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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

Παλιά φωτογραφία

Ο εορτασμός του Πάσχα αποτέλεσε για άλλη μια χρονιά αφορμή για να
επισκεφθούμε την Αρτοτίνα μας και να σμίξουμε με τους συγγενείς και
φίλους μας. Έτσι από τις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας άρχισαν να καταφθάνουν οι Αρτοτινοί με τις οικογένειές τους προκειμένου να γιορτάσουν
πατροπαράδοτα την Ανάσταση του Θεανθρώπου.

Το λεωφορείο του Παναγιώτη Κανούρη και του Κώστα Παλασκώνη
που έκανε το δρομολόγιο Ναύπακτος-Αρτοτίνα-Γραμμένη Οξυά
-Λεύκα-Μανδρινή την περίοδο 1973-1983

Γιορτάστηκε και φέτος η μνήμη του πολιούχου του χωριού μας Αγίου
Γεωργίου του Τροπαιοφόρου με την τέλεση του πανηγυρικού Εσπερινού,
συγχρόνως με τον Πασχαλινό Εσπερινό της Αγάπης, όπως προβλέπεται
από το Τυπικό της Εκκλησίας, καθώς και πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’
αρτοκλασίας την επομένη.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου
Αρτοτινών Αθήνας
«Ο Αθανάσιος Διάκος»
σας εύχεται
Χρόνια Πολλά!
Χριστός ανέστη!
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Συνδρομές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τσέλιος Γεώργιος του Δημ. ..................................................350€
Τσώρης Ηλίας ........................................................................100€
Κατσούνη-Κολοβού Ειρήνη ....................................................50€
Γιαννουδάκης Κώστας ............................................................40€
Αγαπητός (από Αγ. Ευθυμία) ..................................................20€
Αυζώτης Νικόλαος του Γεωργ. ..............................................20€
Κατσούνη-Κολοβού Ειρήνη ....................................................20€
Παναγόπουλος Ανδρέας ........................................................15€
Στο προηγούμενο φύλλο της Εφημερίδας γράφτηκε εκ παραδρομής
ότι η Σπυριδούλα Κοκκόρη κατέβαλε ως συνδρομή το ποσό των
150€. Το ορθό είναι ότι η καταβολή έγινε από τον κ. Σπυρίδωνα
Κοκκόρη.

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.

ΓΕΝΝΗΣΗ
• Στις 10.03.2011 η Αικατερίνη Παλασκώνη – Ρουκάκη και ο Χρήστος Ρουκάκης
απέκτησαν αγοράκι.

ΚΗΔΕΙΕΣ
• Απεβίωσε στις 12.11.2010 και κηδεύτηκε στην Αρτοτίνα η Αικατερίνη Παλασκώνη.
• Απεβίωσε στις 14.4.2011 και κηδεύτηκε στην Αρτοτίνα η Μαρία Μαρτέκα.
• Απεβίωσε στις 11.04.2011 ο Γεώργιος Μαντούρλιας.
• Απεβίωσε στις 06.05.2011 και κηδεύτηκε στην Αρτοτίνα η Πηνελόπη Βασ.
Τσαμαδιά, ετών 84
• Απεβίωσε στις 06.05.2011 και κηδεύτηκε στην Αρτοτίνα ο Γεώργιος Λαρύγγας, ετών 95
• Απεβίωσε στις 26.02.2011 η Ελένη

Πολυθοδωράκη, το γένος Δημητρίου
Τσέλιου. Η Ελένη ήταν το τρίτο εκ των
πέντε τέκνων του Δημητρίου και της
Ασπασίας Τσέλιου, το γένος Μαμαλούγκα. Σε μικρή ηλικία μετοίκησε με την οικογένειά της στην Αθήνα. Παντρεύτηκε,
απέκτησε μια κόρη την Ευαγγελία και
τρία εγγόνια. Ήταν χαρακτήρας εργατικός
και πράος, πάντα κοντά στην οικογένειά
της, ήταν αγαπητή απ’ όλους. Θα τη θυμόμαστε για πάντα.
Το ΔΣ του Συλλόγου Αρτοτινών εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους
οικείους των εκλιπόντων.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 10/2/2011 έγινε το ετήσιο μνημόσυνο της Αθηνάς Αδαμοπούλου – Κολοβού στον Ι. Ναό Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος Βύρωνα.

• Την Κυριακή 3.04.2011 τελέσθηκε
στον Ι. Ναό Αγ. Χαραλάμπους Ιλισίων το
40ήμερο μνημόσυνο της Ελένης Δ. Τσέλιου
– Πολυθοδωράκη.

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
• Στη μνήμη της Ελένης Δ. Τσέλιου – Πολυθοδωράκη, τα αδέλφια της
Γιώργος και Αθηνά Τσέλιου προσέφεραν:
- υπέρ του Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου Αρτοτίνας το ποσό των 500€.
- υπέρ του Συλλόγου Αρτοτινών Αθήνας το ποσό των 300€.
• Η οικογένεια Ευφροσύνης Κοκκόρη προσέφερε στο Σύλλογο Αρτοτινών το ποσό
των 150€ εις μνήμην του συζύγου της κ. Δημητρίου Κοκκόρη. Ο Δημήτριος Κοκκόρης
ήταν μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αρτοτινών και προσέφερε τις υπηρεσίες του ανιδιοτελώς για πολλά χρόνια.
• Στη μνήμη της Αθηνάς Αδαμοπούλου-Κολοβού ο αδελφός της Αντώνης Κολοβός
προσέφερε στο Σύλλογο 100€.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οικογένεια και οι γονείς του αποβιώσαντος την 20-3-2011 Ανδρέα Κακκαλή του
Ιωάννη αισθάνονται την ανάγκη αλλά και την υποχρέωση να εκφράσουν δημόσια τις
άπειρες ευχαριστίες σε όλους εκείνους, που συμπαράσθηκαν στο βαρύ πένθος τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε πολύ όσους με οποιονδήποτε τρόπο συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας για τον αδόκητο θάνατο της
αδελφής μας Ελένης Δ. Τσέλιου – Πολυθοδωράκη, συζύγου του
Παύλου, και ιδιαίτερα όλους εκείνους που παρά την κακοκαιρία και
την εποχική επιδημία την συνόδευσαν στη κηδεία της στο Κοιμητήριο
Ζωγράφου την 01.03.2011 και έδωσαν τον τελευταίο χαιρετισμό
τους για το Μεγάλο Ταξίδι στους αιώνες.
Τα αδέλφια της Γιώργος και Αθηνά Τσέλιου

A P T O T I NA
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Δίμηνη ενημερωτική
πολιτιστική έκδοση
Ιδιο κτη σία του Συλλόγου
Aρ το τι νών Φω κί δας
N. Π. μη κερδοσκοπικό
A.Φ.M. 090361430
Γραφεία: Aλκέτου 56 Bύρωνας
16232 Tηλ. & Fax: 210 7655568
Συντακτική επιτροπή:
Μαυραγάνης Ιωάννης
Βήλος Γεώργιος
Ράπτης Βασίλειος
Χριστοδούλου Κων/νος
Κατσαρός Κων/νος
Λάμπρου Αθανάσιος
Μαυραγάνης Περικλής

Παλιούρα Βασιλική
Τσιώτα – Μαυροπούλου Ελένη
Eκδότης - Διευθυντής:
Περικλής Μαυραγάνης
Τηλ. 210-2519336
Κιν. 6945799919
e-mail: periklis@mavraganis.gr
Ηλεκτρονική σχεδίαση
Εκτύπωση - διεκπεραίωση
Εκδόσεις Γραφικές τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο. Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον
Τηλ-Fax: 210 2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Ενόψει των εορτών του Πάσχα,
ευχόμαστε Υγεία σε όλους τους χωριανούς
Σύλλογος Αρτοτινών Μεσολογγίου
Εύχομαι η Ανάσταση του Κυρίου να ξαναζωντανέψει την ελπίδα όλων των συμπατριωτών μας,
για ένα κόσμο ανθρωπιάς και προόδου και η
φετινή λαμπρή να φωτίσει τα οράματα όλων μας,
για αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και ισότητα.
Από καρδιάς σας εύχομαι Χρόνια Πολλά και
Καλή Ανάσταση.
Γεώργιος Καπεντζώνης
Δήμαρχος Δωρίδας
Αγαπητοί, συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,
Αυτές τις Άγιες μέρες η σκέψη μας προσανατολίζεται στο διαχρονικό μήνυμα της Ανάστασης, που είναι η προσφορά και η αγάπη.
Η μεγάλη αυτή Χριστιανική γιορτή με τα ανθρωπιστικά της μηνύματα, ας μας γεμίσει με
πίστη και αποφασιστικότητα στην κοινή μας
προσδοκία για ένα καλύτερο αύριο.
Η πορεία προς την Σταύρωση είναι πάντα
συνυφασμένη με την ελπίδα.
Εύχομαι Καλό Πάσχα, Χαρούμενη Ανάσταση με Υγεία, Αγάπη,
Ελπίδα, Αισιοδοξία.
Παναγιώτα Γαζή
Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας
Αγαπητοί συμπολίτες,
Καλό Πάσχα σε Όλους,
Η μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, η
Ανάσταση του Θεανθρώπου, ας γίνει πηγή
αγάπης, ελπίδας και αισιοδοξίας απέναντι
στα δύσκολα προβλήματα που καλούμαστε
καθημερινά να αντιμετωπίσουμε.
Εύχομαι το μήνυμα της Ανάστασης να
σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας προσπάθειας για ένα καλύτερο αύριο και να
φέρει σε όλους μας προσωπική και κοινωνική ευτυχία.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Αφροδίτη Παπαθανάση
Βουλευτής Ν. Φωκίδας

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ
Το μέχρι πρότινος αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου
της Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας κ. Αθανάσιος Τσαμαδιάς του
Κων/νού κατέλαβε τη θέση του τακτικού Συμβούλου.
Η εξέλιξη αυτή προήλθε εξαιτίας τους γεγονότος ότι ο ανακηρυχθείς Σύμβουλος κ. Μαυραγάνης Κων/νος δεν προσήλθε
για ορκωμοσία εντός της προβλεπομένης από την παρ. 2 του
Άρθρου 53 του Ν. 3852/2010 προθεσμίας.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ
Τη θέση του αποχωρήσαντος Μέλους π. Κων/νου Παλιούρα
καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός (βάσει της ψηφοφορίας
που είχε διεξαχθεί στις αρχαιρεσίες της 30ης Ιανουαρίου 2011)
κ. Αθανάσιος Λάμπρου.
Επιπλέον, τα καθήκοντα του Γραμματέα αναλαμβάνει το
Μέλος του Δ.Σ. κ. Βασίλειος Ράπτης, ενώ χρέη βοηθού Γραμματέα
θα εξακολουθεί να εκτελεί η Βασιλική Παλιούρα.
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Αθανάσιος Διάκος: Από την αυλή του Αλή πασά στην Αλαμάνα

Σ

το τεύχος Νο 497/Νοέμβριος 2010 του περιοδικού ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ, ο κ. Κ. Κοτσίλης
παραθέτει άρθρο του Σπ. Μολά από την
εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» του Σαββάτου, 25 Μαρτίου 1933 με τίτλο:
«Οι ήρωες του Μεγάλου Αγώνος.
Αθανάσιος Διάκος, το σεμνό και ωραίο καλογεροπαίδι που ξεπέρασε τα όρια του θρύλου.
Η ζωή του, οι άθλοι του και το μαρτυρικό του
τέλος – Ο φόνος του μεθυσμένου δερβέναγα
που τον προσέβαλε- Μετά το ράσο τα άρματα
του κλέφτη- Ο έρως του με την όμορφη Κρουστάλλω – Στην αυλή του Αλή πασά και απ’ εκεί
στην Αλαμάνα».
Το άρθρο αποτελεί ύμνο στις αρετές του συγχωριανού μας Εθνικού Ήρωα. Το αναδημοσιεύουμε:
Ήταν ωραίος, όπως ωραία ήταν και η σύντομη
ζωή του. Γεμάτη από τα υψηλότερα ιδανικά, ξαγιασμένη από τη λατρεία προς την πατρίδα και
την θρησκείαν. Ο Αθανάσιος Διάκος υπήρξε το
ευλαβέστερον σύμβολον του ελληνικού αγώνος.
Η Μορφή του δεν περιβάλλεται μονάχα από την
αίγλην υπερόχου ηρωϊσμού, αλλά εξαγνιάζεται
και από την ελληνοχριστιανικήν πίστην. Από όλας
τας εξοχωτέρας μορφάς του Αγώνος η δική του
παρέμεινε λαμπρότερον εξιδανικευμένη. Από
ιστορικόν πρόσωπον περιήλθε ο ήρως στην ποίησιν
του θρύλου. Και όσον περνά ο καιρός, πεπλούται
η υπέροχος μορφή του με συγκινητικωτέραν γοητείαν, περιέρχεται στην σφαίρα των ημιθέων. Η
προσωπικότης του ανήκει εξ ολοκλήρου στον
θαυμαστόν εκείνον κύκλον του πλέγματος της
πραγματικότητος με την ποίησιν.
Αν ανεβήτε στην ωραίαν κωμόπολιν Αρτοτίνα
στα δυτικά πρόβουνα των Βαρδουσίων, θα σας
εμφανισθή η πρώτη εικών της ζωής του ωραίου
ημιθέου, το μεγαλοπρεπές περιβάλλον, στο οποίο
έζησε ο Διάκος κατά τα πρώτα ήρεμα, θρησκευτικά χρόνια του. Υψηλόν οροπέδιον, γύρω αγέρωχα πυργωτά βουνά, πυκνά ευωδιάζοντα ελατοδάση με πυράς δυνατού οξυγόνου.
Ολίγον κάτωθεν της Αρτοτίνας σε ομαλόν
άνδηρον υπέρ την αριστεράν όχθην του Ευήνου,
ο οποίος κατεβαίνει πηγάζων από τους πρόποδας
των ανωτέρω κορυφών των Ψηλών Βαρδουσίων,
σώζεται ακόμα το παλιό μοναστήρι του Αγίου
Ιωάννου του Προδρόμου, στο οποίο έζησεν ο
Διάκος τα πρώτα νεανικά χρόνια του. Σώζεται η
μικρά εκκλησία του και πλησίον της το κελλί του
ήρωος – αχούρι φευ! Το παιδί αφοσιώθη εις τον
Κύριον και στην φύσιν. Ευγενής κι’ ελευθέρα
ύπαρξις μονάχα στον απομακρυσμένον ορεινόν
εκείνον κόσμον εύρισκε ανακούφισιν. Χαμηλά
στους κάμπους και στ’ ακρογιάλια εστέναζε ολόκληρος λαός υπό τον βαρβαρώτερον τύραννον.
Αν δεν συνέβαινε κάτι απρόοπτον, ο νεαρός
διάκος της μονής του Προδρόμου θα εξακολουθούσε πολύ ακόμα υπηρετών τον Κύριον με ησυχίαν και γαλήνην. Μιαν ημέραν βάναυσος δερβέναγας επεσκέφθη την μονήν με την ακολουθίαν
του. Ο ηγούμενος περιποιήθη τους ξένους, έστω
και αλλόπιστους. Τους έστρωσε πλούσιον τραπέζι
και διέθεσε τον νεαρόν του διάκονον του Αθανάσιο
στην υπηρεσία των, όπως συνέβαινε πάντα. Αυτός
τους έφερνε τα φαγητά και τους εκερνούσε. Ο
βάναυσος δερβέναγας εμέθυσε και στους καπνούς
της μέθης του εξεγέρθησαν αι διάστροφοι ορέξεις
του. Ο Διάκος είχε το κάλλος της ορεινής νεότητος. Ευλύγιστον κορμί, εύμορφον πρόσωπον με
απαράμιλλα κανονικά χαρακτηριστικά, με φλογερά
μάτια. Και είχε την σεμνότητα της ιερωσύνης
του. Ο βάναυσος δερβέναγας ετόλμησε να τον
θωπεύσει. Όλη η ευαισθησία της αγνότητός του,
όλη η φιλοτιμία του ανδρισμού του, όλη η θρησκευτικότης της ψυχής του συνεταράχθησαν.
Εξήλθε και όταν εγύρισε στο δωμάτιον δεν έφερε
κρασί πλέον για τον χυδαίον τουρκαλάν, αλλά
τον θάνατον. Τον επυροβόλησε και τον εξήπλωσε
νεκρόν. Δεν ήταν έγκλημα, αλλά εξαγνισμός.
Έφυγε στα Ψηλά Βαρδούσια. Από την λατρείαν
του Θεού αφοσιώθη στην λατρείαν της πατρίδος.

Το ράσον αντικατέστησεν με την λεπτήν φουστανέλαν του αρματολού, το ευαγγέλιον και το
θυμιατό με το καριοφίλι και το γιαταγάνι. Έγινε
κλέφτης στα έλατα, τα σπήλαια, τα κορφοβούνια,
τα κρύα νερά, εκεί όπου ποτέ δεν κατεπατήθη η
ελληνική ιδέα και δεν εδουλώθη η ελληνική ελευθερία.
Από το σεμνόν καλογεροπαίδι προήλθε υπέροχος αντάρτης κατά της τυραννίας, θερμός μαχητής της ελευθερίας. Κατετάχθη στο σώμα του
καπετάνιου Σκαλτσοδήμου ή Σκαλτσά, ο οποίος
διέτρεχε τα δύσβατα βουνά της Δωρίδος, υπέρμαχος της ελληνικής ιδέας. Όταν του διηγήθη
τον φόνον του δερβέναγα και τα αίτια, συνεκινήθη
βαθειά ο οπλαρχηγός. Τον εδέχθη μ’ ενθουσιασμόν
και του έδειξε πατρικήν προστασίαν. Προτού να
βγάλει ο Διάκος το ταπεινόν ράσον και να περιβληθεί τα βαρειά άρματα του κλέφτη, επήγε σ’
ένα ερημοκκλήσι, ελειτούργησε, προσηυχήθη και
αφήκε στο ιερόν του το εκκλησιαστικόν ένδυμα,
ως αφιέρωσιν στον Θεόν. Με το νέον κλέφτικον
ένδυμα του ανέλαψε η καλλονή του. Ήρως την
μορφήν και ήρως την ψυχήν. Στους κύκλους των
κλεφτών, στους βοσκούς, στα πανηγύρια των
χωριών, όπου κι αν ενεφανίζετο, έκαμνε ζωηράν
εντύπωσιν η ευμορφία του, η λεβεντιά του, η
τόλμη του. Παντού όπου περνούσε τον εκύταζαν
με θαυμασμόν και συμπάθειαν. Εξυμνούσαν την
λεβεντιάν του. Τα μαύρα πλούσια μαλλιά του
έπεφταν θαυμαστά στους ανδρικούς ώμους του,
τα μεγάλα μαύρα μάτια του είχαν την λάμψιν της
αστραπής, η λεπτή επιδερμίς του το λευκόν
χρώμα του χιονιού των κορυφών των Βαρδουσίων.
Και χυτή η αρματολική στολή του ανέδειχνε παραστατικήν την κορμοστασιάν του. Η φήμη του
εμεγάλωσε περισσότερον με το πρώτο ανδραγάθημά του. Μιαν ημέραν τον συνάντησαν μόνον
τρεις πάνοπλοι αλβανοί, οι οποίοι τον ανεγνώρισαν
αμέσως και ηθέλησαν να τον φονεύσουν εκδικούμενοι τον φόνον του δερβέναγα. Αλλά με
απίστευτον γοργότητα και τόλμην κατόρθωσε ο
Διάκος να φονεύσει τον ένα με την πιστόλα του,
και να παλαίσει με το γιαταγάνι του προς τους
δυο άλλους, τους οποίους εφόνευσε επίσης τον
έναν κατόπιν του άλλου. Ο οπλαρχηγός Σκαλτσάς
εξετίμησε τότε περισσότερον τον ηρωισμόν του
νεαρού παλληκαριού του και είχε τον Διάκον
πάντα στο πλευρόν του, αντικαταστάτην του όταν
έλειπε και δεδηλωμένον πλέον διάδοχόν του
καθ’ ήν περίπτωσιν θα εφονεύετο εις συμπλοκήν
προς τους Τούρκους.
Ο έρως εισεχώρησε κάποτε στην γενναίαν,
αλλά τρυφεράν ψυχήν του Διάκου. Η παράδοσις
μας διετήρησε το παράδοξον αυτό ειδύλλιον, το
οποίο επλέχθη στα δάση και στα σπήλαια των
βουνών της Δωρίδος. Χωρίς να το θέλει ο Διάκος
συνεπάθησε την ιδίαν γυναίκα, την οποία είχε
ερωτευθεί ο αρχηγός του Σκαλτσοδήμος. Μια
κόρη της Δωρίδος, η εύμορφη Κρουστάλλω, κατέκτησε την καρδιάν του τόσον ώστε αποφάσισε
να την αρπάξει. Την απαγωγήν της κόρης ανέθεσε
σε δύο οπαδούς του, εκ των οποίων ο ένας ελέγετο Ντούλας. Όταν οδήγησαν την ωραίαν στο
λημέρι του αρχηγού, την υπεδέχθη εκείνος ιπποτικώς, με όλας τας τιμάς, αλλά η κόρη έμεινε ψυχρά. Επί καιρόν απέκρουε τα ερωτικάς εκδηλώσεις
του οπλαρχηγού, ενώ εξ άλλου εφαίνετο σαγηνευμένη από τον ωραίον υπασπιστήν του Αθανάσιον Διάκον. Σιγά – σιγά ο έρως της προς αυτόν
εμεγάλωσε τόσον, ώστε δεν τον απέκρυπτε. Ο
Διάκος ετηρούσε επιφυλακτικήν στάσιν. Η αφοσίωσίς του κι’ η ειλικρίνειά του προς τον αρχηγόν
του και προστάτην του, ο σεβασμός προς αυτόν,
αλλά και η ευθύτης του δεν του επέτρεπαν να
φανεί καν ότι ανταποκρίνετο προς τον έρωτα της
Κρουστάλλως. Ο οξυδερκής Σκαλτσοδήμος δεν
εβράδυνε ν’ αντιληφεί τι συνέβαινε, αλλά δεν
εθύμωσε κατά του Διάκου. Φρονίμως κρίνων τα
πράγματα, έλεγε: «Πως ν’ αγαπήσει η Κρουστάλλω
εμένα μπροστά στην ομορφιά, τα νειάτα και τη
λεβεντιά του Διάκου. Ούτε το κορίτσι φταίει,
ούτε το παλληκάρι. Αυτά τα πράγματα είναι του

Θεού». Η δημοτική Μούσα έψαλλε τον περίεργον
αυτόν έρωτα:
Ο Καλτσοδήμος κάθεται στο έλατο από κάτω
με την Κρουστάλλω στο πλευρό και τον κερνά
και πίνει.
Κέρνα Κρουστάλλω, κέρνα μας, κέρνα όσο
να φέξει,
Όσο να σκάσει ο αυγερινός, να πάει η πούλια
γιόμα,
εμένα κέρνα δυο φορές, τον Διάκο κέρνα
πέντε.
Κέρνα, Κρουστάλλω, κέρνα μας, κέρνα όσο
να φέξει,
όσο ναρθεί ο πατέρας σου, την ξαγορά να
φέρει,
να φέρει τα’ άσπρα στη ποδιά και τα φλουριά
στη τσέπη,
γελέκα των παλληκαριών, πόση του καπετάνου.
Η ίδια Μούσα μας πληροφορεί περί των ψυχικών αισθημάτων της ωραίας Κρουστάλλως:
Φωτιά να κάψη τα’ άσπρα του και φλόγα τα
φλουριά του.
Εμένα τούχ’ η μοίρα του, τούχε το ριζικό μου,
νύχτα και μέρα στα βουνά να τρέχω τους κλέφτες
Και να κοιμούμαι μοναχή στα κλέφτικα λημέρια.
Θέλω του Διάκου το σπαθί στρώμα για να κοιμούμαι,
το χέρι του προσκέφαλο, σκεπάσματα τα μαλλιά του.
Η παράδοσις αναφέρει, ότι ο Διάκος απεμακρύνθει από τον αρχηγόν του δια ν’ αποφύγει
τον έρωτα της Κρουστάλλως και δια να μην ασεβήση προς τον προστάτην του. Από μακρυά του
έγραψε σύντομην επιστολήν, δια της οποίας του
εξηγούσε τον λόγον της φυγής του και τον παρακαλούσε ν’ αφήσει την Κρουστάλλω και ν’ αφοσιωθεί ενεργητικώτερον στους πατριωτικούς αγώνας. Προσέθετε: «Μόλις μάθω πως έφυγε η Κρουστάλλω, έρθω και πάλιν να σε βρώ και να μείνω
υπό τας διαταγάς σου. Σ’ αγαπώ. Αθ. Διάκος».
Βραδύτερον βρίσκομεν τον Διάκον στην στρατιωτικήν αυλήν του Αλή-πασά στα Γιάννινα, όπου
επήγε κι αυτός, για να μορφωθεί στρατιωτικώς.
Έμεινε δύο χρόνια, από του 1816 ‘εως το 1818.
Εκεί συνεδέθη φιλικώτατα με τον Οδυσσέαν Ανδρούτσον και μαζί έδωσαν όρκον της Φιλικής
Εταιρείας. Η έκρηξις της επαναστάσεως βρίσκει
τον Διάκον οπλαρχηγόν με συμπολεμιστάς τον
Δυοβουνιώτην και τον Τράκαν, αλλά και τους
γενναίους Βούσγον, Γκούραν και Παπανδρέου. Ο
ίδιος υψώνει την 1η Απριλίου την σημαίαν της
επαναστάσεως στην Λιβαδειάν. Αφού απελευθέρωσε τας τρείς επαρχίας του, κατευθύνεται προς
την Υπάτην δια να εκδιώξει κι’ απ’ αυτήν τους
Τούρκους. Ενώ προχωρούν οι τούρκοι προς τας
Θερμοπύλας, σπεύδουν ο Διάκος, ο Πανουργιάς
κι ο Δυοβουνιώτης να τους σταματήσουν δια της
καταλήψεως των τριών διόδων. Το μέγα δράμα
της αρχαιότητος στας Θερμοπύλας έμελλε να
είχε την νεωτέραν θαυμαστήν επανάληψίν του.
Στον τόπον, όπου έπεσεν ο Λεωνίδας, προέτεινε
τα στήθη του ηρωϊκώς ο νεότερος Έλλην ήρως,
ο Αθανάσιος Διάκος. Αι δυνάμεις των Ελλήνων
ήσαν μικραί απέναντι των πολύ μεγαλύτερων
τουρκικών υπό του Ομέρ Βρυώνη. Ο εχθρός εκτοπίζει τον Δυοβουνιώτην μετά γενναίαν αντίστασιν,
κατόπιν τον Πανουργιάν. Πίπτουν εκεί ως ημίθεοι
πολεμήσαντες οι δύο επίσκοποι Ησαϊας και Παπαγιάννης. Οι Τούρκοι κόβουν τα κεφάλια των
και τα καρφώνουν στας λόγχας των. Δεν μένει
πλέον άλλο στήριγμα των Θερμοπυλών παρά ο
Διάκος με ολίγους πολεμιστάς παρά τον Σπερχειόν
(Αλαμάνα). Όγκοι τουρκικών στρατευμάτων επιπίπτουν. Αποκρούονται. Λυσσωδώς μάχονται οι
ολίγοι Έλληνες, πίπτοντες ο ένας μετά τον άλλον.
Μόνοι 48 απέμειναν περί τον Διάκον. Ο Βούσγος
φέρει το άλογον του αρχηγού, την φοράδα Αστέρω, και τον προτρέπει να φύγει. Απαντά θυμωμέΣυνέχεια στη σελ. 4
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Αθανάσιος Διάκος: Από την αυλή του Αλή πασά στην Αλαμάνα
Συνέχεια από τη σελ. 3
νος: «Στον τόπον, όπου έπεσε ο Λεωνίδας, δεν φεύγει ο Διάκος!». Η
άνισος μάχη συνεχίζεται. Εντός ολίγου πίπτουν νεκροί και οι τελευταίοι
48, ενώ σφαίρα συντρίβει το σπαθί
του Διάκου, το μόνον όπλον του, το
οποίον του είχε απομείνει. Συλλαμβάνεται. Τον δένουν, τον φέρουν
θριαμβευτικώς στην Λαμίαν. Μαύρος
από την μάχην, με ματωμένα χέρια,
καταπονημένος οδηγείται στο διοικητήριον προ του Ομέρ Βρυώνη.
Υπέροχα ωραίος είναι και στα δεσμά
του, με τα μεγάλα μαλλιά του στους
ώμους. Αυτοί οι Τούρκοι θαυμάζουν
την ανδρικήν καλλονήν του. Ο Ομέρ
πασάς κι ο Κιουσέ Μεχμέτ πασάς
του μιλούν με σεβασμόν, με συμπάθειαν. Του προτείνουν να προσχωρήσει στους Τούρκους. Αγέρωχος,
ατρόμητος ήταν η αρνητική λακωνική
απάντησίς του. «Σκοτώστε με! Η πατρίς μου έχει πολλούς, σαν και μένα!»
Κατεδικάσθη εις θάνατον. Έξωθεν
του διοικητηρίου ο τούρκικος συρφετός εβόα: «Κάψιμον! Κάψιμον!».
Τον οδήγησαν στον τόπον του μαρτυρίου του, αλαλλάζοντες. Εκείνος
επορεύετο ψύχραιμος, με σταθερόν
βήμα, με την κεφαλήν υψηλά, με
γελαστόν ύφος. Εγύρισε και είδε
την πρασινισμένην, την λουλουδιασμένην φύσιν στην ωραίαν Απριλιάτικην ημέραν, το έκπαγλον όραμα

της κοιλάδος του Σπερχειού, των
βουνών της Οίτης και του Καλλιδρόμου. Γλυκειές ευωδίες αγριολουλουδιών στον χλιαρόν αέρα. Η
ψυχή του ήρωος, γεμάτη από λατρείαν προς την Ελληνικήν φύσιν,
στα βουνά της οποίας έζησε, ηνδρώθη, ηγωνίσθη για την ελευθερίαν
της πατρίδος, η ψυχή του δυνατού
εκείνου ανθρώπου και αγνού φυσιολάτρου, συνεκινήθη βαθύτατα. Τα
χείλη του έψαλον άτρεμα: «Για δες
καιρό που διάλεξε ο χάρος να με
πάρει, τώρα που ανθίζουν τα κλαριά
και βγάζει η γη χορτάρι». Εδέχθη
το φοβερόν μαρτύριον του ανασκολοπισμού χωρίς δάκρυ, στεναγμόν
ή παράπονον. Οι οφθαλμοί του υψωμένοι προς τον γαλάζιον ουρανόν,
αναζητούσαν στωικώς την απολύτρωσιν. Αλλά οι δήμιοι του τον άφηκαν μαρτυρούντα επί ώραν. Μίαν
στιγμήν εζήτησε μιαν σφαίραν στα
στήθη. Φιλεύσπλαχνος τον επυροβόλησε, αλλά αστόχησε. Η σφαίρα
τον ηύρε στην οσφύν αντί στην καρδίαν. Η τελευταία του λέξις ήταν
«διψώ». Λέγουν, ότι κάποιος αρτοποιός του έφερε σταγόνας νερού
στα πυρέσσοντα χείλη του. Το βράδυ,
ενώ δεν είχε ξεψυχήσει ακόμη, τον
έρριψαν οι τύραννοί του στην πυράν.
Απέθανε εκεί απέναντι στην μεγαλοπρεπήν Οίτην, όπως ο ποτέ Ημίθεος Ηρακλής, μέσα στις φλόγες.
Τον ηρωικόν επικήδειον του έψαλλε

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΩΡΙΔΑ
Στη πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδας για
την έγκριση και ψήφιση του Προϋπολογισμού και τού Τεχνικού Προγράμματος αποφασίστηκε να επιχορηγηθούν καταξιωμένες εκδηλώσεις
των Δημοτικών Ενοτήτων όπως τα Διάκεια στην Αρτοτίνα, τα Μακρυγιάννεια στο Κροκύλειο, το Πολιτιστικό Τριήμερο Ποτιδάνειας, και η
γιορτή της Τράτας στην Ερατεινή.

ΔΙΑΚΕΙΑ 2011 ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

η λαϊκή Μούσα ελεγειακώς:
…Τον Διάκον τον επήρανε
και στο σουβλί τον βάλαν,
ολόρθον τον εστήσανε
κι’ αυτός χαμογελούσε,
την πίστι τους τους έβριζε,
τους έλεγε μουρτάτες,
«Εμένα αν εσουβλίσατε,
ένας γραικός εχάθη,
νανε καλά ο Οδυσσεύς
κι ο καπετάν Νικήτας,
κι όλο σας το δοβλέτι».
Σχόλια της Συντακτικής Επιτροπής:
1) Η φράση του συγγραφέα «Αν
ανεβήτε στην ωραίαν κωμόπολιν Αρτοτίνα στα δυτικά πρόβουνα των
Βαρδουσίων, θα σας εμφανισθή η
πρώτη εικών της ζωής του ωραίου
ημιθέου..» καταδεικνύει κατά τρόπο
που δεν επιδέχεται οποιαδήποτε αμφισβήτηση ότι η Αρτοτίνα ήταν η
γενέτειρα του Αθανασίου Διάκου.
2) Το παραπάνω άρθρο έρχεται
να προστεθεί σε μια σειρά άλλων
πηγών/στοιχείων που συνηγορούν

στο ότι γενέτειρα του Αθανασίου
Διάκου ήταν η Αρτοτίνα. Να σημειωθεί ότι το εν λόγω Άρθρο:
• Συντάχθηκε με την ευκαιρία
της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821
και φιλοξενήθηκε σε μια από τις
πλέον δημοφιλείς και έγκριτες εφημερίδες της εποχής (Ακρόπολις).
• Συντάχθηκε το έτος 1933, ήτοι
δυόμιση περίπου έτη μετά τον επίσημο εορτασμό της Εκατονταετηρίδος της Εθνικής Παλιγγενεσίας, κατά
τη διάρκεια του οποίου Κυβερνητικό
κλιμάκιο με επικεφαλής τον τότε
Υπουργό Δικαιοσύνης κ, Ν. Αβραάμ
προέβη στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Διάκου στην πλατεία της
Αρτοτίνας καθώς και στον εντοιχισμό
στο κελλί του Διάκου ειδικής μαρμάρινης επιγραφής στην οποία αναγράφεται: «Η Κεντρική Επιτροπή
Εκατονταετηρίδος 1830 – 1930. Ενταύθα εμόνασε το τέκνον της Αρτοτίνης, ο Αθανάσιος Διάκος. Εγένετο
31 Αυγούστου 1930»

Καθαριότητα του χωριού
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ
Αρτοτίνα 20-4-2011
Αριθμ. Πρωτ. 18
Ταχ. Δ/νση: Αρτοτίνα
Ταχ. Κωδ.: 33056
ΠΡΟΣ:
α) Σύλλογο Αρτοτινών Αθήνας
Αλκέτου 56, 16232 Αθήνα
β) Σύλλογο Αρτοτινών
Μεσολογγίου
30200 Αγριλιά Μεσολογγίου
ΘΕΜΑ: Καθαριότητα του χωριού.
Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά λέει ο σοφός λαός. Επειδή
γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι οι
Αρτοτινοί είναι άρχοντες, θα προσπαθήσουμε στο εξής, αφενός να
μαζέψουμε τα διάσπαρτα παλιά
σκουπίδια και αφετέρου να μην
πετάμε ανεξέλεγκτα τα σκουπίδια
μας. Πρέπει να σταματήσει το φαινόμενο, να έχω την αυλή μου καθαρή και απ’ έξω δεν με νοιάζει
τρυπώνοντας τα σκουπίδια μου,
σε διάφορα σημεία όπως το Γύφτικο, το Γκρεκόρεμα, το Μέγα
Ρέμα, το Ζαβαλόρεμα, η Τρανή
Λάκα και τελειωμός δεν υπάρχει.

Πληρώνουμε όλοι μας τόσα χρήματα για την περισυλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων, είναι
λογικό να έχουμε το χωριό μας
βρώμικο; Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη σοβαρότητα του θέματος και να δείξουμε έμπρακτα το
ενδιαφέρον μας για το χωριό. Αν
δεν μπορείς να είσαι μέρος της
λύσης, τουλάχιστον μη γίνεσαι
μέρος του προβλήματος.
Παρακαλούμε τους Συλλόγους
να βοηθήσουν την προσπάθεια του
Τοπικού Συμβουλίου με κάθε τρόπο, (ενημέρωση-ευαισθητοποίηση
του κοινου) και γιατί όχι με προσωπική εργασία.
Επίσης παρακαλούμε τον αναγνώστη της παρούσας επιστολής
και κυρίως το χωριανό και κάτοικο
(μόνιμο, περιστασιακό ή προσωρινό), με κάθε σεβασμό στην προσωπικότητα όλων, να βοηθήσει για
να γίνει η Αρτοτίνα καθαρή, ένα
αρχοντοχώρι παραδειγματικό,
όπως άλλωστε της αξίζει, χωρίς
κανένα κόστος, παρά μόνο αλλάζοντας συμπεριφορά και νοοτροπία.
Πιστεύουμε ότι το φιλότιμο
των Αρτοτινών δεν έχει τελειώσει.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
του Τοπικού Συμβουλίου Αρτοτίνας
Κάππας Βασίλειος

Ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ
ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Την Παρασκευή 29 Απριλίου 2011 έλαβαν χώρα στη Λαμία τα
ΔΙΑΚΕΙΑ προς τιμήν του Αρτοτινού Ήρωα Αθανασίου Διάκου.
Η γενέτειρα του Αθανασίου Διάκου εκπροσωπήθηκε από τον
Πρόεδρο του Συλλόγου Αρτοτινών κ. Ιωάννη Μαυραγάνη, ο οποίος και
κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Ήρωα. Στεφάνια κατέθεσαν
επίσης εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και της Βουλής των Ελλήνων, ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμαρχος Λαμιέων και ο διοικητής
της ΜΕΡΥΠ.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Αρτοτίνας κ. Βασίλειος Κάππας.

Σ

τα θέματα ημερησίας διατάξεως που θα συζητηθούν στη
δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδας που
θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις
10 Μαΐου 2011 περιλαμβάνεται η
Έγκριση οριστικής μελέτης – μελέτης
εφαρμογής με τίτλο «Ανέγερση Ξενώνα Αρτοτίνας» καθώς και της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Ανέγερση Ξενώνα Αρτοτί-

νας». Εισηγητής του θέματος είναι
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Καλλιαμπέτσος.
Να σημειωθεί ότι το θέμα που
αφορά στον ξενώνα της Αρτοτίνας
είναι το 20ό στη λίστα των 22 προς
συζήτηση θεμάτων. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η συζήτηση και η λήψη
απόφασης επί του χρονίζοντος θέματος του ξενώνα της Αρτοτίνας
δεν θα αναβληθεί λόγω έλλειψης
χρόνου.
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΤΟΤΙΝΑ
Με την καθιερωμένη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Αρτοτίνας
τελέστηκε ο εορτασμός της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
Με το πέρας της δοξολογίας έγινε κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα
του Αθανασίου Διάκου στην πλατεία της Αρτοτίνας. Στεφάνια κατέθεσαν
ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας κ. Βασίλειος Κάππας, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδας κ. Κων/νος Παλασκώνης
και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρτοτινών κ. Ιωάννης Μαυραγάνης.
Εν συνεχεία, ο Σύλλογος Αρτοτινών προσέφερε στους παρευρισκομένους καφέ, γλυκά και αναψυκτικά.

Κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας
Αρτοτίνας κ. Βασίλειο Κάππα

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
• Την 2/5/2011, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αρτοτινών έλαβαν την παρακάτω επιστολή:
ΑΙΤΗΣΗ
π. Κωνσταντίνος Παλιούρας
Ιατριδου 115,
Καλλιθέα 176 75
Καλλιθέα, 28/4/2011
ΘΕΜΑ : « Παραίτηση από θέση γραμματέα και από μέλος του Δ.Σ.
του Συλλόγου Αρτοτινών Αθηνών « Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ ».
Προς το Δ.Σ. του Συλλόγου Αρτοτινών Αθηνών
«Ο Αθανάσιος Διάκος»
Σεβαστά μέλη του Συλλόγου,
Κατόπιν ωρίμου σκέψεως και έχοντας ως γνώμονα πρωτίστως την
υπεράσπιση των ηθικών αξιών οι οποίες με διέπουν και δευτερευόντως το συμφέρον του χωρίου από το οποίο κατάγομαι, την Αρτοτίνα,
αλλά βεβαίως και το σχήμα το οποίο φέρω, αποφάσισα να υποβάλω
την παραίτησή μου από τη θέση του γραμματέως στην οποία με εξέλεξαν τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Αρτοτινών Αθηνών
« Ο Αθανάσιος Διάκος» και ταυτοχρόνως και από μέλος του Δ.Σ. του
ως άνω Συλλόγου.
Με την παραίτησή μου αυτή δηλώνω τη λύπη μου όχι τόσο για την
απαξίωση ορισμένων μελών του Συλλόγου προς το πρόσωπό μου,
αλλά κυρίως για την απαξίωση της θέσεως του Γραμματέως την οποία
κατείχα και για την οποία εξελέγην, γεγονός που δείχνει δυστυχώς
μια «άρνηση» προς το καταστατικό του Συλλόγου και τους κανόνες
λειτουργίας αυτού.
Αισθανόμενος την ευθύνη με την οποία με περιέβαλαν τα μέλη
της Γενικής Συνελεύσεως τα οποία με τίμησαν με την ψήφο τους,
αλλά και τα υπόλοιπα μέλη που δεν έδειξαν την προτίμησή τους προς
το πρόσωπό μου (αλλά και αυτά ψήφισαν και εξέλεξαν ένα Δ.Σ. το
οποίο θεωρούν ότι λειτουργεί επί τη βάσει ενός καταστατικού) παραιτούμαι και των δύο θέσεων που κατέλαβα μετά από εκλογή, θέλοντας να δηλώσω την άρνησή μου προς απόψεις και πρακτικές που
δεν συμβαδίζουν με την τήρηση αυτού.
Ελπίζοντας ότι η παραίτησή μου θα συμβάλει περισσότερο από
ότι συνέβαλε η εκλογή μου σε διόρθωση και απάλειψη κακώς κειμένων μέσα στο Δ.Σ. του Συλλόγου, καταθέτω αυτήν στο Δ.Σ. του Συλλόγου και παρακαλώ τα μέλη τα οποία με στήριξαν με την ψήφο και
την προτίμησή τους να κατανοήσουν την επιλογή μου αυτή.
Τέλος, παρακαλώ τα μέλη του Δ.Σ. να δημοσιοποιήσουν την αίτηση παραιτήσεώς μου στο προσεχές φύλλο της εφημερίδας « ΑΡΤΟΤΙΝΑ », έτσι ώστε να πληροφορηθούν όλα τα μέλη του Συλλόγου
την παραίτησή μου αλλά και τους λόγους που με οδήγησαν σε αυτήν.
Με εκτίμηση
π. Κωνσταντίνος Παλιούρας
ΣΧΟΛΙΟ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ
Εμείς, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αρτοτινών «Ο Αθανάσιος Διάκος» δηλώνουμε ότι δεν κατανοούμε και σε κάθε περίπτωση δεν συμμεριζόμαστε τους λόγους και τις
αιτιάσεις που προβάλλει ο π. Κων/νος Παλιούρας. Ως εκ τούτου δεν
θα σχολιάσουμε την επιστολή παραίτησης.

Κατάθεση στεφάνου από τον Αντιπρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου
Δωρίδας κ. Κων/νο Παλασκώνη

Κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αρτοτινών
κ. Ι. Μαυραγάνη

• Θεσσαλονίκη 28 Δεκεμβρίου 2010
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρτοτινών «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ» Αλκέτου 56 Βύρωνας Τ.Κ. 16232 Αθήνα
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, κατ' αρχήν εκφράζω τους χαιρετισμούς μου
προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αρτοτινών και τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια τόσο προς όλους τους
εκλεγμένους συγχωριανούς μας και συμπατριώτες μας για την Τοπική
και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, όσο και προς όλους τους υποψηφίους για τον καλό και έντιμο αγώνα τους και για την αξιοπρεπή στάση
και παρουσία τους (ανεξαρτήτως αποτελέσματος).
Επιπροσθέτως, εύχομαι σε όλους τους Αρτοτινούς, σε όλους
τους Συλλόγους Αρτοτινών, σε όλους τους συμπατριώτες μας, στις
Αρχές της περιοχής μας και σε Όλο τον Κόσμο, το 2011 να είναι ένα
έτος αγάπης, αλληλεγγύης, ειρήνης, αυτοκριτικής, φιλοτιμίας, νοικοκυρέματος αλλά και εθνικής προσπάθειας συνεννόησης, τόσο για
την αντιμετώπιση των πολλών και δύσκολων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Πατρίδα μας και ο περισσότερος κόσμος, όσο και κυρίως
για την αναγκαία δημιουργία των συνθηκών και των προϋποθέσεων
εκείνων που μακάρι να οδηγήσουν σε μια καλύτερη προοπτική του
λαού και του τόπου.
Υ.Γ.: Κ. Πρόεδρε, θα προσπαθήσω τα μέγιστα και για την αποστολή επιστολών μου, με πολύ σημαντικό περιεχόμενο, που θα αφορούν την ανάδειξη της Ιστορίας του χωριού μας...
Με εκτίμηση
Ιωάννης Θ. Βήλος
Διευθυντής Δ.Ο.Υ. ε.τ.
- Πρώην Νομαρχιακός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης
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Τεχνικό-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και ενεργειών
της Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ
Αρτοτίνα 10-3-2011
Αριθμ. Πρωτ. 11
Ταχ. Δ/νση: Αρτοτίνα
Ταχ. Κωδ.: 33056
Πληροφορίες: Β. Κάππας
Τηλ.: 2266051810
ΠΡΟΣ: 1) Δήμαρχο Δωρίδος
33053 Λιδωρίκι
2) Αντιδήμαρχο Δωρίδος
Ράπτη Ιωάννη
33053 Λιδωρίκι
3) Δημοτικούς Συμβούλους
α) Φλετούρη Κων/νο
β) Παλασκώνη Κων/νο
ΚΟΙΝ: α) Σύλλογο Αρτοτινών Αθήνας
Αλκέτου 56, 16232 Αθήνα
β) Σύλλογο Αρτοτινών Μεσολογγίου
30200 Αγριλιά Μεσολογγίου
Ενόψει της κατάρτισης του τεχνικού και επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Δωρίδος,
σας παραθέτουμε παρακάτω, το τεχνικό-επιχειρησιακό πρόγραμμα έργων και ενεργειών με ορίζοντα πενταετίας, της Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας, όπως αυτό διαμορφώθηκε ύστερα από την
καταγραφή των προβλημάτων, τις ανάγκες της
Τοπικής Κοινότητας, τις προτάσεις των Πολιτιστικών Συλλόγων, τη γνώμη εκπροσώπων της παραγωγικής τάξης και τη γνώμη αυτών που συμμετείχαν στην ευρεία συζήτηση για τον προγραμματισμό
αυτό, που πραγματοποιήθηκε στις 5-3-2011 και
σας γνωρίζουμε ότι η σειρά καταγραφής των έργων-ενεργειών είναι απόλυτα ιεραρχημένη, τόσο
κατά κατηγορία, όσο και κατά έργο, σύμφωνα με
τις ανάγκες.
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ:
1) Κατασκευή θέσεων για τους κάδους απορριμμάτων.
2) Αποκλάδωση δέντρων, θάμνων κ.λ.π. στους
αυτοκινητόδρομους & πεζόδρομους.
3) Παρισυλλογή & αποκομιδή παλιών σκουπιδιών που δεν συλλέγονται στους κάδους.
ΥΔΡΕΥΣΗ:
1) Εμπλουτισμός εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
από πηγές Λάκου Βαρδουσίων (υπάρχει μελέτη).
2) Αντικατάσταση τεσσάρων μικρών τμημάτων
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.
3) Βελτίωση και ασφάλεια δεξαμενών και φρεατίων ύδρευσης.
ΟΔΟΠΟΙΪΑ:
1) Να γίνει έρευνα για την εξέλιξη του έργου

Ασφαλτόστρωση Περιφερειακού δρόμου Αρτοτίνας.
2) Βελτίωση-διαπλάτυνση κεντρικού δρόμου
στις θέσεις Αυγερέϊκα, Μαυραγάνη και Μπραούνου
αχλαδιά.
3) Διάνοιξη δρόμου από Σκαλτσοδήμου έως
Ζουμά Αριστείδη.
4) Τσιμεντόστρωση δρόμου στη θέση Μερέϊκα.
5) Τσιμεντόστρωση δρόμου-σωληνωτό στη
θέση Καραΐσκέικα.
6) Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Κοκαλέϊκα.
7) Τσιμεντόστρωση αλωνιού στη θέση Πλαστήρα.
8) Τσιμεντόστρωση δρόμου κατασκευή αύλακα
στη θέση Μαρτέκα Κων/νου.
9) Τσιμεντόστρωση δρόμου από Βήλου έως
Μπουκουβάλα.
10) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και σωληνωτού στη θέση Δράγκα.
11) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στις θέσεις
Μελίστα, Κανέλου, Μαυραγάνη Νικολάου, Διαμαντόπουλου Ηρακλή.
12) Τσιμεντόστρωση δρόμου προς γήπεδο ποδοσφαίρου.
13) Τσιμεντόστρωση δρόμου από Παπαγιανούζη
προς Κρύα Βρύση.
ΙΑΤΡΕΙΟ:
Να γίνει με τον καλύτερο και προσφορότερο
δυνατό τρόπο η επισκευή του κτιρίου καθώς και ο
εξοπλισμός του με επιστημονικά μέσα και έπιπλα.
Επίσης όσο αυτό είναι δυνατόν ο Ιατρός να
βρίσκεται όλες τις ημέρες στο Ιατρείο, χωρίς να
είναι αναγκασμένος να εργάζεται και στο Κέντρο
Υγείας Λιδωρικίου.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ:
Θα πρέπει ο Δήμος Δωρίδος να στηρίξει την
προσπάθεια αναστήλωσης του Μοναστηριού τόσο
με τα μέσα που διαθέτει όσο και οικονομικά.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
Οικονομική ενίσχυση των εκδηλώσεων ΔΙΑΚΕΙΑ.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ:
Υλοποίηση της υπάρχουσας ολοκληρωμένης
μελέτης για την ανάδειξη του περιβάλλοντα
χώρου.
ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
1) Τοποθέτηση κουρτινών στα παράθυρα.
2) Κατασκευή συμπληρωματικών ντουλαπιών
& βιβλιοθήκης.
3) Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ & βόλεϋ στον
αύλειο χώρο του Σχολείου.
4) Σύνδεση τριφασικού ρεύματος.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ:
Προτείνουμε την υλοποίηση της υπάρχουσας
μελέτης με την παραχώρηση του οικοπέδου για
99 χρόνια σε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρία
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ:
1) Πλακόστρωση πεζόδρομων ξεκινώντας από
την κεντρική πλατεία προς την περιφέρεια.
2) Ανάπλαση μνημείου Σκαλτσοδήμου.
3) Συνολική ανάπλαση του χώρου Ζαβαλόβρυση.
4) Συνολική ανάπλαση του χώρου εισόδου
του χωριού στη θέση Σταυρός.
5) Συνολική ανάπλαση του χώρου της πλατείας
Παπανδρέου Έλατος.
6) Ανάπλαση πέτρινων βρυσών αρχόμενη από
τις τέσσερις κεντρικότερες.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:
1) Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου
2) Κατασκευή γηπέδου 5X5 στη θέση Σιαφακέϊκα.
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ:
1) Επέκταση - βελτίωση δημοτικού φωτισμού
(τοποθέτηση νέων στύλων, μετατόπιση στύλων,
αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων)
2) Ηλεκτροφωτισμός δρόμου προς Ζαβαλόβρυση και προς Κρύα Βρύση.
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ:
Αγορά οικοπέδου και κατασκευή παιδικής χαράς.
ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ:
Αγορά ή ενοικίαση χώρου και κατασκευή χώρου
στάθμευσης οχημάτων.
Συμπληρωματικά σας εκθέτουμε τις ιδέες που
έχουμε προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη της
τοπικής οικονομίας, να δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας με στόχο την ευρύτερη ανάπτυξη και
την προσφορά στην Εθνική οικονομία.
1) Μέριμνα για τη δημιουργία ιχθυοτροφείου
πέστροφας στον Εύηνο.
2) Αναδασμός γεωργικής περιοχής από Χαλικάμπελα έως Καλαμάνα.
3) Μέριμνα για τη δημιουργία δασικού συνεταιρισμού.
4) Μέριμνα για δημοτική συγκοινωνία ή ιδιωτική
συγκοινωνία.
5) Μέριμνα για την ταχυτερη εγκατάσταση
των επενδυτικών σχεδίων των ιδιωτών που εκμεταλλεύονται τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
6) Κατασκευή μουσείου υδροκίνησης.
Τελειώνοντας θέλουμε να σημειώσουμε ότι
για θέματα καθημερινότητας θεωρούμε δεδομένη
τη συμπαράσταση της Δημοτικής Αρχής.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας
Κάππας Ιωαν. Βασίλειος

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ: ΒΡΕΘΗΚΕ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
(Άρθρο του Περικλή Ν. Λουκόπουλου στο DoridaNews)

Ο

ριστική μόνιμη και νόμιμη
θέση βρέθηκε για την εναπόθεση των σκουπιδιών του
Δήμου Δωρίδας μετά από συνεργασία που είχαν οι Δήμαρχοι Ναυπακτίας Γιάννης Μπουλές και Δωρίδας
Γιώργος Καπεντζώνης.
Πρόκειται για τον ΧΥΤΑ στην περιοχή Βλαχομάνδρας του Δήμου
Ναυπακτίας, μερικά χιλιόμετρα έξω
από την Ναύπακτο.
Την απόφαση, που ισχύει από
1ης Απριλίου, πήρε στην πρώτη του
συνεδρίαση ο Σύνδεσμος Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Α΄ Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρ-

νανίας που έχει στην αρμοδιότητά
του και τον ΧΥΤΑ.
Ο Σύνδεσμος είναι 18μελής με
Πρόεδρο τον Αντιδήμαρχο Ναυπάκτου Χρήστο Σαλαμούρα και Αντιπρόεδρο τον Αντιδήμαρχο Δωρίδας
Ανδρέα Ευσταθίου. Τα 14 μέλη προέρχονται από τον Δήμο Ναυπάκτου
και τα 4 από τον Δήμο Δωρίδας.
Μέχρι τώρα στον ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας εναπόθετε τα σκουπίδια
του ο πρώην Δήμος Ευπαλίου. Οι
ορεινοί πρώην Δήμοι Λιδωρικίου και
Βαρδουσίων έστελναν τα σκουπίδια
τους σε παράνομη χωματερή στη
περιοχή “Κερατόρεμα” κοντά στο 51

χιλιόμετρο προς Γραβιά. Στην ίδια
χωματερή συνεχίζει να στέλνει τα
σκουπίδια του ο Δήμος Δελφών,
είναι όμως παράνομη και γι αυτό τα
πρόστιμα πέφτουν βροχή.
Ο πρώην Δήμος Τολοφώνας εναπόθετε το μεγαλύτερο μέρος των
σκουπιδιών του σε χωματερή 3 χιλιόμετρα περίπου έξω από την Ερατεινή και σε μια δεύτερη χωματερή
…μέσα στο νησί των Τροιζονίων !!
Και οι τρείς χωματερές ήταν παράνομες και για αυτό ο Δήμαρχος
Γιώργος Καπεντζώνης είχε δεσμευτεί
προεκλογικά στους πολίτες της Δω-

ρίδας να δώσει λύση οριστική, μόνιμη
και νόμιμη.
Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος
και Πρόεδρος του Συνδέσμου Χρήστος Σαλαμούρας, η λύση αυτή ήταν
η σωστή γιατί θεωρεί όλο αυτόν τον
χώρο ενιαίο. Τα αδρανή υλικά (τούβλα, κεραμίδια, πέτρες , πλίνθοι κλπ)
ανέφερε, θα συνεχίζουν να πηγαίνουν στο χώρο «Κοτρώτσου» κάπου
κοντά στα Μαλάματα, που έχει νόμιμη άδεια από το Υπουργείο, έναντι
αμοιβής 5.000 ευρώ τον μήνα και
μέχρι 40 τόνους, που θα ανανεώνεται
κάθε μήνα.
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Οι Θερμοκέφαλοι της φυλής μας

ΒΡΑΔΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Ο

Τ

ις πόρτες του άνοιξε και
φέτος, φιλοξενώντας μας
στο ζεστό χώρο του για 3η
συνεχή χρονιά το club SIDERADIKO
στο Παγκράτι.
Η 3η Βραδιά Νεολαίας πραγματοποιήθηκε σε παρεΐστικο κλίμα, με
την προσέλευση πολλών νέων του
χωριού μας και φυσικά αρκετών
μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.
Βέβαια, πρέπει να αναφέρουμε
ότι η σύντομη έλευση των Πανελληνίων Εξετάσεων μάς στέρησε τη

συντροφιά αρκετών νεαρών συγχωριανών μας, στους οποίους ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εξετάσεις
τους και ανυπομονούμε να τους συναντήσουμε στις καλοκαιρινές μας
εορταστικές εκδηλώσεις.
Ευχαριστούμε θερμά τους Πόπη
και Τάκη Δάφνη για την προσφορά,
τη φιλοξενία και την αγάπη τους,
καθώς και το προσωπικό του κέντρου για την άψογη εξυπηρέτησή
τους.
Και του χρόνου!

ι ρίζες της αποδοκιμασίας χάνονται στα βάθη
των αιώνων. Το θερμό αίμα μας δεν κρύβεται.
Στην αρχαία Αθήνα το θέατρο ήταν πηγή γνώσης
και ψυχαγωγίας, όταν οι ηθοποιοί δεν ικανοποιούσαν
το κοινό αίσθημα, εισέπραταν εντονότατες αποδοκιμασίες,
ποδοβολητό, ζαρζαβατικά, κουκούτσια ελιάς ακόμα και
ντομάτες. Τα χειροκροτήματα, σε ένδειξη επιδοκιμασίας
δίνονταν με φειδώ.
Ας έρθουμε στα χρόνια μας. Κατά τη δεκαετία του
1960 ένας από τους προσφιλείς τρόπους αποδοκιμασίας
ήταν το γιαούρτωμα. Μαθητές που έμεναν στην ίδια
τάξη, αποφάσιζαν με αυτόν τον τρόπο να εκδικηθούν
τους καθηγητές τους. Στην πορεία το φαινόμενο επεκτάθηκε σε κοπέλες που αρνούνταν το φλέρτ στους
θαυμαστές τους.
Στην συνέχεια πήρε επικίνδυνες διαστάσεις, οπότε
ψηφίστηκε ο νόμος 4.000, που προέβλεπε κούρεμα
(γουλί) και κρέμασμα στο λαιμό μιας πινακίδας που
έγραφε «είμαι ντεντιμπόις» τα τελευταία χρόνια επεκτάθηκε στους «χαλασοχώρηδες» του Παπαδιαμάντη.
Βουλευτές, υπουργοί, νομάρχες και συνδικαλιστές έχουν
δοκιμάσει τέτοιες εμπειρίες. Ενδεικτικά αναφέρω μερικές.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπήρξε δέκτης γιαουρτώματος στο Πολυτεχνείο (2008), ο Αλέκος Αλαβάνος
υπήρξε δέκτης γιαουρτιού και αυγών στον Άγιο Παντελεήμονα πριν μερικούς μήνες. Η πιο άγρια επίθεση που
δέχτηκε πολιτικός, ήταν εναντίον του Κωστή Χατζηδάκη,
ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια από «διαδηλωτές». Τις
τελευταίες μέρες την τιμητική τους με προπηλακισμούς
και γιαουρτώματα είχαν ο Θεόδωρος Πάγκαλος και Ανδρέας Λοβέργος. Είναι απορίας άξιο, γιατί στοχοποιούνται
πολιτικοί που δεν έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα, ενώ
άλλοι που βούτηξαν με το κεφάλι στο μέλι και είναι καταδικασμένοι, στη συνείδηση του πιο αδέκαστου κριτή,
του ελληνικού λαού, παραμένουν ανενόχλητοι, στο απυρόβλητο, απολαμβάνοντας τη λεία τους.
Οι αυλάρχες και οι αρπαχτές, η ανυπακοή στους νόμους, η ατιμωρησία στους επώνυμους, το μπάχαλο και
οι εραστές του συνθέτουν αποπνιχτική ατμόσφαιρα και
μελαγχολικές σκέψεις για το μέλλον αυτής της χώρας.
Σχετικά με τα σημάδια παρακμής μιας δημοκρατίας,
ο Ισοκράτης (436-338 π.Χ.) μεγάλος ρήτορας και ιστορικός
της αρχαιότητας γράφει:
«Η δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι καταχράστηκε το δικαίωμα της ελευθερίας, διότι έμαθε τους
πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία και την αναρχία ως ευδαιμονία».
Νικ. Μαυραγάνης
Ευηνοχώρι Μεσολογγίου

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Τ

ο Δημοτικό Συμβούλιο,
κατά τη συνεδρίαση της
15ης Απριλίου 2011,
αποφάσισε ομόφωνα την μείωση όλων των τελών κατά 10%
για το 2011.
Η απόφαση αυτή ελήφθη
ύστερα από σχετική εισήγηση
της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Δωρίδας και αφορά, μεταξύ άλλων, στα τέλη καθαριό-

τητας, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης. Ο Δήμαρχος Δωρίδας Γ. Καπετζώνης
σε δήλωση του τόνισε ότι αποτελεί μια απόφαση σταθμό για
τη Δωρίδα με τη δημοτική αρχή
να αφουγκράζεται τις οικονομικές δυσκολίες των δημοτών
σε αυτήν τη τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία.
Να σημειωθεί ωστόσο ότι

σύμφωνα με στοιχεία της Οικονομικής Επιτροπής τού Δήμου
Δωρίδας τα ανείσπρακτα τέλη
από τους πρώην Δήμους Ευπαλίου, Βαρδουσίων, Λιδωρικίου
και Τολοφώνας ανέρχονται στο
ποσό των περίπου 500.000€.
Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Δημοτική Αρχή προέβη σε έρευνα όπου διαπιστώθηκε ότι σε ολόκληρο το Δήμο

Δωρίδας υπάρχουν χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που ανήκουν
στο Δήμο, και χρησιμοποιούνται
από επαγγελματίες για τις
ανάγκες των καταστημάτων
τους (ταβέρνες, εστιατόρια,
ΒΑR, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, ουζερί κλπ) και δεν έχουν
ούτε καν βεβαιωθεί και βεβαίως
εισπραχθεί τα αναλογούντα
τέλη.
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Συγχωριανοί μας επαγγελματίες
Αποστολάκης Βαγγέλης
Εκτελωνιστικές εργασίες
Λεωφ. Δημοκρατίας 143 Κερατσίνι
Τηλ.-Fax: 210-4003244
Κιν.: 6972 236732.
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
Γιαννουδάκης Kώστας
(σύζ. Eυφροσύνης A. Σιώκη)
Έπιπλα γραφείου
-Mεταλλικά-Bιβλιοθήκες-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
Zουμάς Kώστας
TAΞI & Aσφαλιστής αυτ/των
Γρηγορίου E’ 51 Ίλιον
Tηλ: 210 2631143
ΗΡΑΚΛΗΣ
Μεταφορές - Μετακομίσεις
Συσκευασίες - Ανυψωτικό
Αποθηκεύσεις
Τηλ.: 210 7600353
- 210 7510958 Κιν: 6944243031
http://www.metakomisi-iraklis.gr
e-mail:info@metakomisi-irakli.gr
Kα κα λής Δη μή τρης
Πρατήριο υγρών καυσίμων
Λ. Πεντέλης 139 Xαλάνδρι
Tηλ: 210 6840850 & 6977-682015
Kανούρης Γιάννης Δημ.
Aρχιτέκτονας Mηχανικός
Eθν. Aντίστασης 12 Mαρούσι
Τηλ.: 210 6141584 Κιν: 6977-995489
Kάππας Kώστας I.
Γυναικεία ενδύματα
Όθωνος & Παπαδημητρίου 18 Kορωπί
Tηλ.: 210-6627498 Κιν. 6974-882669

Καράμπελας Κώστας Α.Ε.Β.Ε.
Aνελκυστήρες
Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές
- Έδρα: Αλκαμένους 109
&122 Αθήνα 10446
Τηλ.: 210 8811927, 210 8816033
Fax: 210 8822308
Yπεύθυνοι:
Σπύρος & Γιώργος Καράμπελας
Kατσαρός Δη μή τρης
Hλεκτρικές εγκαταστάσεις
Aγριλιά Mεσολογγίου
Tηλ: 26310-26466 Kιν. 6977-944673
Aρτοτίνα 22660-52687
Κατσαρός Νίκος
Εστιατόριο - Καφέ “Εν πλω”
Μοναστηράκι Δωρίδας
Τηλ. 26340-51522 Κιν. 6944777612
Kατσαρός
Mπά μπης και Γιάν νης
Xασαποταβέρνα
Eυπάλιο Φωκίδας
Tηλ: 26340-51296
Κατσαρού Β. Μαρία
ΕΥΡΩΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ
Ευπάλιο
Τηλ.: 26340-51619 Κιν.: 6973007819
Αθήνα: Ξάνθου & Παπαφλέσσα
15451 Ν. Ψυχικό
Τηλ. 210-6749557 Fax: 210-6712706
Κιν. 6946578063
Kατσούνη-Kο λο βού Eι ρή νη
Φυτώριο-Δέντρα-Θάμνοι-Γλάστρες
5ο χλμ. Λεωφ. Σπάτων
Tηλ: 210 6666178
Kατσούνης Nίκος K.
Φυτώριο
Φυτά εσωτ. χώρωνΛιπάσματα-Xώματα-Σπόροι
Eθν. Aντίστασης
Λεωφ. Σπάτων
Tηλ: 210-6666213
Κολοβού Κ. Υιοί Ε.Π.Ε.
Εγκαταστάσεις-συντηρήσεις
ανελκυστήρων
Θεσσαλονίκης 98 Κ. Πετράλωνα
Τηλ.: 210-3456091 Fax: 210-3413031
Kορδοπάτης Γιάννης
Oικοδομικές εργασίες
Πέτρουλα 4 Mεσολόγγι
Tηλ. 26310-24118 & 6977 463850
Kουλόπουλος A. Kων/νος
Διδάκτορας
Δ/ντης Παιδοχειρουργικής
Kλινικής Π. Γ. N.
Nοσοκομείου Nίκαιας
Kλειούς 30 Xολαργός
Tηλ: 210 6537607 - 2132077337
Κιν: 6974886655
Κούρλης Γιάννης
ΔΩΡΙΣ ΜΕΣΙΤΙΚΗ
Παλαμά 37 Ν. Ψυχικό
Τηλ.: 210-6749561 Κιν.: 6972097589
Kουτσόβουλος Γιάν νης
NISSAN SERVICE
Ιπποκρήνης 45
& Κοκκινοπούλου Ζωγράφου
Τηλ.: 210 7704990
Λα βί δας Aλέ ξαν δρος
Όμιλος Eταιριών
Σταδίου 51 Aθήνα
Tηλ.: 210-3246397
210-3219605 210-3216164

Λα βί δας Δη μή τρης
Aλέ ξαν δρος
Δικηγόρος
Z. Πηγής 2-4 Aθήνα
Tηλ.: 210 3617257
Λάμπρου Α. Αθανασία
Τυριά - Βούτυρα - Αλλαντικά
Ασπασίας 7 Παγκράτι
Τηλ.: 210 7017194
M αγγανάς Γιώργος
Μεταφορές - Μετακομίσεις
Διανομές σε όλη την Ελλάδα
και ιδιαίτερα στη Φωκίδα
Τηλ.: 22990 68631
Κιν.: 6944189805 - 6972851829
Mανωλάς Iάκωβος
& Tσούμα Bάνα
Φυσικοθεραπευτήριο
Bασ. Γεωργίου B’ 29
& Σπ. Mερκούρη Παγκράτι
Tηλ.: 210 7229447
Όλα τα ταμεία δεκτά.
Mαρτέκας Θεμιστοκλής Eυθ.
TAΞI AΘHNA
Tηλ.: 2109735511
Mαρ τέ κας Kώ στας
PAΔIO-TAΞI
AΓPINIOY Nο 127
Tηλ. κέντρου: 26410-44616-17
Kιν.: 693-2771154
Μασούρας Αριστοτέλης Κ.
Καφενείο-Ουζερί
ΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
Λ. Ριανκούρ 20 Αθήνα
Τηλ.: 210 6410453
Μαστρογεωργίου Θανάσης
Είδη Αλιείας
Δουκίσσης Πλακεντίας 74
Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210 6916762
Μαστρογεωργίου
Παναγιώτα
Χρώματα - Σιδηρικά
Είδη Οικιακής Χρήσης
Αγ. Τριάδας 63 & Κων/νου
Όθωνος Δάβαρη - Παιανία
Τηλ.: 210 6645895
Μαυραγάνη Α/φοί
του Αποστόλου
Ζωοτροφές - Είδη κυνηγίου
Ευηνοχώρι Μεσολογγίου
Mαυ ρα γά νης Γιάν νης
Aθλητικό Kέντρο Bύρωνα
Xειμάρας 19 &
Kολοκοτρώνη Bύρωνας
Tηλ: 210-7629083
Κιν.: 6973-683776
Μαυραγάνης Χρ. Γιάννης
ΤΑΞΙ
Άγιος Γεώργιος Μεσολογγίου
Mαυ ρα γά νης Πε ρι κλής
TηλεπικοινωνίεςAυτοματισμός γραφείου
Θεσσαλονίκης 77-79
N. Φιλαδέλφεια
Tηλ.: 2102519336
Μαυρόπουλος Δημήτρης
Φυσικομαθηματικός
Μεσολογγίου 108 Αιγάλεω
Τηλ.: 210 5903539
Κιν.: 6978142060
Μερζάκης Κώστας
Ενοικιαζόμενα δωμάτια και
γκαρσονιέρες
Ι. Λέκκα 1 Λουτράκι
Τηλ.: 27440-22456
Με…Ρακί
Ρακομελάδικο - Καφέ
Νέας Ελβετίας 69 Βύρωνας
Τηλ.: 697365007, 6974957404

Mπαλασκώνη Γιάννα
Aσφαλιστικός
και Eπενδυτικός Σύμβουλος
INTERAMERICAN
Xατζηαντωνίου 14 Mαρούσι
Tηλ.: 210 6120047
Fax: 210 8068005
Kιν.: 6932-045071
Mπαλής Γιώργος Nικ.
TAXI
Bλαχόπουλων 32 Mεσολόγγι
Tηλ.: 26310-27143
& 6977-434828
Mπρα ού νος
Εξουσιοδοτημένος
Επισκευαστής OPEL
Κωνσταντίνος Β. Μπραούνος
& ΣΙΑ Ε.Ε.
Τ.Κ. 14342 Ν. Φιλαδέλφεια
Τηλ.: 210 2773296
Fax: 210 2794102
e-mail: kbraunos@otenet.gr
Ξηρού Γεωργία Β.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ
Υδραυλικά - Θέρμανση
- Αρδευτικά - ΜελέτεςΕγκαταστάσεις
Τηλ.: 26310-39586
Παλασκώνη Κ. Aικατερίνη
Γραφείο Γενικού Tουρισμού
EOS TRAVEL
Eισιτήρια ακτοπλοϊκά,
αεροπορικά.
Kρατήσεις ξενοδοχείων,
εκδρομές, ενοικιάσεις πούλμαν
Bεΐκου 31 Γαλάτσι
Tηλ.: 210 2138866
210 2930111 & 210 2928028
Παλασκώνης Iωάννης Δ.
Iατρός -γενικός χειρουργός
Iατρείο: Λευκωσίας 49 Aθήνα
Τηλ.: 6944-883425.
Tηλ/Fax: 210 8617201
Kλινική AΠOΛΛΩNEIO
210 6926501
Πα λα σκώ νη ς Kώ στας
Γραφείο Γενικού Tουρισμού
Bεΐκου 31 Γαλάτσι
Tηλ.: 210 2928028-210 2930066
Ν ana Κομμωτήριο
N ανά Παπαβασιλείου
& Σοφία Καρβέλη
Γυναικεία - Ανδρικά- Παιδικά
Δημοκρατίας 3
& Λ. Ειρήνης Πεύκη 15121
Τηλ.: 210 8068116
T Ε .X.ΡΑ.
.X.ΡΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ράπτης Χρήστος & Βασίλης
& Σια Ο.Ε.
ΟικοδομικέςΕπιχειρήσεις
- Aνελκυστήρες
Kαισαρείας 30-32 Bύρωνας
Tηλ: 210 7643252
ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ
ΔΩΡΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ
παραγωγής μας
Ευπάλιο Φωκίδας
Τηλ.: 26340 52000
Οικ.: 26340 53152
Κιν.: 6946636590
Σιώ κης Θε μι στο κλής
Aσφαλιστής - Κτηματομεσίτης
Αποστολή ασφαλιστηρίων
σε όλη την Ελλάδα
με ταχυπληρωμή
Kιν: 6932420507 & 6974569686
Σού φλα Kατερίνα I.
Bιβλιοχαρτοπωλείο
Iπποκράτους 201 Aθήνα
Tηλ: 210 6468787 & 6972-276222

Tριβήλος Kώστας Aρ.
Kαφε μπαρ-Ψησταριά
Aρτοτίνα
Tηλ.: 22660-51828
Τριβήλου Μαρία & Χρύσα Βασ.
Αρχιτέκτονες/Μηχανικοί Ε.Μ.Π.
Εμμ. Μπενάκη 76
Τηλ.: 6972937146
Tσα μα διάς Xρή στος
Oικοδομικές εργασίες
Άγιος Aθανάσιος
Mεσολογγίου
Tηλ.: 26310-24000
Τσαμαδιάς Θανάσης
Ηλεκτρολογικές εργασίες
Λευκωσίας 9 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 9612606 - 210 9646726
Κιν.: 6944610184
Tσέ λιος Γιώρ γος K.
Yδραυλικά-Eίδη θέρμανσης
Iπποκράτους 4 Π. Φάληρο
Tηλ.: 210 9815025
Tσέ λιος Θα νά σης
Kατασκευές
σιδήρου-αλουμινίου
Tσώρτσιλ 33 Hλιούπολη
Tηλ: 210 9932378 - 210 9931887
Τσέλιου Νικ. Χριστίνα
Δικηγόρος
Ζωχίου 2 Αμπελόκηποι
(πίσω από
τα Διοικητικά Δικαστήρια)
Τηλ.: 6934202234
Tσι τσής Bα σί λης Aρ.
Γυναικολόγος
Επιμελητής Α’
Μαιευτικής Γυναικολογικής
Κλινικής
Γενικό Νοσοκομείο Πύργου
Κιν.: 6944792525
Tσι τσής Γιάν νης K.
Συνεργείο αυτοκινήτων
Παντός τύπου
Τζαβέλλα 16
Κάτω Hλιούπολη
Tηλ.: 210 9709632
Κιν.: 6972953532
Tσόγκας Θα νά σης
Eπαγγελματική
φωτογραφία-VIDEO
Tηλ.: 2106464018
Kιν.: 6974-975160
Tσού μας Nί κος
Aσφαλιστής
Iθάκης 119 Άνω Γλυφάδα
Tηλ: 210 9634103
Γραφ.: 210 9853822
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
Υπεύθυνος ομίλου
και χοροδιδάσκαλος
Ενοικιάζονται
παραδοσιακές φορεσιές
Τηλ.: 210 5142600
Xρι στο δού λου Γιάν νης Nικ.
Kατασκευές επίπλων
Γρηγορίου E’ 97B Bύρωνας
Tηλ.: 210 7649010
Kιν.: 6946124580
Xρι στο δού λου Mπά μπης
Λογιστικό γραφείο
Π. Tσαλδάρη 5
& Xρ. Σμύρνης Bύρωνας
Tηλ.: 210-7657363 - Kιν.: 6977548908

