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25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Αρτοτίνα
Eδώ γεννήθηκε ο Αθ. Διάκος

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

ΔΙΑΚΕΙΑ 2013 ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
Γιορτάσθηκε και φέτος στην Αρτοτίνα, παρουσία του συνόλου των
μονίμων κατοίκων αλλά και πολλών
Αρτοτινών που επισκέφτηκαν το
χωριό η διπλή γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας
της 25ης Μαρτίου 1821.
Μετά τη Θεία Λειτουργία στον
Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, τελέσθηκε Δοξολογία και στη συνέχεια ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο
μνημείο του ήρωα και πρωτομάρτυρα του αγώνα Αθ. Διάκου, από
τους :
― Αντιπρόεδρο του ΔΣ του Δήμου Δωρίδας κ. Κωνσταντίνο Παλασκώνη ως εκπρόσωπο του Δήμου.

― Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητος Αρτοτίνας κ. Κάππα Βασίλειο

― Πρόεδρο του Συλλόγου Αρτοτινών «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»
κ. Κούρλη Ιωάννη.

Η τελετή έκλεισε με την τήρηση
ενός λεπτού σιγής και τον Εθνικό
Ύμνο που ψάλθηκε από όλους τους
παρισταμένους.

Τη θυσία του Αρτοτινού πρωτομάρτυρα του αγώνα και
ήρωα της Αλαμάνας Αθανασίου Διάκου τίμησε, στις 19
Απριλίου 2013 στη Λαμία, με τη δέουσα στο μαρτυρικό του
θάνατο σοβαρότητα και σεβασμό, η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδος. Ειδικότερα τελέσθηκε επίσημη Δοξολογία στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Βουλής των Ελλήνων, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδος, του Δήμου Λαμιαίων, των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Αρχών και του Συλλόγου Αρτοτινών «Ο ΑΘ. ΔΙΑΚΟΣ».
Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του ΔΙΑΚΟΥ
που βρίσκεται στο τόπο του μαρτυρίου του ήρωα και στη
συνέχεια πραγματοποιήθηκε στην ομώνυμη πλατεία κατάθεση
στεφάνων στον ανδριάντα του ήρωα, από τους κ.κ.
-Υφυπουργό κ. Σταϊκούρα Χρήστο, εκπρόσωπο της Κυβέρνησης.
-Βουλευτή κ. Μακρή-Θεοδώρου Ειρήνη, εκπρόσωπο της
Βουλής.
-Αντιπεριφερειάρχη κ. Στάϊκο Θωμά, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
-Στρατηγό Διοικητή ΜΕΡΥΠ, κ. Βλάχο Κων/νο.
- Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων κ. Φώσκολο Παναγιώτη.
-Πρόεδρο του Συλλόγου Αρτοτινών,κ. Κούρλη Ιωάννη.
Η τελετή έκλεισε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής και
την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ
Το e-mail του Συλλόγου Αρτοτινών είναι: artotina.diakos@gmail.com
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Ο διάκονος Δημήτριος-Συμεών Παλιούρας και η σύζυγός του
Μαρία Φούρλα βάπτισαν την κόρη τους στον Ι.Ν. Αγίων Πάντων Καλλιθέας.
Το όνομα αυτής Βαρβάρα!
― Επίσης, ο Παναγιώτης Παλιούρας και η Μαρία Πέτσου βάπτισαν
τον πρωτότοκο υιό τους στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής οδού Ακαδημίας. Το
νεοφώτιστο πήρε το όνομα Γεώργιος-Αδριανός.
Οι παππούδες, οι θείοι και θείες και τα ξαδέρφια των βαπτισθέντων
εύχονται υγεία, θεία φώτιση και να ζήσουν!

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
― Τους αρραβώνες τους τέλεσαν ο Παναγιώτης Καρύκης και η Βασιλική Παλιούρα.
Ο γάμος τους αναμένεται το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους.
Οι γονείς και τα αδέρφια τους εύχονται να είναι πάντα ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Στις 12-4-2013 απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Γ. Δελιπορανίδης (σύζυγος
της Δήμητρας Π. Τσέλιου) και η κηδεία του έγινε στην Ν. Πέραμο
Αττικής (Μεγάλο Πεύκο) στις 15-4-2013.
Η οικογένεια Νικολάου Π. Τσέλιου εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια
στην αδελφή του και τα παιδιά της.
Αντί στεφάνου κατέθεσε χρηματικό ποσό στον Άγιο Γεώργιο Αρτοτίνας.
Οικ. Νικολάου Π. Τσέλιου

ΔΩΡΕΕΣ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι αναγνώστες της εφημερίδος «ΑΡΤΟΤΙΝΑ».
Όπως γνωρίζετε, βιώνουμε σαν χώρα συνολικά μία πολύ δύσκολη περίοδο
οικονομικής και όχι μόνο κρίσης με συνέπειες σε όλους τους τομείς δραστηριότητος των ατόμων, των οικογενειών, των συλλόγων κ.λ.π. Το ΔΣ του Συλλόγου, στην προσπάθειά του να περιορίσει τα έξοδα λειτουργίας και δραστηριότητος του έτσι ώστε να καλύπτονται κατά το καλύτερο και οικονομικότερο
δυνατό τρόπο όλες οι ανάγκες, απεφάσισε μεταξύ των άλλων και την επικαιροποίηση, αφενός μεν του Μητρώου Μελών του Συλλόγου, αφετέρου δε και
του Πίνακα Αποδεκτών της εφημερίδος. Επισημαίνεται ότι το κόστος έκδοσης
και αποστολής της εφημερίδος αφορά πλέον του 50% των συνολικών
δαπανών του Συλλόγου και τείνει να καταστεί δυσβάσταχτο έως απαγορευτικό.
Στα πλαίσια αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε και
ζήτησε με το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδος, τη συμπλήρωση και αποστολή σε τακτό χρονικό διάστημα, πίνακα με πλήρη και επίκαιρα στοιχεία
επικοινωνίας, επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση μη ανταπόκρισης θα διεκόπτετο
η αποστολή της. Δυστυχώς η ανταπόκριση των μελών, παρά την προσπάθεια
που καταβλήθηκε από μέλη του ΔΣ του Συλλόγου ήταν περιορισμένη και όχι
η αναμενόμενη. Ο Σύλλογος εκτιμά ότι αυτό οφείλεται σε απλή παρανόηση,
με την έννοια ότι το αίτημα αφορούσε μόνο όσους είχαν αλλάξει διεύθυνση
και όχι σε αδιαφορία των Αρτοτινών για το ΣΥΛΛΟΓΟ τους. Ύστερα από τα
παραπάνω και επειδή το ΔΣ του Συλλόγου επιθυμεί και θέλει, όλοι οι Αρτοτινοί
και οι φίλοι του χωριού μας να λαμβάνουν την εφημερίδα τους, αποφάσισε
να δοθεί μια μικρή χρονική παράταση για την αποστολή των ζητούμενων με
τον παρακάτω πίνακα στοιχείων, μέχρι στις 31 Ιουλίου 2013, μετά το πέρας
της οποίας θα διακοπεί η αποστολή της εφημερίδος σε όσους δεν έχουν ανταποκριθεί.

Ο κ. Ιωάννης Α. Κολοβός κατέθεσε το ποσό των 150€ στην Ι.Μ.
Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου για αποπεράτωση της σκεπής στο
Αρχονταρίκι στη μνήμη της αδελφής του Ευδοξίας.

Ο Ν. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΗ 12άδα
Ανακοινώθηκε η 12άδα της Εθνικής εφήβων βόλεϊ και στους παίκτες
συμπεριλαμβάνεται και ο φοιτητής Νίκος Μαυραγάνης (γιός Θανάση
Νικ. Μαυραγάνη), κεντρικός της Παναχαϊκής.
Η Εθνική εφήβων θα αναχωρήσει στις 6-5-2013 εν όψει του προκριματικού ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στη
Ρωσία από 7 έως 11 Μαΐου 2013.
Απόσπασμα από την ημερήσια εφημερίδα Πατρών
«Η ΓΝΩΜΗ» στις 2 Μαΐου 2013

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ
Στη στήλη παλαιά φωτογραφία στο φύλλο 111 Οκτώβριος - Νοέμβριος
2012 ο εικονιζόμενος Διονύσιος Μαυραγάνης του Κωνσταντίνου σκοτώθηκε στους Βαλκανικούς πολέμους και όχι το 1940 όπως είχε γραφτεί.

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:
Κούρλης Ιωάννης
Βήλος Γεώργιος
Ράπτης Βασίλειος
Λάμπρου Αθανάσιος
Μαυραγάνης Περικλής
Μαυραγάνης Ιωάννης

Σούφλας Ιωάννης
Τσέλιου Χριστίνα
Τσιώτα – Μαυροπούλου Ελένη
Eκδότης - Διευθυντής:
Γιάννης Μαυραγάνης
Τηλ.: 210-7629083
Κιν.: 6973683776
e-mail: artotina.diakos@gmail.com
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση
Εκτύπωση - διεκπεραίωση
Εκδόσεις Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο. Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121
Τηλ.-Fax: 210 2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Για τη διευκόλυνσή σας υπενθυμίζεται ότι η αποστολή των στοιχείων στο
Σύλλογο Αρτοτινών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
― Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συλλόγου: artotina.diakos@gmail.com
― Αποστολή μέσω fax στο: 210 – 7655568
― Αποστολή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση των γραφείων του Συλλόγου: Αλκέτου 56, 162-32, Βύρωνας
― Με επίδοση σε οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ το συλλόγου.
Επίσης και επειδή υπήρξαν ανάλογα ερωτήματα, για όσους επιθυμούν να
καταβάλλουν τη συνδρομή τους, αυτό μπορεί να γίνει:
― Με κατάθεση στο με αριθμ. GR3301101570000015729602225 λογαριασμό
της Εθνικής Τράπεζας στο όνομα του Συλλόγου.
― Με ταχυδρομική επιταγή στο όνομα του ταμία του Συλλόγου κ. Μαυραγάνη Περικλή του Κωνσταντίνου.
― Ιδιοχείρως σε οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ του Συλλόγου λαμβάνοντας
ανάλογη απόδειξη.
Σε κάθε περίπτωση, η έμπρακτη ανταπόκριση όλων μας σε αυτό το
καθόλα εύλογο αίτημα θα συνδράμει στην προσπάθειά μας για περιστολή
των δαπανών σ’ ένα περιβάλλον με ιδιαίτερα περιορισμένους οικονομικούς
πόρους.

ΕΥΧΕΣ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου
Αρτοτινών «Ο ΑΘ. ΔΙΑΚΟΣ», εύχονται ολόψυχα
όπως ο Κύριος και Θεός ημών, ο καταδεξάμενος
τα φρικτά πάθη, ο πατήσας το θάνατο και
αναστάς εκ του τάφου, φωτίζει, αγιάζει
και αγαλλιάζει τις ψυχές όλων μας.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2013
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ
Γράφει
ο Βασίλειος Αποστολάκης

Ό

πως και στους ανθρώπους, έτσι και
στους μικρούς σε πληθυσμό και δυναμικότητα λαούς, ισχύει ως απαράβατος φυσικός νόμος το αξίωμα ότι η δύναμη
του ισχυρότερου επικρατεί και επιβάλλεται
στους ασθενέστερους. Σε όλες τις εκδηλώσεις
της ζωής και πολύ περισσότερο στο ζωικό βασίλειο είναι καθιερωμένο να υποχωρούν οι
αδύνατοι μπροστά στην υπεροχή των ισχυρών
και να επικρατεί η υλική δύναμη στον αγώνα
για την επιβίωση. Στις ανθρώπινες κοινωνίες
η μοίρα των αδύναμων λαών ήταν ανέκαθεν
να υποτάσσονται στην δύναμη και στην εκμετάλλευση των ισχυρότερων, που με όπλο την
ισχύ της βίας και της οικονομικής επικράτησης,
κατόρθωσαν, είτε με την εδαφική κατάκτηση,
είτε με την οικονομική απομύζηση, να επιβάλλουν την κυριαρχία τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επικράτησης αυτής είναι η διαδεδομένη κατά τους τρεις τελευταίους αιώνες
αποικιοκρατία των ισχυρών Δυνάμεων της Γης
στις υπανάπτυκτες χώρες του Τρίτου Κόσμου,
των οποίων οι ανεξάντλητοι πλουτοπαραγωγικοί πόροι υπήρξαν πάντοτε στόχος των κατακτητικών σχεδίων των Μεγάλων. Για αιώνες
πολλούς, οι χώρες της Αφρικής, της Νοτίου
Αμερικής και της Ασίας ήταν το αντικείμενο
ωμής εκμετάλλευσης από τις πανίσχυρες αποικιοκρατικές Δυνάμεις, που με το προσωπείο
του προστάτη, άσκησαν στην πραγματικότητα
απροκάλυπτη καταπίεση και στυγνή οικονομική
εκμετάλλευση. Για αιώνες πολλούς, χώρες
αχανείς σε έκταση και πλούσιες σε φυσικά
προϊόντα και εμπορεύσιμα αγαθά, αλλά αδύναμες σε κρατική συγκρότηση και σε μέσα
αμύνης, όπως οι Ινδίες, η Αραβία, το Κογκό
και η Νότιος Αφρική, γνώρισαν την “προστασία”
των Μεγάλων Δυνάμεων, με αντάλλαγμα την
αδίστακτη απορρόφηση των παραγωγικών
στοιχείων τους.
Αναλύοντας σε βάθος το πραγματικό περιεχόμενο της επεκτατικής πολιτικής των ισχυρών Κρατών, θα δει κανείς ότι αποκλειστικά
και μόνο τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα
είναι οι μοναδικοί παράγοντες για την χάραξη
της πολιτικής τους και προσδιορίζουν, ανάλογα
κατά περίπτωση άλλοτε την εδαφική κατάκτηση
και άλλοτε την σύναψη επωφελών συμμαχιών

και άλλοτε, στην σύγχρονη εποχή, την ένταξη
στην σφαίρα επιρροής τους, των μικρών και
αδύναμων Κρατών. Εφόσον λοιπόν το συμφέρον έχει τον κύριο και πρωταγωνιστικό ρόλο
στις διακρατικές σχέσεις, επόμενο ήτο να δεσπόζει η υποκρισία στις σχέσεις αυτές, αλλά
και αυτό μέχρι του σημείου που οι αδύναμοι
προστατευόμενοι θα αποτολμούσαν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να αμφισβητήσουν την κυριαρχική εξουσία των ισχυρών.
Στην περίπτωση αυτή, το σκηνικό αλλάζει
με αφάνταστη ταχύτητα, τα προσχήματα καταργούνται και οι Ισχυροί της Γης, αποβάλλοντας αδίστακτα την μάσκα του προστάτη,
επιβάλλουν με την πυγμή της δύναμης την
θέλησή τους στους αδύναμους και καταπιεσμένους λαούς, που αποφάσισαν να εναντιωθούν στον Δυνάστη.
Σε όλες τις εποχές κυριαρχεί στο παγκόσμιο
σκηνικό η ίδια αυτή εικόνα της εκμετάλλευσης
από τις Μεγάλες Δυνάμεις των μικρών Λαών,
με μεθόδους που η γλώσσα της Διπλωματίας
ονομάζει προστασία και συμμαχία μέχρι της
στιγμής που η σύγκρουση των συμφερόντων
τους ή και η απλή αμφισβήτησή τους, μεταβάλλει αδίστακτα τους χθεσινούς φίλους και
συμμάχους σε αδυσώπητους εχθρούς. Ατελείωτη σειρά γεγονότων από την σύγχρονη
και την παλαιότερη Ιστορία δίνουν με ανάγλυφο
τρόπο την πορεία που ακολούθησαν κατά καιρούς τα ισχυρά Κράτη της Οικουμένης, τόσο
στην πραγματοποίηση των επεκτατικών βλέψεών τους, όσο και στην συντριβή των Λαών
εκείνων, που εξεγέρθηκαν, θέτοντας σε κίνδυνο
τα όποια συμφέροντά τους. Η κατάπνιξη της
εξέγερσης των επαναστατημένων αποίκων
της Βόρειας Αμερικής κατά των Άγγλων για
την φορολογία του Τσαγιού, η συντριβή των
εξεγερθέντων Μπόερς στη Νότια Αφρική κατά
της Βρετανικής καταπιεστικής διοίκησης, η αιματηρή κατάκτηση της Αιθιοπίας από την φασιστική Ιταλία, οι βαρβαρότητες των Άγγλων
αποικιοκρατών στην Κύπρο και η ανελέητη
κατάπνιξη των εξεγέρσεων των αποικιών στη
Νότιο Αμερική και στην μακρινή Ασία, είναι μικρά μόνο δείγματα της αδίστακτης αυταρχικότητας και της σκληρότητας, με τις οποίες
επιβάλλεται το “Δίκαιο του ισχυρότερου” στη
διεθνή Σκηνή.
Ακόμη και η περίφημη Ναυμαχία του Ναυαρίνου κατά το έτος 1827, που επισφράγισε

την απελευθέρωση της Ελλάδος από τον Οθωμανικό ζυγό, αποδεικνύει με τον πιο εύγλωττο
τρόπο, ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις και όταν
ακόμα ενεργοποιούνται υπέρ των μικρών και
αδυνάτων Λαών, η δραστηριοποίησή τους δεν
γίνεται από συναισθηματικά κίνητρα, αλλά
αποκλειστικά και μόνο για την κατοχύρωση
των δικών τους συμφερόντων. Είναι γνωστό
ότι από την έναρξη της Επαναστάσεως του
1821 και επί συνεχή εξαετία, οι Κυβερνήσεις
των Ευρωπαϊκών Μεγάλων Δυνάμεων και ιδιαίτερα της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας,
παρακολουθούσαν με απάθεια και σε πολλές
περιπτώσεις με εχθρότητα - παρά τον ενθουσιασμό και τον Φιλελληνισμό των ευρύτερων
λαϊκών μαζών τον υπεράνθρωπο αγώνα των
Ελλήνων για Ελευθερία. Η αποφυγή της ανάμιξης των Μεγάλων αυτών Δυνάμεων στην
διαμάχη των εμπόλεων είχε ως πρόσχημα την
δήθεν ουδετερότητα, αλλά πραγματική επιδίωξη
την διατήρηση της ισορροπίας των δυνάμεων
στη Λεκάνη της Μεσογείου. Όταν όμως η αύξηση της ισχύος του Τουρκοαιγυπτιακού στόλου
θεωρήθηκε επικίνδυνη για τα συμφέροντα των
Μεγάλων Δυνάμεων το προσωπείο της ουδετερότητας αποβλήθηκε χωρίς δισταγμό και,
μετά από αυτό, οι ενωμένοι Στόλοι της Αγγλίας,
της Γαλλίας και της Ρωσίας συνέτριψαν στο
Ναυαρίνο τον Τουρκοαιγυπτιακό στόλο και
εξουδετέρωσαν έτσι μια σοβαρή απειλή κατά
των συμφερόντων των πιο πάνω Κρατών. Στο
θέατρο αυτό των ισχυρών Κρατών της Γης και
της μονόπλευρης επιβολής των θελήσεών
τους, οι μικροί και αδύναμοι Λαοί δεν μπορούν
να έχουν ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, αλλά
είναι υποχρεωμένοι να περιορισθούν σε ρόλο
κομπάρσου και να εναρμονίσουν την πορεία
τους με την πορεία των Ισχυρών, διότι σε αντίθετη περίπτωση, είναι καταδικασμένοι να
κατακτηθούν εδαφικά ή οικονομικά και να γίνουν ουσιαστικά δορυφόροι των Μεγάλων.
Στο ερώτημα αν οι μικροί Λαοί είναι αναγκασμένοι να υποκύψουν μοιρολατρικά στην
αναπόφευκτη αυτή επιλογή, θα μπορούσε κανείς να απαντήσει ότι επιβάλλεται να ρυθμίσουν
επιδέξια την πορεία τους εις τρόπον ώστε το
μυρμήγκι να μην κινδυνεύει να καταπλακωθεί
από τον ελέφαντα.
Αναδημ. απ’ την εφημ. «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
ΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Β.Δ. ΔΩΡΙΔΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Β.Δ Δωρίδας, συνεχίζοντας την προσπάθειά
της για αναβίωση τοπικών παραδοσιακών εθίμων, εκδηλώσεων καθώς και
δίνοντας δυναμικό παρών σε θέματα που αφορούν τον τόπο μας, θα πραγματοποιήσει το καλοκαίρι του 2013 τις παρακάτω εκδηλώσεις:
1. Το 15ο Αναπτυξιακό - Πολιτιστικό Συνέδριο στις 3 και 4 Αυγούστου
2013 στο Δ.Δ. Πενταγιών του Δήμου Δωρίδας, ημέρα Σάββατο και Κυριακή
αντιστοίχωε στις 9:30 π.μ.
2. Το ετήσιο Αντάμωμα των Ρουμελιωτών στη θέση Πραττά Λάκκος
(οδικός άξονας Πενταγιών - Αρτοτίνας) στις 17 Αυγούστου 2013 ημέρα

Σάββατο από τις 10:00 με παραδοσιακή μουσική.
3. Μουσική εκδήλωση στο αρχαίο Κάστρο του Καλλίου στις 21 Αυγούστου
2013, ημέρα Τετάρτη, μετά την δύση του ηλίου.
Η Ομοσπονδία στηρίζει επίσης όλες τις εκδηλώσεις που θα λάβουν
μέρος στα χωριά μας την καλοκαιρινή και φθινοπωρινή περίοδο.
Σας περιμένουμε όλους εκεί.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτρης Αλούπης

Γιώργος Αλβέρτος
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ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΡΤΟΤΙΝΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…» κατάνυξη στο μισοσκόταδο της εκκλησίας.
Κεφάλια σκυφτά ,κεράκια που αχνοκαίνε,
ψυχές που μοιράζονται το Θείο Πάθος. Η
τιμή να ξενυχτήσεις για να στολιστεί ο
Επιτάφιος. Ξημερώνει Μ.Παρασκευή.

Μέρα θαμπή λες και ο ήλιος δεν θέλει
να προβάλλει λαμπερός όπως ήταν τόσες
μέρες πριν χαιρετώντας τον ερχομό της
άνοιξης. Η φύση συμμερίζεται και σιωπά.
Η καμπάνα χτυπά πένθιμα. Η ακολουθία των
Μεγάλων Ωρών ξεκινά.
Δειλές αχτίδες περνούν
τα παράθυρα και φωτίζουν το κενοτάφιο που
περιμένει να δεχτεί το
Άγιο Σώμα.
«καθελών του ξύλου..» ο ιερέας κατεβάζει το σώμα του Ιησού και το τυλίγει στο
κατάλευκο σεντόνι.
Βλέμματα βουβά, μάτια
δακρυσμένα, παντού
σιωπή. Οι λευκές και
μωβ ορχιδέες , λιτές
και αρχοντικές στολίζουν τον Επιτάφιο. Πλημμυρίζουν τον
χώρο με τα αρώματά τους.
Καθώς ο ιερέας ακουμπά το χρυσοκέντητο ύφασμα με το σώμα του Πλάστη,
ο αργόσυρτος ήχος από το ψαλτήρι ενώ-

νεται με το δέος της κάθε ψυχής αυτή
την ώρα. Μεγάλη Παρασκευή και η καμπάνα συνεχίζει τον πένθιμο χτύπο της.
Η ακολουθία τελείωσε όμως οι ψυχές
στο Κοιμητήριο του χωριού περιμένουν.
Μνήματα καθαρά, καντηλάκια αναμμένα,
λουλούδια και ανοιξιάτικα
πένθιμα στεφάνια. Για όλους
θα βρεθεί κάποιος να ψάλλει
ένα τρισάγιο ακόμα και για
αυτούς που έχουν ξεχαστεί
στην γη της γενέτειράς
τους.
Νωρίς το απόγευμα μια
σύντομη βροχούλα δροσίζει
το ξερό χώμα. Η καμπάνα
χτυπά για την ακολουθία
του Επιταφίου. Τα εγκώμια,
ο θρήνος της Παναγίας. Με
τις ψαλμωδίες ενώνεται
κάθε φωνή και γίνονται όλες
μαζί ένας ύμνος στο Θείο
Πάθος, μία συναίσθηση του
πόνου αλλά και βεβαιότητα για το αναστάσιμο μήνυμα. Μετά η περιφορά. Κόσμος
πολύς με κεράκια και φαναράκια ακολουθεί
την πομπή τρεις φορές γύρω από την εκ-

κλησία. Στο τέλος ο ιερέας αναφωνεί δυνατά: «Άρατε Πύλας…» για να ανοίξει η
πόρτα και να δεχτεί ο ναός το μεγαλείο
του σταυρικού θανάτου. Ένας ένας οι πιστοί περνούν κάτω από τον Επιτάφιο, δεχόμενοι την ευλογία,
και μπαίνουν ξανά μέσα
στον ναό. Στο τέλος
της ακολουθίας προσκυνούν ευλαβικά και
παίρνουν και από ένα
λουλούδι από το στολισμό για το εικονοστάσι στο σπίτι. Έτσι για
ευλογία και προστασία
μέχρι του χρόνου.
«Καλή ανάσταση!».
Ανάταση ψυχής, ηθική
και πνευματική ανύψωση. Και του χρόνου με
υγεία.
Ν.Μ.

Τ

ο βράδυ του Μ. Σαββάτου η εκκλησία του Αι
Γιώργη πλημμύρισε από κόσμο που είχε έρθει
στο χωριό για να γιορτάσει το Πάσχα. Ο καιρός
ανοιξιάτικος και η βραδιά ήσυχη. Παντού λάμψη και
αναστάσιμο φως. Μόλις ο ιερέας έψαλλε το « Χριστός
Ανέστη » ο ουρανός φωτίστηκε από τα πυροτεχνήματα.

Δεν έλειψαν άλλωστε οι κροτίδες και τα βαρελότα. Το
απαιτεί το έθιμο.
Η Κυριακή τους βρήκε όλους ή να σουβλίζουν τον
οβελία ή να δοκιμάζουν κανένα κοκορετσάκι ,σχολιάζοντας πάντα τον ψήστη και την τέχνη του ! Και να κά-

ποιες ντουφεκιές για να δείξουν ποιος το έψησε πρώτος
και να και το ρεφραίν από κάποιο δημοτικό τραγούδι .
Ίσως και καμιά στροφή πάνω στο κέφι.
Ευχόμαστε σε όλους και του χρόνου!
Ν.Μ.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ
Εύχομαι καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, υγεία,
προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους.
Μια ακόμα δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας
κυλάει φέρνοντας καταστάσεις επώδυνες, αλλά και
νέες προσδοκίες. Σαν άνθρωποι και σαν κοινωνία
δοκιμαζόμαστε, αντέχουμε, αγωνιζόμαστε κι ελπίζουμε.
Ας κρατήσουμε μέσα μας ένα φως. Το φως που
θα μας δίνει τη δύναμη να αναδείξουμε τη θετική
πλευρά της ανθρώπινης φύσης : αυτής που στηρίζεται
σε υγιείς αρχές και αξίες και είναι ικανή να δημιουργήσει μια κοινωνία με αλληλεγγύη, δυναμική και συνοχή.
Καλές γιορτές, χρόνια πολλά, με υγεία, αντοχές
κι ελπίδα
Κλέαρχος Περγαντάς
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
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Δραστηριότητες του Συλλόγου Αρτοτινών Μεσολογγίου
“Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος”

Φωτογραφία
από την εφημ. “ΑΙΧΜΗ Αιτωλοακαρνανίας”
Με την παρουσία χιλιάδων συμπατριωτών
από κάθε γωνιά της Ελλάδος σε μια λιτή και
απέριτη τελετή τιμήθηκε η 187η επέτειος της
ηρωϊκής Εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκημένων
στο Μεσολόγγι. Η Αρτοτίνα ύστερα από πάρα
πολλά χρόνια έδωσε το παρόν με τη συμμετοχή
του Συλλόγου Αρτοτινών Μεσολογγίου "Ο Άγιος
Ιωάννης ο Πρόδρομος", που καταχειροκροτήθηκε
για την άψογη παρουσία του. Το Δ.Σ. του Συλ-
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λόγου ευχαριστεί θερμά τον Σύλλογο της Αθήνας, για την παραχώρηση των παραδοσιακών
στολών, τον συμπατριώτη μας κ. Κων/νο Κατσαρό
για την συμμετοχή του και τις συμβουλές του,
όπως επίσης τον κ. Παναγιώτη Τσαμαδιά για
όσα προσέφερε για την προετοιμασία και την
πραγματοποίηση της συμμετοχής μας στις γιορτές Εξόδου, όπως και όλους όσους συμμείχαν,
κυρίως νέα παιδιά από την Αρτοτίνα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΓΙΟΡΤΗ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου 2013 ημέρα Σάββατο η
γιορτη μελισσοκόμων στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Αρτοτίνας, στην οποία σας καλούμε να
συμμετέχετε, τόσο οι μελισσοκόμοι, όσο και οι
χωριανοί, οι φίλοι και οι επισκέπτες της Αρτοτίνας.
Η γιορτή αυτή σκοπό έχει την ευλογία των μελισσοκόμων, τον αγιασμό των μελισσών, την ενίσχυση του Μοναστηριού, τη σύσφιξη των σχέσεων
και τη διασκέδαση των παρευρισκόμενων.
Το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο.
07:30 Θεία λειτουργία
10:00 Αγιασμός
10:30 Θα προσφέρεται καφές, λουκούμι, τσίπουρο.
12:30 Γλέντι στο χώρο αναψυχής του Μοναστηριού με διάφορα εδέσδματα και παραδοσιακή
μουσική.
Επειδή δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τον
αριθμό των συμμετεχόντων και συνεπώς την ποσότητα εδεσμάτων, σας γνωρίζουμε ότι η επιτροπή
θα προσφέρει ό,τι είναι δυνατόν σύμφωνα με τα
περσινά δεδομένα. Συστήνουμε δε και καλό θα
είναι να φέρετε και δικά σας επιπλέον φαγητά.
Η συμμετοχή και η παρουσία σε τέτοιου είδους
εκδηλώσεις είναι απαραίτητη, προσφέρει ψυχικά
οφέλη, ενώνει τους ανθρώπους, δημιουργεί ευκαιρίες και καλό προηγούμενο, γράφει ιστορία.
Σας περιμένουμε.
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρός όλους τους
δημότες και κατοίκους
της Τοπικής
Κοινότητας Αρτοτίνας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
εκδρομή που διοργανώθηκε από το Σύλλογο
Αρτοτινών Μεσολογγίου "Ο Άγιος Ιωάννης ο
Πρόδρομος", στις 7 Απριλίου 2013 στην Κόνιτσα. Επισκεφθήκαμε το Πολεμικό Μουσείο
στο Καλπάκι, όπου περιηγηθήκαμε και είδαμε
σχετικό βίντεο με τις μάχες των Ελλήνων με
τους Ιταλούς. Ακολούθως επισκεφθήκαμε και

προσκηνύσαμε στην Παναγία την Μολυβδροσκέπαστη, στα Αλβανικά Σύνορα, και ακολούθως καταλήξαμε στην Κόνιτσα. Απολαύσαμε τα μαγευτικά τοπία της περιοχής.
Η συμμετοχή των συγχωριανών μας ήταν
μεγάλη και δώσαμε ραντεβού στις 22 Ιουνίου
2013 στην Αρτοτίνα, στη γιορτή των Μελισσοκόμων.

Ο Πρόεδρος και το Τοπικό Συμβούλιο της
Κοινότητας Αρτοτίνας κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδας
σας ανακοινώνουμε ότι θα πρέπει να συνταχθεί
χρηματικός κατάλογος για τα τέλη Νεκροταφείου.
Προκειμένου να γίνει σωστή εγγραφή και χωρίς
λάθος στοιχεία θα πρέπει να επικοινωνήσετε
μαζί μας, το συντομότερο δυνατό, όλοι όσοι
έχετε οικογενειακό τάφο στο Νεκροταφείο Αρτοτίνας για να μας γνωρίσετε το όνομα του
υπόλογου, το Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση.
Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός υπόλογων,
αναλαμβάνει ένας με δική σας συνεννόηση για
τις υποχρεώσεις προς το Δήμο.
Επίσης σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Ετήσιο τέλος Νεκροταφείου για κάθε τάφο
είναι οκτώ 8 ευρώ.
Σύσταση νέου τάφου για δημότη είναι πενήντα
50 ευρώ.
Σύσταση νέου τάφου για ετεροδημότη είναι
εκατόν πενήντα 150 ευρώ.
Τέλος ενταφιασμού για δημότη είναι πέντε
5 ευρώ.
Τέλος ενταφιασμού για ετεροδημότητα είναι
δέκα 10 ευρώ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976206407, Κάππας
Βασίλειος.
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Αρτοτίνας
Κάππας Βασίλειος
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ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΞΩΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ
Γράφει
ο Κώστας Τσέλιος

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

ΤΟ ΞΩΚΛΗΣΙ ΤΩΝ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
Όλα τα ξωκλήσια της Αρτοτίνας είναι χτισμένα
σε πανοραμικές και ιδιαίτερου κάλλους τοποθεσίες,
τα περισσότερα συνοδεύονται από αιωνόβιες βελανιδιές (δρυς). Στη δεξιά πλευρά της αντικρινής
από το χωριό πλαγιάς βρίσκεται το ξωκλήσι Αϊ
Ταξιάρχης, σ' αυτό τιμάται η μνήμη των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ & Γαβριήλ. Ένας αμαξιτός
χωματόδρομος μας οδηγεί στην τοποθεσία Πουρνάρια, εκεί ήταν άλλοτε τα καλύβια των Ντζελεπαίων και των Σιαπεραίων, σήμερα η περιοχή αυτή
είναι δασωμένη ενώ παλιότερα ήταν καλλιεργήσιμη,
και αρδευόταν από το χωμάτινο αυλάκι του Βαρδουσιώτη. Είναι και αυτό ένα απλό άρρυθμο εκκλησάκι είχε για πρώτη φορά χτιστεί προπολεμικά,
κατάρρευσε και ανοικοδομήθηκε το 1950 με προσωπική εργασία των Αρτοτινών, φαίνεται ότι το
έδαφος παθαίνει καθίζηση με αποτέλεσμα να
έχουν δημιουργηθεί ρωγμές στους τοίχους, το
εκκλησιαστικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκαταλειφθεί και να χτισθεί σε σταθερό έδαφος λίγα
μέτρα πιο πάνω. Η Οικοδόμηση της μικρής εκκλησίας ανατέθηκε στον εμπειροτέχνη Νίκο -Φ .Τσαμαδιά. Κάθε χρόνο στις 8 Νοεμβρίου γιορτάζει
και τελείται θεία Λειτουργία.

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΥΝΩΝ
Ο Αϊ Λιάς είναι ο Άγιος πού δεν συναντάμε σε
κάμπους ούτε σε ακρογιάλια που τα δέρνουν τα
κύματα. Ο Άγιος αυτός θέλει βουνοκορφές, θέλει
ραχούλες με πλατάνια και έλατα, βρυσούλες με
κρουσταλλένιο νερό. θέλει λυγερά κυπαρίσσια
να στολίζουν τα ολόλευκα εκκλησάκια του. Η
λαϊκή σοφία έχει φκιάσει γι' αυτόν την παροιμία
που λέει: «όπου Αϊ Γιάννης και νερό κι όπου Αϊ
Λιάς και ράχη». Πράγματι δεν υπάρχει βουνοσειρά

στην Ελλάδα που κάποιο από τα ψυλώματά της
να μην φέρει τ' όνομα του. Ο Μεγάλος Προφήτης
γεννήθηκε στην πόλη των θεσβών γι' αυτό ονομάστηκε θεσβίτης. Βιβλική παράδοση αναφέρει
ότι ο προφήτης Ηλίας ανηρπάγει με πύρινο άρμα
στον ουρανό. Και ενώ ανέβαινε πέταξε στον διάδοχο του τον Ελισαίο την μηλωτή του =(ακατέργαστο δέρμα από πρόβατο). Αυτόν τον βιβλικό
προφήτη τον ζωσμένο με τη δερμάτινη ζώνη στη
μέση του τον οποίο τα κοράκια τον έτρεφαν τον
καιρό της ξηρασίας, η νεοελληνική φαντασία τον
στόλισε με άφθονες παραδόσεις και θρύλους.
Ήταν τόσο ρομαντικός ο Αϊ Λιάς ώστε να
προτιμάει τις ράχες; Μια όμορφη και απλή εξήγηση
δίνει η λαϊκή φαντασία: Ήτανε λέει ένας κακότυχος
ναυτικός που η θάλασσα τον είχε ποτίσει τόσα
φαρμάκια ώστε μια μέρα αποφάσισε να φύγει μακριά από τη θάλασσα που του είχε μαυρίσει την
καρδιά. (...) απομακρύνθηκε από την ακρογιαλιά
ώσπου συνάντησε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήξεραν
τη θα ειπεί θάλασσα, θα πάμε τώρα στον δικό μας
τον Αρτοτινό Αϊ Λιά, το ξωκλήσι αυτό βρίσκεται
ανατολικά του χωριού, ο καλός χωματόδρομος
προς το Λάκκο Βαρδουσίων ύστερα από δεκάλεπτη
με αυτοκίνητο διαδρομή μας φέρνει στο ομώνυμο
τοπωνύμιο εκεί που άλλοτε ήταν η στρούγκα των
Κατσαραίων. Η περιοχή αυτή σύμφωνα με την
παράδοση ονομαζόταν Αϊ Λιάς, ίσως να υπήρχε
παλιά φερώνυμο ξωκλήσι. Κτήτορας του πανέμορφου ναϊσκου που βρίσκεται στην αγναντερή
ραχούλα είναι ο συγχωριανός μας ο Κώστας Κατσαρός. Ρωτήσαμε τον ίδιο για το πώς και γιατί
το έκτισε και μας απάντησε: Το εκκλησάκι είναι
αφιερωμένο στον Προφήτη Ηλία όντως κτίσθηκε
με δικές μου ενέργειες και δαπάνες, στη θέση
που και πριν από αμνημονεύτους χρόνους ονομάζετο Αϊ ΛΙΑΣ. Πλησίον της θέσης αυτής επίσης
υπάρχει ένα χωράφι ιδιοκτησίας της οικογενείας
μου όπου ζούσα μικρός για μερικούς μήνες τα
καλοκαίρια όταν επιστρέφαμε από τα χειμαδιά
με το κοπάδι του πατέρα μου.
Όμως κύριε Τσέλιο ο κυρίαρχος λόγος που
με οδήγησε στην επιλογή αυτή, ήταν η εν ώρα
υπηρεσίας κατάληξη του γιου μου Δημητρίου

17o ΠΑΝΔΩΡΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ/ΔΩΡΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
Το 17ο ΠΑΝΔΩΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ θα διεξαχθεί εφέτος στις 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 στο
ΔΙΑΚΟΠΙ. Στο συνέδριο συμμετέχουν θεσμικά ΟΛΟΙ οι Σύλλογοι των εν
Αθήναις Δωριέων καθώς και άλλοι Δωρικοί φορείς και θα προσκληθούν να
συμμετάσχουν οι αιρετοί εκπρόσωποι της πολιτείας καθώς και όλοι όσοι
είχαν και έχουν εμπλοκή με τα ζητήματα της Δωρίδος. Το κύριο ζήτημα που
θα απασχολήσει το συνέδριό μας θα είναι η ανάπτυξη της Δωρίδας και θα
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργούμε γιά το
ζήτημα αυτό.
Οικοδεσπότες του Συνεδρίου θα είναι ο Δήμος Δωρίδος και οι δύο
Σύλλογοι του Διακοπίου (Πολιτιστικός και Αθλητικός)
Με τιμή για το Δ.Σ
Κωνσταντίνος Λιάπης

Παναγιώτης Σταμάτης

Πρόεδρος Δ.Σ.

Γενικός Γραμματέας

Κατσαρού τον Ιούλιο του 1986 με το βαθμό του
κελευστή στο Πολεμικό Ναυτικό και στο πλοίο
«ΒΕΛΟΣ».
Ήταν επιβεβλημένη όχι μόνο κατά τη δική
μου γνώμη, αλλά και όλων των μελών της οικογενείας μου, η δημιουργία και αφιέρωση διαρκούς
μνήμης έργου στο γιο μου και νεαρό υπαξιωματικό
που τόσο γρήγορα και άδικα έφυγε από κοντά
μας.
Θεωρώ αναγκαίο να πω επίσης ότι το 1987
εγώ και η οικογένεια μου για τον ίδιο σκοπό
προτείναμε με δικές μας δαπάνες τη δημιουργία
δανειστικής βιβλιοθήκης εντός του χώρου του
Μουσείου της Αρτοτίνας. Η προσπάθεια μας αυτή
είχε άδοξο τέλος και έτσι καταλήξαμε στο κτίσιμο
του παρεκκλησίου όπου ταυτόχρονα αποτελεί
και σημείο ξεκούρασης, συντροφιάς, εκκλησιασμού και προσευχής σε όλους τους διαβάτες και
εκκλησιαζόμενους. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω
όλους όσοι βοήθησαν με κάθε τρόπο. Στην καρδιά
του καλοκαιριού, 20 Ιουλίου εορτάζεται η μνήμη
του Προφήτη Ηλία όπου τελείται κάθε χρόνο θεία
Λειτουργία στο ξωκλήσι του προστάτη των Ελληνικών βουνών.

ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Το (Ει)κόν(ι)σμα του Αγίου Αθανασίου βρίσκεται
στην τοποθεσία, Κείθε Ρέμα, από εκεί περνούσε
ο παλιός μουλαρόδρομος ο οποίος ήταν η κύρια
οδική αρτηρία από και προς το Λιδωρίκι, είναι
παλιό πέτρινο χριστιανικό μνημείο, το έχτισε ο
μακαρίτης ο Τάσος Κατσικάδας, και αυτό αποτελείται από μια λιθόχτιστη ορθογώνια στήλη που
περιλαμβάνει: Εσοχή κερματοδόχου με μεταλλική
θυρίδα και εικονοθέσιο εντός του οποίου υπάρχει
μια ξεθωριασμένη χρωμολιθόγραφη εικόνα του
Αγίου και το καντήλι με τα απαραίτητα αναλώσιμα
για το άναμμα του.

ΤΟ ΞΩΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Το ξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου βρίσκεται
νότια του χωριού, το συναντούμε στα δεξιά του
δρόμου προς Λάκκο Βαρδουσίων και προτού φθάσουμε στο ποτάμι Σαιτα. Είναι παλιά μονόχωρη
εκκλησούλα, ξυλόστεγη με τετράρριχτη κεραμοσκεπή, έχει μία είσοδο στη δυτική πλευρά πάνω
από την οποία υπάρχει οξικόρυφη τριγωνική στέγη
(καλκάνι) με υδρορροές δεξιά και αριστερά. Δεν
φέρει χρονολογία κτίσεως, πάνω από την είσοδο
μια μαρμάρινη εντοιχισμένη σε εσοχή πλάκα, με
την επιγραφή μας φανερώνει την ανοικοδόμηση
του μικρού Ναού «ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΊΑΣ Η
ΤΕΛΕΙΩΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΗΡΩΣΙΣ ΕΓΈΝΟΝΤΟ
ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝ / ΡΧΟΥ ΚΩΝ / ΝΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Πλημμυρισμένη από ξωκλήσια και προσκυνητάρια είναι η περιοχή της Αρτοτίνας, παρά
τη φτώχια τους οι Αρτοτινοί έχτισαν σε κάθε περιοχή προσκυνηματικά μνημεία, ένα από αυτά
είναι και το εκκλησάκι του Αϊ Θανάση. Η έλλειψη
ανοιγμάτων φωτισμού (παράθυρα) στους τοίχους
και το μικρό τους ύψος μας παραπέμπουν στην
εποχή της Τουρκοκρατίας. Στον ανατολικό τοίχο
έχει ημικυκλική κόγχη εσωτερικά και εξωτερικά,
είναι ένα απλό θρησκευτικό μνημείο χωρίς ιδιαίτερα
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Οι πιστοί τιμούν
τη μνήμη του Αγίου Αθανασίου στις 18 Ιανουαρίου.
Στο επόμενο φύλλο η συνέχεια.
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Για την εορτή της μητέρας...
«Το άλλο της μάτι...»
Γράφει
ο Νικ. Μαυραγάνης

Η μητέρα του είχε μόνο ένα μάτι... Ντρεπόταν γι’ αυτήν κι
ώρες ώρες την μισούσε.
Η δουλειά της ήταν μαγείρισσα στην φοιτητική λέσχη. Μαγείρευε για τους φοιτητές και τους καθηγητές για να βγάζει τα
έξοδά τους... Δεν ήθελε να του μιλάει για να μην μαθαίνουν ότι
είναι παιδί μιας μητέρας με... ένα μάτι. Οι φοιτήτριες έφευγαν
γρήγορα, όποτε την έβλεπαν να βγαίνει για λίγο από την κουζίνα
κι έλεγαν πως δεν άντεχαν το θέαμα και πως δεν τους προκαλούσε
μια ανυπόφορη ανατριχίλα...
Μα από μικρός είχε πρόβλημα με την εικόνα της μητέρας του.
Μια μέρα όταν ακόμη πήγαινε στο δημοτικό, πέρασε η μητέρα
του στο διάλειμμα να του πει ένα γεια. Ένιωσε πολύ στενοχωρημένος. «Πώς μπόρεσε να του το κάνει αυτό;»... αναρωτιόταν...
Την αγνόησε, της έριξε μόνο ένα μισητό βλέμμα κι έφυγε. Την
επόμενη μέρα ένας από τους συμμαθητές του φώναξε: «Εεεε, η
μητέρα σου έχει μόνο ένα μάτι!...» Ήθελε να πεθάνει. Ήθελε να
εξαφανιστεί. Όταν γύρισε σπίτι, της είπε: «αν είναι όλοι να
γελάνε μαζί μου εξαιτίας σου τότε καλύτερα να πεθάνεις!».
Αυτή δεν του απάντησε...
«Δεν μ’ ένοιαζε τι είπα ή τι αισθάνθηκε, γιατί ήμουν πολύ νευριασμένος», έλεγε αργότερα σ’ ένα φίλο του. «Ήθελα να φύγω
από εκείνο το σπίτι και να μην έχω καμία σχέση μαζί της. Έτσι
διάβασα πάρα πολύ σκληρά με σκοπό να φύγω μια μέρα μακριά
για σπουδές... και τα κατάφερα, μα ήλθε κι έπιασε αυτή τη
δουλειά στη λέσχη για να με βοηθάει... Δεν μπορούσε να πάει
κάπου αλλού;...»
Αργότερα παντρεύτηκε. Αγόρασε ένα δικό του σπίτι. Έκανε
δικά του παιδιά κι ήταν ευχαριστημένος με τη ζωή του, τα παιδιά
του, τη γυναίκα του και τη δουλειά του! Μια μέρα μετά από
χρόνια απουσίας, η μητέρα του πήγε να τον επισκεφτεί. Δεν είχε
δει ποτέ από κοντά τα εγγόνια της. Μόλις εμφανίστηκε στην
πόρτα, τα παιδιά του άρχισαν να γελάνε, θύμωσε επειδή είχε
πάει χωρίς να του το ζητήσει και χωρίς να τον προειδοποιήσει.
Τότε της φώναξε: «πώς τολμάς να έρχεσαι ξαφνικά στο σπίτι
μου και να τρομάζεις τα παιδιά μου; Βγες έξω! Φύγε!».
Η μητέρα του απάντησε γαλήνια: «Αα, πόσο λυπάμαι, κύριε!
Μάλλον μου έδωσαν λάθος διεύθυνση» κι εξαφανίστηκε, χωρίς
να καταλάβουν τα μικρά πως είναι γιαγιά τους...
Πέρασαν χρόνια και μια μέρα βρήκε στο γραμματοκιβώτιο του
σπιτιού του μια επιστολή για τη σχολική συγκέντρωση της τάξης
του από το δημοτικό σχολείο, που θα γινόταν στην πόλη που
γεννήθηκε... Είπε ψέματα στη γυναίκα του ότι θα έκανε ένα
επαγγελματικό ταξίδι και πήγε. Όταν τελείωσε η συγκέντρωση
των συμμαθητών, πήγε στο σπίτι που μεγάλωσε, μόνο από περιέργεια... Οι γείτονες, του είπαν ότι η μητέρα του είχε πεθάνει
πρόσφατα. Δεν έβγαλε ούτε ένα δάκρυ. Του έδωσαν ένα γράμμα
που είχε αφήσει γι’ αυτόν:
«Αγαπημένε μου γιε, σε σκέφτομαι συνέχεια. Λυπάμαι που
ήρθα στο σπίτι σου και φόβισα τα παιδιά σου. Έμαθα ότι έρχεσαι
για την σχολική συγκέντρωση κι ένιωσα πολύ χαρούμενη. Αλλά
φοβάμαι ότι μπορεί να μην είμαι σε θέση να σηκωθώ από το
κρεβάτι για να έρθω να σε δω. Έγραψα αυτό το γράμμα να στο
δώσουν αν δεν με προφτάσεις. Στεναχωριέμαι που σε έφερα σε
δύσκολη θέση και ντρεπόσουν για μένα όσο ήσουν μικρός. Βλέπεις... όταν ήσουν πολύ μικρός, είχες ένα σοβαρό ατύχημα κι
έχασες το μάτι σου. Δεν θα μπορούσα να βλέπω να μεγαλώνεις
με ένα μάτι. Έτσι σου έδωσα το δικό μου. Ήμουν τόσο υπερήφανη
που ο γιος μου θα έβλεπε τον κόσμο με τη δική μου βοήθεια, με
το δικό μου μάτι... Έχεις πάντα όλη την αγάπη μου».
Η μητέρα σου.
Τα σχόλια δικά σας...
Αναδημοσίευση απ’ την εφημερίδα «Συγκρελλιώτικα Νέα»

Στα πεταχτά…
Σοφά λόγια…
― “Κάθε λαός είναι άξιος των ανθρώπων που τον κυβερνούν”.
― “Κανείς δεν είναι πιο υποδουλωμένος από εκείνους που εσφαλμένα
πιστεύουν πως είναι ελεύθεροι”.
― “Όσοι αδιαφορούν για τα κοινά είναι καταδικασμένοι να εξουσιάζονται
πάντα από ανθρώπους πολύ κατώτερούς τους”.
Πλάτων 427-347 π.Χ.

Οι σπουδαίοι δάσκαλοι...
Αφυπνίζουν την καρδιά
και το μυαλό.

Ανοίγουν το δρόμο
για νέους κόσμους.

Πιστεύουν στις
δυνατότητές σου.

Κάνουν τη μάθηση
διασκέδαση.

Σε προκαλούν
ν’ αναπτυχθείς.

Ενθαρρύνουν
τη δημιουργική έκφραση.

Διαφωτίζουν
και παρακινούν.

Κάνουν τον κόπο
να εξηγήσουν.

Προκαλούν
ερωτήσεις.

Ανακαλύπτουν ταλέντα
και ικανότητες.

Αγκαλιάζουν τη διαφορετικότητα.

Συγχωρούν τα λάθη.

Παρακινούν με πάθος.
Ποτέ δεν σε εγκαταλείπουν.

Δίνουν το παράδειγμα.
Meiji Stewart

Το ανέκδοτό μας…
Συζητούσαν δυο φίλοι και κάποια στιγμή λέει ο ένας στον άλλον:
― Έχεις εξομολογηθεί τώρα τελευταία;
― Πού το θυμήθηκες τώρα αυτό ρε;
― Ε, πώς! Εγώ θα σου πρότεινα να πας.
― Δε θα ’σαι καλά ρε! Από το δημοτικό έχω να πάω.
― Ε, να! Σου το ζητάω σαν χάρη. Να απασχολήσεις για λίγο τον
παπά, γιατί θέλω να πάω με την παπαδιά.
― Πες το ντε! Αν είναι έτσι, να πάω.
Και πήγε. Κι όλο θυμόταν και κάποια άλλη αμαρτία, κι άλλη, κι άλλη.
Αλλά κάποια στιγμή δεν άντεξε:
― Παπά μου, τώρα που ξομολογιέμαι, διαπράττω και νέα αμαρτία.
― Τι εννοείς τέκνο μου;
― Ε, να! Κάνω πλάτες στον φίλο μου και σε καθυστερώ για να πάει
αυτός με την παπαδιά σου! Ήμαρτον!
Και ο παπάς ήρεμος:
― Η γυναίκα σου ζει;;;
― Ναι πάτερ μου!!!
― Τρέξε γρήγορα σπίτι σου τέκνο μου... γιατί η παπαδιά έχει πεθάνει
εδώ και 2 χρόνια!!!

Συναντήσεις του Δημάρχου Δωρίδας
στην Αθήνα, για αναπτυξιακές δράσεις
στην ορεινή Δωρίδα
Τα μεγάλα και σύνθετα προβλήματα που αφορούν την ανάπτυξη
της παραλίμνιας περιοχής του Μόρνου και γενικότερα της ορεινής
Δωρίδας συζητήθηκαν χθες στην Αθήνα στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και Υποδομών.
Πιο συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Δωρίδας κ. Γιώργος Καπεντζώνης
και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Κώστας Αντωνόπουλος συναντήθηκαν
και συζήτησαν με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας και υπηρεσιακούς
παράγοντες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών.
Η ατζέντα ήταν ανοιχτή και αφορούσε θέματα που είχαν και παλαιότερα τεθεί, αλλά είχαν βαλτώσει, καθώς και άλλα που τέθηκαν
για πρώτη φορά.
Η συζήτηση χαρακτηρίστηκε και από τις δύο πλευρές λίαν εποικοδομητική και ουσιαστική, αφού ξεκαθαρίστηκαν αρκετά πράγματα και
ιεραρχήθηκαν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για να μπει μπροστά
μια νέα αναπτυξιακή πορεία στην υποβαθμισμένη για δεκαετίες περιοχή
της ορεινής Δωρίδας.
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Συγχωριανοί μας επαγγελματίες
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
TΕ.X.ΡΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ράπτης Χρήστος & Βασίλης
& ΣΙΑ Ο.Ε.
Οικοδομικές Επιχειρήσεις
- Aνελκυστήρες
Kαισαρείας 30-32 Bύρωνας
Tηλ: 210 7643252
Καράμπελας Κώστας Α.Ε.Β.Ε.
Aνελκυστήρες
Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές
Έδρα: Αλκαμένους 109 & 122
Αθήνα 10446
Τηλ.: 210 8811927, 210 8816033
Fax: 210 8822308
Κολοβού Κ. Υιοί Ε.Π.Ε.
Εγκαταστάσεις-συντηρήσεις
ανελκυστήρων
Θεσσαλονίκης 98 Κ. Πετράλωνα
Τηλ.: 210 3456091 • Fax: 210 3413031

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

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Mπαλασκώνη Γιάννα
Aσφαλιστικός
και Eπενδυτικός Σύμβουλος
INTERAMERICAN
Xατζηαντωνίου 14 Mαρούσι
Tηλ.: 210 6120047
Fax: 210 8068005
Kιν.: 6932045071
Tσούμας Nίκος
Aσφαλιστής
Iθάκης 119 Άνω Γλυφάδα
Tηλ: 210 9634103
Γραφ.: 210 9853822
Kιν.: 6932346612

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

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

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Λαβίδας Δημήτρης - Aλέξανδρος
Δικηγόρος
Z. Πηγής 2-4 Aθήνα
Tηλ.: 210 3617257
Σμυρνής Δημήτριος
25ης Μαρτίου 8, 151-24, Μαρούσι
Τηλ. γραφείου 211-0143482
Κιν. 6944 618766
e-mail: smirnisd@gmail.com

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Τσέλιου Νικ. Χριστίνα
Δικηγόρος
A. Μεταξά 7 Γλυφάδα
Τηλ.-Fax: 2110142869
- 210 6924654 • Κιν.: 6946857665
e-mail: christina.tsel@yahoo.gr

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

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

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ ΔΩΡΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ
Ευπάλιο Φωκίδας
Τηλ.: 26340 52000 • Οικ.: 26340 53152
Κιν.: 6946636590

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ
Πενταγιοί Δωρίδας
Τηλ.-Fax: 22660 52219,
210 6140861 Kιν: 6974868030
www.arxontiko-xenofonta.gr
Μελίστας Χρ. Σπύρος
Μελίστα Σπ. Αθηνά
Ενοικιαζόμενες γκαρσονιέρες
πλήρως εξοπλισμένες
Αρτοτίνα Φωκίδας
Τηλ.: 6975915411 - 6977081015
Μερζάκης Κώστας
Ενοικιαζόμενα δωμάτια και
γκαρσονιέρες
Ι. Λέκκα 1 Λουτράκι
Τηλ.: 27440 22456

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

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

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Αφοί Μαυραγάνη του Αποστόλου
Ζωοτροφές - Είδη κυνηγίου
Ευηνοχώρι Μεσολογγίου

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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ
Ξηρού Γεωργία Β.
Υδραυλικά - Θέρμανση
- Αρδευτικά - Μελέτες
- Εγκαταστάσεις
Τηλ.: 26310 39586
Τσαμαδιάς Θανάσης
Ηλεκτρολογικές εργασίες
Λευκωσίας 9 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 9612606
- 210 9646726 Κιν.: 6944610184
Tσέλιος Γιώργος K.
Yδραυλικά-Eίδη Θέρμανσης
Iπποκράτους 4 Π. Φάληρο
Tηλ.: 210 9815025

ΙΑΤΡΟΙ
Kουλόπουλος A. Kων/νος
Διδάκτορας
Δ/ντης Παιδοχειρουργικής
Kλινικής Π. Γ. N.
Nοσοκομείου Nίκαιας
Kλειούς 30 Xολαργός
Tηλ: 210 6537607 - 2132077337
Κιν: 6974886655
Παλασκώνης Iωάννης Δ.
Iατρός - Γενικός Χειρουργός
Iατρείο: Λευκωσίας 49 Aθήνα
Τηλ.: 6944883425
Tηλ/Fax: 210 8617201
Kλινική AΠOΛΛΩNEIO
Τηλ.: 210 6926501
Tσιτσής Bασίλης Aρ.
Γυναικολόγος
Επιμελητής Α’ Μαιευτικής
Γυναικολογικής Κλινικής
Γενικό Νοσοκομείο Πύργου
Κιν.: 6944792525
Tσώρης Hλίας
Oδοντίατρος
Πλ. Mεσολογγίου 8 Παγκράτι
Tηλ.: 210 7220826

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

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

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ
Μπραούνος Γεώργιος
Λιάκατα 10 Μεσολόγγι
Τηλ.: 26310-24753 • Κιν.: 6977436574

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
Κανούρης Αθ. Τάσος
Λ. Μεσογείων 419, 153-43,
Αγ. Παρασκευή
τηλ. 210-6015181
Fax: 210-6003906
e-mail: tasoskanouris@gmail.com

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

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

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

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

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

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

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Zαχαρής Nίκος
Eξουσιοδοτημένο συνεργείο FORD
1ο χλμ Εθν. Οδού Ναυπάκτου - Ιτέας
Καρούλα Δάφνης Nαύπακτος
Tηλ.: 26340 29630
Kουτσόβουλος Γιάννης
NISSAN SERVICE
Ιπποκρήνης 45 & Κοκκινοπούλου
Ζωγράφου • Τηλ.: 210 7704990
Tσιτσής Γιάννης K.
Συνεργείο αυτοκινήτων
Παντός τύπου
Τζαβέλλα 16 Κάτω Hλιούπολη
Tηλ.: 210 9709632
Κιν.: 6972953532

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Mπραούνος
Εξουσιοδοτημένος
Επισκευαστής OPEL
Κωνσταντίνος Β. Μπραούνος & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τ.Κ. 14342 Ν. Φιλαδέλφεια
Τηλ.: 210 2773296 Fax: 210 2794102
e-mail: kbraunos@otenet.gr

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

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

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Mαυραγάνης Περικλής Κων.
TηλεπικοινωνίεςAυτοματισμός γραφείου
Θεσσαλονίκης 77-79 N. Φιλαδέλφεια
Tηλ.: 210 2519336

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Παλασκώνη Κ. Aικατερίνη
Γραφείο Γενικού Tουρισμού
EOS TRAVEL
Eισιτήρια ακτοπλοϊκά, αεροπορικά.
Kρατήσεις ξενοδοχείων,
εκδρομές, ενοικιάσεις πούλμαν
Bεΐκου 31 Γαλάτσι
Tηλ.: 210 2138866 - 210 2930111
& 210 2928028
Παλασκώνης Kώστας
Γραφείο Γενικού Tουρισμού
Bεΐκου 31 Γαλάτσι
Tηλ.: 210 2928028-210 2930066

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

ΦΥΤΩΡΙΑ
Kατσούνη-Kολοβού Eιρήνη
Φυτώριο-Δέντρα-Θάμνοι-Γλάστρες
5ο χλμ. Λεωφ. Σπάτων
Tηλ: 210 6666178
Kατσούνης Nίκος K.
Φυτά εσωτ. χώρων-ΛιπάσματαXώματα-Σπόροι
Eθν. Aντίστασης-Λεωφ. Σπάτων
Tηλ: 210 6666213

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

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

