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ΙΛΙΟΝ

AP TO TI NA
H  ΓE NE TEI PA  TOY  AΘA NA ΣIOY  ΔIA KOY

Δί μη νη  Eνη με ρω τι κή  και  Πο λι τι στι κή  Έκ δο ση  του   Συλλόγου  Aρ το τι νών  Φω κί δας

ΚΩΔΙΚΟΣ 2622

Αρτοτίνα 
Eδώ  γεννήθηκε  ο  Αθ. Διάκος 

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

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ 

Παλιά  φωτογραφία Τ
ην Κυριακή 30 Ιανουαρίου

2011, πραγματοποιήθηκε η

Γενική Συνέλευση του εν

Αθήναις Συλλόγου Αρτοτινών  ο

«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ». Στη Συνέ-

λευση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλ-

λων, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του

Δήμου Δωρίδας κ.κ. Κων/νος Πα-

λασκώνης και Κων/νος Φλετούρης,

ο Δρ. Δημήτριος Τσιάμαλος, ο κ.

Αθανάσιος Βήλος, ο κ. Γεώργιος

Κάππας, ο κ. Βασίλειος Λάμπρου,

η κα. Μαρία Γρηγοράκη και άλλοι

πρώην Πρόεδροι και μέλη του Συλ-

λόγου Αρτοτινών.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος του

Συλλόγου Αρτοτινών κ. Ιωάννης

Μαυραγάνης, προέβη σε μια σύν-

τομη ανασκόπηση των πεπραγμέ-

νων του Συλλόγου κατά τη διετία

2009 – 2010. Συγκεκριμένα:

• Διοργάνωση ετήσιων συνε-

στιάσεων (2009 και 2010) στο κέν-

τρο «Αρχοντικό της Φωτεινής».

• Διοργάνωση 1ης και 2ης Βρα-

διάς Νεολαίας στο Club “Σιδεράδι-

κο” της συγχωριανής μας Π. Δάφ-

νη.

• Δημιουργία ιστοσελίδας του

χωριού μας (www.artotina.gr), υπό

την επίβλεψη και το σχεδιασμό

του Κ. Μ. Κατσαρού.

• Δρομολόγηση ελέγχου και

ανανέωσης του Μητρώου του Συλ-

λόγου.

• Οργάνωση, φιλοξενία και συν-

τονισμός Συνεδρίου Ομοσπονδίας

Συλλόγων Β.Δ. Δωρίδας στo Μο-

ναστήρι του Αθανασίου Διάκου

στην Αρτοτίνα. Επιμέλεια πρακτι-

κών του Συνεδρίου και χορήγησή

τους στα μέλη της Ομοσπονδίας

Συλλόγων Β.Δ. Δωρίδας σε ψη-

φιακό μέσο (cd).

• Περαιτέρω διερεύνηση επί

του θέματος της γενέτειρας του

Αθανασίου Διάκου

• Διοργάνωση δύο μουσικών

βραδιών με dj στην Αρτοτίνα.

Γάμος του Γιώργου Μπραούνου με την Αικατερίνη (Ρίνα) Βήλου 
το 1938. Κουμπάρος είναι ο Δουλαβέρης Γεώργιος, με το κλαρίνο 
είναι ο Φλέγκας Ιωάννης και με το βιολί ο Τριβήλος Δημήτριος. 

Συνέχεια στη σελ. 4 

ΓΕΝΙΚΗ  ΑΠΟΓΡΑΦΗ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ
Εντός του προσεχούς Μαϊου αναμένεται να γίνει από την
Στατιστική Υπηρεσία γενική απογραφή του πληθυσμού της χώρας.
Η παρουσία σας και απογραφή σας στο χωριό μας είναι αναγκαία,
και τα οφέλη θα είναι πολλά. Ας προγραμματίσουμε όλοι μας να
βρεθούμε την ημέρα αυτή στον τόπο μας και να αποδείξουμε ότι
θέλουμε το καλό του χωριού μας και ότι ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗΝ ΑΡΤΟΤΙ-
ΝΑ.

Κάππας Βασίλειος
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας Δήμου Δωρίδας 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ 
Η παρουσία όλων μας στην Αρτοτίνα κατά την ημερομηνία

διεξαγωγής της Απογραφής είναι, ίσως περισσότερο από ποτέ,

επιβεβλημένη. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε όλοι μας εμ-

πράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για την Αρτοτίνα, αφού ο αριθμός

των ανθρώπων που θα απογραφούν, θα  διαδραματίσει καταλυτικό

ρόλο στις προοπτικές ανάπτυξης του χωριού μας.

Σύμφωνα με την από 11/03/2011 ανακοίνωση της Ελληνικής

Στατιστικής Αρχής, η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοίκων 2011 θα

διεξαχθεί το δεκαπενθήμερο 10 έως 24 Μαΐου 2011.

Ο Σύλλογος μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για

την οργάνωση της μετακίνησής σας προς και από την Αρτοτίνα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Δί μη νη ενη με ρω τι κή  
πο λι τι στι κή έκ δο ση

Ιδιο κτη σία του  Συλλόγου Ιδιο κτη σία του  Συλλόγου 
Aρ το τι νών Φω κί δαςAρ το τι νών Φω κί δας

N. Π.  μη  κερδοσκοπικόN. Π.  μη  κερδοσκοπικό
A.Φ.M. 090361430 A.Φ.M. 090361430 

Γρα φεία: Aλ κέ του 56 Bύ ρω νας 
16232 Tη λ. & Fax: 210 7655568

Συ ντα κτι κή επι τρο πή:
Μαυραγάνης Ιωάννης

Βήλος Γεώργιος
π. Παλιούρας Κων/νος
Χριστοδούλου Κων/νος

Κατσαρός Κων/νος 
Μαυραγάνης Περικλής

Παλιούρα Βασιλική

Ράπτης Βασίλειος
Τσιώτα – Μαυροπούλου Ελένη

Eκδότης - Διευθυντής: 
Περικλής ΜαυραγάνηςΠερικλής Μαυραγάνης

Τηλ.  210-2519336Τηλ.  210-2519336
Κιν. 6945799919Κιν. 6945799919

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

Ηλεκτρονική σχεδίαση
Εκτύπωση - διεκπεραίωση 
Εκδόσεις Γραφικές τέχνες 

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο. Ε. 
Θεοδοσίου 23  Ίλιον

Τηλ-Fax: 210 2619003 
& 210 2619696 

e-mail: karpouzi@otenet.gr

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

• Απεβίωσε στις 30-10-2010 η Σιώκη Παρασκευή ετών 95. 
• Απεβίωσε την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011 στην Αθήνα ο δάσκαλος

Γρηγορόπουλος Κων/νος και κηδεύτηκε στο Νεκροταφείο Βύρωνα την
Δευτέρα 28-2-2011. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αρτοτινών εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια
στις οικογένειές τους, τους συγγενείς τους και τους φίλους τους και
εύχεται ο Θεός να τους αναπαύσει. 

• Η κ. Καραπιπέρη Αφροδίτη προσφέρει 200€ (διακόσια) ευρώ για
σκοπούς του Συλλόγου στη μνήμη του συζύγου της Δημητρίου Καραπι-
πέρη. 

• Ο κ. Μασούρας Αριστοτέλης του Κων/νου προσφέρει 200 (διακόσια)
ευρώ για σκοπούς του Συλλόγου στη μνήμη του πατέρα του Κων/νου
Μασούρα. 

• Η κ. Παπαϊωάννου Αικατερίνη προσφέρει 50€ εις μνήμη του
συζύγου της Παπαϊωάννου Γεωργίου. 

• Η κ. Μαρτέκα-Κοκκόρη Γεωργία προσφέρει 30€ εις μνήμη του πα-
τέρα της Ιωάννου Μαρτέκα. 

ΚΗΔΕΙΕΣ 

• Ο Γιώργος Ταουκίδης και η Μαρία Μαυραγάνη βάπτισαν το γιό τους
στις 27-2-2011 στον Άγιο Κυπριανό Αλεξανδρούπολης. 

Το μυστήριο έγινε από τον Αρχιμανδρίτη Αλεξανδρούπολης πάτερα
Ιωάννη και το όνομα αυτού Κωνσταντίνος. 

Τους ευχόμαστε να τους ζήσει. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

ΕΙΣ  ΜΝΗΜΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λόγω ισχύος του νόμου περί Προσωπικών Δεδομένων, ανακοινώ-

νουμε πως οι δημοσιεύσεις για τη στήλη των Κοινωνικών (γάμοι,

βαπτίσεις, γεννήσεις, θάνατοι, επιτυχίες σε πανεπιστημιακές

σχολές) θα γίνονται μόνο κατόπιν δικών σας γραπτών ενημερώσεων. 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
Κοκκόρη Σπυριδούλα ............150€ 
Μπραούνος Κων/νος 
του Βασ. ................................100€ 
Ζαχαρής Νικόλαος ................100€ 
Ράπτης Χρήστος ....................100€ 
Λαβίδας Αλέξανδρος ............100€ 
Μασούρας Αριστοτέλης ........100€ 
Τσέλιος Αθανάσιος ................100€ 
Κουλός Κων/νος (USA)..........100€
Μαστρογεωργίου Αθανάσιος ..50€ 
Παλασκώνης Κώστας ..............50€ 
Κούρλης Ιωάννης ....................50€ 
Κουτσόβουλος Γιάννης............50€ 
Τσιτσής Ιωάννης ......................50€ 
Κοτρώνης Κων/νος ..................40€ 
Ζαρονίκος Χρήστος ................30€ 
Ζαρονίκου Αγγελική ................30€ 
Κανούρης Κων/νος ..................10€ 
Κρανιά-Αλεξίου Δήμητρα 
του Βασ. ..................................20€ 
Γρηγοράκης Γιώργος ..............20€ 
Κουλόπουλος Σπύρος 
του Ιωαν. ..................................50€ 
Διγενής Δημήτριος ..................20€ 
Γκίκα Ι. Δήμητρα ......................30€ 
Γιαννιώτης Ανώνυμος ..............50€ 
Σεΐτος Αθανάσιος ....................20€ 
Μιχελοπούλου Ελένη ..............20€ 
Μπραούνος Γεώργιος ..............20€ 
Τσιώτα Α. Ελισάβετ ................30€ 
Τσιάμαλος Δημήτριος ..............30€ 
Κώστας Παναγιώτης................15€ 
Μπαρμπαλιά Δ. και Ε. ..............40€ 
Κολοβός Β. Κων/νος ................25€ 
Κανούρης Παναγιώτης ............20€ 
Μαυρόπουλος Δημήτριος ........20€ 
Τσέλιος Κων/νος ......................20€ 
Τσέλιος Γεώργιος ....................20€ 
Κάππας Γεώργιος ....................20€ 
Κάππα Μυρσίνη........................20€ 
Σιαπέρας Ι. Βασίλειος ..............40€ 
Οικογένεια 
Δημητρίου Σιαπέρα ..................40€ 
Σιαπέρας Κων/νος....................20€ 
Σούφλας Βασίλειος ................20€ 
Βήλος Αθανάσιος ....................50€ 
Κολοβός Αντώνης....................10€ 
Κολοβού Ευανθία ....................10€ 
Παλασκώνης Κώστας ..............15€ 
Παλασκώνη Σταυρούλα ..........15€ 
Γκίνης Κων/νος ........................30€ 
Παπαϊωάννου Αικατερίνη ........30€ 
Τσόγκας Κων/νος ....................50€ 
Κουλόποουλος Κ. Θεόδωρος ..30€ 
Κουλόπουλος Κ. Γεώργιος ......30€ 
Κουλοπούλου Αθ. Βιργινία ......30€ 
Γιαννούζης Κ. Νικόλαος ..........30€ 
Ζουμά Κ. Μαρία........................10€ 
Μαρτέκα-Κόκορη Γεωργία ......20€ 

Χριστοδούλου Γεώργιος..........20€ 
Τσαμαδιάς Αν. Σπύρος ..............5€ 
Τσαμαδιάς Αν. Αθανάσιος........15€ 
Τσέλιος Αθανάσιος ................100€ 
Χριστοδούλου Χαράλαμπος ....15€ 
Παπανικολάου Δημήτριος........20€ 
Κούρλης Ιωάννης ....................50€ 
Παλιούρας Παναγιώτης ..........20€ 
Παλιούρας Κων/νος ................20€ 
Ράπτης Βασ. Αθανάσιος ..........20€ 
Λάμπρου Αναστάσιος ..............30€ 
Κακκαλής Γεώργιος ................20€ 
Κακκαλή-Θανοπούλου 
Χαρίκλεια ................................20€ 
Τζελέπης 
Σπύρος Αθηνά - Κων/νος ........60€ 
Μακρής Δημήτριος ..................20€ 
Εις μνήμη Δημητρίου 
Σταύρου Κων/νος ....................20€ 
Κοκκόρης Ιωάννης ..................10€ 
Βήλος Αθ. Γεώργιος ................70€ 
Τσέλιου Χριστίνα ....................40€ 
Τσέλιος Δ. Γεώργιος ................30€ 
Τσέλιου Δ. Αθηνά ....................20€ 
Λάμπρου Αθανάσιος ................20€ 
Λάμπρου Βασίλειος ................10€ 
Μαμαλούγκας Γεώργιος ..........20€ 
Μαμαλούγκας Κων/νος............20€ 
Καρατζά Καλλιόπη ..................50€ 
Καρατζάς..................................20€ 
Τσόγκας Κων/νος ....................25€ 
Αλατά Ελένη............................50€ 
Ανάγνου Ολυμπία ....................50€ 
Χριστοδουλίδης Νικόλαος ......20€ 
Χριστοδουλίδου Ολιβία............20€
Μακρής Βασίλης 
και Σπυριδούλα ........................20€ 
Χριστοδουλίδης Αντώνιος ......30€ 
Χριστοδουλίδου Άννα..............30€ 
Κακαλή-Θανοπούλου Χαρίλεια30€
Παπανικολάου Δημήτριος Αθ. 20€
Παπανικολάου Αθανάσιος ......20€ 
Γρηγοράκη Μαρία ....................20€ 
Γρηγορόπουλος Βασ. ..............20€  
Σιαπέρας Κ. Ιωάννης................20€ 
Ράπτη Μαρία ............................10€ 
Κατσαρός Μ. Κων/νος ............25€ 
Φλετούρης Κων/νος ................20€ 
Μπραούνος Κων/νος................20€ 
Καραΐσκος Κων/νος ................40€ 
Καραΐσκου Ελένη ....................20€ 
Κάππα Έφη ..............................20€ 
Σιαπέρα Κων/να ......................15€ 
Λαβίδας Αλέξανδρος ..............50€ 
Μαυραγάνη Ελένη ..................10€ 
Μαυραγάνης Ι. Μιλτιάδης ........10€ 
Παλιούρα Βασιλική ..................10€ 
Μαυραγάνης Αθανάσιος..........20€ 
Βήλου Φαίη ..............................15€ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Τοπικές

Κοινότητες είναι η εγκατάλειψη των ιδιοκτησιών (χωράφια - οικόπεδα -
σπίτια).

Έτσι λοιπόν και στο χωριό μας υπάρχει πλήρης εγκατάλειψη
αρκετών ιδιοκτησιών, με αποτέλεσμα τους καλοκαιρινούς μήνες να
είναι σκεπασμένα τα πάντα από χόρτα και βάτα και σε πολλές
περιπτώσεις να έχουν ξεπεράσει και τις στέγες σπιτιών.

Η εικόνα του χωριού είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη από τυχόν
πυρκαγιές ακόμη και για ατυχήματα από μισογκρεμισμένα σπίτια. Η
ευθύνη που έχουν οι ιδιοκτήτες είναι μεγάλη και πιστεύω ότι θα αντα-
ποκριθούν και θα μεριμνήσουν για την καθαριότητα και συντήρηση των
περιουσιών τους.

Σε διαφορετική περίπτωση για την αποφυγή των προαναφερθέντων
κινδύνων το Τοπικό Συμβούλιο θα αναγκαστεί να προβεί στην καθαριότητα
των χώρων αυτών με συνεργεία του Δήμου με αποτέλεσμα να στέλνονται
για λογαριασμό των ιδιοκτητών τα έξοδα αυτά στο Δημόσιο Ταμείο.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.
Κάππας Βασίλειος

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας 

Προς έγκαιρη ενημέρωσή σας
και για την ασφαλή διεξαγωγή
των Αγώνων των «Διακείων 2011»,
παρακαλούμε όλους τους γονείς
των οποίων τα παιδιά θα ήθελαν
να διαγωνιστούν στους καλοκαι-
ρινούς αγώνες κάθε κατηγορίας
(ποδόσφαιρο, αγώνες δρόμου,

τσουβαλοδρομίες, ρίψη λίθου, κ.ά.)
να εξασφαλίσουν σχετική βεβαί-
ωση ιατρού, στην οποία θα πρέπει
να αναγράφεται ότι το παιδί μπορεί
να συμμετέχει στη συγκεκριμένη
διοργάνωση (σαν αυτό που ζητείται
και από τα σχολεία στην έναρξη
του σχολικού έτους). 

ΕΓΚΑΙΡΗ  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
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Με ένα σχεδόν ολοσέλιδο άρθρο της
έγκριτης εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», ο
δημοσιογράφος της κ. Ντίνος Κιούσης
προέβη σε μια παρουσίαση της ιστορίας
της Αρτοτίνας.

Το άρθρο είχε ως εξής:     

Στην ορεινή Αρτοτίνα
Όμορφο χωριό, «άτυπη πρωτεύουσα» 

των Βαρδουσίων, 
γενέτειρα του Αθ. Διάκου

Η περιοχή των Βαρδουσίων είναι από
τις λιγότερο γνωστές ορεινές περιοχές
της χώρας. Βρίσκεται στα σύνορα των
νομών Φωκίδας και Φθιώτιδας και αποτελεί
τη νοτιότερη απόληξη της Πίνδου στη Στε-
ρεά Ελλάδα. Τα Βαρδούσια (ή Κόρακας)
είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό της Στε-
ρεάς, μετά την Γκιώνα. Η κορυφή Κόρακας
φτάνει τα 2.495 μ.

Η Αρτοτίνα είναι ένα μεγάλο και
όμορφο χωριό, «άτυπη πρωτεύουσα» των
βουνοκορφών των Βαρδουσίων, γενέτειρα
του Αθανάσιου Διάκου κι ένας από τους
πιο ορεινούς οικισμούς της Ελλάδας,
καθώς το ψηλότερο σημείο του χωριού
βρίσκεται στα 1.350 μ. Διοικητικά ανήκει
φυσικά στον Δήμο Βαρδουσίων. Για την
ονομασία της η επικρατέστερη εκδοχή
είναι πως σημαίνει Νέα Αρτα και κατοική-
θηκε γύρω στο 1.585 από διωχθέντες
Ηπειρώτες.

Στην απογραφή του 2001 βρέθηκε να
έχει 499 κατοίκους. Ομως ανατρέχοντας
στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του
1931 διαβάζουμε για την Αρτοτίνα τα εξής:

«Κωμόπολις της επαρχίας Δωρίδος του
νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος, έδρα ομω-
νύμου κοινότητος. Κείται ακριβώς εις τας
πηγάς του Ευήνου ποταμού και κατά τα
πλάγια βουνού συστάσεως σχιστολιθικής
έναντι του όρους Κόρακος (Βαρδούσια).
Εχει κλίμα εξόχως υγιεινό, διά τούτον δε,
παρά το άγονον του εδάφους, ο μόνιμος

πληθυσμός του χωρίου αυξάνει ανερχόμε-
νος σήμερον εις δύο χιλιάδας περίπου
μετά των ξενιτευμένων (400 εις Αμερικήν),
ενώ ο πραγματικός μόλις υπερβαίνει τους
χιλίους... Η κωμόπολις έχει ειρηνοδικείον
υπαγόμενον εις το πρωτοδικείον Παρνασ-
σίδος, αστυνομικόν σταθμόν, ταχυδρομι-
κόν και τηλεφωνικόν γραφείο και δημοτικά
σχολεία αρρένων και θηλέων. Προϊόντα
της περιφερείας είναι κυρίως η σταφίς και
ο τυρός, της οποίας όλη σχεδόν η παρα-
γωγή εξάγεται».

Τον παλιό καλό καιρό λοιπόν υπήρχαν
όλα αυτά, σχολεία αρρένων και θηλέων, ει-
ρηνοδικείο, σταφίδες και τυρί και φυσικά
υπήρχε πληθυσμός νέος και ενεργός. Σή-
μερα με 80 περίπου μόνιμους κατοίκους τα
πράγματα είναι πιο δύσκολα. Το χωριό
είναι μεγάλο και αξίζει να το περιδιαβείτε
όπως και να επισκεφθείτε το Λαογραφικό
Μουσείο. Στη μοναδική ταβέρνα που είναι
ανοιχτή χειμώνα-καλοκαίρι, στην πλατεία
του χωριού θα φάτε πολύ καλά. Δυστυχώς,
δεν υπάρχουν καταλύματα. Τα κοντινό-
τερα δωμάτια είναι στους Πενταγιούς, το
Λιδωρίκι και τη Συκέα ή στη Λεύκα, ένα
όμορφο χωριό μετά τη Γραμμένη Οξιά.

Το χωριό είναι η γενέτειρα του Αθ. Διά-
κου αν και η Ανω Μουσουνίτσα του Δήμου
Καλλιέων, που βρίσκεται στην ανατολική
πλευρά των Βαρδουσίων, υποστηρίζει
πως ο ήρωας, λόγω καταγωγής του πα-
τέρα του από εκεί, γεννήθηκε στο εν λόγω
μέρος. Ιστορικές μαρτυρίες, στοιχεία και
η λαογραφική παράδοση συνηγορούν πως
γενέτειρα ήταν η Αρτοτίνα.

Λίγο έξω από το χωριό βρίσκεται το
ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του
Προδόμου, σε ένα καταπράσινο τοπίο,
στον δρόμο για τη γέφυρα του Ευήνου και
τη Γραμμένη Οξιά. Θεωρείται ιστορικό
επειδή εκεί μόνασε ο Αθανάσιος Διάκος.
Το κελί του που μπορείτε να δείτε σώζεται
ανέπαφο. Εκτός όμως από τον Αθανάσιο

Διάκο, η Αρτοτίνα, είναι γενέτειρα και
πολλών άλλων οπλαρχηγών και καπετα-
ναίων του 1821, όπως οι Δήμος Σκαλτσάς,
Ιωάννης Ρούκης, Ανδρίτσος Σιαφάκας, Γε-
ράντωνος κ.ά. Γι’ αυτό και παλαιότερα το
αποκαλούσαν «καπετανοχώρι» της περιο-
χής.

Διαδρομές
Αν έχετε αυτοκίνητο 4Χ4 μπορείτε να

κάνετε μια υπέροχη διαδρομή από Αρτο-
τίνα μέσα από τα Βαρδούσια για τα χωριά
Αθανάσιο Διάκο και Μουσουνίτσα. Να ξέ-
ρετε όμως πως αν έχει βρέξει πολύ ή αν
υπάρχουν χιόνια ο συγκεκριμένος δρόμος
είναι αδιάβατος.

Μια επίσης ωραία διαδρομή για 4Χ4
είναι προς Καρπενήσι από Γραμμένη Οξιά-
Γαρδίκι-Πουγκάκια. Βέβαια, τη Γραμμένη
Οξιά μπορείτε να την επισκεφθείτε και με
το συμβατικό Ι.Χ. Μέσω Γαρδικιού μπο-
ρείτε να φθάσετε μέχρι τη Λαμία. Αν είστε
φίλος της πεζοπορίας η Αρτοτίνα και τα
Βαρδούσια είναι ο «παράδεισός» σας,
όπως για παράδειγμα η διαδρομή των 19
χλμ. του Ε4 από Αρτοτίνα για Αθανάσιο
Διάκο που θα σας πάρει περίπου 8 ώρες.

Αξίζει ακόμα να βρεθείτε στο χωριό στη
μεγάλη του γιορτή που είναι στις 29 Αυ-
γούστου, οπότε τελείται Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία και επιμνημόσυνη δέηση στον
ανδριάντα του Αθανασίου Διάκου μπροστά
στο σωζόμενο κελί του. Το βράδυ της ίδιας
μέρας κορυφώνονται οι καλοκαιρινές εκ-
δηλώσεις του χωριού. Το «Φλάμπουρο», το
χορευτικό συγκρότημα της Αρτοτίνας, μαζί
με επισκέπτες, χορεύουν από το απόγευμα
μέχρι αργά το βράδυ στην πλατεία του χω-
ριού, γύρω από την προτομή του Αθανα-
σίου Διάκου. Το γλέντι συνεχίζεται μέχρι
τις πρώτες πρωινές ώρες!

Πώς θα πάτε
Για Αρτοτίνα η συντομότερη διαδρομή

από Αθήνα είναι μέσω Λιδωρικίου και από
εκεί για Πενταγιούς-Αρτοτίνα.
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ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

Τον Υπουργό Πολιτισμού &

Τουρισμού, κ. Π. Γερουλάνο

Θέμα: «Αναβάθμιση Υπηρε-

σιών σε Αρχαιολογικούς Χώ-

ρους και Μουσεία»

Κύριε Υπουργέ,

Καθώς η πολιτιστική μας κλη-

ρονομιά αποτελεί μεγάλο συγ-

κριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα

μας, η άρτια ανάδειξη της μπορεί

να αποτελέσει ουσιαστικό μοχλό

ανάπτυξης όχι μόνο για τις το-

πικές κοινωνίες αλλά και για

την εθνική μας οικονομία. 

Στα πλαίσια του προγράμμα-

τος του Υπουργείου Πολιτισμού

και Τουρισμού,  σχετικά με την

αναβάθμιση των υπηρεσιών των

αρχαιολογικών χώρων και μου-

σείων, το οποίο εξυπηρετεί τον

ανωτέρω στόχο, καταγράφηκαν

από τους αρμόδιους φορείς, οι

παρεχόμενες υπηρεσίες και εν

συνεχεία αξιολογήθηκαν οι χώ-

ροι σε τέσσερις κατηγορίες,

ανάλογα με τις υπηρεσίες που

προσφέρουν.

Το πρόγραμμα αυτό θα χρη-

ματοδοτηθεί από κοινοτικούς

και εθνικούς πόρους καθώς και

από οργανισμούς του δημοσίου

και ιδιωτικού τομέα - Ταμείο Αρ-

χαιολογικών Πόρων και Απαλ-

λοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α) και Ορ-

γανισμός Προγνωστικών Αγώ-

νων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π).

Η κατηγορία Α1 περιλαμβάνει

τους χώρους οι οποίοι παρέχουν

όλες τις βασικές και επιθυμητές

υπηρεσίες. Θεωρώ αυτονόητο

ότι οι ο Αρχαιολογικός χώρος

και το μουσείο των Δελφών,

πρέπει να ανήκουν στην κατη-

γορία αυτή. 

Επικροτώντας αυτές τις πρω-

τοβουλίες σας, παρακαλώ να

με ενημερώσετε σχετικά με τα

αποτελέσματα αξιολόγησης των

χώρων και μουσείων της Φωκί-

δας καθώς και για τον προβλε-

πόμενο σχεδιασμό του Υπουρ-

γείου Πολιτισμού για το συγκε-

κριμένο πρόγραμμα.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποια βαθμίδα και κατη-

γορία εντάσσεται ο κάθε αρ-

χαιολογικός χώρος και μουσείο

που λειτουργεί στη Φωκίδα και

2. Ποια έργα αναβάθμισης

θα πραγματοποιηθούν, ποιες

υπηρεσίες θα παρέχονται και

με ποιο χρονοδιάγραμμα προ-

τίθεστε να χρηματοδοτήσετε

τους ανωτέρω χώρους και αν

οι Δελφοί, το Μουσείο και ο

Αρχαιολογικός Χώρος, βρίσκον-

ται στο σχεδιασμό σας έτσι

ώστε να περιληφθούν στην κα-

τηγορία Α1.

Η ερωτώσα Βουλευτής

Αφροδίτη Παπαθανάση

Βουλευτής Ν. Φωκίδας 

«Αναβάθμιση  Υπηρεσιών  σε  Αρχαιολογικούς  Χώρους και  Μουσεία»

ΑΡΘΡΟ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ  ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΤΗΣ  «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ»  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΡΤΟΤΙΝΑ 
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ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

• Εκπροσώπηση του Συλλόγου

στην τοποθέτηση της προτομής του

ήρωα Σκαλτσοδήμου στο Λιδωρίκι

και παρουσίαση χορευτικού, με την

ενίσχυση μελών της Χορευτικής

Ομάδας της Αρτοτίνας.

• Ο Συλλόγος εκπροσωπήθηκε

από το μέλος του Δ.Σ. κ. Χριστο-

δούλου Κωνσταντίνο ο οποίος κα-

τέθεσε στεφάνι στις εκδηλώσεις

της Αλαμάνας και της Λαμίας προς

τιμήν του Ήρωα Αθανασίου Διάκου.

• Εκπροσώπηση του Συλλόγου

στα αποκαλυπτήρια της προτομής

του ήρωα Αθανασίου Διάκου στη

περιοχή του Αγίου Δημητρίου στην

Αθήνα.

• Οργάνωση, επιμέλεια και πα-

ρουσίαση  εκδήλωσης  εορτασμού

επετείου για τα 80 χρόνια από την

τοποθέτηση της προτομής του Αθα-

νασίου Διάκου στην πλατεία του

χωριού από τη Δωρική Αδελφότη-

τα.

• Οργάνωση των εκδηλώσεων

«Διάκεια 2009» και «Διάκεια 2010».

• Οργάνωση δωρεάν πανηγυριού

(«Φλάμπουρο») στο χωριό κατά τα

έτη 2009 και 2010.

• Έκδοση δύο ετήσιων ημερο-

λογίων.

• Επιμέλεια και έκδοση της εφη-

μερίδας ΑΡΤΟΤΙΝΑ.

Στη συνέχεια, ο κ. Αριστείδης

Κολοβός με την ιδιότητά του ως

μέλους της τριμελούς Εξελεγκτικής

Επιτροπής παρουσίασε την έκθεση

της Επιτροπής περί των οικονομικών

του Συλλόγου: 

• Συνολικά Έσοδα: 20.588,48€

• Συνολικά Έξοδα: 18.373,99€

• Υπόλοιπο τραπέζης: 2.090,80€

• Στην κατοχή του Ταμία προς

τρέχοντα έξοδα: 300€

• Σε βιβλιάριο Εθνικής Τραπέζης:

6.725,98€

Με το πέρας της ανάγνωσης

της ως άνω έκθεσης, της εγκρίσεώς

της και της ομόφωνης απαλλαγής

του ΔΣ του Συλλόγου, ο κ. Κολοβός

εισηγήθηκε τη μετατροπή της εφη-

μερίδας σε έγχρωμη, με επιπρό-

σθετη επιβάρυνση της τάξεως των

500-600€ και παρουσίασε την ιδέα

της κ. Μπαρμπαλιά-Βήλου Ελευθε-

ρίας, όπως είχε τεθεί παλαιότερα,

για τη μετατροπή του δωρηθέντος

από την οικογένεια Τσιώτα στεγά-

στρου στο κοιμητήριο του χωριού,

σε οστεοφυλάκιο. Επιπλέον, (α) πα-

ρουσίασε τη γιορτή των μελισσο-

κόμων που έγινε στις 24 Ιουνίου

στο Μοναστήρι του Αθανασίου Διά-

κου, η οποία στέφθηκε με επιτυχία,

και τα έσοδα θα διατεθούν για την

αποπληρωμή των έργων που έχουν

γίνει και γίνονται στο Μοναστήρι,

(β) επαίνεσε την προσφορά του πο-

σού των 5.000€ από φίλο της Μονής

για την αποπληρωμή της μάντρας

που χτίστηκε στο κάτω μέρος της

Μονής, (γ) ανέφερε πως η αριθμη-

τική συμμετοχή και παρουσία των

Αρτοτινών στις εκδηλώσεις στην

πόλη του Λιδωρικίου επ’ αφορμής

των αποκαλυπτηρίων της προτομής

του ήρωα Σκαλτσοδήμου δεν ήταν

ικανοποιητική, (δ) πρότεινε το δια-

χωρισμό των ημερών κοπής της Πί-

τας του Συλλόγου και διεξαγωγής

Γενικής-Απολογιστικής Συνελεύσε-

ως με την έκθεση της Εξελεγκτικής

Επιτροπής, ώστε να δίνεται σε

όλους χρόνος να εκφράσουν τις

απόψεις τους και (ε) εξέφρασε την

άποψή του για χρήση της αποθήκης

του Γεωργικού Συνεταιρισμού είτε

από το Σύλλογο είτε την μετατροπή

του σε Πολιτιστικό Κέντρο. Ως προς

το τελευταίο σημείο, ο κ. Κολοβός

επισήμανε ότι ο  συνεταιρισμός

είναι ανενεργός και ίσως καταλήξει

η περιουσία του να περιέλθει στην

Περιφέρεια, οπότε θα πρέπει να

μεριμνήσουμε και να αξιοποιηθεί

σύντομα. Επ’ αυτού του θέματος, ο

απερχόμενος πρόεδρος του Συλ-

λόγου κ. Ιωάννης Μαυραγάνης δή-

λωσε ότι πριν από 10 χρόνια ο Σύλ-

λογος είχε θέσει το ζήτημα της δω-

ρεάς του και της εν συνεχεία αξιο-

ποίησής του από το Σύλλογο για

Πολιτιστικό χώρο ή χώρο διεξαγω-

γής Συνεδρίων και εκδηλώσεων του

Συλλόγου και επισήμανε ότι ενόψει

της καταγραφής των ακινήτων σύμ-

φωνα με τις επιταγές του Καλλι-

κράτη, θα πρέπει να γίνουν εντατι-

κές κινήσεις για την απόκτησή του

είτε από πλευράς Συλλόγου είτε

από πλευράς της Τοπικής Κοινότη-

τας Αρτοτίνας.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Γεώργιος

Μπραούνος έθιξε το περιστατικό

κατά το οποίο ουδείς ενδιαφέρθηκε

να περισυλλέξει νεκρή συγχωριανή

μας από το Γηροκομείο Ιτέας. Επί

του θέματος, ο κ. Γεώργιος Κάππας

πρότεινε, μιας και πλησιάζει η ημε-

ρομηνία εκταφής της, να ενδιαφερ-

θεί σχετικά ο Σύλλογος

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο

κ. Κων/νος Κολοβός ο οποίος αφού

δήλωσε ότι ουδείς ενδιαφέρθηκε

να προσεγγίσει τον άγαμο κληρικό

που ενδιαφέρθηκε τον περασμένο

Νοέμβριο να επανδρώσει την Ιερά

Μονή Τιμίου Προδρόμου, ανακοί-

νωσε τη διάλυση του Συλλόγου Φί-

λων της Ιεράς Μονής Τιμίου Προ-

δρόμου Αρτοτίνας, την παύση εκ-

δόσεως της εφημερίδας ΔΙΑΛΟΓΟΣ,

και εξέφρασε την ελπίδα ότι το νέο

Δ.Σ.θα ενεργήσει προς την κατεύ-

θυνση επάνδρωσης του Μοναστη-

ριού. Επισημαίνεται, ότι ο κ. Κολοβός

αποχώρησε αμέσως μετά την ομιλία

του, γεγονός που δεν καθιστούσε

εφικτή τη διενέργεια διαλόγου επί

του θέματος που έθεσε για τον

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Συνέχεια στη σελ. 5 
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ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ 

άγαμο κληρικό.  

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδας κ.

Κων/νος Παλασκώνης δήλωσε ότι

πλέον ανήκουμε σε έναν νέο Καλ-

λικρατικό Δήμο, με τη συνένωση

των 4 προηγούμενων (Βαρδουσίων,

Λιδωρικίου, Τολοφώνος, Ευπαλίου)

και τα πράγματα έχουν αλλάξει, με

την έννοια ότι δεν υπάρχουν πλέον

χρήματα για επιχορηγήσεις και ότι

έχει γίνει πάγωμα και παύση των

προγραμμάτων «Θησέας», ΕΣΠΑ

και «Ελλάδα». Επιπλέον, δεν έχουν

ψηφιστεί 128 άρθρα λειτουργίας

των Δήμων. Ως Δημοτικός Σύμβου-

λος και ως εκλεγμένος Αντιπρό-

εδρος του Δήμου δεσμεύτηκε ότι

θα κάνει το παν για το χωριό και

τον ορεινό Δήμο Δωρίδος ενώ τό-

νισε ότι τόσο το νέο Δ.Σ. του Συλ-

λόγου όσο και η Τοπική Κοινότητα

Αρτοτίνας θα διαδραματίζουν πλέον

σημαντικό ρόλο. Τελειώνοντας, και

αφού τόνισε τη σπουδαιότητα της

απογραφής κυρίως για τη ΣΑΤΑ,

ανακοίνωσε ότι ο Δήμοι θα προβούν

σε καταγραφή των δημόσιων κτι-

ρίων. 

Η πρώην Πρόεδρος του Συλλό-

γου Αρτοτινών κ. Μαρία Γρηγοράκη,

αφού ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο

νέο Δ.Σ. του Συλλόγου που θα ανα-

δειχθεί από τις εκλογές, ευχαρί-

στησε το Σύλλογο για τις κινήσεις

του και την εν γένει προσπάθεια

που καταβάλλει και τόνισε ότι οι

Καλλικρατικοί Δήμοι αποτελούν μια

ευκαιρία για την προβολή της Ιστο-

ρίας. Τελειώνοντας, η κα. Γρηγοράκη

επεσήμανε ότι η οικονομική συνει-

σφορά των Αρτοτινών είναι αξιέ-

παινη.

Ο κ. Κων/νος Τσέλιος πρότεινε

την οργάνωση ημερίδας με όλους

τους εκλεγμένους και διορισμένους

φορείς του χωριού, και φυσικά άλ-

λων χωριανών που θα έχουν την

ευκαιρία να εκθέσουν και να πα-

ρουσιάσουν τις απόψεις τους αλλά

και να συζητήσουν και να καταγρά-

ψουν όλα τα στοιχεία του χωριού

και να χαραχτεί μια στρατηγική. Ζή-

τησε τη συστράτευση των καθηγη-

τών και επιστημόνων του χωριού

ώστε να βοηθήσουν το Σύλλογο

για να προβληθεί το χωριό μας.

Επιπλέον, παρουσίασε την έκδοση

του βιβλίου του από το Δήμο Βαρ-

δουσίων, που τιμάται 10€, και πα-

ρότρυνε όλους να το αποκτήσουν,

μιας και τα έσοδα διατίθενται για

τις ανάγκες του μοναστηριού αλλά

και το Ιστορικό Μουσείο Αθανασίου

Διάκου.

Ο κ. Αθανάσιος Βήλος, αφού

εξέφρασε τα συγχαρητήριά του

προς την Επιτροπή του Μοναστηριού

για τη διαμόρφωση της εισόδου της

Μονής,  έκρινε ως ζήτημα υψίστης

σημασίας την επάνδρωση της Μο-

νής. Επιπλέον, επαίνεσε την διορ-

γάνωση της γιορτής των Μελισσο-

κόμων που έλαβε χώρα τον περα-

σμένο Ιούνιο στην Αρτοτίνα και

πρότεινε να καθιερωθεί επίσημα κι

από το Δήμο ως μια λαογραφική

εορτή που θα ανοίγει τις εκδηλώσεις

του καλοκαιριού. Ως προς το θέμα

της Γενέτειρας του Αθανασίου Διά-

κου, ο κ. Βήλος επεσήμανε την

ανάγκη για περαιτέρω ανάδειξη της

ιστορικής αλήθειας. Επιπλέον, ανα-

φέρθηκε στην πρόταση από πλευράς

κ. Κουτσουλέλου στο Πνευματικό

Κέντρο Ρουμελιωτών για τοποθέ-

τηση αγάλματος του Αθανασίου

Διάκου στην Αθήνα (στο υπάρχον

βάθρο που είναι τοποθετημένο στην

αρχή της οδού Αθανασίου Διάκου -

στο ύψος των στύλων του Ολυμπίου

Διός) και επεσήμανε την ανάγκη

να έλθει ο Σύλλογος Αρτοτινών σε

άμεση επικοινωνία με το Πνευματικό

Κέντρο Ρουμελιωτών, Τελειώνοντας,

αναφερόμενος όπως και παλαιότερα

στην έκδοση του ημερολογίου από

πλευράς Συλλόγου, θύμισε σε όλους

το ημερολόγιο εκδοθέν επί προ-

εδρίας κ. Κανούρη, το οποίο ήταν

εύχρηστο και σημαντικό εργαλείο

και πρότεινε την επικαιροποιημένη

επανέκδοσή του.

Ο κ. Παναγιώτης Παλιούρας ει-

σηγήθηκε ότι επί της Αρχής δεν

πρέπει να είμαστε κοντόφθαλμοι

και ότι πρέπει να κοιτάζουμε πιο

μακριά ώστε να μπορούμε να κά-

νουμε κάποια πράγματα για το χω-

ριό. Πρέπει να γίνει οργανωμένη

εργασία, να δουλεύουμε σε βάθος

χρόνου με σταθερά βήματα και απο-

τελέσματα. Τέλος, ο κ. Παναγιώτης

Παλιούρας επικρότησε τη θέση του

κ. Κων/νου Τσέλιου για διοργάνωση

μιας ημερίδας. 

Συνέχεια από τη σελ. 4 

Σ
τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοι-

κητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αρτοτινών

«Ο Αθανάσιος Διάκος »  που έλαβαν χώρα

την Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011 στα γραφεία του

Συλλόγου, ψήφισαν 91 μέλη. Από την καταμέτρηση

έλαβαν:

Βήλος Γεώργιος ......................................69 ψήφους

Κατσαρός Κων/νος ..................................43 ψήφους

Λάμπρου Αθανάσιος................................25 ψήφους

Μαυραγάνης Ιωάννης ............................56 ψήφους

Μαυραγάνης Περικλής ............................49 ψήφους

Παλιούρα Βασιλική ..................................48 ψήφους

π. Παλιούρας Κων/νος ............................40 ψήφους

Ράπτης Βασίλειος....................................56 ψήφους

Ρουφαγάλης Λάμπρος ............................25 ψήφους

Τσιώτα-Μαυροπούλου Ελένη ..................45 ψήφους

Χριστοδούλου Κων/νος ..........................41 ψήφους

Μεταξύ των ισοψηφησάντων αναπληρωματικών μελών,

κατόπιν κληρώσεως που διενεργήθηκε παρουσία της

Εφορευτικής Επιτροπής, πρώτος αναπληρωματικός

αναδείχθηκε ο κ. Λάμπρου Αθανάσιος και δεύτερος

αναπληρωματικός ο κ. Ρουφαγάλης Λάμπρος.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του

Συλλόγου Αρτοτινών που προέκυψε από τη συνεδρίαση

των νεοεκλεγέντων μελών την 2α Φεβρουαρίου 2011,

είναι η ακόλουθη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:              Μαυραγάνης Ιωάννης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:      Βήλος Γεώργιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:          π. Παλιούρας Κων/νος

ΤΑΜΙΑΣ:                     Χριστοδούλου Κων/νος

ΜΕΛΗ: Κατσαρός Κων/νος, Μαυραγάνης Περικλής,

Παλιούρα Βασιλική, Ράπτης Βασίλειος, 

Τσιώτα – Μαυροπούλου Ελένη 

ΤΟ  ΝΕΟ  Δ.Σ.  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ 
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1) Ο κ. Κων/νος Τσέλιος

απέστειλε στην εφημερίδα μας

Απόσπασμα του Πρακτικού της

υπ’ αριθμ. 10/2010 συνεδρίασης

της Δημαρχιακής Επιτροπής του

Δήμου Βαρδουσίων, στην οποία,

αφού λήφθηκε υπόψη σχετική

εισήγηση του Τοπικού Συμβου-

λίου Αρτοτίνας, έγινε αποδοχή

της δωρεάς του κ. Τσέλιου και

αποφασίστηκε η παραχώρηση

«της Δυτικής αίθουσας του Δη-

μοτικού Σχολείου Αρτοτίνας για

τη στέγαση του υπό ίδρυση

Μουσείου Ιστορίας του Ήρωα

Αθανασίου Διάκου, για όσο χρει-

αστεί και μέχρι η Ιερά Μονή Τι-

μίου Προδρόμου Αρτοτίνας δια-

θέσει κατάλληλη αίθουσα για

μόνιμη εγκατάσταση του Μου-

σείου αυτού στο Μοναστήρι».

2) Από τον κ. Αθανάσιο Γ.

Βήλο, λάβαμε την παρακάτω

επιστολή:

Χαλάνδρι, 27/01/2011

Κύριε Διευθυντά,

Αναφέρομαι στην επιστολή

του κ. Κων/νου Τσέλιου, όπως

αυτή δημοσιεύτηκε στο υπ’

αριθμ. 101 φύλλο της «ΑΡΤΟ-

ΤΙΝΑΣ».

Σε ό,τι με αφορά, θα ήθελα

εν συντομία να επισημάνω τα

ακόλουθα:

Αδυνατώ να κατανοήσω γιατί

η έκφραση διαφορετικής γνώ-

μης, όσον αφορά στη χωροθέ-

τηση της συλλογής, βρίσκεται

«σε αντίθεση με μεγάλο μέρος

του άρθρου». Πρόκειται για δύο

εντελώς ανεξάρτητα και σαφώς

διακριτά θέματα.

Αδυνατώ επίσης να αντιλη-

φθώ από πού συνάγεται το συμ-

πέρασμα ότι η έκφραση διαφο-

ρετικής γνώμης «διχάζει» και

«αποπροσανατολίζει» τους

αναγνώστες. Εν πάση περιπτώ-

σει, και οι δυο κατηγορίες είναι

παντελώς αστήρικτες και άσχε-

τες με το βιβλιοκριτικό περιε-

χόμενο του άρθρου μου.

Η αναφορά του κ. Τσέλιου

σε «υπαινιγμό» όσον αφορά

στη διάσπαση των Μουσειακών

χώρων, διαψεύδεται από την

πραγματικότητα, αφού η διά-

σπασή τους, είτε συμφωνεί κά-

ποιος είτε όχι, είναι δεδομένη.

Άλλωστε, η δωρεά της συλλο-

γής έγινε υπό τον ρητό όρο

για χωροθέτησή της στο κτί-

ριακό συγκρότημα του Μονα-

στηριού.

Θεωρώ βέβαιο ότι για τη

χωροθέτηση της συλλογής έχει

ήδη εξασφαλιστεί η σύμφωνη

γνώμη όλων των θεσμικών φο-

ρέων και ειδικώς της Ιεράς Μη-

τρόπολης Φωκίδος (για την

οποία, μάλλον εκ παραδρομής,

δεν γίνεται αναφορά στην επι-

στολή του κ. Τσέλιου) ως καθ’

ύλην αρμόδια για οτιδήποτε

σχετίζεται με το Μοναστήρι,

πολλώ δε μάλλον όταν τα εκ-

θέματα της συλλογής πρόκειται

να καλύψουν σχεδόν εξ’ ολο-

κλήρου το Αρχονταρίκι. Ωστόσο,

η επίκληση της σύμφωνης γνώ-

μης των θεσμικών παραγόντων

του χωριού μας, καθ’ όλα σε-

βαστή, κατ’ ουδέν μεταβάλλει

την άποψη του υπογράφοντος

όσον αφορά στη χωροθέτηση

της συλλογής

Με εκτίμηση,

Αθανάσιος Γ. Βήλος 

Προς

την εφημερίδα «Αρτοτίνα»

Αλκέτου 56 Βύρωνας 

Τ.Κ. 16232

Ιανουάριος 2011

Κύριε Διευθυντά.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευ-

χηθώ σε όλους τους συγχω-

ριανούς μου καλή χρονιά με

υγεία και δύναμη και να συγ-

χαρώ όλους τους συντελεστές

της εφημερίδας για την πλούσια

ύλη της και την προβολή του

χωριού μας.

Μοναδικό κίνητρο της επι-

στολής μου είναι η συμβολή

μου στην αποκατάσταση της

αλήθειας και η ηθική μου υπο-

χρέωση έναντι των συγχωρια-

νών μου.

Μετά τις ανεπανόρθωτες ζη-

μιές, λόγω διαβρώσεως του

εδάφους που υπέστη το εξω-

κλήσι των Αγίων Ταξιαρχών,

στην θέση Πουρνάρια, αποφα-

σίσθηκε, εκ νέου να κτιστεί και-

νούργιος Ιερός Ναός κοντά

στον άλλο.

Την προσπάθεια αυτή αγκά-

λιασαν όλοι οι Αρτοτινοί και

μου εμπιστεύτηκαν και τους ευ-

χαριστώ γι’ αυτό, τον οβολό

τους προκειμένου να συγκεν-

τρωθούν χρήματα για την διεκ-

περαίωση των εργασιών.

Η συμμετοχή όλων ήταν

συγκινητική.

Κατά τα θυρανοίξια και Θεία

Λειτουργία την 13η Ιουλίου

2010 δυστυχώς για την πρωτο-

βουλία αυτή δεν έγινε καμία

αναφορά. (Δεν θα αναφερθώ

σε λεπτομέρειες).

Αισθάνομαι την υποχρέωση

να ενημερώσω για την συμβολή

των συγχωριανών μου και είμαι

στη διάθεση του οποιουδήποτε

να γνωστοποιήσω τη λίστα με

τα ονόματα ανδρών και γυναι-

κών όσων προσέφεραν χρήματα

και προσωπική εργασία.

Ευχαριστώ

για την φιλοξενία

Με εκτίμηση

Γιάννης Βασιλ. Ντζελέπης

πρώην Αγροφύλακας 

«Γιάννης  Μακρυγιάννης 

και  διαφθορά» 

Ξαναδιαβάζοντας, ύστερα

από πολλά χρόνια, τα απομνη-

μονεύματα του στρατηγού Μα-

κρυγιάννη, σταχυολόγησα ένα

απόσπασμα, που ταιριάζει γάντι

στη σημερινή οικονομική κρίση,

που βιώνει η χώρα μας. Το πα-

ραθέτω για να το «απολαύσουν

οι άλλοι».

...«Αν μας έλεγε κανένας

αυτήνη τη Λευτεριά οπού θα

γευτούμε, θα περικαλούσαμε

τον Θεό να μάς αφήσει εις τους

Τούρκους άλλα τόσα χρόνια,

για να μάθουν οι Έλληνες τι θα

πεί πατρίδα, τι θα πεί θρησκεία,

τι θα πεί αρετή και τι τιμιότη.

Αυτά όλα λείπουν από εμάς,

στρατιωτικούς και πολιτικούς.

Τις πρόσοδες της πατρίδας τις

κλέβομεν, από υποστατικά δεν

της αφήνομεν τίποτας σε ’πη-

ρεσίαν μπαίνομεν, ένα βάνομεν

εις το ταμείον, δέκα κλέβομεν.

Χρωστούν εις το ταμείον δεκο-

χτώ ’κατομμύρια ο ένας κι ο

άλλος ο Μιχαλάκης Γιατρός

πεντακόσες χιλιάδες, ο Τζού-

χλος τρακόσες, ο Γιωργάκης

Νοταράς τρακόσες πενήντα. Ο

κεντρικός ταμίας τρακόσες πε-

νήντα του λείπουν από το τα-

μείο κι ακόμα δεν κοιτάχτηκαν

πόσα ακόμη.

Τέτοιοι μπαίνουν στα πρά-

ματα και τέτοιους συντρόφους

βάνουν. Οι αγωνιστές, οι χήρες

και τα ορφανά δυστυχούν. Πο-

λυτέλεια και φαντασία - γεμί-

σαμεν πανοφόρια και κιθάρες.

Οι δανειστές μας ζητούν τα

χρήματά τους, λεπτόν δε τους

δίνομεν απ’ αυτά και κάνουν

επέμβασιν εις τα πράματά μας

και ποτέ δεν βρίσκομεν ίσιον

δρόμον.

Ο Θεός να κάμει το έλεός

του, να μας γλιτώσει από τον

μεγάλον γκρεμόν οπού τρέχο-

μεν να γκρεμιστούμεν».

Πέρασαν πολλά τέρμινα από

τότε και «παίζεται» το ίδιο κα-

κόγουστο έργο και η ιστορία

επαναλαμβάνεται συνεπικου-

ρούμενη και από τη σοφή λαϊκή

ρήση. Οι κλαριτζήδες αλλάζουν,

ο χαβάς μένει ο ίδιος.

Έως πότε τα λουλούδια της

αρετής θα περιμένουν... τον

άξιο ηγέτη να τα καλλιεργή-

σει;

Νικ. Μαυραγάνης

Ευηνοχώρι Μεσολογγίου

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΠΟΥ  ΛΑΒΑΜΕ



Δεκέμβριος 2010 - Ιανουάριος 2011 ΑΡΤΟΤΙΝΑ 7

Μ
ε Κοινή Υπουργική Απόφαση που εξεδόθη στις 11 Ια-
νουαρίου 2011 από τους Υπουργούς α) Περιβάλλοντος –
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, β) Εσωτερικών – Απο-

κέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γ) Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων και δ) Πολιτισμού, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι
για την υλοποίηση του έργου   «Ενίσχυση Υδραγωγείου Αρτοτίνας
από Πηγές Λάκου Βαρδουσίων, του Δήμου Βαρδουσίων, Ν. Φωκί-
δας».

Το έργο περιλαμβάνει την υδρομάστευση των πηγών «Αράπη»
του Δήμου Βαρδουσίων κατά τη θερινή περίοδο με στόχο να καλυ-
φθούν οι ανάγκες σε νερό ύδρευσης των κατοίκων της Αρτοτίνας,
καθώς και οι ανάγκες άρδευσης των κήπων συνολικής έκτασης 50
στρεμμάτων. Η υδρομάστευση των πηγών «Αράπη» θα γίνει σε τρία

σημεία με συνολική ετήσια υδρομαστευόμενη ποσότητα 19.872μ³
για την θερινή περίοδο των 92 ημερών, ποσότητα που αναμένεται
να καλύψει το έλλειμμα νερού που παρατηρείται κατά τους θερινούς
μήνες. Το έργο περιλαμβάνει ακόμα και την κατασκευή νέου υδρευ-
τικού δικτύου συνολικού μήκους 4,7χλμ επί υφισταμένων δρόμων,
το οποίο  θα συνδέει τις υδρομαστευόμενες πηγές με το υφιστάμενο
δίκτυο ύδρευσης.

Να σημειωθεί ότι η διαδικασία έγκρισης των Περιβαλλοντικών
Όρων αποτελεί το καταλυτικότερο στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας
ενός έργου κι ως εκ τούτου με την έγκριση τους δίδεται το πράσινο
φώς της Πολιτείας για την υλοποίηση του. 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ  ΟΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ  ΑΠΟ  ΠΗΓΕΣ  ΛΑΚΟΥ  ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ»

Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010
έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προ-
τομής του Αρτοτινού Εθνικού Ήρωα
Αθανασίου Διάκου στον προαύλιο
χώρο του Ιερού Ναού Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος στο Βόλο. Η
ανέγερση της προτομής πραγμα-
τοποιήθηκε με δαπάνες του Συλλό-
γου Ρουμελιωτών Βόλου «Ο Αθα-
νάσιος Διάκος» και η τελετή των
αποκαλυπτηρίων έγινε με τη συ-
νεργασία του Δήμου Βόλου.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι ομιλητές εξήραν το μέγεθος και
τη σημασία της θυσίας του Αθανασίου Διάκου. 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΤΟΜΗΣ 

ΤΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΔΙΑΚΟΥ  ΣΤΟ  ΒΟΛΟ

Στα πλαίσια του χορηγικού
προγράμματος «Γεύση Συμμε-
τοχής», η γνωστή Ελληνική
αλυσίδα «PIZZA FAN» ήταν χο-
ρηγός στην Πρωτοχρονιάτικη
Πίτα του Συλλόγου Αρτοτινών

Η PIZZA FAN δραστηριοποιείται στο χώρο της pizza delivery από
το 1996 και σήμερα αποτελεί την μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα του
κλάδου έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο 56 καταστημάτων.  

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αρτοτινών ευχαριστεί θερμά την PIZZA
FAN. 

ΧΟΡΗΓΙΑ  PIZZA  FΑN

ΤΟ  ΝΕΟ  Δ.Σ.  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΔΩΡΙΔΑΣ

Κατά τη πρώτη συνεδρίαση

του νέου Δημοτικού Συμβουλίου

Δωρίδας την 2α Ιανουαρίου 2011,

πραγματοποιήθηκε η εκλογή του

Προεδρείου και η σύσταση της

Οικονομικής Επιτροπής και της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, των

οποίων Πρόεδρος για τα πρώτα

δύο έτη θα είναι ο Δήμαρχος κ.

Γ. Καπεντζώνης.

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:

Παναγιώτης Ζέτος, από τα Τροι-

ζόνια.

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβου-

λίου: Κωνσταντίνος Παλασκώνης,

από την Αρτοτίνα.

Γραμματέας Δημοτικού Συμβου-

λίου: Παπαγεωργίου Παναγιώτης

από την Αμυγδαλιά.

Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα τη

Δημοτική Ενότητα Βαρδουσίων:

Ράπτης Ιωάννης

Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα τη

Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου: Ευ-

σταθίου Ανδρέας

Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα τη

Δημοτική Ενότητα Λιδωρικίου:

Τσιλίκης Χρήστος 

Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα τη

Δημοτική Ενότητα Τολοφώνος:

Αντωνόπουλος Κων/νος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος,

Αντιδήμαρχος

2. Καραχάλιος Δημήτριος 

3. Κοκμοτός Αθανάσιος 

4. Χαραλάμπους Εμμανουήλ 

5.Κουτσούμπας Κωνσταντίνος 

6.Τριανταφύλλου Χρήστος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Ευσταθίου Ανδρέας 

Γκόλφης Γεώργιος 

Φλετούρης Κώστας 

Γιαννόπουλος Αντώνιος 

Μήτρου-Θεοχάρη Βάγια 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

1.Ράπτης Ιωάννης, Αντιδήμαρ-

χος

2.Γκόλφης Γεώργιος 

3.Παπαγεωργίου Παναγιώτης 

4.Φλέγγας Ιωάννης 

5.Τσακούμης Αλέξανδρος 

6.Ζωητός Κωνσταντίνος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Τσιλίκης Χρήστος 

Ασημάκη Δήμητρα 

Λώλος Γεώργιος 

Υφαντής Κωνσταντίνος 

Μήτρου-Θεοχάρη Βάγια 

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητα Αρτοτίνας που προέκυψε

από τις Δημοτικές Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 απαρτίζεται

από τους:

Κάππα Βασίλειο (Πρόεδρος) 

Μαυραγάνη Κων/νο 

Κάππα Γεώργιο 

Αναπληρωματικά Μέλη:

Τσαμαδιάς Αθανάσιος

Πρεβενά – Κάππα Έφη

Ντζελέπη Ιωάννα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρτοτινών τους εύχεται

καλή επιτυχία στο έργο τους.

ΝΕΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ

Η
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) κατά τη συνεδρίαση της

03.12.2010 ενέκρινε τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΜΗΥΣ)

ισχύος 3,39MW που πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση «Ρέμα

Καρυώτικο» του τ. Δημοτικού Διαμερίσματος Αρτοτίνας. Η Άδεια

Παραγωγής χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΜΗ ΑΒΕ-

ΤΕ».

Να σημειωθεί ότι η Άδεια Παραγωγής αποτελεί το πρώτο βήμα

για την αδειοδότηση του έργου, αφού μετά από αυτήν ακολουθεί η

περιβαλλοντική αδειοδότηση, η οποία και είναι σχετικά χρονοβόρα

σε τέτοιου είδους έργα.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η ΡΑΕ ενέκρινε τη χορήγηση Άδειας

Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό

ισχύος 2,03MW στη θέση «Ρέμα Καλογερικό».

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ  

ΣΤΑΘΜΟΣ  ΣΤΗΝ  ΑΡΤΟΤΙΝΑ 
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Τ
η Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου

2011, πραγματοποιήθηκε στα

Γραφεία του Συλλόγου Αρ-

τοτινών συνάντηση μεταξύ εκπρο-

σώπων της Ομοσπονδίας ΒΔ Δωρί-

δας και της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ

στη Φωκίδα κας Αφροδίτης Παπα-

θανάση. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντη-

σης, ετέθησαν στη Βουλευτή όλα

τα θέματα που απασχολούν τα χωριά

της ΒΔ Δωρίδας. 

Αναφορικά με την Αρτοτίνα, τα

ζητήματα/εκκρεμότητες που ετέθη-

σαν από τον Πρόεδρο του Συλλόγου

κ. Ιωάννη Μαυραγάνη και τον Ταμία

κ. Κων/νο Χριστοδούλου ήταν τα

ακόλουθα:

• Η υλοποίηση του έργου της

ανέγερσης του ξενώνα, τη στιγμή

μάλιστα που το σύνολο των απα-

ραίτητων μελετών έχει ήδη ολο-

κληρωθεί. 

• Η ασφαλτόστρωση του μικρού

κομματιού (περ. 15 χλμ) που έχει

απομείνει στον οδικό άξονα Γαρδι-

κίου – Γραμμένης Οξυάς.

• Η ολοκλήρωση των εργασιών

ασφαλτόστρωσης του κομματιού

Πραττά Λάκκος – Αρτοτίνα.

• Η βελτίωση και ασφαλτόστρωση

του διασυνδετήριου οδικού άξονα

Πραττά Λάκκος – Χαρατσί.  

• Η διαμόρφωση του περιβάλ-

λοντος χώρου του Ιστορικού και Λα-

ογραφικού Μουσείου Αρτοτίνας.

Πέραν των παραπάνω κρίσιμων

για την Αρτοτίνα έργων, επισημάν-

θηκε η ανάγκη για την έμπρακτη

συνδρομή της Πολιτείας στη διε-

νέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων

για την προβολή του ιστορικού και

πολιτιστικού πλούτου της Αρτοτίνας. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  
Β.Δ.  ΔΩΡΙΔΑΣ 

ΜΕ  ΤΗΝ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ  ΦΩΚΙΔΑΣ 
κα.  Α.  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ

Θετική κατάληξη για την πο-

ρεία του έργου "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΡΝΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ" είχε η συ-

νάντηση που πραγματοποιήθηκε

την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου της

αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας Γιώτα

Γαζή, του Δημάρχου Δωρίδας

Γιώργου Καπεντζώνη, με τον Ει-

δικό Γραμματέα Υδάτων κ. Ανδρέα

Ανδρεαδάκη, υπηρεσιακούς πα-

ράγοντες της αντιπεριφέρειας και

της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων

του ΥΠΕΚΑ.

Εξετάστηκε και λύθηκε το κρί-

σιμο θέμα του αποδέκτη των εκρο-

ών της Εγκατάστασης Επεξερ-

γασίας Λυμάτων, για το οποίο θα

υποβληθεί μαζί με το φάκελο των

δικαιολογητικών πλήρης οικονο-

μοτεχνική και περιβαλλοντική τεκ-

μηρίωση της επιλογής για διάθεση

των εκροών στον ποταμό Μόρνο,

στα κατάντη του φράγματος.

• Κύρια θέματα της συνάντη-

σης ήταν οι διαδικασίες και απαι-

τούμενες ενέργειες για την υπο-

βολή πρότασης προκειμένου να

ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν

στο πλαίσιο του Άξονα Προτε-

ραιότητας 2 «Προστασία και Δια-

χείριση Υδατικών Πόρων» του

Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-

πτυξη» τόσο η εκπόνηση της με-

λέτης όσο και η κατασκευή του

έργου, αλλά και η απόκτηση των

απαραίτητων χώρων, σύμφωνα

με την πρόσκληση 2.11 του πα-

ραπάνω προγράμματος. Η Περι-

φέρεια Στερεάς Ελλάδας με το

Δήμο Δωρίδας θα υποβάλουν μέ-

χρι 31-3-2011 πλήρη φάκελο με

τα  προβλεπόμενα δικαιολογητικά

για την ένταξη και χρηματοδότηση

των παραπάνω. Το κόστος της

μελέτης ανέρχεται σε 810.352?,

ενώ το κόστος του έρνου προ-

ϋπολογίζεται καταρχήν σε

22.000.000 (συμπεριλαμβανομέ-

νου και του ΦΠΑ), ενώ το κόστος

για την απόκτηση των χώρων θα

οριστικοποιηθεί με την πρόοδο

της μελέτης.

Μετά τα παραπάνω η όλη δια-

δικασια εκπόνησης της μελέτης

εξελίσσεται κανονικά και αναμέ-

νεται η υποβολή της Προμελέτης

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα

στο τέλος Ιανουαρίου 2011.  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΗΓΕΣ: 

• Εντόσθια (κυρίως συκώτι: χοιρινό βραστό - αρνίσιο

τηγανιτό). 

• Μοσχαρίσιο κρέας. 

• Σοκολάτα - σοκολάτα ρόφημα - κακάο. 

• Mαϊντανός (καλύτερα ωμός). 

• Αυγό βραστό. 

• Αποξηραμένα βερίκοκα - ροδάκινα - δαμάσκηνα. 

• Σπανάκι - φακές. 

• Μύδια βρασμένα. 

• Πιπέρι. 

• Σαρδέλα τηγανιτή. 

• Φυστίκια Αιγίνης. 

• Ψωμί ολικής αλέσεως. 

• Ψωμί μαύρο. 

Ο σίδηρος απορροφάται καλύτερα με παρουσία βιτα-

μίνης C και σε όξινο περιβάλλον, δηλ. όταν καταναλώνεται

παράλληλα και κάποιο άλλο τρόφιμο με πολύ λεμόνι ή

ξύδι, ενώ την απορρόφησή του περιορίζει η παρουσία φυ-

τικών ινών, όπως είναι τα φρούτα και τα λαχανικά. 

Διατροφικές συμβουλές σε κατάσταση έλλειψης Fe: 

ΚΡΕΑΣ: Οπωσδήποτε 4-5 φορές την εβδομάδα 120-

150 gr κόκκινο κρέας το μεσημέρι, συνδυασμένο με

σαλάτα από πράσινα κυρίως ωμά λαχανικά και 1 κ.σ.

ελαιόλαδο και 2-3 φ. ψωμί ολικής αλέσεως ή μαύρο 1 1/2

φλ. μακαρόνια βραστά, ενώ το βράδυ μια μικρότερη πο-

σότητα κόκκινου κρέατος με σαλάτα και 1-2 φ. ψωμί

ολικής αλέσεως ή μαύρο, τουλάχιστον για το χρονικό

διάστημα του 1ου μηνός. 

ΑΥΓΑ: Εβδομαδιαία κατανάλωση γύρω στα 3 αυγά,

καλύτερα βραστά. 

ΟΣΠΡΙΑ: Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα πρέπει

να καταναλώνετε φακές ή σπανακόρυζο, συνδυασμένα

με 1 κομμ. τυρί ή κρέας κόκκινο και 1-2 φ. ψωμί ολικής

αλέσεως ή μαύρο, ενώ στο δείπνο μπορείτε να κατανα-

λώνετε 1/2 της ποσότητας του γεύματος. 

ΦΡΟΥΤΑ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ: Οπωσδήποτε 4-5 φρούτα

ημερησίως, εκ των οποίων τα 2 μπορούν να αντικαταστα-

θούν από τα αποξηραμένα φρούτα που προαναφέρθηκαν

(πιο συγκεκριμένα 1 φρούτο ισοδυναμεί με 2 αποξηραμένα

φρούτα). 

Κάθε δεύτερο απόγευμα ή ακόμη και σε καθημερινή

βάση μπορεί να γίνεται κατανάλωση από μια μικρή ποσό-

τητα ξηρών καρπών, συγκεκριμένα φυστίκια Αιγίνης. 

Μαυραγάνη Δήμητρα 

Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής 

(Τ.Ε.Φ.Α.Α.) Δημοκρίτειο

Πανεπιστήμιο Θράκης 

ΣΙΔΗΡΟΣ 

Αρτοτινέ δείχνεις  αγάπη  

στο  χωριό  μας  όταν  το  επισκέπτεσαι 

συχνά  και  φέρνεις  και  τους  φίλους  σου 

Ενοικιάζονται  δύο  γκαρσονιέρες 

στη  θέση  Σταυρός  Αρτοτίνας 
καινούργιας κατασκευής επιπλωμένες με ψυγείο - κουζίνα

- πλυντήριο - τηλεόραση δυναμικότητας 3-4 ατόμων η

κάθε γκαρσονιέρα. Τηλ.: 6975915411 - 6977081015. 


