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ΙΛΙΟΝ

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

Τρίμηνη  Ενημερωτική  και  Πολιτιστική  Έκδοση  του  Συλλόγου  Αρτοτινών  Φωκίδας 

ΚΩΔΙΚΟΣ:  212622

Αρτοτίνα  Eδώ  γεννήθηκε  ο  Αθ. Διάκος 

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

82

Εορτή 25ης Μαρτίου 1821 

Μετά την Θεία Λειτουργία στον
Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου τελέ-
σθηκε δοξολογία και στη συνέχεια
ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και
κατάθεση στεφάνων από τον Πρόεδρο
της Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας κ.
Βασίλειο Κάππα και από τον Πρόεδρο
του Συλλόγου Αρτοτινών «Αθανάσιος
Διάκος» κ. Θεόδωρο Μαρτέκα. 

Στη συνέχεια ακολούθησε τήρηση
ενός λεπτού σιγής και ψάλθηκε ο Εθνι-
κός ύμνος από όλους τους παρευρι-
σκόμενους. 

Επίσης παρόντες ήταν ο Αντιπρό-
εδρος του Συλλόγου κ. Ιωάννης Μαυ-
ραγάνης και το μέλος του Συλλόγου
κ. Δημήτρης Δημάκας. 

Παρόντες ήταν κι όλοι όσοι εκείνη
την ημέρα βρέθηκαν στην Αρτοτίνα
λόγω τριημέρου. 

Ο Σύλλογος προσέφερε καφέ και
αναψυκτικά στο καφενείο του Κων/νου
Τριβήλου. 

Η Αγγελική Τριβήλου προσέφερε
γλυκά λόγω της ονομαστικής εορτής
της. 

ΕΤΗΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ 

«Ο  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΔΙΑΚΟΣ»  ΣΤΙΣ  22-1-2017 

Τ
ην 22 Ιανουαρίου 2017, ημέρα
Κυριακή και ώρα 10:00, στα
γραφεία του Συλλόγου στο

Βύρωνα πραγματοποιήθηκε η ετήσια
τακτική Γενική Συνέλευση του Συλ-
λόγου. Η εκλεγείσα Πρόεδρος της
Γενικής Συνέλευσης κ. Γρηγοράκη
χαιρέτισε και ευχήθηκε τους παρι-
σταμένους και αφού τηρήθηκε ενός
λεπτού σιγή για τους θανόντες συγ-
χωριανούς, κήρυξε την έναρξη των
εργασιών της και έδωσε το λόγο
στον Πρόεδρο του απερχόμενου
Δ.Σ. κ. Γιάννη Κούρλη. 

Ο απελθών Πρόεδρος του Δ.Σ.
κ. Κούρλης Ιωάννης, αφού ευχήθηκε
για τη νέα χρονιά, αναφέρθηκε συ-
νοπτικά στον απολογισμό πεπραγ-
μένων του Διοικητικού Συμβουλίου
για το έτος 2016. Τα κυριότερα ση-
μεία του απολογισμού που αναλυτικά
εξέθεσε στη Γ.Σ. έχουν ως εξής:

Οικονομικός Απολογισμός: Η
εκτενής ενημέρωση ακολούθησε
ενώπιον της Γ.Σ. από την αρμόδια
Εξελεγκτική Επιτροπή. Ιδιαίτερες
ευχαριστίες όμως απευθύνθηκαν σε
όσους με οποιοδήποτε τρόπο βοή-
θησαν στην οικονομική ενίσχυση
του Συλλόγου, κάνοντας ιδιαίτερη

μνεία στην Γενική Πανελλαδική Ομο-
σπονδία Επαγγελματιών Τουρισμού
και τον Πρόεδρό της, τον κ. Κώστα
Παλασκώνη για την οικονομική ενί-
σχυση των εκδηλώσεων «ΔΙΑΚΕΙΑ
2016», με το ποσό των 1.500€. 

Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις-Συ-
νέδρια: Ο Σύλλογος στη διάρκεια
του 2016 συμμετείχε ενεργά στις
παρακάτω εκδηλώσεις: 

• Φυσική παρουσία και κατάθεση
στεφάνων στις εκδηλώσεις των εθνι-
κών επετείων της 25ης Μαρτίου και
της 28ης Οκτωβρίου στην Αρτοτίνα. 

• Εκδηλώσεις Εξόδου Μεσολογ-
γίου: Έγιναν στις 23 & 24 Απρ. 2016
με τα εύσημα να ανήκουν στο Δ.Σ.
του Συλλόγου του Μεσολογγίου το
οποίο πρότεινε την κοινή συμμετοχή
στις εκδηλώσεις υπό τη σημαία και
το λάβαρο του Συλλόγου Αρτοτινών
«Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ», όπως και
έγινε. 

• Διάκεια 2016 στη Λαμία: Πραγ-
ματοποιήθηκαν στις 15 Μαΐου 2016
από την ΠΣΕ, και ο Σύλλογος συμ-
μετείχε στην εκδήλωση, καταθέτον-
τας στεφάνι στον ανδριάντα του

Ορίστηκαν από το Δήμαρχο Γιώργο Καπεντζώνη οι τέσσερις Αντι-

δήμαρχοι του Δήμου Δωρίδας για το υπόλοιπο της θητείας τους. Για τη

Δ.Ε. Βαρδουσίων ορίστηκε ο συγχωριανός μας Κώστας Παλασκώνης,

τη Δ.Ε. Ευπαλίου ο Ανδρέας Ευσταθίου, τη Δ.Ε. Τολοφώνας ο Πανα-

γιώτης Ζέτος και τη Δ.Ε. Λιδωρικίου ο Δημήτρης Παπακωνσταντίνου.

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα. 

ΝΕΟΙ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ  
ΣΤΟ  ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΑΣ 

Ευσταθίου 
Ανδρέας 

Ζέτος 
Παναγιώτης 

Παλασκώνης 
Κώστας 

Παπακωνσταντίνου 
Δημήτρης 

Συνέχεια στη σελ. 4 

Καλή
Ανάσταση 

Ο Σύλλογος Αρτοτινών «Ο Αθανάσιος Διάκος» 
εύχεται σε όλους 
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ΘΑΝΑΤΟΙ 

Τρίμηνη 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 
Τ.Κ. 16232 Tη λ. & Fax: 210 7655568 
Συ ντα κτι κή Επι τρο πή:
Μαρτέκας Θεόδωρος 
Μαυραγάνης Ιωάννης 
Τσέλιου Χριστίνα 
Μακρής Δημήτριος 
Κάππας Ιωάννης 
Πλαστήρας Ιωάννης 

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

Δημάκας Δημήτριος
Κάππα Ευσταθία
Κουλοπούλου Αθηνά
Eκδότης - Διευθυντής:
Θεόδωρος Μαρτέκας Θεόδωρος Μαρτέκας 
Κιν.: 6980047446 Κιν.: 6980047446 
e-mail: artotina.diakos@gmail.com e-mail: artotina.diakos@gmail.com 
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση
Εκτύπωση - διεκπεραίωση:
Εκδόσεις Γραφικές Τέχνες 
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο. Ε. 
Θεοδοσίου 23  Ίλιον Τ.Κ. 13121 
Τηλ.-Fax: 210 2619003 
e-mail: karpouzi@otenet.gr 

Πωλούνται στην Αρτοτίνα δύο όμορα εντός οικισμού οικόπεδα, 1.500 τ.μ. και
1.700 τ.μ. αντίστοιχα. Τηλ. Επικ.: 697 7910950. 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

Με την συμπλήρωση 10 ετών από
την απώλεια του αγαπημένου τους πα-
τέρα και συζύγου Εισαγγελέως Δημη-
τρίου Καραπιπέρη και με αφορμή την
μεταφορά των λειψάνων του για οριστική
ταφή στην αγαπημένη του πατρίδα Αρ-
τοτίνα Δωρίδας, η οικογένεια του εκλι-
πόντος πρόσφερε, για την κάλυψη των
αναγκών του Αγροτικού Ιατρείου του
χωριού, τα παρακάτω είδη: 

1) Μία αυτόματη ηλεκτροκίνητη συ-
σκευή παραγωγής ιατρικού οξυγόνου,
ικανή να καλύψει (24/7) τις ανάγκες συ-
νεχούς παροχής οξυγόνου σε ασθενείς
που το χρειάζονται. 

2) Μία φορητή φιάλη
ιατρικού οξυγόνου, ικανή
να καλύψει για χρονικό
διάστημα 2-4 ωρών τις
ανάγκες παροχής ιατρικού
οξυγόνου σε ασθενείς
που επιβάλλεται η διακο-
μιδή τους σε νοσηλευτικό
ίδρυμα. 

3) Όλο τον απαραίτη-
το συνοδό εξοπλισμό για
την άμεση και πλήρη λει-
τουργία των ανωτέρω. 

4) Ένα φορητό οξύ-
μετρο δακτύλου για την
μέτρηση του κορεσμού
οξυγόνου στο αίμα. 

Τα είδη είναι καινούρια
και αμεταχείριστα, υπερ-
σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλα και
πιστοποιημένα για την χρήση που προ-
ορίζονται και παραδόθηκαν ήδη στον
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ “Ο
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ” που θα αναλάβει
την μεταφορά τους στο χωριό. 

Η οικογένεια θα αναλάβει επίσης να
ενημερώσει/εκπαιδεύσει στην χρήση και
την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού
τα άτομα που θα της υποδειχθούν. 

Η οικογένεια Δημητρίου Καραπιπέρη,
μέσω της προσφοράς αυτής, ευχήθηκε
η αγάπη όλων για το πανέμορφο χωριό
μας, να γίνει κινητήριος δύναμη για την
ανάπτυξη και την ευημερία του στο μέλ-
λον. 

• Η Ζουμά Χαρίκλεια του Βασιλείου,
απεβίωσε στις 15-12-2016 στο Μεσολόγγι
και ετάφη στις 16-12-2016 στον Άγιο Γε-
ώργιο (Καλαμποκιές). 

• Ο Καραΐσκος Δημήτριος του Νικο-
λάου, απεβίωσε στις 16-12-2016 στη Λαμία
και ετάφη στις 17-12-2016 στην Ανθήλη
Λαμίας. 

• Η Κακαλή Ελένη χήρα Κων/νου, απε-
βίωσε στις 7-2-2017 στην Αθήνα και ετάφη
στις 9-2-2017 στον Πρόδρομο Αμαλιάδας. 

• Η Χριστοδούλου Αθηνά του Κων/νου,
απεβίωσε στις 13-2-2017 στο Ευπάλιο και
ετάφη στις 14-2-2017 στην Αρτοτίνα. 

• Ο Παλασκώνης Αθανάσιος του Ιωάν-
νη, απεβίωσε στις 19-2-2017 στο Σερνικάκι
όπου και ετάφη στις 20-2-2017. 

• Η Τσαμαδιά Μαρία του Αναστασίου,
απεβίωσε στις 4-3-2017 στη Ρέτσινα Με-
σολογγίου όπου και ετάφη στις 5-3-2017. 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους
τους. 

Δ Ω Ρ Ε Α

Το Τ. Σ. Αρτοτίνας σας εύχεται 
Καλό Πάσχα - Χριστός Ανέστη 

και το Άγιο Φως της Αναστάσεως να φέρει υγεία 
και ευτυχία σ’ εσάς και τις οικογένειές σας. 

Ο Πρόεδρος Τ. Σ. Αρτοτίνας 
Κάππας Βασίλειος 

Το Τοπικό Συμβούλιο Αρτοτίνας ευχαριστεί θερμώς
τον κ. Καβουρίδη Βασίλειο για την προσφορά του ενός
πολυμηχανήματος (Fax - φωτοτυπικό - scanner) στο
Κοινοτικό μας γραφείο. 

Ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Αρτοτίνας 
Βασίλειος Κάππας 

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο  

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ  ΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ 
Μπορείτε να καταθέσετε

τη συνδρομή σας στον λογαριασμό

IBAN: GR3301101570000015729602225

Εθνική  Τράπεζα  της  Ελλάδος 

Για τις Άγιες ημέρες του Πάσχα εύχομαι 
σε σας και τις οικογένειές σας Καλή Ανάσταση 
και Χρόνια Πολλά με υγεία, ευτυχία και χαρά. 

Παλασκώνης Κων/νος 
Αντιδήμαρχος Δ. Ε. Βαρδουσίων 

Η συμμετοχή περισ-
σότερων συγχωριανών
και φίλων μελισσοκόμων
θα μας χαροποιήσει ιδι-
αίτερα. Οι ιερείς διαβά-
ζουν την ευχή της μέ-
λισσας και ευλογούν τα
μέλια που έχουν φέρει
οι μελισσοκόμοι. 

Η εκδήλωση στηρί-
ζεται στις προσφορές
των συγχωριανών, των
φίλων και των μελισσο-
κόμων σε τρόφιμα και
ποτά καθώς και στην
εθελοντική εργασία για
την καθαριότητα και δια-
μόρφωση του χώρου και
την προετοιμασία των
φαγητών. 

Όποιος θέλει να βοηθήσει ή να συμμετάσχει στην προετοι-
μασία της εκδήλωσης μπορεί να επικοινωνήσει με τα μέλη της
διαχειριστικής επιτροπής. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν σχόλια και παρα-
τηρήσεις. 

Ευχόμαστε σε όλους ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ. Μακάρι το φως της
Αναστάσεως του Χριστού να λάμπει στις καρδιές όλων μας. 

Με τιμή 
Η Διαχειριστική Επιτροπή 

Εκδήλωση  Μελισσοκόμων 
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Δύσκολες καταστάσεις, μετά από

πολλά χρόνια, βίωσαν φέτος οι λιγοστοί

κάτοικοι που παρέμειναν στο χωριό

κατά τους χειμερινούς μήνες, καθώς ο

χιονιάς έδειξε τα δόντια του. 

Επηρεασμένη και πληγωμένη ολό-

κληρη σχεδόν η Ελλάδα, δεν θα μπο-

ρούσε να λείψει και η Αρτοτίνα. 

Έντονες και μακράς διάρκειας χιο-

νοπτώσεις (χιόνιζε έως και 2 μέρες

σχεδόν ασταμάτητα), προκάλεσαν σο-

βαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο κα-

θώς επίσης και στο δίκτυο ύδρευσης.

Εντός του χωριού δρόμοι και σοκάκια

αποκλεισμένα έκαναν δύσκολη και απρο-

σπέλαστη ακόμα και τη μετακίνηση με

τα πόδια, αφού το ύψος του χιονιού

ξεπέρναγε σε κάποια σημεία το 1,5 μέ-

τρο. 

Οι άμεσες και συντονισμένες ενέρ-

γειες της Τοπικής Κοινότητας σε συ-

νεργασία με το Δήμο Δωρίδας και την

Π. Ε. Φωκίδας και οι ηρωϊκές προσπά-

θειες των εργολάβων με τα μηχανήματα

κατάφεραν να κρατήσουν τον κεντρικό

οδικό άξονα ανοιχτό έστω και με αν-

τιολισθητικές αλυσίδες. 

Δημάκας Δημήτριος 

Δια της παρούσης σας κοινοποιούμε αντίγραφο της απόφασης με αρ. 261/05-12-2016
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος με θέμα «συγκρότηση επιτροπών εισαγωγής
ζώων στις δημοτικές βοσκές και ελέγχου αυθαίρετης βόσκησης (άρθρου 4 Ν.Δ. 318/1969)
για το έτος 2017. (ΑΔΑ: 70Ο7Ω9Ζ-ΕΑ4)» η οποία λαμβάνεται κάθε χρόνο κα ισχύει για το
εκάστοτε ημερολογιακό έτος. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφόρηση. 
Τηλ. επικοινωνίας: 
1. Παλασκώνης Κ. 6979975895 
2. Φλετούρης Κ. 6972556015 

Οι Εξ Αρτοτίνης 
καταγόμενοι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Παλασκώνης Κωνσταντίνος 
2. Φλετούρης Κωνσταντίνος 

Γνωστοποίηση  συγκρότησης  επιτροπών  εισαγωγής  ζώων  
στις  δημοτικές  βοσκές  και  ελέγχου  αυθαίρετης  βόσκησης  

(άρθρου  4  Ν.Δ.  318/1969)  για  το  έτος  2017 

Χ ι ο ν ι ά ς  

Από την εποχή του Όθωνα μέχρι σήμερα
ψηφίστηκαν κάμποσοι αντικαπνιστικοί νόμοι,
όμως θέλεις η βούληση των καπνιστών ήταν
λίγη, θέλεις το πολιτικό οικοσύστημα τρο-
μάζει μπρος στο πολιτικό κόστος, κανένας
δεν εφαρμόστηκε πιστά. Έτσι η χλωμοκί-
τρινη θεά!!! Κυρά Νικοτίνη, αναδείχτηκε
νικήτρια σ’ όλες τις αναμετρήσεις της με
το νόμο. 

Υστερα από πυρκαγιά από αναμμένο τσι-
γάρο στο Υπουργείο Οικονομικών, υπογρά-
φηκε Βασιλικό Διάταγμα, που απαγόρευε
το κάπνισμα σ’ όλους τους δημόσιους χώ-
ρους και έλεγε «Θέλοντας να προλάβωμεν
όσον ενέστι τα εξ ενδεχομένων πυρκαγιών
δυστυχήματα, διατάττομεν: Απαγορεύεται
το κάπνισμα είτε δια καπνοσυρίγγων (τσιμ-
πουκιών), είτε δια τσιγάρων εις πάντας
τους υπαλλήλους και επισκέπτας εντός
δημοσίων χώρων και καταστημάτων». Το
διάταγμα εφαρμόστηκε για μια εφταετία
πιστά. Μετά την έξωση του Όθωνα, ως εί-
θισται, καταργήθηκε επειδή το θέσπισε ....ο
τύραννος. 

Ο πρωθυπουργός Χαρ. Τρικούπης μα-
ταίως επιχείρησε να περάσει στη Βουλή
αντικαπνιστικό νόμο, γιατί η Αντιπολίτευση
(Θ. Δεληγιάννης) και ο αχαλίνωτος Αθη-
ναϊκός τύπος αντέδρασαν σφόδρα. Τότε
αναγκάστηκε να φέρει άλλο νομοσχέδιο:
«Περί φορολογίας του καπνού» ελπίζοντας
πως θα μειωνόταν το κάπνισμα, αλλά και
πάλι η Αντιπολίτευση άσκησε δριμύτατη
πολεμική, ότι θα πλήττετο η καπνοκαλλιέρ-
γεια και ο Τρικούπης απάντησε: «Δεν πα-
ραιτεί κανείς το ελάττωμα, την αρετή μόνο
παραιτεί» και το μόνο που πέτυχε ήταν να
απαγορευθεί το κάπνισμα στην αίθουσα συ-
νεδριάσεων της Βουλής που έμοιαζε με…
τεκέ. 

To 1901 ξέσπασε πυρκαγιά στο μεγαλύ-
τερο μπακάλικο των Αθηνών, την έβαλε
άθελά του ο μικρός «μπακαλόγατος» Φιλο-
ποίμην που κάπνιζε κρυφά στην αποθήκη
και το κτίριο τινάχτηκε στον αέρα.

Ο Δεληγιάννης σαν πρωθυπουργός τώρα
έκαμε «γαργάρα» όσα έλεγε σαν Αντιπολί-
τευση και πέρασε αντικαπνιστικό νόμο που
απαγόρευε το κάπνισμα. Όπως βλέπουμε
το «φρούτο» του λαϊκισμού έρχεται… από
παλιά εμπλουτισμένο σήμερα με σύγχρονα
τερτίπια. 

Το κάπνισμα απαγορευόταν αυστηρά
στους μαθητές, θεωρείτο σοβαρό παράπτω-
μα και επέσυρε τον ξυλοδαρμό των μαθητών
και αποβολή τους. 

Κάνε χούουου: οι καθηγητές καλούσαν
τους ύποπτους μαθητές και τους έλεγαν
κάνε χούουου για να διαπιστώσουν αν κά-
πνισαν. Μια μέρα του Φλεβάρη της δεκαετίας
του ’50, ο ουρανός ήταν ξάστερος, η γη
σκεπασμένη πάχνη, η Γκιώνα και τα Βαρ-
δούσια πέρα.... Βαθιά κουκουλωμένα το κά-
τασπρο γουναρικό τους και ο μαθητής Χρή-
στος Τσέλιος, μετέπειτα αστυνομικός πρωί
- πρωί βγήκε από το νοικιασμένο δωμάτιό
του στο Λιδωρίκι να πάει στο Γυμνάσιο,
όμως σε κάποιο σοκάκι δέχτηκε το βλέμμα
του γυμναστή και που να το φανταστεί ο
δόλιος, πως η ματιά εκείνη θα τον υποχρέ-
ωνε σε λίγο να υποβληθεί σ’ ένα γελοίο
αντικαπνιστικό τεστ! 

Προτού χτυπήσει το κουδούνι και συν-
ταχθούν οι τάξεις για την ομαδική προσευχή,
ο μαθητής κλήθηκε στο γραφείο για να
κάμει χούουου να αποδείξει ότι αυτό που
έβγαινε από το στόμα του ήταν αχνός και
όχι καπνός. 

Καπνοαπαγόρευση 

«Το  ελάττωμα  κανείς  δεν  παραιτεί, 

Την  αρετήν  μόνο  παραιτεί» 
Γράφει: ο Νικόλαος Μαυραγάνης 
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ήρωα δια του Προέδρου του Δ.Σ. Κατόπι ενεργειών
του Συλλόγου προς την ΠΣΕ, στην εκδήλωση
προσκλήθηκε επίσημα και κατέθεσε στεφάνι και
η Τοπική Κοινότητα Αρτοτίνας με τον Πρόεδρό
της κ. Κάππα Βασίλειο.

• Γιορτή Μελισσοκόμων: Πραγματοποιήθηκε
όπως είναι γνωστό στον Αϊ-Γιάννη στις 18-6-
2016. Ο Σύλλογος εκπροσωπήθηκε από τον Πρό-
εδρο του Δ.Σ. 

• 18ο Συνέδριο ΔΩΡΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ:
Πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλ. 2016 στο Ευπάλιο.
Στα πλαίσια του συνεδρίου, διοργανώθηκε και
έκθεση βιβλίων συγγραφέων καταγόμενων από
τη Δωρίδα, ή αναφερομένων στη Δωρίδα. Ο Σύλ-
λογος συμμετείχε στην έκθεση, αποσπώντας τα
ευμενή σχόλια του συνόλου των επισκεπτών, κα-
ταλαμβάνοντας την πρώτη θέση τόσο σε αριθμό
βιβλίων (18 έναντι 12 του επομένου) όσο και σε
ποιότητα. 

• Αντάμωμα «Πρατά Λάκο»: Πραγματοποιήθηκε
στις 16-8-2016 και ο Σύλλογος εκπροσωπήθηκε. 

• Επίσης ο Σύλλογος συμμετείχε και σε άλλες
εκδηλώσεις στις οποίες προσκλήθηκε από δια-
φόρους φορείς (Ένωση Δωριέων Επιστημόνων,
Δωρική Αδελφότητα κ.λπ.). 

Διοργάνωση εκδηλώσεων:
• Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Χωριού:

Διοργανώθηκε από κοινού με το Σύλλογο του
Μεσολογγίου και το Τοπικό Συμβούλιο Αρτοτίνας
και πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στις 18-1-
2016. 

• Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Συλλόγου-
Ετήσιος Χορός: 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, στις
14-2-2016 στην αίθουσα «ΚΕΦΙ live» στο Βύρωνα,
όπου υπήρξε αθρόα συμμετοχή συγχωριανών και
φίλων (πλέον των 280 ατόμων) και ιδιαίτερα της
νεολαίας του χωριού μας. 

• ΔΙΑΚΕΙΑ 2016: Οι εκδηλώσεις είχαν προ-
γραμματιστεί για τις 19 έως 21-8-2016. Λόγω
όμως του δυσάρεστου γεγονότος του θανάσιμου
τραυματισμού των συγχωριανών μας, αδελφών
Μαχαιρά, ο προγραμματισμός διαφοροποιήθηκε
και αυτές πραγματοποιήθηκαν τις επόμενες μέρες,
ή ακυρώθηκαν εντελώς (λαϊκή βραδιά). 

• Βράβευση επιτυχόντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ: Η βρά-
βευση έγινε την Κυριακή 21-8-2016 στα πλαίσια
των εκδηλώσεων ΔΙΑΚΕΙΑ και βραβεύτηκαν εννέα
επιτυχόντες. 

• Λαϊκή Βραδιά: Είχε προγραμματισθεί για το
βράδυ της Κυριακής 21-8-2016, όμως όπως προ-
αναφέρθηκε ακυρώθηκε η πραγμάτωσή της. 

• Παραδοσιακό πανηγύρι-ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ: Πραγ-
ματοποιήθηκε με επιτυχία το θρησκευτικό και πα-
ραδοσιακό σκέλος της εκδήλωσης στις 29-8-
2016, ενώ ακυρώθηκε, σε ένδειξη πένθους για
τους θανόντες εκείνες τις ημέρες 4 συγχωριανούς
μας, το προγραμματισμένο γλέντι της παραμονής. 

Εφημερίδα:
Το 2016 εκδόθηκαν 4 φύλλα της εφημερίδας,

ήτοι ένα κάθε τρίμηνο. Καταβλήθηκε κάθε δυνατή
προσπάθεια να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο
τόσο στην εμφάνισή της, όσο και την ποιότητα
του περιεχομένου της, επισημάνθηκε όμως η
αδιαφορία έως απροθυμία δυστυχώς των συγχω-
ριανών μας, να στείλουν κάποιο κείμενο για δη-
μοσίευση ή να ενημερώσουν για γεγονότα που
αφορούν την Αρτοτίνα και τους Αρτοτινούς. 

Έργα Τεχνικά:
• Αποφασίσθηκε και ανατέθηκε σε συγχωρια-

νούς εργολήπτες η εκτέλεση εργασιών ανακαί-
νισης της βρύσης του ΑΪ-ΓΙΑΝΝΗ, της βρύσης
ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΟΥ και της στήλης της οικίας ΣΚΑΛ-
ΤΣΟΔΗΜΟΥ συνολικού κόστους 4.712€. Η ανά-
θεση των έργων έγινε στο τέλος Ιουλίου και η
παράδοσή τους ολοκληρωμένων, έπρεπε να έχει

γίνει σταδιακά μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Μέχρι τη
Γ.Σ. έχει παραληφθεί οριστικά ολοκληρωμένο,
μόνο η βρύση ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΟΥ, ενώ υπολείπονται
η βρύση ΑΪ-ΓΙΑΝΝΗ και η στήλη ΣΚΑΛΤΣΟΔΗΜΟΥ. 

• Διατέθηκε χρηματικό ποσό 80€ για τον εφά-
παξ καθαρισμό του Μουσείου, όπως επίσης και
100€ για τον καθαρισμό των κοινοτικών τουαλετών
για το 10ήμερο των εκδηλώσεων του Αυγούστου
(ΔΙΑΚΕΙΑ-Πανηγύρι). 

• Κατασκευάσθηκε και τοποθετήθηκε στην εί-
σοδο του Μουσείου ξύλινη πινακίδα με την επι-
γραφή «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ», με κόστος 92€. 

Λοιπές Δραστηριότητες:
Μετά από σχετική πληροφόρηση, σε προσωπική

επαφή του απερχόμενου Προέδρου του Δ.Σ. του
Συλλόγου  με τον Πρόεδρο του Συλλόγου της
Γραμμένης Οξυάς, έγινε τηλεφωνική παρέμβα-
ση-ενημέρωση προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Φωκίδος για λαθρανασκαφές που διαπιστώθηκαν
στον περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου μακεδονικού
τάφου της ΓΟΝΟΚΛΗΣΙΑΣ. Κατόπιν αυτού διατέ-
θηκε η αρχαιοφύλακας Λιδωρικίου, η οποία με
μέριμνα του Συλλόγου μετέβη και πραγματοποίησε
αυτοψία-καταγραφή αφενός μεν στη ΓΟΝΟΚΛΗ-
ΣΙΑ, αφετέρου δε και στην ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ. 

Ιστοσελίδα Συλλόγου:
Αποφασίσθηκε να υλοποιηθεί η απόφαση του

Δ.Σ. του Απρίλιου του 2013, οπότε περί τα τέλη
Δεκεμβρίου 2016 ανατέθηκε η κατασκευή της
ιστοσελίδας του Συλλόγου στην εταιρεία DORIC
BUSINESS HARMONY PC με συνολικό κόστος
το ποσό των 496€ και εκτιμώμενο χρόνο παρά-
δοσης σε πλήρη λειτουργία περίπου στο τέλος
Μαρτίου. 

Αφού ο κος Κούρλης ολοκλήρωσε την πα-
ρουσίαση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για το 2016,
δεδομένης της απόφασής του να μην είναι υπο-
ψήφιος για το νέο Δ.Σ., απόφαση που κατά κύριο
λόγο οφείλεται στην πεποίθησή του όπως ανέλυσε
ότι πρέπει, νέα πιο ζωντανά και ξεκούραστα
άτομα, με νέες ιδέες, καθαρότερα μυαλά και με-
γαλύτερη διάθεση και δύναμη, να παίρνουν την
θέση των παλαιοτέρων, κλείνοντας ευχαρίστησε
όλα τα μέλη του νυν αλλά και του προηγούμενου
Δ.Σ. που του συμπαραστάθηκαν τα τέσσερα αυτά
χρόνια της θητείας του στη θέση του Προέδρου
του Συλλόγου. Επίσης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο
και τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Αρτοτίνας
για τη βοήθειά τους όπου και όποτε τους ζητήθηκε
καθώς και την καθόλα εξαιρετική συνεργασία,
όλο αυτό το διάστημα. Για τους ίδιους λόγους
ευχαρίστησε επίσης την Πρόεδρο και τα Μέλη
του Δ.Σ. του Συλλόγου Αρτοτινών Μεσολογγίου,
καθώς και όλους τους συγχωριανούς και φίλους
με οποιονδήποτε τρόπο βοήθησαν για την επιτυχή
κατάληξη των προσπαθειών του Συλλόγου και
τέλος ευχήθηκε εκ των προτέρων στο νέο Δ.Σ.
που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες  2017 να
έχει μία άκρως επιτυχημένη και δημιουργική
θητεία, βεβαιώνοντας ότι από τη θέση πλέον του
απλού μέλους του Συλλόγου και στο μέτρο των
δυνάμεών του θα προσφέρει όπου, όπως και
όποτε ζητηθεί. 

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τον κατάλογο
των εγγραφέντων ομιλητών το λόγο έλαβαν κατά
σειρά οι: 

Πρόεδρος Κοινότητας Αρτοτίνας, κ. Κάππας
Βασίλειος: Ευχήθηκε προς όλους για μια καλή
χρονιά, μεταφέροντας τις ευχές και τους χαιρε-
τισμούς των συγχωριανών μας που διαμένουν
μόνιμα στο χωριό. Στη συνέχεια εξήρε την καθόλα
άριστη συνεργασία με το απερχόμενο Δ.Σ. του
Συλλόγου και ευχήθηκε, αυτή να συνεχισθεί και
με το καινούργιο. 

Κος Κων/νος Παλασκώνης: Αρχικά μετέφερε
τους χαιρετισμούς και τις ευχές για τη νέα χρονιά
του Δημάρχου του Δήμου Δωρίδος. Στη συνέχεια
ευχαρίστησε το απερχόμενο Δ.Σ., για το έργο

που πρόσφερε και ευχήθηκε την καλή συνέχεια
στο νέο που θα προκύψει από τις εκλογές. Έκανε
εκτενή αναφορά σε θέματα που αφορούν στο
χωριό, το οποίο θα στηρίζει με όλες του τις δυ-
νάμεις, όπως έκανε και μέχρι τώρα. Ζήτησε από
όλους την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη
του ιερέα και των επαγγελματιών του χωριού,
ώστε η Αρτοτίνα να παραμείνει όρθια. 

Ακολούθως και άλλα μέλη του Συλλόγου έλα-
βαν το λόγο και εξέθεσαν τις απόψεις τους για
θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων του
Συλλόγου και του χωριού γενικότερα. 

Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος, μη υπάρχοντος
άλλου ομιλητού και θέματος έκλεισε τη συζήτηση
και πρότεινε στα μέλη της Γ.Σ. την έγκριση των
πεπραγμένων του έτους 2016 και την απαλλαγή
του Δ.Σ. του Συλλόγου, πρόταση που έγινε ομό-
φωνα αποδεκτή. 

Το μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. Κο-
λοβός Αριστείδης, μετά από σύντομο χαιρετισμό
προέβη στην ενημέρωση των μελών της Γ.Σ. για
τα αποτελέσματα του οικονομικού ελέγχου που
πραγματοποίησε και ανέγνωσε το περιεχόμενο
της συνταχθείσας έκθεσης, η οποία έχει ως εξής: 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διαχειριστική περίοδος: Από 1 Ιανουαρίου

2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016 
Προς τη Γενική Συνέλευση των μελών του

Συλλόγου της 22 Ιανουαρίου 2016 
Σήμερα την 20ή Ιαν.  2017, ημέρα Παρασκευή

και ώρα 19:00, μετά από πρόσκληση των μελών
του Δ.Σ. του Συλλόγου Αρτοτινών «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΚΟΣ», εμείς τα μέλη της Εξελεγκτικής Επι-
τροπής: 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΟΥΦΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ 

μεταβήκαμε στην έδρα του Συλλόγου, Αλκέτου
56 στο Βύρωνα και αφού μας παραχωρήθηκαν το
βιβλίο Εσόδων-Εξόδων του ταμείου και όλα τα
λοιπά στοιχεία και παραστατικά, προβήκαμε σε
λεπτομερή και εμπεριστατωμένο έλεγχο των σχε-
τικών εγγραφών στο βιβλίο σε αντιπαραβολή με
τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για το παραπάνω
διάστημα. 

Από τον έλεγχο προέκυψε πλήρης ταύτιση
και συμφωνία των εγγραφών του βιβλίου με το
περιεχόμενο των αντίστοιχων παραστατικών και
δεν διαπιστώθηκε καμία παρέκκλιση ή παράλειψη. 

Ειδικότερα η κατάσταση του ταμείου την 31-
12-2016 αναλύεται όπως παρακάτω: 

Από το παραπάνω ποσό 11.465,84€ είναι κα-
τατεθειμένα στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό
του Συλλόγου και 4.923,66€ σε μετρητά στα
χέρια του Ταμία. 

Η Επιτροπή δεν διαπίστωσε παρανομία ή πα-
ράλειψη στα Οικονομικά του Συλλόγου και κατά
συνέπεια προτείνει στη Γενική Συνέλευση την
έγκριση των οικονομικών πεπραγμένων του έτους
2016 και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των
Μελών του Δ.Σ. και κυρίως του Ταμία. 

ΕΤΗΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ 
«Ο  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΔΙΑΚΟΣ»  ΣΤΙΣ  22-1-2017 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Συνέχεια στη σελ. 5 
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Βύρωνας 20 Ιανουαρίου 2017 
Οι ελεγκτές 

Ο Πρόεδρος                      Τα Μέλη 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον
οικονομικό απολογισμό του έτους 2016 και απήλ-
λαξε το απερχόμενο Δ.Σ. 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2017 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ 
«Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ» 

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, η
Πρόεδρός της κα Γρηγοράκη Μαρία, κήρυξε την
έναρξη των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου
Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Προς διεξαγωγή
των αρχαιρεσιών εξελέγη ομόφωνα από τη Γ.Σ.
τριμελής Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη
από τους κ.κ. Βήλο Δημήτριο, Πετρουλάκη Σταυ-
ρούλα και Κατσαβό Ευθύμιο. Πρόεδρος της Εφο-
ρευτικής Επιτροπής εκλέχθηκε ο Βήλος Δημήτριος
και Γραμματέας η Πετρουλάκη Σταυρούλα. Κατά
τη διαδικασία της ψηφοφορίας που διεξήχθη ενώ-
πιον της Εφορευτικής Επιτροπής, προσήλθαν και
ψήφισαν εκατόν δεκατέσσερα (114) μέλη του
Συλλόγου. 

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας έγινε διαλογή
των ψήφων, ευρέθησαν στην κάλπη εκατόν δε-
κατέσσερα (114) ψηφοδέλτια, από τα οποία εκατόν
δεκατρία (113) ψηφοδέλτια έγκυρα και ένα (1)
άκυρο και οι υποψήφιοι έλαβαν τους ακόλουθους
ψήφους: 

Α. Υποψήφια μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
Αργυροκαστρίτη Δήμητρα του Ανδρέα: Σα-

ράντα πέντε (45) ψήφους.
Δημάκας Δημήτριος του Κων/νου: Σαράντα

εννέα (49) ψήφους.
Κάππα Ευσταθία του Ιωάννου: Εβδομήντα

τρείς (73) ψήφους.
Κάππας Ιωάννης του Αθανασίου: Σαράντα

τρείς (43) ψήφους.
Κουλοπούλου Αθηνά του Γεωργίου: Εξήντα

τέσσερις (64) ψήφους.
Λάμπρου Αθανάσιος του Βασιλείου: Δώδεκα

(12) ψήφους.
Μακρής Δημήτριος του Βασιλείου: Εξήντα

τρείς (63) ψήφους.
Μαρτέκας Θεόδωρος του Κων/νου: Ογδόντα

τρείς (83) ψήφους.
Μαυραγάνη Αντωνία του Κων/νου: Ογδόντα

τρείς (83) ψήφους.
Μαυραγάνης Ιωάννης του Μιλτιάδου: Σαράντα

(40) ψήφους.
Πλαστήρας Ιωάννης του Δημητρίου: Εξήντα

πέντε (65) ψήφους.
Σιώκη Ευφροσύνη του Αθανασίου: Εβδομήντα

ένα (71) ψήφους.
Τσέλιου Χριστίνα του Νικολάου: Είκοσι (20)

ψήφους.
Β. Υποψήφια μέλη Εφορευτικής Επιτροπής
Κολοβός Αριστείδης του Ιωάννου: Εξήντα

οκτώ (68) ψήφους. 
Ράπτης Βασίλειος του Χρήστου: Εξήντα εννέα

(69) ψήφους. 
Σούφλας Ιωάννης του Βασιλείου: Εξήντα τέσ-

σερις (64) ψήφους. 
Την 25/1/2017 τα πρώτα σε ψήφους εννεά (9)

εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. συγκλήθηκαν, κατόπιν
δε ψηφοφορίας, συστήθηκαν σε σώμα ως εξής: 

Μαυραγάνη Αντωνία (Πρόεδρος), Μαρτέκας
Θεόδωρος (Αντιπρόεδρος), Αργυροκαστρίτη Δή-
μητρα (Γραμματέας), Μακρής Δημήτριος (Ταμίας),
Πλαστήρας Ιωάννης (Βοηθός Ταμία), Σιώκη Ευ-
φροσύνη (Ειδικός Γραμματέας), Κάππα Ευθυμία
(Μέλος), Κουλοπούλου Αθηνά (Μέλος) και Δη-
μάκας Δημήτριος (Μέλος). 

Ακολούθως, η Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Δήμητρα
Αργυροκαστρίτη υπέβαλε ενώπιον του Δ.Σ. την
από 3/2/2017 παραίτησή της για προσωπικούς
λόγους, τόσο από Γραμματέας όσο και από μέλος
του Δ.Σ., η Πρόεδρος κ. Αντωνία Μαυραγάνη
ομοίως για προσωπικούς λόγους την από 3/2/2017
παραίτησή της τόσο από τη θέση του Προέδρου
όσο και από απλό μέλος του Δ.Σ., και η Ειδικός
Γραμματέας του Δ.Σ. κα Ευφροσύνη Σιώκη την
από 6/2/2017 παραίτησή της τόσο από τη θέση
του Ειδικού Γραμματέα όσο και από απλό μέλος
του Δ.Σ.. Οι παραιτήσεις έγιναν δεκτές από τα
εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. και ο Αντιπρόεδρος
κ. Μαρτέκας Θεόδωρος κάλεσε τα επόμενα σε
ψήφους εκλεγέντα από τη Γ.Σ. μέλη να παραστούν
στο Δ.Σ. της 8/2/2017 προκειμένου να συσταθεί
σε σώμα το νέο Δ.Σ., όπως και πράγματι έγινε. 

Έτσι, οριστικά το νέο Δ.Σ. για τα έτη 2017-
2019 αποτελούν οι: 

Μαρτέκας Θεόδωρος - Πρόεδρος 
Μαυραγάνης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος 
Τσέλιου Χριστίνα - Γραμματέας 
Μακρής Δημήτριος - Ταμίας 
Κάππας Ιωάννης - Ειδικός Γραμματέας 
Πλαστήρας Ιωάννης - Βοηθός Ταμία 
Δημάκας Δημήτριος - Μέλος 
Κάππα Ευσταθία - Μέλος 
Κουλοπούλου Αθηνά - Μέλος 

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου προσδοκά να αντα-
ποκριθεί επάξια στην εμπιστοσύνη που έδειξε το
χωριό και τα μέλη του Συλλόγου. Τονίζεται όμως
ταυτόχρονα ότι ειναι απαραίτητη η συνδρομή
όλων σας κυρίως με νέες ιδέες και προτάσεις
ώστε όλοι μαζί να απολαμβάνουμε στο μέγιστο
τα οφέλη της ύπαρξης της όμορφης αυτής συλ-
λογικότητας που αποτελεί ο Σύλλογός μας. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΕΤΗΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ 
«Ο  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΔΙΑΚΟΣ»  ΣΤΙΣ  22-1-2017 

Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 12-3-2017,

μεσημέρι Κυριακής, ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας

στην αίθουσα “Λάμψη”. Η παρουσία της νεολαίας καθο-

ριστική, έδωσε πνοή, ρυθμό και χρώμα στην εκδήλωση. Ο νέος

Πρόεδρος του Συλλόγου Θεόδωρος Μαρτέκας καλωσόρισε τους

παρευρισκόμενους και παρουσίασε το νέο Δ.Σ. Ακολούθησε σύν-

τομος χαιρετισμός του Δημάρχου Δωρίδας Γ. Καπεντζώνη και

του Αντιδημάρχου Κ. Παλασκώνη. Επίσης την εκδήλωση τίμησαν

με την παρουσία τους οι: Νάντια Γιαννακοπούλου τ. Βουλευτής

ΠΑΣΟΚ, Κ. Φλετούρης τ. Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Γλιμίτσας Δη-

μοτικός Σύμβουλος και ο Πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας

κος Μπαλατσούρας. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και δε-

σμευόμαστε για αντίστοιχες επόμενες ενέργειες με στόχο την

συνέχεια και αναβάθμιση του Συλλόγου Αρτοτινών, πιστοί στις

παραδόσεις, αγωνιζόμενοι για τις ανάγκες του χωριού μας. 

ΧΟΡΟΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΣΤΗΝ  ΑΘΗΝΑ 

Συνέχεια από τη σελ. 4 
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ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΡΟΥΠΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ..........................................20.00 € 
ΚΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ......................................100.00 € 
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ........................................................20.00 € 
ΝΤΥΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ......................................................15.00 € 
ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ..............................................15.00 € 
ΠΑΛΑΣΚΩΝΗ ΑΜΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ............................................20.00 € 
ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ........................20.00 € 
ΚΟΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ......................................20.00 € 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ........................40.00 € 
ΣΟΥΦΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ........................................20.00 € 
ΚΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ..................................................................15.00 € 
ΚΑΠΠΑ ΜΕΡΣΙΝΗ ....................................................................15.00 € 
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ..................................20.00 € 
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ..................................20.00 € 
ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ....................................15.00 € 
ΚΟΛΟΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ....................................15.00 € 
ΤΣΟΡΤΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ........................................................20.00 € 
ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ....................................................20.00 € 
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ................................20.00 € 
ΠΑΛΑΣΚΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ......................................................20.00 € 
ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ..............................................20.00 € 
ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ ..........................................................................20.00 € 
ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ..............................................................20.00 € 
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ....................20.00 € 
ΤΣΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ......................................................20.00 € 
ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ..............................................................20.00 € 
ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ................................................................20.00 € 
ΚΑΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ..........................................................20.00 € 
ΚΑΝΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ..........................................................20.00 € 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ....................20.00 € 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ....................20.00 € 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ..................10.00 € 
ΒΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ......................................20.00 € 
ΒΗΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ..................................................................20.00 € 
ΤΣΟΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ..................................................................20.00 € 
ΒΗΛΟΥ ΦΑΙΗ ............................................................................10.00 € 
ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ..........................20.00 € 
ΤΣΟΓΚΑ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ................................20.00 € 
ΜΠΡΑΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ..............................30.00 € 
ΚΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ................................................................20.00 € 
ΓΙΑΝΝΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ..........................................................20.00 € 
ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ......................................................30.00 € 
ΚΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ......................................10.00 € 
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ................................................................20.00 € 
ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ..........................................................20.00 € 
ΚΑΠΠΑ ΕΦΗ ..............................................................................20.00 € 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ..................20.00 € 
ΚΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ..................................................................20.00 € 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ..........................................................20.00 € 
ΚΟΛΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ..............................................................50.00 € 
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ........................................................50.00 € 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ............................................20.00 € 
ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ......................................................20.00 € 
ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ....................................................................40.00 € 
ΨΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ................................................................40.00 € 
ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ............................................................20.00 € 
ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ................................................................20.00 € 
ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ..............................................................10.00 € 
ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ..............................................................10.00 € 
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ..............................................................50.00 € 
ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ......................................................50.00 € 
ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ..................................10.00 € 
ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ..................................10.00 € 
ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ....................................................20.00 € 
ΤΡΙΒΗΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ..............................................................20.00 € 
ΝΤΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΑΡΤΕΚΑ ..........20.00 € 
ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ....................................................20.00 € 
ΖΑΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ............................................................25.00 € 
ΖΑΡΟΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ..........................................................25.00 € 

ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ....................................................10.00 € 
ΠΑΛΑΣΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ................................................................10.00 € 
ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ................................................................20.00 € 
ΚΟΚΚΟΡΗ-ΡΕΓΚΟΥΖΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ......................................20.00 € 
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ........................................................20.00 € 
ΒΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ................................................................20.00 € 
ΒΗΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ....................................................................10.00 € 
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ......................................10.00 € 
ΔΗΜΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ............................................................20.00 € 
ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ............................20.00 € 
ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ................10.00 € 
ΠΑΛΑΣΚΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ..................10.00 € 
ΡΟΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ................................................................10.00 € 
ΤΣΙΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ..................................................................10.00 € 
ΤΣΙΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ......................................20.00 € 
ΤΣΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ................................10.00 € 
ΨΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ..........................10.00 € 
ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ..............................10.00 € 
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ..............................10.00 € 
ΖΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ....................................20.00 € 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ............................20.00 € 
ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ............................20.00 € 
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ....................................10.00 € 
ΚΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΖΕΛΕΠΗ ........10.00 € 
ΦΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ....................................20.00 € 
ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ..............................................................10.00 € 
ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ........................................................10.00 € 
ΑΥΖΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ........................................15.00 € 
ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ........................20.00 € 
ΚΟΚΚΟΡΗ ΜΑΙΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ......................................20.00 € 
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ................20.00 € 
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ............................................................10.00 € 
ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΔΑΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ................20.00 € 
ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΑΡΤΕΚΑ ΕΛΕΝΗ..................40.00 € 
ΤΣΙΑΛΙΚΗ-ΡΟΥΦΑΓΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ..........................................20.00 € 
ΤΣΙΑΛΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ........................................20.00 € 
ΣΙΩΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ......................................................................20.00 € 
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ............................................................20.00 € 
ΚΑΝΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ................................10.00 € 
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ..............................10.00 € 
ΣΙΩΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ................................5.00 € 
ΚΑΠΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ................................10.00 € 
ΚΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ......................................10.00 € 
ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ..........................................10.00 € 
ΠΡΕΒΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ....................................................20.00 € 
ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ............................20.00 € 
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ....................................20.00 € 
ΜΠΑΟΥΣΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ..................................................10.00 € 
ΜΠΑΡΟΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ......................................10.00 € 
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ....................................10.00 € 
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ......................................10.00 € 
ΣΙΑΠΕΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ..........................................10.00 € 
ΣΙΑΠΕΡΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ..............................................10.00 € 
ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ............................................................10.00 € 
ΣΙΑΠΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ..........................................................10.00 € 
ΜΑΚΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ......................................................................10.00 € 
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ......................15.00 € 
ΖΟΥΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ..........................................10.00 € 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ..........................10.00 € 
ΜΑΝΤΟΥΡΛΙΑ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ........................................50.00 € 
ΜΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ..............20.00 € 
ΚΑΠΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ........................................................20.00 € 
ΔΡΟΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ......................................................................20.00 € 
ΔΡΟΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ....................................................................10.00 € 
ΜΑΡΤΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ..................................................................20.00 € 
ΜΑΡΤΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ..................................................................30.00 € 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΜΑΡΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ........................................................................5.00 € 

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  
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Αισίως κλείνουμε
δώδεκα χρόνια από
την διακοπή λειτουρ-
γίας του πρώην  αε-
ροδρομίου στο Ελ-
ληνικό. Δώδεκα χρό-
νια και ο χώρος εμ-
φανίζει μία λυπηρή
εικόνα ολοσχερούς
ερήμωσης, εγκατά-
λειψης και υποβάθ-
μισης. Δεκάδες εγ-
καταλελειμμένα και
σκουριασμένα οχή-
ματα της Ολυμπια-
κής, παραπήγματα
αστέγων και αλλο-

δαπών, χώροι εναπόθεσης μπάζων και σκουπιδιών,
εστίες εγκληματικότητας. 

Έντεκα χρόνια κατά τα οποία, δήμοι, και
τοπικοί φορείς ερίζουν για τα αυτονόητα. Χρει-
άστηκε να εκπονηθούν περί τις είκοσι μελέτες,
από πολεοδομικά γραφεία, Πανεπιστήμια, ιδιωτικές
εταιρείες αγνώστου κύρους και αξιοπιστίας, για
να καταλήξουν στο απλούστατο αυτονόητο συμ-
πέρασμα. 

Ότι μία έκταση 6.200 στρεμμάτων είναι φύσει
αδύνατον να γίνει όλη πάρκο, καθότι το κόστος
φύτευσης, συντήρησης και περιφρούρησης του
αχανούς αυτού χώρου, για ένα κράτος που δεν
έχει να πληρώσει τα φάρμακα των καρκινοπαθών,
είναι απαγορευτικό. 

Σπαταλήθηκαν τεράστια ποσά, σε ατελέσφο-
ρες και ανεφάρμοστες μελέτες, μερικές εκ των
οποίων κόστισαν έως και 180.000,00 ευρώ, για
να καταλήξουν στο δεύτερο κοινό τόπο, ότι όλη
αυτή η έκταση δεν μπορεί να αφεθεί στην άναρχη
δόμηση και αστικοποίηση. 

Τι πιο λογικό η αχανής αυτή έκταση, να δια-
τεθεί κατά το 1/3 στην δημιουργία πάρκου, κατά
το υπόλοιπο 1/3 στην ανέγερση κατοικιών, και
κατά το υπόλοιπο 1/3 στην επενδυτική δραστη-
ριότητα τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως ξενο-
δοχεία, μαρίνες, θεματικά πάρκα, συνεδριακά
κέντρα. 

Είναι πραγματικά τραγικό ενώ η χώρα παλεύει
να αποφύγει την πτώχευση και τον διεθνή δια-
συρμό, ενώ οι άνεργοι έχουν φτάσει το 30% του

ενεργού πληθυσμού, να εγκαταλείπεται επί δέκα
και πλέον χρόνια μία τεράστια και μοναδική ευ-
καιρία για ανάπτυξη, εισροή κεφαλαίων και επεν-
δύσεων, και την δημιουργία πρωτογενών θέσεων
εργασίας. Αρκεί να επισημάνουμε ότι η άμεση
αξιοποίηση  του Ελληνικού  με τον ως άνω τρόπο
θα επιφέρει πολλαπλά κέρδη άμεσα και έμμεσα,
οικονομικά, περιβαλλοντικά, οικιστικά, πολιτιστικά. 

Πρώτον άμεσα εισοδήματα στο ελληνικό κρά-
τος από την πώληση, ύψους από 6 έως 10 δις
ευρώ. Ποσά ισόποσα αυτών των 11,6 δις για τα
οποία «στενάζει» όλη η Ελλάδα, να συγκεντρώσει
κόβοντας συντάξεις και φάρμακα. Το ανωτέρω
ποσό θα ισοσκελίσει αμέσως τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό και θα εξορθολογήσει τα δημοσιο-
νομικά του κράτους για χρόνια. Αφ’ ής στιγμής
το βιοτικό επίπεδο του λαού έχει καταβαραθρωθεί,
ο πολιτικός μας κόσμος φαίνεται να αδιαφορεί
για την άντληση άμεσα εσόδων από το «καλύτερο
οικόπεδο του κόσμου» (Le Monde Diplomatique). 

Δεύτερον θα επιφέρει μαζική εισροή επενδύ-
σεων και παγκόσμιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Η
Ελλάδα θα γίνει το «Ελ Ντοράντο των Επενδυ-
τών» (τίτλος των «Financial Times» της
18.09.2012), και το Ελληνικό μπορεί να γίνει το
Μόντε Κάρλο της Ανατολικής Μεσογείου. 

Τρίτον θα δημιουργηθούν άμεσα, χιλιάδες
νέες θέσεις εργασίας. Μελέτες κάνουν λόγο για
50.000 θέσεις εργασίας άμεσα, και άνω των
100.000 σε προοπτική πενταετίας σε κλάδους
κατασκευαστικούς και τουρισμού. Δεδομένου ότι
οι σήμερα εγγεγραμμένοι άνεργοι ανέρχονται
στους 787.000, ήτοι περί το 30%, με τους πιο
πρόχειρους υπολογισμούς η ανεργία αυτομάτως
θα πέσει στο 25%... 

Παράλληλα θα επιφέρει διεθνή θετική προβολή
της χώρας μας. Η αξιοποίηση του Ελληνικού, θα
«παίζει» σε όλα τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης, τα οποία για μέρες θα αναπαράγουν
εικόνα επενδυτικής και αναπτυξιακής πνοής για
την βαλλόμενη οικονομία μας. Πρόκειται για
πλήρη αντιστροφή του διεθνούς αρνητικότατου
κλίματος. 

Ανυπολόγιστα  είναι τα κέρδη για τον τουρι-
σμό, τόσο από την λειτουργία ξενοδοχείων με
την προσέλκυση υψηλού εισοδηματικά τουρισμού,
αλλά και από την θετική προβολή της χώρας
μας. Το Ελληνικό θα αποτελέσει διεθνή πόλο

τουριστικής έλξης, και μάλιστα για τουρίστες
υψηλών εισοδημάτων, καθότι σύμφωνα με τις
σχετικές προτάσεις ενδιαφέροντος επίκειται να
ανεγερθούν υπερπολυτελείς ξενοδοχειακές μο-
νάδες. 

Μεγάλη θα είναι και η περιβαλλοντική ανα-
βάθμιση ευρύτερου παραλιακού μετώπου, το
οποίο έχει αφεθεί στην τύχη του, αναξιοποίητο,
έρημο, εγκαταλελειμμένο, με εγκαταστάσεις να
ρημάζουν. Έστω και το 20% της επιφάνειας του
πρώην αεροδρομίου να γίνει πάρκο, με την κυ-
ριολεκτική έννοια του όρου, με βλάστηση και
πράσινη κάλυψη το περιβαλλοντικό κέρδος για
τον κάτοικο όλου του λεκανοπεδίου θα είναι τε-
ράστιο. 

Ώσπου, μετά από τόσα χρόνια, καταφέραμε
να ολοκληρώσουμε μετά πολλών κόπων, εξόδων
και δυσκολιών τη μακροχρόνια παραχώρηση του
χώρου. Τονίζω όχι πώληση, αλλά μακροχρόνια
παραχώρηση. Με μικρό ή μεγάλο τίμημα, πάντως
παραχωρήθηκε προς αξιοποίηση. Και σήμερα,
ως ένδειξη της ασυνέπειας του ελληνικού κρά-
τους, η ανωτέρω πώληση «παγώνει», ένεκα του
όντως χαμηλού τιμήματος. 

Ας κάνουμε λοιπόν μία υπόθεση εργασίας. 
Είμαι ένας χρόνια άνεργος, κατάχρεος οφει-

λέτης, με ένα πανέμορφο οικόπεδο με θέα την
θάλασσα. Το οικόπεδο αυτό κινδυνεύω να το
χάσω από τις τράπεζες, οι οποίες θα μου το πά-
ρουν «τσάμπα» σε κάποιον πλειστηριασμό. Έτσι
κινδυνεύω να μείνω άνευ περιουσίας και «φεσω-
μένος» με τα εναπομείναντα χρέη.

Στην απόγνωσή μου, έρχεται ένας επιχειρη-
ματίας και μου το ζητάει το οικόπεδό μου, για να
το κάνει μία χλιδάτη, πολυτελείας, καφετέρια,
δίνοντάς μου ένα χαμηλό τίμημα. Άλλωστε μην
ξεχνάμε, ότι όπως είπαμε είμαι κατάχρεος, και
γνωρίζει πολύ καλά ότι τα «κοράκια» των πλει-
στηριασμών με έχουν στριμώξει. Σαν αντάλλαγμα
για το χαμηλό τίμημα, θα μου έδινε δουλειά
στην καφετέρια για εκατό χρόνια, και θα μου πα-
ραχωρούσε μερίδιο από τα άμεσα επικείμενα
κέρδη της επιχείρησης. Και έτσι εγώ θα ζούσα
αξιοπρεπώς και χωρίς να χάσω την περιουσία
μου. Ενώ εκείνος θα έκανε μία κερδοφόρα για
αυτόν επένδυση.

Δεν νομίζω ότι ο φίλος μας θα είχε το παρα-
μικρό δίλημμα για το τι να πράξει. 

Α ς   κ ά ν ο υ μ ε   μ ί α   υ π ό θ ε σ η   ε ρ γ α σ ί α ς . . .  

Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
φέτος ο ετήσιος χορός του Συλλόγου
μας που έγινε στις 21-1-2017 στο

κέντρο “Αλίκυρνα” στον Άγιο Θωμά Μεσο-
λογγίου με την παρουσία πλήθους συγχω-

ριανών μας. Μας τίμησαν με την παρουσία
τους ο Δημοτικός Σύμβουλος Δωρίδας κ.
Φλέγκας Ιωάννης και ο Δήμαρχος Ι. Π. Με-

σολογγίου κ. Καραπάνος Νικόλαος πλαισιω-
μένος με Αντιδήμαρχους και Δημοτικούς Συμ-
βούλους καθώς και ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος και μέλος του Συλλόγου μας κ. Κατσαρός
Χαράλαμπος.

Επίσης μας τίμησαν με την παρουσία τους
τα μέλη του Χορευτικού Συλλόγου Ναυπάκτου
“Ναυς” οι οποίοι μας διασκέδασαν χορεύοντας
παραδοσιακούς χορούς στην αρχή της εκδή-

λωσης (ετήσιος χορός και κοπή πίτας). 
Στις 5-2-2017 πραγματοποιήθηκε η ετήσια

Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου
“ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ” στον οποίο

παρευρέθησαν πολλά μέλη του Συλλόγου με-
ταξύ των οποίων έγινε διαλογική συζήτηση
για θέματα του Συλλόγου και του χωριού
μας. Στο τέλος της Συνέλευσης κόπηκε η βα-
σιλόπιτα με ευχές για το νέο έτος. 

Σύλλογος “Άγιος Ιωάννης  ο  Πρόδρομος”  Μεσολογγίου 

Καραμπασιάδης N. Αριστείδης 
Δικηγόρος 

LLM Διοικητικού 
& Συνταγματικού Δικαίου 

Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά αρ. 7 
ariskarampasiadis@yahoo.gr 
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TΕ.X.ΡΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Βασίλειος Ράπτης & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Οικοδομικές Επιχειρήσεις 
- Aνελκυστήρες 
Kαισαρείας 30-32 Bύρωνας 
Tηλ: 210 7643252 
Καράμπελας Κώστας Α.Ε.Β.Ε. 
Aνελκυστήρες 
Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές 
Έδρα: Αλκαμένους 109 & 122 
Αθήνα 10446 
Τηλ.: 210 8811927, 210 8816033 
Fax: 210 8822308 
Κολοβού Κ. Υιοί Ε.Π.Ε. 
Εγκαταστάσεις-συντηρήσεις 
ανελκυστήρων 
Θεσσαλονίκης 98 Κ. Πετράλωνα 
Τηλ.: 210 3456091 • Fax: 210 3413031 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

Δρούγκας Σ. Γεώργιος 
Ειδικός Καρδιολόγος 
Μέλος της Ελληνικής 
Καρδιολογικής Εταιρείας 
25ης Μαρτίου 76 Πετρούπολη Τ.Κ. 13231 
Τηλ.-Fax: 210-5059754 
Κιν.: 6974581726 
Παλασκώνης Iωάννης Δ. 
Iατρός - Γενικός Χειρουργός 
Iατρείο: Λευκωσίας 49 Aθήνα 
Τηλ.: 6944883425 
Tηλ/Fax: 210 8617201 
Kλινική AΠOΛΛΩNEIO 
Τηλ.: 210 6926501 
Tσιτσής Bασίλης Aρ. 
Γυναικολόγος 
Επιμελητής Α’ Μαιευτικής 
Γυναικολογικής Κλινικής 
Γενικό Νοσοκομείο Πύργου 
Κιν.: 6944792525 
Τσιώτα Ασπασία 
Ψυχολόγος 
Χώρος Συμβουλευτικής 
& Ψυχοθεραπείας 
Πατρ. Ιωακείμ 2 Περιστέρι 12132 
Τηλ.: 210 5775255 
e-mail: aspasia.tsiota@gmail.com
Φασίτσας Δημήτρης 
Ειδικός Καρδιολόγος 
Διδάκτωρ Πανεπ. Αθηνών 
Λ. Κηφισίας 330 Χαλάνδρι 
(είσοδος από Κορδελιού 8) 
έναντι Νοσοκ. Υγεία Τ.Κ. 15233 
Τηλ.: 210 6855951-2-3-4 
Fax. 210 6855949 • Κιν.: 6934781806 
www.kardiologico.gr
e-mail: kardio@otenet.gr 

ΙΑΤΡΟΙ 

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

ΕΠΙΠΛΑ 

Δήμητρα Γ. Τσιώτα 
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος 
Αθλητική Διαιτολόγος 
Απόφοιτος Βρετανικών 
Πανεπιστημίων 
University of Surrey (BSc) 
University of Aberdeen (MSc) 
25ης Μαρτίου 12 Περιστέρι 12132 
Τηλ.: 210 5748221 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ

Μαστρογεωργίου Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.  
Βουνό - Θάλασσα - Camping
Λεωφ. Μαραθώνος 98 Γέρακας Αττικής 
Τηλ.: 210 6916762  Τ.Κ. 15344 

ΕΙΔΗ  ΑΛΙΕΙΑΣ 

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

ΕΙΔΗ  ΕΝΔΥΣΗΣ 

Tσούμας Nίκος 
Iθάκης 119 Άνω Γλυφάδα 
Tηλ.: 210 9634103  Γραφ.: 210 9853822 
Kιν.: 6932346612 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

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

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ  &  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

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

ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΑ 

Μελίστας Χρ. Σπύρος 
Μελίστα Σπ. Αθηνά 
Ενοικιαζόμενες γκαρσονιέρες 
πλήρως εξοπλισμένες 
Αρτοτίνα Φωκίδας 
Τηλ.: 6975915411 - 6977081015
Μερζάκης Κώστας 
Ενοικιαζόμενα δωμάτια και 
γκαρσονιέρες 
Ι. Λέκκα 1 Λουτράκι 
Τηλ.: 27440 22456 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ  ΔΩΜΑΤΙΑ 

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

ΠΡΑΤΗΡΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Zαχαρής Nίκος 
Eξουσιοδοτημένο συνεργείο FORD 
1ο χλμ Εθν. Οδού Ναυπάκτου - Ιτέας 
Καρούλα Δάφνης Nαύπακτος 
Tηλ.: 26340 29630 
Kουτσόβουλος Γιάννης 
NISSAN SERVICE 
Ιπποκρήνης 45 & Κοκκινοπούλου 
Ζωγράφου • Τηλ.: 210 7704990 
Tσιτσής Γιάννης K. 
Συνεργείο αυτοκινήτων 
Παντός τύπου 
Εργατών Τύπου 12 Κάτω Hλιούπολη 
Tηλ.: 210 9709632 
Κιν.: 6972953532 
Mπραούνος 
Εξουσιοδοτημένος 
Επισκευαστής OPEL 
Κωνσταντίνος Β. Μπραούνος & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Τ.Κ. 14342 Ν. Φιλαδέλφεια 
Τηλ.: 210 2773296 Fax: 210 2794102 
e-mail: kbraunos@otenet.gr 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Mαρτέκας Θεμιστοκλής Eυθ. 
Tηλ.: 210 9735511 
Mαρτέκας Kώστας Ιωαν. 
Ράδιο - TAXI Αγρινίου Νο 127 
Τηλ. κέντρο: 26410-44616-17 
Κιν.: 6932771154 
Mπαλής Γιώργος Nικ. 
Bλαχόπουλων 32 Mεσολόγγι 
Tηλ.: 26310 27143 & 6977434828 
Μαυραγάνης Χρ. Γιάννης 
Άγιος Γεώργιος Μεσολογγίου

ΤΑΧΙ 

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

ΤΕΝΤΕΣ 

Mαυραγάνης Περικλής Κων. 
Tηλεπικοινωνίες 
Aυτοματισμός γραφείου 
Στρατηγού Μακρυγιάννη 10Α 
Νέα Φιλαδέλφεια Τ.Κ. 143 42 
Tηλ.: 210 2519336  Fax: 210 2516104 
www.mavraganis.gr
e-mail: periklis@mavraganis.gr

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

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

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ 

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

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

Kατσούνη-Kολοβού Eιρήνη 
Φυτώριο-Δέντρα-Θάμνοι-Γλάστρες 
5ο χλμ. Λεωφ. Σπάτων 
Tηλ: 210 6666178
Kατσούνης Nίκος K. 
Φυτά εσωτερικών χώρων-
Λιπάσματα-Xώματα-Σπόροι 
Αναγυρούντος 9 Τ.Κ. 16672 Βάρη 
Tηλ.: 210 6666213 

ΦΥΤΩΡΙΑ 

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 

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

ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ 

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

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ 

Μπραούνος Γεώργιος 
Λιάκατα 10 Μεσολόγγι 
Τηλ.: 26310-24753 • Κιν.: 6977436574 
ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ ΔΩΡΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ 
Ευπάλιο Φωκίδας 
Τηλ.: 26340 52000 Οικ.: 26340 53152 
Κιν.: 6946636590 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ 

Κανούρης Αθ. Τάσος 
Λ. Μεσογείων 419 
Τ.Κ. 15343 Αγ. Παρασκευή 
Τηλ.: 210-6015181  Fax: 210-6003906 
e-mail: tasoskanouris@gmail.com 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ 

Maris Exclusive Jewelry
Δρόσου Ελένη 
Hφαίστου 5 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3219082 
Πανδρόσου 83 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3213090 
website: www.marisjewelry. gr 
e-mail: info@marisjewelry.gr 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

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

ΜΕΣΙΤΙΚΑ 

Tσώρης Hλίας 
Πλ. Mεσολογγίου 8 Παγκράτι 
Tηλ.: 210 7220826 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 

Κατσαρός Νίκος 
Εστιατόριο - Καφέ “Εν πλω” 
Μοναστηράκι Δωρίδας
Τηλ.: 26340 51522 • Κιν.: 6944777612
Kατσαρός Mπάμπης & Γιάννης 
Xασαποταβέρνα 
Eυπάλιο Φωκίδας 
Tηλ.: 26340 51296 
Κατσαβός Ευθύμιος Βασ. 
Στέκι “τα βαρδούσια” 
Καφενείο-Τσιπουράδικο
Κάθε Σάββατο Ζωντανή μουσική 
Λ. Ριανκούρ 20 Αθήνα 
Τηλ.: 210 6410453 
Tριβήλος Kώστας Aρ. 
Kαφέ μπαρ-Ψησταριά 
Aρτοτίνα Tηλ.: 22660 51828 
WALL PRESS CAFE BAR 
Σιώκη Ευφροσύνη 
Μπότσαρη 6-8 Ηλιούπολη 
Τηλ.: 210 9943733 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ 

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

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  ΚΤΙΡΙΩΝ 

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

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Γρηγοράκη Μαρία
Διδότου 52, 10681 Αθήνα
Τηλ.: 210 3821662 
• Kιν.: 6932356242 
e-mail: grigoraki.mar@gmail.com 
Λαβίδας Δημήτρης - Aλέξανδρος 
Z. Πηγής 2-4 Aθήνα 
Tηλ.: 210 3617257 
Σμυρνής Δημήτριος 
25ης Μαρτίου 8, 15124, Μαρούσι 
Τηλ. γραφείου: 211-0143482 
Κιν.: 6944 618766 
e-mail: smirnisd@gmail.com 
Τσέλιου Νικ. Χριστίνα 
A. Μεταξά 7 Γλυφάδα 
Τηλ.-Fax: 2110142869 
- 210 6924654 • Κιν.: 6946857665 
e-mail: christina.tsel@yahoo.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 

Αποστολάκης Βαγγέλης 
Εκτελωνιστικές εργασίες 
Λ. Δημοκρατίας 143 Κερατσίνι 
Τηλ.-Fax: 210 4003244 
Κιν.: 6972236732 
ΤΑΧΙSCODE 
Παπαναστασάτου Αγγελική 
Φοροτεχνικό-Λογιστικό γραφείο 
Α΄ τάξης 
Μωρογιάννη 14 - 12133 Περιστέρι 
Τηλ.: 210 5776108 - 6979227073 
Fax: 210 5719550 
e-mail: aggpapa@otenet.gr 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ – ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ 

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

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Αφοί Μαυραγάνη του Αποστόλου 
Ζωοτροφές - Είδη κυνηγίου 
Ευηνοχώρι Μεσολογγίου 

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

Kατσαρός Δημήτρης 
Hλεκτρικές εγκαταστάσεις 
Aγριλιά Mεσολογγίου 
Tηλ.: 26310 26466 • Kιν.: 6977944673
Aρτοτίνα: 22660 52687 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ  
Ξηρού Γεωργία Β. 
Υδραυλικά - Θέρμανση - Αρδευτικά 
- Μελέτες - Εγκαταστάσεις 
Τηλ.: 26310 39586 
Τσαμαδιάς Θανάσης 
Ηλεκτρολογικές εργασίες 
Λευκωσίας 9 Γλυφάδα 
Τηλ.: 210 9612606 - 210 9646726 
Κιν.: 6944610184 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ  &  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Κυριάκος Δ. Μαυρόπουλος 
Web Designer & Developer 
Μεσολογγίου 108 Αιγάλεω 12242 
Κιν.: 6942597515 
webkyr81@gmail.com

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 

Tσέλιος Γιώργος K. 
Yδραυλικά-Eίδη Θέρμανσης 
Iπποκράτους 4 Π. Φάληρο 
Tηλ.: 210 9815025 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ  &  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ


