
Ό
πως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος η Αρτοτίνα γιόρτα-
σε, παρουσία του συνόλου

των μονίμων κατοίκων αλλά και πολ-
λών Αρτοτινών που επισκέφτηκαν
το χωριό, τον Ευαγγελισμό της Θε-
οτόκου και την επέτειο της Εθνικής
Παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου
1821. Μετά τη Θεία Λειτουργία στον
Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, τελέ-
σθηκε Δοξολογία και στη συνέχεια
ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση

και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο
του ήρωα και πρωτομάρτυρα του
αγώνα Αθ. Διάκου, από τους: 

― Πρόεδρο της Τοπικής Κοινό-
τητος Αρτοτίνας κ. Κάππα Βασίλειο

― Πρόεδρο του Συλλόγου Αρ-
τοτινών «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»
κ. Κούρλη Ιωάννη.

Η τελετή έκλεισε με την τήρηση
ενός λεπτού σιγής και τον Εθνικό
Ύμνο που ψάλθηκε από όλους τους
παρισταμένους. 
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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
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25η  ΜΑΡΤΙΟΥ  

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΔΙΑΚΕΙΑ  2014 

Η
Αρτοτίνα, πιστή στις παραδόσεις τις, τιμά και φέτος το γέννημά της, το
καλογεροπαίδι του Αϊ Γιάννη, που «για του Χριστού την πίστη την αγία
και της πατρίδος την ελευθερία», πέταξε τα ράσα και ζώστηκε το για-

ταγάνι, το Θανάση Διάκο. Στο διάστημα 23 μέχρι και 29 Αυγούστου 2014, θα
πραγματοποιηθούν στο χωριό μας οι εκδηλώσεις «ΔΙΑΚΕΙΑ 2014» που περι-
λαμβάνουν αθλητικούς αγώνες ανωμάλου δρόμου, ποδοσφαίρου και λιθοβολίας,
απαγγελίες κλπ. και κορυφώνονται με το παραδοσιακό ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων, η προκήρυξη των αγώνων και οι
όροι συμμετοχής είναι όπως παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΔΙΑΚΕΙΑ  2014

1.  ΣΑΒΒΑΤΟ  23  Αυγούστου  2014
α. 10:30-12:10: Ποδοσφαιρικός αγώνας 
β. 12:30 Έναρξη αγώνων λιθοβολίας όλων των κατηγοριών.
γ. 18.00 Συγκέντρωση αθλητών-αθλητριών και λοιπών εμπλεκομένων στο

χώρο της οικίας γέννησης Αθ. Διάκου. Έπαρση Σημαίας-Επίσημη κήρυξη έναρξης
εκδηλώσεων «ΔΙΑΚΕΙΑ 2014».

δ. 18:30 Εκκίνηση δρόμου 2000 μ. αγόρια.
ε. 18:40 Εκκίνηση δρόμου 2000 μ. κορίτσια.
στ. 18:50 Εκκίνηση δρόμου 1500 μ. αγόρια.
ζ. 19:00 Εκκίνηση δρόμου 1500 μ. κορίτσια.
η. 19:10 Εκκίνηση δρόμου 1000 μ. αγόρια.
θ. 19:20 Εκκίνηση δρόμου 1000 μ. κορίτσια.
ι. 19:50 Απονομή επάθλων στους νικητές.
ια. 21:00 Τέλος προγράμματος, ελεύθερη διασκέδαση.

2.  ΚΥΡΙΑΚΗ  24  Αυγούστου  2014
α. 07:30-10:15 Θεία Λειτουργία.
β. 10:10 Πέρας προσέλευσης επισήμων-Δοξολογία
γ. 10:30 Επιμνημόσυνη δέηση-Κατάθεση στεφάνων προτομή Αθ. Διάκου-

Τήρηση ενός λεπτού σιγής – Εθνικός Ύμνος.
δ. 11:00 Προσφώνηση προέδρου Συλλόγου Αρτοτινών – σύντομοι χαιρετισμοί

επισήμων.
ε. Oμιλία από τον φιλόλογο-καθηγητή κ. Τσιάμαλο Δημήτριο με θέμα «Οι

οπλαρχηγοί της Αρτοτίνας κατά την προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο
του 1821». 

στ. 11:20 έως 11:35 Εκκίνηση – τερματισμός αθλητών “Αγώνα Θυσίας
4000μ.’’.

ζ. 11:45 – 12:00  Βράβευση επιτυχόντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ και απονομή επάθλων
στους νικητές λιθοβολίας και αγώνα θυσίας.

η. 12:15. Παραδοσιακοί χοροί.
θ. 13:00. Τέλος προγράμματος - Παράθεση γεύματος επισήμους.

3.  ΤΡΙΤΗ  26  Αυγούστου  2014
21:00 Τέλεση Ολονυκτίας στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αρτοτίνας.

4.  ΠΕΜΠΤΗ  28 Αυγούστου 2014
19:30 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου

Αρτοτίνας.

5.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29  Αυγούστου  2014
07:00-10:15 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας στην Ιερά

Μονή Τιμίου Προδρόμου Αρτοτίνας.
18:00 Επιμνημόσυνη δέηση χώρο οικίας γέννησης ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ – Εκκίνηση

πομπής «ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ» συνοδεία παραδοσιακών μουσικών οργάνων και
μετάβαση στη πλατεία του χωριού - Παραδοσιακοί χοροί από τσολιάδες και
βλαχοπούλες-Ελεύθερη διασκέδαση με παραδοσιακή μουσική.

Τυχόν διαφοροποιήσεις του προγράμματος θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα.

Ο   Πρόεδρος    Η  Γεν. Γραμματέας   
Γιάννης  Κούρλης Χριστίνα  Τσέλιου 

Συνέχεια στη σελ. 4

Γνωρίζεται ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου στην συνεδρίαση της 29ης
Απριλίου 2014, αποφάσισε όπως αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό
έτος 2013 και του λοιπού, γίνεται βράβευση των παιδιών που επιτυγ-
χάνουν μέσω των πανελληνίων εξετάσεων στα ΑΕΙ – ΤΕΙ της χώρας
και κατάγονται από Αρτοτινούς γονείς (τουλάχιστον ο ένας εκ των
δύο). Η βράβευση θα γίνεται κάθε χρόνο, στην εκδήλωση κοπής της
πρωτοχρονιάτικης πίτας, για τους επιτυχόντες της προηγούμενης
χρονιάς. Κατ’ εξαίρεση για τους επιτυχόντες το 2013 η βράβευση θα
γίνει στη διάρκεια των εκδηλώσεων «ΔΙΑΚΕΙΑ 2014» στις 23-24/8/14.

Για την υλοποίηση αυτής της απόφασης και επειδή το Δ.Σ. του
Συλλόγου δεν είναι σε θέση να γνωρίζει με ακρίβεια όλους τους επι-
τυχόντες καθώς και τις αντίστοιχες σχολές τους και προκειμένου να
αποφευχθούν τυχόν παραλήψεις, παράπονα και πικρίες, παρακαλούνται
όλοι οι δικαιούμενοι να ενημερώσουν σχετικά το Σύλλογο και όχι αρ-
γότερα από την 31-7 2014.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η  Γεν. Γραμματέας

Γιάννης  Κούρλης Χριστίνα  Τσέλιου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 



• Την 3-2-2014 απεβίωσε η Κουτσοσπύρου-Γκίκα Βασιλική, ετών 96
γεννημένη στην Αρτοτίνα. Η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή έγινε στις 4-
2-2014 στην Αρτοτίνα.

• Tην 7-3-2014 απεβίωσε ο Ιωάννης Κυπραίος σύζυγος Αικατερίνης Κυ-
πραίου – Ζουμά. Η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή έγιναν στο νεκροταφείο
της Αρτοτίνας στις 11-3-2014. Αντί στεφάνων τα χρήματα διατέθηκαν στη
Στέγη Ανηλίκων Παιδιών του Δήμου Ν. Ιωνίας. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους για την συμπαράσταση στην οικογένειά
μας. 

Η σύζυγος Αικατερίνη, η κόρη του Ειρήνη.

• Tην 26-2-2014 απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών η Σοφία Πλαστήρα, σύζυγος
του Γιάννη Πλαστήρα. Η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή έγιναν στο κοι-
μητήριο της Αρτοτίνας στις 27-2-2014.

• Κοιμήθηκε στις 16-3-2014, πλήρης ημερών, η Μαρία Πετροπούλου-
Γκίκα το γένος Παπαϊωάννου, σύζυγος του Ιωάννη Γκίκα τέως Λυκειάρχη.

Ευχαριστώ το Θεό που μ’ έφερες στη ζωή, εσύ μάνα.
Σ’ ευχαριστώ εσένα μάνα, που κάθε στιγμή μαζί σου, μου έδειξε πως η

ζωή είναι ευλογία και δώρο θεού, αφού έχει αγάπη, καλοσύνη, τρυφερότητα,
πίστη και πάλη. Γιατί εσύ μ’ έμαθες να παλεύω ενάντια στην απαισιοδοξία,
το φόβο, τη γκρίνια, τον κακό μου εαυτό και έτσι, έμαθα να χτίζω την
ευτυχία μου. Να χαίρομαι τη ζωή όπως την ονειρεύτηκα: Να σπουδάσω στη
Σκωτία, να διδάσκω, να παίζω θέατρο, να γράφω, να προσπαθώ να χτίσω τη
δική μου οικογένεια, να ονειρεύομαι, να χαίρομαι.

Τώρα λοιπόν θ’ αγωνισθώ με την Άκτιστη χάρη του Θεού, να έχω
φυλακτό αυτό που μου έμαθες, πως κάθε στιγμή είναι ένα μεγάλο θαύμα,
έως την Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

Σ’ευχαριστώ
Σ’ αγαπώ

Δήμητρα Γκίκα

• Στις 17 του Μάρτη 2014 έφυγε από τη
ζωή στο Μεσολόγγι και κηδεύτηκε την άλλη
μέρα στην Αρτοτίνα, ο τελευταίος Πρόεδρος
της Κοινότητας Αρτοτίνας, πριν αυτή μετα-
τραπεί σε Δημοτικό Διαμέρισμα.

Ο Βασίλειος Δρόσος γεννήθηκε στην
Αρτοτίνα το 1927 και το επάγγελμά του
ήταν γεωργοκτηνοτρόφος. Ήταν παντρεμέ-
νος με την Παρασκευή, που έφυγε πολύ
νωρίτερα απ’ τη ζωή και είχαν αποκτήσει
τέσσερα παιδιά.

Από το 1974 μέχρι το 1998 ασχολήθηκε
με τα κοινά του χωριού από τις θέσεις του

Δημοτικού Συμβούλου, Αντιπροέδρου και Προέδρου της Κοινότητας.
Εκλέχτηκε δύο τετραετίες Πρόεδρος, 1982-86 και 1994-98. Ήταν πολύ

αγαπητός στους συγχωριανούς του και γι’ αυτό τον στήριζαν ανεξάρτητα
από πολιτικές πεποιθήσεις. Εργάστηκε με ανιδιοτέλεια και ήταν ειλικρινής
στις σχέσεις του με τον κόσμο. Αφουγκραζόταν με προσοχή τα προβλήματα
των συγχωριανών του, μέσα από τις λαϊκές συνελεύσεις και έδινε λύσεις
με τον κανόνα του δικαίου.

Ως Πρόεδρος συνέβαλε τα μέγιστα να ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος, επι-
μένοντας να αρχίσουν τα έργα από την Πενταγιού και πάνω -πράγμα που
το πέτυχε- γιατί η εμπειρία έλεγε πως τα όποια κονδύλια διατίθονταν μέχρι
τότε εξαντλούνταν νωρίς και δεν έφταναν ποτέ μέχρι το χωριό. Υλοποίησε
το μεγαλεπήβολο και αισιόδοξο σχέδιο να φέρει το νερό από τα Βαρδούσια,
λύνοντας έτσι το πρόβλημα ύδρευσης του χωριού. Άνοιξε αγροτικούς
δρόμους για να εξυπηρετούνται όλοι οι αγροτοκτηνοτρόφοι και κατάφερε
να έχουν πρόσβαση με αυτοκίνητο σχεδόν όλα τα σπίτια του χωριού, ξε-
περνώντας τις όποιες δυσκολίες που προέβαλαν οι συγχωριανοί λόγω των
ιδιοκτησιών. Με καλό τρόπο και με την πειθώ κατάφερνε το συγκερασμό
των διχογνωμιών.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

• Την 19-5-2014, απεβίωσε στην Αθήνα, ο Αριστοτέλης Τσιώτας σε

ηλικία 88 ετών. Η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή έγιναν στο κοιμητήριο

της Καισαριανής στις 20-5-2014.

Ο Αριστοτέλης Τσιώτας γεννήθηκε στην Αρτοτίνα το έτος 1926 και

ήταν το τέταρτο παιδί του πρόωρα χαμένου Αρτοτινού γιατρού, Ιωάννη

Τσιώτα. Λόγω της πατρικής του ορφάνιας από την παιδική του ηλικία, με

πολλές δυσκολίες κατόρθωσε να τελειώσει το Γυμνάσιο. Αφού εκπλήρωσε

τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, μετά από εξετάσεις, διορίστηκε στην

Εθνική Τράπεζα όπου και εργάσθηκε μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Παν-

τρεύτηκε την Μαρία Χαριτοπούλου, με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά:

Την Ελισάβετ, φιλόλογο παντρεμένη επίσης το φιλόλογο και συγγραφέα

της ιστορίας της Ρούμελης Δημήτρη Τσιάμαλο, το Γιάννη και τη Χριστίνα. Ο

Αριστοτέλης Τσιώτας, με βαθειά ριζωμένη την πίστη του στις αρχές και της

αξίες της παράδοσης του χωριού μας, τις τήρησε και τις εφάρμοσε χωρίς

καμιά εξαίρεση αυστηρά σε όλη του τη ζωή. Υπήρξε άνθρωπος γενναιόδωρος,

δίνοντας από το υστέρημά του για την επίτευξη στόχων υψηλών ιδανικών

και αξιών. Μαζί με τους αείμνηστους Αριστομένη Κουτσαγγέλο, θείο του

και Αθανάσιο Τσιώτα, αδελφό του, δώρισαν στην Κοινότητα Αρτοτίνας το

αρχοντικό Σιαφάκα, όπου στεγάζεται το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο

του χωριού μας. Δώρισε επίσης άτυπα το μερίδιό του σε οικόπεδο για

γήπεδο μπάσκετ, ενώ πολλές φορές ενίσχυσε γενναία οικονομικά, το Σύλ-

λογο.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει στις οικογένειές

τους τα ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΘΑΝΑΤΟΙ 

ΔΩΡΕΕΣ
― Στη μνήμη του Αριστοτέλη Τσιώτα, η σύζυγός του Μαρία, τα

παιδιά του Δημήτρης, Ελισάβετ, Χριστίνα και τα εγγόνια του Θωμάς,
Αριστοτέλης και Κωνσταντία, προσέφεραν για την ενίσχυση και προ-
ώθηση των σκοπών του Συλλόγου το ποσό των 500€.

― Στη μνήμη του Βασιλείου Δρόσου τα παιδιά του προσέφεραν
το ποσό των 300€, για την ενίσχυση της εφημερίδας και την προώθηση
των σκοπών του Συλλόγου. 

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 
16232 Tη λ. & Fax: 210 7655568
Συ ντα κτι κή Επι τρο πή:
Κούρλης Ιωάννης 
Βήλος Γεώργιος
Ράπτης Βασίλειος 
Λάμπρου Αθανάσιος 
Μαυραγάνης Περικλής
Μαυραγάνης Ιωάννης

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πέτρινο  παραδοσιακό  σπίτι 

στην  πλατεία  της  Αρτοτίνας 
Πληροφορίες  Χρήστος  Γ. Κολοβός

τηλ. 6972052223 

Σούφλας Ιωάννης 
Τσέλιου Χριστίνα 
Τσιώτα – Μαυροπούλου Ελένη
Eκδότης - Διευθυντής:
ΓιάννηςΓιάννης ΜαυραγάνηςΜαυραγάνης
Τηλ.: 210-7629083 Τηλ.: 210-7629083 
Κιν.: 6973683776 Κιν.: 6973683776 
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
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η δεύτερη Κυριακή του Μάη
αφιερώθηκε στη γιορτή της μητέρας. Είναι μια σπουδαία γιορτή, μια
εξαιρετική ημέρα για τη μητέρα, που τιμάται σε παγκόσμια κλίμακα. 

Καθιερώθηκε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,
πριν από 107 χρόνια -το 1907- και διαδόθηκε σε ολόκληρο τον πλανήτη
μας, γεγονός που μαρτυρεί όχι μόνο την ευαισθησία και την ευγένεια της
ιδέας, αλλά και την οικουμενική απήχησή της. Και μπορεί βάσιμα να υπο-
στηριχθεί ότι ήταν αναμενόμενη μια τέτοια υποδοχή από την ανθρωπότητα,
γιατί σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης, η ανεκτίμητη προσφορά της
μάνας και το μεγαλείο της μητρότητας κατανοούνται χωρίς πολλή σκέψη -
σχεδόν «εξ ενστίκτου» - από το παγκόσμιο κοινωνικό σύνολο, ως θεμελιακοί
παράγοντες για τη ζωή και την προκοπή ατόμων και λαών. 

Η ιστορία της ανθρωπότητας έχει καταγράψει και μαρτυρεί, η δε ζωή
επιβεβαιώνει ότι, κατά το μέγιστο ποσοστό της, η ατομική και κοινωνική
πρόοδος, όχι μόνο στον ηθικό και πολιτισμικό τομέα, αλλά και στην
ευρύτερη επιστημονική εξέλιξη και την αναπτυξιακή ευημερία, έχει την
αφετηρία της στα μητρικά σπλάχνα, στην αγκαλιά και την αγωγή με την
οποία -κυρίως η μάνα- μεγαλώνει τα παιδιά της, στο πλαίσιο μιας καλοχτι-
σμένης, περιποιημένης και πάντοτε ζεστής οικογενειακής φιλίας. 

Καθολική σχεδόν είναι η ομολογία μεγάλων επιστημόνων και εφευρετών,
σπουδαίων διανοητών και φιλοσόφων, διαπρεπών συγγραφέων και καλλι-
τεχνών, ότι την ανάδειξή τους και την κοινωνική τους καταξίωση την
οφείλουν προπαντός, στη μητέρα τους: στην αγάπη της και τη φροντίδα
της. 

Πολλοί απ’ αυτούς, θέλοντας να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους
προς τη μητέρα τους, αφιέρωσαν βιβλία τους σ’ αυτή για να τιμήσουν τη
μνήμη της και την προσφορά της. Άλλοι φιλοτέχνησαν προσωπογραφίες
της, λάξευσαν μαρμάρινες μορφές της, εμπνεύστηκαν θαυμάσια ποιήματα
για τη μάνα τους, με πολύ συγκινητικό περιεχόμενο. 

Μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, όπως οι Τρεις Ιεράρχες, αναφέρονται
με βαθύτατο σεβασμό και με μεγάλη αγάπη στις μητέρες τους, οι οποίες,
με την ευσέβεια και τη μητρική τους άγρυπνη μέριμνα, μεταλαμπάδευσαν
«εξ απαλών ονύχων» στα παιδιά τους, τη φλόγα της πίστεως στο Θεό και
της γνήσιας χριστιανικής αγάπης στον πλησίον, ώστε αυτά τα παιδιά να
αναδειχθούν μεγάλοι άγιοι και διακεκριμένοι εκκλησιαστικοί πατέρες για
το καλό της ανθρωπότητας. 

Αλλά και στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, η μορφή της μάνας ήταν πολύ
ψηλά στην εκτίμηση των παιδιών της και της κοινωνίας γενικότερα. Σημειώνω
την χαρακτηριστική περίπτωση της μητέρας Κυδίππης από το Άργος, που
ήταν ιέρεια της θεάς Ήρας. Σε κάποια γιορτή της θεάς, επειδή οι λευκοί
ταύροι που θα έσυραν το άρμα της Κυδίππης δεν είχαν επιστρέψει εγκαίρως
από τα χωράφια, ώστε να την μεταφέρουν στο ναό της Ήρας, τα παιδιά της
Κυδίππης ο Κλέοβις και ο Βίτων, αντικατέστησαν τους ταύρους, έσυραν το
άρμα σε απόσταση 45 σταδίων -περίπου οκτώμισι χιλιόμετρα- μέχρι του
ναού.

Οι Αργείοι τους μακάριζαν και η μητέρα τους ευχήθηκε, μπροστά στο
άγαλμα της Ήρας, να ευτυχήσουν. Η θεά αντάμειψε τα παιδιά αυτά με
«άλυπον» θάνατον, όπως αναφέρει η σχετική αφήγηση, γιατί κατάκοπα
καθώς ήταν αποκοιμήθηκαν ευχαριστημένα και δεν ξύπνησαν ποτέ. 

Το περιστατικό αναφέρει ο Σόλων, στη συνομιλία του με τον Κροίσο, ως
παράδειγμα ανθρώπινης ευτυχίας. 

Ό,τι όμως και να γράψει κανείς και να πει για τη μάνα, και για την
προσφορά της, αλλά και για την τιμή και την αξία που της ανήκουν, θα είναι
πολύ λίγο μπροστά στο μεγαλείο της προσωπικότητάς της. Αρκεί να το συ-
νειδητοποιήσουμε, να το αναγνωρίζουμε και να το τιμούμε, όχι με πρόχειρα
και ξύλινα λόγια, αλλά με έμπρακτη υποδειγματική συμπεριφορά απέναντί
της. 

Αυτονόητο, βέβαια, είναι ότι δεν πρέπει να αγνοείται ο ρόλος και η αξία
της πατρικής προσφοράς και η ανάλογη εκτίμησή της εκ μέρους των
παιδιών. 

Θα ήθελα να καταλήξω με την επισήμανση ότι το υψηλότερο παράδειγμα
και το ιδανικό υπόδειγμα μητέρας το βρίσκουμε στο ιερό πρόσωπο της Πα-
ναγίας μητέρας του Ιησού Χριστού. Αυτό πρέπει να έχουν ως πρότυπο οι
μητέρες ολόκληρης της οικουμένης· στην Παναγία μας αξίζει να προσβλέπουν,
επικαλούμενες με την ευλογία της και τη χάρη της για μια σωστή ορθόδοξη
χριστιανική αγωγή των παιδιών τους. Και κάτι άλλο: Για την ορθόδοξη Χρι-
στιανή μητέρα -όπου γης- η παράδοση της Εκκλησίας μας διδάσκει ότι, τη
γιορτή της μητέρας την τιμούμε στις 2 Φεβρουαρίου, που είναι η γιορτή της
Υπαπαντής του Κυρίου μας και όχι κάθε Μάιο. Αυτή η τελευταία συνήθεια
είναι ξενόφερτη και εισαγόμενη, όπως και μερικές άλλες (π.χ. χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο, Αϊ Βασίλης, Αγίου Βαλεντίνου κ.λ.π.), που δεν έχουν καμία
σχέση με το ουσιαστικό πνευματικό περιεχόμενο των εορτών αυτών και
προσλαμβάνουν καθαρό κοσμικό χαρακτήρα. 

Κλείνω αυτή τη σύντομη ευλαβική αναφορά μου στη μητέρα, αφιερώνοντάς
της και ένα προσωπικό μου στιχούργημα: 

Μάνα
Μάνα! Τι όνομα γλυκό, τι λέξη μαγεμένη.
Μεσ’ την ψυχή του καθενός, για πάντα παραμένει. 
Μάνα μας φέρνει στη ζωή, μάνα μας ανασταίνει
κι αυτή τα πρώτα βήματα και λόγια μας μαθαίνει. 

Μοιράζει, όλα της με μας, μας τρέφει και μας ντύνει, 
χαρά της, κάθε μας χαρά, στον πόνο δάκρυα χύνει. 
Σαν τύχει κι άρρωστοι βαρειά πέσουμε στο κρεβάτι,
μας παραστέκετ’ άγρυπνη, χωρίς να κλείσει μάτι. 

Παινεύει κάθε μας καλό, πάντα μας συμβουλεύει, 
μαντεύει κάθε μας καημό, τίποτα δε γυρεύει. 
Για όλα νοιάζεται αυτή, σ’ όλα μας προλαβαίνει
και λίγο σαν της λείψουμε, λαχταριστά προσμένει. 

Ευτυχισμένοι είν’ αυτοί, που σ’ όλον τον καιρό τους
εζήσανε με συντροφιά τη μάνα στο πλευρό τους. 
Θα νιώσουν τότε στην καρδιά να τους πλακώνει λύπη, 
η μάνα σαν από κοντά, για πάντα θα τους λείπει. 

Κι όσους βρήκε κάποτε σκληρή η ατυχία
και δεν εγνώρισαν στοργή της μάνας προστασία,
δικαίως, δάκρυα πικρά θα φθάνουν στη ματιά τους,
στη σκέψη πως, το πιο ακριβό, έλειψε στήριγμά τους.  

ΜΑΝΑ
Η  αξία  και  η  γιορτή  της 

Tης Βούλας Κανούρη-Γκίκα 

Ξ
εκίνησαν, μαζί την κοινή ζωή, κάτω από
αξιοζήλευτες συνθήκες και μέσα σ' ένα
ειδυλλιακό περιβάλλον. Με απλότητα στις

καθημερινές σχέσεις, χωρίς διαπληκτισμούς και
παράλογες απαιτήσεις, κυλούσε ομαλά και ανέ-
μελα ο Χρόνος, χαρίζοντας σ’ Εκείνον και σ'
Εκείνην έναν παράδεισο αρμονίας και ευδαιμονίας.
Ήταν πραγματικός ο Παράδεισος, μέσα στον
οποίο σύμφωνα με τα ιερά κείμενα και τις παρα-
δόσεις, συμβίωσαν ιδανικά οι πρωτόπλαστοι, πολύ
μακρινοί συγγενείς μας, Αδάμ και Εύα...

Απαλλαγμένα από βιοτικές μέριμνες και χωρίς
τις μεγάλες ή μικρές τριβές της καθημερινότητας,
που οδηγούν βαθμιαία και ανεπαίσθητα στη φθορά
μιας ομαλής σχέσης τα δύο αυτά πλάσματα στον

πρώτο καιρό της Δημιουργίας έζησαν, μεταξύ
μύθου και πραγματικότητας, μια ονειρώδη απόλυτη
ευτυχία. Αφού όμως είναι πεπρωμένο να μη διαρ-
κούν πολύ τα ωραία όνειρα στη ζωή, ήταν ανα-
πόφευκτο να σβήσει άδοξα η πρόσκαιρη και τόσο
ασυμβίβαστη με την ανθρώπινη φύση, όπως απο-
δείχθηκε, εικόνα μιας μακρόχρονης ομαλότητας
στις σχέσεις των δύο φύλων. Η ευθύνη για την
ανώμαλη αυτή εξέλιξη αποδόθηκε αποκλειστικά
στην γυναίκα.

Κατά την διαδρομή αναρίθμητων έκτοτε αι-
ώνων, η εικόνα αυτή δεν βελτιώθηκε· αντιθέτως,
οι ανθρώπινες κοινωνίες, αρχικά σε συνθήκες
πρωτογονισμού και αργότερα κυριαρχούμενες,
αποτελματωμένες θεωρίες, κράτησαν πολύ χαμηλά
την θέση της γυναίκας μέσα στο κοινωνικό σύνολο,
μέχρι του σημείου να την θεωρούν μόνον ως όρ-

γανο ηδονής και μηχανισμό τεκνοποιίας.... Η τα-
πεινωτική αυτή υποβάθμιση του ρόλου της γυ-
ναίκας, διαδεδομένη σε πλατιά στρώματα των
διαφόρων λαών, οδήγησε σε μια απίστευτη απα-
ξίωση της ανθρώπινης υπόστασής της, με απο-
κορύφωμα το να κατατάσσεται, η γυναίκα στα...
πράγματα (Res).

Αντιμέτωπη της απάνθρωπης αυτής νοοτροπίας
στάθηκε εξ αρχής η Χριστιανική διδασκαλία, δια-
κηρύσσοντας την απόλυτη ισότητα ανάμεσα στα
δύο φύλα, χωρίς όμως αξιόλογη απήχηση, καθώς
οι πιο πάνω σκοταδιστικές αντιλήψεις ενισχύονταν
από την τυφλή πίστη των μαζών στην αδιαμφι-
σβήτητη υπεροχή του ανδρικού φύλου. Η σχεδόν
οικουμενική αυτή υποβάθμιση του ασθενούς φύλου

Η  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΤΗΣ  ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

Του Βασίλειου Αποστολάκη

Συνέχεια στη σελ. 7 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΔΙΑΚΕΙΑ  2014 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

ΔΙΑΚΕΙΑ  2014
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ

1. Ο Σύλλογος Αρτοτινών “Ο  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ” στα πλαίσια των εκδη-
λώσεων “ΔΙΑΚΕΙΑ 2014” και της ανάπτυξης και προώθησης των αθλητικών
ιδεών, διοργανώνει στις 23 και 24 Αυγούστου 2014 αθλητικούς αγώνες όπως
παρακάτω:

ΑΝΩΜΑΛΟΣ  ΔΡΟΜΟΣ
1000 ΜΕΤΡΑ: ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α΄-Β΄-Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (γεν/ντες τα έτη

2005, 2006 & 2007)
1500 ΜΕΤΡΑ: ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (γεν. τα έτη  2002,

2003 & 2004)
2000 ΜΕΤΡΑ: ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (γεν. τα έτη 1999, 2000 &

2001)

4000 ΜΕΤΡΑ: ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ (γεν. τα έτη 1996, 1997 & 1998)
ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 19-40 ΕΤΩΝ (γεν. τα έτη 1975 έως και 1995)

ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 41-60 ΕΤΩΝ (γεν. τα έτη 1955 έως και 1974)

ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 61 ΚΑΙ ΑΝΩ (γεν. τα έτη 1954 και παλαιότερα)

ΛΙΘΟΒΟΛΙΑ: ΑΓΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (γεν. τα έτη 1999, 2000 & 2001)
ΑΓΟΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ (γεν. τα έτη 1996, 1997 & 1998)
ΑΝΔΡΩΝ 19 – 40 ΕΤΩΝ (γεν. τα έτη 1975 έως και 1995)
ΑΝΔΡΩΝ 41 – 60 ΕΤΩΝ (γεν. τα έτη 1955 έως και 1974)
ΑΝΔΡΩΝ 61 ΚΑΙ ΑΝΩ (γεν. τα έτη 1954 και παλαιότερα)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: Αγώνας με μικτή ομάδα λοιπών χωριών Ομοσπονδίας εφόσον
συγκροτηθεί, σε διαφορετική περίπτωση ο αγώνας θα γίνει μεταξύ των ομάδων
του Συλλόγου Αρτοτινών «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ» και του Συλλόγου Αρτοτινών
Μεσολογγίου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ». 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι όσοι επιθυμούν, με μόνη

προϋπόθεση την υπογραφή και υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης συμμετο-
χής.

β. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ εφόσον είναι συμ-
πληρωμένες και υπογεγραμμένες σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα και
υποβληθούν εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας.

γ. Το κάθε αγώνισμα ανά κατηγορία θα διεξαχθεί ΜΟΝΟ εφόσον υπάρχει
συμμετοχή τουλάχιστον τριών αθλητών/τριών. Σε περίπτωση μικρότερου  αριθμού
συμμετεχόντων, οι επιθυμούντες εφόσον έχουν ηλικία μέχρι 18  ετών, μπορούν
να αγωνισθούν στην αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία, ενώ οι μεγαλύτεροι των
40 ετών στην αμέσως μικρότερη.

δ. Επισημαίνεται ότι ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στους αθλητικούς
αγώνες είναι η υπογραφή και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον συμμετέχοντα
ή το γονέα για τους ανηλίκους, με την οποία θα βεβαιώνεται με αποκλειστική
ευθύνη των ίδιων, η πραγματοποίηση των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων και
καρδιολογικών ελέγχων (το έντυπο υπόδειγμα της δήλωσης θα δοθεί σε κάθε
ενδιαφερόμενο από τους διοργανωτές έγκαιρα πριν την έναρξή τους).

3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
α. Δρόμος 1000μ.: Εκκίνηση από Μέγα Ρέμα.
β. Δρόμος 1500μ.: Εκκίνηση από βιβλιοθήκη Κοκκόρη
γ. Δρόμος 2000μ.: Εκκίνηση από οικία γέννησης Διάκου.
δ. Δρόμος 4000μ.: Εκκίνηση από Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου.
ε. Λιθοβολία και αγώνες ποδοσφαίρου στο γήπεδο Αρτοτίνας.
Ο τερματισμός όλων των κατηγοριών αγώνων ανωμάλου δρόμου θα γίνει

στη πλατεία, έμπροσθεν της προτομής Αθ. Διάκου.

4. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 
α. Τα αγωνίσματα 1.000μ.-1.500μ. και 2.000μ. θα διεξαχθούν το Σάββατο

23-08-2014 με ώρα έναρξης 18:30. Προσέλευση αγωνιζομένων στις 18:00 στο
χώρο οικίας γέννησης Αθ. Διάκου.

β. Τα αγωνίσματα των 4.000μ. θα διεξαχθούν την Κυριακή 24-08-2014 με
ώρα έναρξης 11:20. Προσέλευση αγωνιζομένων στις 10:30 στο χώρο μπροστά
από το κοινοτικό γραφείο.

γ. Το αγώνισμα της λιθοβολίας θα γίνει το Σάββατο 23-08-2014 με ώρα
έναρξης την 12:30 (αμέσως μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα ανδρών).
Προσέλευση αγωνιζομένων στο χώρο διεξαγωγής την 12:15.

δ. Ο αγώνας ποδοσφαίρου θα διεξαχθεί το Σάββατο 23-08-2014 με ώρα
έναρξης την 10:30. Προσέλευση αγωνιζομένων στο γήπεδο την 10:00.

5. ΕΠΑΘΛΑ – ΑΠΟΝΟΜΕΣ
α. Στους τρεις πρώτους νικητές κάθε αγωνίσματος, θα απονεμηθεί αντίστοιχο

μετάλλιο και δίπλωμα. Όλοι οι αγωνιζόμενοι θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα
συμμετοχής.

β. Οι απονομές των επάθλων θα γίνουν αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων
εκάστης ημέρας.

Ο Πρόεδρος    Η Γεν. Γραμματέας   
Γιάννης Κούρλης Χριστίνα Τσέλιου 
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«Η  ΠΟΛΙΣ  ΕΑΛΩ» 

29η Μαΐου 1453. Ημέρα Τρίτη - «Ημέρα
αποφράς» - και ώρα: 11:15 πρωινή.

«Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ». Περιήλθε στα χέρια
αλλοφύλων και αλλοθρήσκων, των Οθωμα-
νών Τούρκων. Πορθητής ο Μωάμεθ ο Β’,
ηλικίας 22 ετών. Το «Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ», ως
αστραπή, διαδόθηκε! 

Επί τρεις ημέρες οι Οθωμανοί Τούρκοι
διέπρατταν εγκλήματα κατά της Ανθρωπό-
τητας! Έσφαζαν και κατέσφαζαν ανθρώπους.
Σκότωναν και θανάτωναν ανθρώπους. Αιχ-
μαλώτιζαν άντρες και γυναίκες. Βιαιοπρα-
γούσαν. Κακοποιούσαν. Λεηλατούσαν. Ρύ-
παιναν και μόλυναν, ερήμωναν και γύμνωναν
τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, το Κέντρο
της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού!!!

Ιδού πώς δύο ιστορικοί της Αλώσεως, ο
Κριτόβουλος και ο Δούκας, εξιστορούν τα
εξαιρετικώς τραγικά γεγονότα! 

Α΄ Ο Κριτόβουλος «Και ην ιδείν θέαμα
δεινόν και ελεεινόν και πέρα τραγωδίας
απάσης, γυναίκας νέας και σώφρονας, ευ-
γενείς τε και των ευ γεγονότων, τα πολλά
οικουρούσας και ουδέ την αύλιον προελ-
θούσας ποτέ..., τας μεν βία των θαλάμων
εξελκομένας απηνώς τε άμα και αναιδώς
αρπαζομένας, τας δε κακόν αυταίς έτι κοι-
μωμένας εφιστάμενοι όναρ άνδρες ξιφήρεις,
ημαγμένοι τας χείρας τω φόνω, θυμού πνέ-
οντες, φονικόν βλέποντες, άσημα φθεγγό-
μενοι, απηρυθριασμένοι». 

Β΄ Ο Δούκας «Τότε οι Τούρκοι κουρ-
σεύοντες, σφάττοντες, αιχμαλωτίζοντες,
έφθασαν εν τω ναώ ούπω πρώτης ώρας πα-
ρελθούσης, και ευρόντες τας πύλας κεκλει-
σμένας συν τοις πελέκεσιν έβαλον κάτω μη
βραδύναντες. Ελθόντες δε ξιφήρεις εντός
και ιδόντες τον μυριάριθμον δήμον, έκαστος
τον ίδιον αιχμάλωτον εδέσμει, ου γαρ ην
εκεί ο αντιλέγων ή μη προδιδούς εαυτόν ως
πρόβατον. Τις έστιν ο διηγήσεται την εκεί
συμφοράν; Τις τους γεγονότας κλαυθμούς
και τας φωνάς των νηπίων και τα συν βοή
δάκρυα των μητέρων και των πατέρων τους
οδυρμούς τις διηγήσεται; Ο τυχών Τούρκος
την τρυφερωτέραν ερευνά. Την ωραίαν εν
μοναζούσας προκατείχε μεν ΕΙΣ - ένας -
άλλος δε δυνάστης αρπάζων εδέσμει. Η δε
της αρπαγής και του ελκυσμού αιτία πρόκαμοι
τριχών, στηθέων και μασθών αποκαλύψεις,
βραχιώνων εκτάσεις. Τότε εδεσμείτο δούλη
συν τη κυρία, δεσπότης συν τω αργυρωνύτω,
αρχιμανδρίτης συν τω θυρωρώ, τρυφεροί
νέοι συν παρθένοις, παρθένους ας ουχ εώρα
ήλιος, παρθένους ας ο γεννήσας μόλις έβλε-
πεν, ελκόμεναι, ει δε και βία αντωθούντο
και ραβδιζόμεναι». 

Ο ίδιος δε αυτός ιστορικός της Αλώσεως
ιδού πως συνεχίζει να εξιστορεί τα εξαιρε-
τικώς θλιβερά συμβάντα. «Τα δε του ναού
πώς; Τι είπω ή τι λαλήσω; Εκολλήθη η
γλώσσα μου τω λαρυγγί μου, ου δύναμαι
ελκύσαι πνεύμα του στόματός μου σφρα-
γέντος. Αυθαιρόν οι κυνές τας αγίας εικόνας
κατέκοψαν τον κόσμον αφελόντες, τας αλύ-
σεις, μανουάλια ενδυτάς τας αγίας τράπεζας,
τα φωτοδότα αγγεία άλλα φθείροντες έτερα
λαμβάνοντες τα του ιερού σκευοφυλακίου

τίμια και ιερά σκεύη χρυσά τε και αργύρα
και εξάλλης τιμίας ύλης κατασκευασθέντα
άπαντα εν μια ροπή συνήγαγον, αφέντες
τον Ναόν έρημον και γυμνόν μηδ’ οπούν
καταλείψαντες». Τα σήκωσαν όλα! Ούτε ένα
δεν άφησαν! Ούτε ένα!

«Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ». Αλώθηκε. Κυριεύτηκε
από τα άγρια στίφη της Ασίας. 60.000 και
πλέον Έλληνες και Ελληνίδες σφαγιάστηκαν
ή φονεύτηκαν. Χιλιάδες Έλληνες και Ελλη-
νίδες αιχμαλωτίστηκαν. Βιαιοπραγίες, λεη-
λασίες, φθορές αναρίθμητες! Θησαυροί πο-
λύτιμοι και βαρύτιμοι αρπάχτηκαν «εν ριπή
οφθαλμού». Διαπράχτηκαν όλων των ειδών
τα εγκλήματα! 

«Η Βασιλίς των Πόλεων», «η Βασιλεύου-
σα», το Άνθος της Ανατολής υπέστη απ’
τους βάρβαρους, άγριους, βάναυσους, απο-
λίτιστους, αλλόπιστους κι αλλόφυλους Ασιά-
τες τα πάνδεινα! Επί δύο και πλέον αιώνες
ήταν το προπύργιο της Ορθοδοξίας και το
κέντρο του Ελληνισμού!!! Ανέπτυξε στον
ύψιστο βαθμό τα Γράμματα και τις Τέχνες!!!
Η νομοθεσία της ήταν υποδειγματική και
μοναδική στο Μεσαίωνα. Η καρδιά του νόμου
είναι η ισότητα, η δικαιοσύνη, η διδαχή και
η παιδαγωγία!!! Έδωσε στον κόσμο ένα πο-
λιτισμό αξιόλογο!!! Πολιτισμό αρχών, αξιών,
ιδανικών, προοπτικών, ελπίδων, προσδοκιών,
οραμάτων!!! 

Προστάτεψε τον Χριστιανισμό. Πολέμησε
τους Πέρσες, που άρπαξαν τον Τίμιο Σταυρό
και τον έλαβε πίσω. Πολέμησε βάρβαρους
λαούς και κατήγαγε θριάμβους. Νίκες περι-
φανείς και περίλαμπρες!!! Και άνοιξε, έτσι,
το δρόμο, ώστε «να προχωρήσει η Ευρώπη
προς ολοκλήρωση των αρχών, που κατέλιπε
ο αρχαίος ελληνικός κόσμος».

Η Κωνσταντινούπολη είχε 20 πολιορκίες
και 2 αλώσεις. Αρχή του τέλους ήταν η
άλωσή της από τους Σταυροφόρους το 1204.
Το τέλος της και τέλος ολόκληρης της Ρω-
μαϊκής ή Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήρθε
την 29η Μαΐου 1453, οπότε αλώθηκε από
τους Οθωμανούς Τούρκους. Ο βίος της, βίος
της ιστορικός, δημιουργικός και πολιτιστικός,
λαμπρός και ένδοξος, κράτησε υπέρ τους
δύο αιώνες, ρεκόρ αυτοκρατορικό, παγκό-
σμιο!!!

Μετά την πτώση του Βυζαντινού κράτους
πολλοί διανοούμενοι κατέφυγαν στη Δύση.
Το γεγονός αυτό ευνόησε και ωφέλησε τη
Δύση και μάλιστα πολλαπλώς!!!

Η πτώση της Βυζαντινής ή Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας υπήρξε για τον Ελληνισμό
γεγονός υπερτραγικό και υπεροδυνηρό! Επα-
κολούθησαν χρόνια χαλεπά, δύσκολα, πέ-
τρινα! Χρόνια τραγικά! Χρόνια θλιβερά! Το
Ελληνικό Έθνος υπέστη τα πάνδεινα! Έμεινε,
όμως, πιστό και ακλόνητο στη θρησκεία του,
στη συνείδησή του, στη γλώσσα του, στις
παραδόσεις του. 

Και ήρθε!!! Ήρθε η Ελληνική Επανάσταση
του 1821!!! Ήρθε η ανάστασή του, η απε-
λευθέρωσή του, η αναγέννησή του. Ήρθε
το ηρωικό και θρυλικό ’21 και το έκανε:
Έθνος - Κράτος!!!

Του έδωσε πολιτειακή και πολιτική υπό-
σταση και το ενέταξε στη χορεία των κρατών
της γης!!! 

Του Δημήτρη Γ. Μπράνη
Σχολικού Συμβούλου - Νομικού

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος τίμησε και φέτος,
με τη δέουσα σοβαρότητα και σεβασμό, τη θυσία του
ήρωα της Αλαμάνας και τέκνου της Αρτοτίνας, Αθα-
νασίου Διάκου. Στις 30-4-2014 τελέσθηκε επίσημη Δο-
ξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Λαμίας,
παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνησης και της Βουλής
των Ελλήνων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, του
Δήμου Λαμιέων, των Στρατιωτικών και Αστυνομικών
Αρχών και του Συλλόγου Αρτοτινών «Ο ΑΘ. ΔΙΑΚΟΣ».
Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του
ΔΙΑΚΟΥ που βρίσκεται στο τόπο του μαρτυρίου του
και στη συνέχεια κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα
του ήρωα στην ομώνυμη πλατεία, από την εκπρόσωπο
της Κυβέρνησης, τον Βουλευτή κ. Σταυρογιάννη Νι-
κόλαο εκπρόσωπο της Βουλής, τον Αντιπεριφερειάρχη
κ. Στάϊκο Θωμά εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδος, τον Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή Ταξίαρχο
κ. Φακάκη Δημήτριο, τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Κοτρωνιά
Γεώργιο και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αρτοτινών
«Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ», κ. Κούρλη Ιωάννη. Η τελετή
έκλεισε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής και την ανά-
κρουση του Εθνικού Ύμνου.

ΔΙΑΚΕΙΑ  2014  ΣΤΗ  ΛΑΜΙΑ 

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ 

Άγιος Κωνσταντίνος 2014 

Από την ακολουθία των Αγίων Παθών 
και την περιφορά του Επιταφίου

Από την ακολουθία της Ανάστασης 
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ΑΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Όπως είδαμε στα προηγούμενα η παλιά μο-

ναδική εκκλησία του χωριού, σύμφωνα με τις
γραπτές μαρτυρίες ήταν μικρή για τον πληθυσμό
της Αρτοτίνας και όχι μόνο, ήταν και ετοιμόρροπη,
έπρεπε πρώτα να χτιστεί μια άλλη εκκλησία και
μετά να κατεδαφιστεί η παλιά. Οι πρόγονοί μας
έχτισαν πρώτα το 1896 την εκκλησία του Άη Νι-
κόλα για να εκκλησιάζονται και μετά άρχισε η εκ
βάθρων ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού του πολι-
ούχου του χωριού Αγίου Γεωργίου. 

Πληροφορίες για το χρονικό της ανέγερσης
δεν υπάρχουν. Η επιγραφή που είναι χαραγμένη
σε αγκωνάρι στην νοτιοδυτική γωνία αναφέρει: Ι
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 1905. Ποιος ήταν ο Λουκόπουλος,
ήταν ο αρχιτέκτονας ναοδόμος ή ο Ηπειρώτης
πρωτομάστορας; Οι μόνες πληροφορίες που έχου-
με είναι ότι η Εκκλησία χτίστηκε επί δημαρχίας
Κωνσταντίνου Διάκου και ότι οι μαστόροι ήταν
από την Ήπειρο. H χρονολογία 1905 πρέπει να
είναι η χρονολογία αποπεράτωσης του έργου,
πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να χτιστεί αυτό το
άρτια σχεδιασμένο και μεγαλοπρεπές οικοδόμημα;
Καμιά φάση των εργασιών δεν μπορεί να επιβε-

βαιωθεί, αφού δεν υπάρχουν πηγές ή παράδοση
έστω, για να στηρίξουμε ότι είναι δυνατό να
λεχθεί. Ούτε οικονομικά, έστω για την πρώτη
φάση των εργασιών υπάρχουν στοιχεία. Πώς κα-
λύφθηκε το δυσθεώρητο για την εποχή χρηματικό
ποσό που απαιτήθηκε, για να χτιστούν σε δέκα
περίπου χρόνια δύο εκκλησίες;

Πρόκειται περί Ιερού Ναού του τύπου τρίκλιτης
σταυροειδούς βασιλικής μετά τρούλου που βρί-
σκεται στο κέντρο του βόρειο-ανατολικού άκρου
της άλλοτε κωμόπολης Αρτοτίνας. Είναι ο Μη-
τροπολιτικός Ναός του χωριού και είναι χτισμένος
στη θέση της προϋπάρχουσας μικρής εκκλησίας,
στο ανατολικό άκρο της μεγάλης πλατείας. Εξω-
τερικά πρόκειται περί λιθόχτιστου οικοδομήματος
σε σχήμα σταυρού (στην κάτοψη) με τα εγκάρσια
σκέλη του σταυρού να προεξέχουν. Η πέτρινη
τοιχοποιΐα αποτελείται από ακανόνιστες πελε-
κημένες πέτρες με συνδετικό υλικό ασβέστη και
άμμο. Οι τρείς είσοδοι, τα τρία τρίλοβα και τα
δώδεκα μονόλοβα ανοίγματα (παράθυρα) φωτι-
σμού του ναού κοσμούνται με καλλιτεχνικά σμι-
λεμένα πέτρινα ορθόθυρα και αψίδες. Στην ανα-
τολική πλευρά εξέχουν οι τρείς κόγχες του ιερού
βήματος. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την πα-
ράδοση της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας,
ο ανατολικός προσδιορισμός του κάθε ναού, ορί-
ζεται προς το σημείο που ανατέλει ο ήλιος την
ημέρα της γιορτής του Αγίου, στη μνήμη του
οποίου είναι αφιερωμένος. Στη δυτική πλευρά,
πάνω από την είσοδο υψώνεται το πέτρινο καμ-
παναριό με τις δυο γλυκόηχες καμπάνες, στο
τριγωνικό αέτωμα του καμπαναριού είναι εντοι-
χισμένο ρολόι δωρεά ομογενούς από την Αμερική
Αρτοτινού. Η ξύλινη κεραμοσκεπής στέγη του
ναού αποτελείται από πολλές ανισοϋψείς στεγά-
σεις, στο ψηλότερο σημείο, τέσσερα δικλινή μέρη
της στέγης με τον ανάλογο προσανατολισμό δη-
μιουργούν (σε πάνοψη) το σταυρικό σχήμα, στο
κέντρο του οποίου υψώνεται ο ορθογώνιος τρού-
λος. Στην εξωτερική τοιχοποιΐα και στη στέγη
έχουν γίνει κατά καιρούς διάφορες επεμβάσεις,
οι οποίες ήταν απαραίτητες για την συντήρηση
του ορθόδοξου χριστιανικού μνημείου από τις

δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο
μεγάλο υψόμετρο που βρίσκεται το χωριό. Η
αρχική αρμολιθοδομή διατηρήθηκε μέχρι τη δε-
καετία του ’60 όπου καλύφθηκε με τσιμεντοκο-
νίαμα. Στην τελευταία επέμβαση αφαιρέθηκε το
τσιμεντοκονίαμα, έγινε αμμοβολή και στεγανο-
ποίηση των αρμών. Στη στέγη προστέθηκε τσι-
μεντένιο καλλιτεχνικό κρηπίδωμα και αντικατα-
στάθηκαν τα παλιά βυζαντινά κεραμίδια με τσι-
μεντένια τα οποία αντέχουν στον παγετό.

Είπαμε στην αρχή ότι πρόκειται για τρίκλιτη
βασιλική με τρούλο. Τα κλίτη χωρίζονται μεταξύ
τους από δυο σειρές κιόνων με πέντε κίονες η
κάθε μια. Στην ανατολική πλευρά το μεσαίο κλίτος
καταλήγει στην ημικυκλική κόγχη της Αγίας Τρά-
πεζας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα άλλα δυο
κλίτη, το βόρειο που καταλήγει στην κόγχη της
Προθέσεως και το νότιο στην κόγχη του Διακονι-
κού. Ο ορθογώνιος τρούλος στηρίζεται στους
τέσσερις σταυροειδείς σε κάτοψη κίονες του κυ-
ρίως ναού. Ο τρούλος έχει τετράκλινη στέγη και
εσωτερικά επίπεδη ξύλινη ψευδοροφή. Τα οκτώ
μονόλοβα παράθυρα του τρούλου (δυο σε κάθε
πλευρά) είναι κατάλληλα δομημένα ώστε αφ’
ενός μεν να μειώνουν το βάρος της τοιχοποιΐας
και αφ’ ετέρου να αφήνουν τον φυσικό φωτισμό
να διαχέεται στο εσωτερικό του ναού.  

Γενικά ο ναός είναι μεγάλων διαστάσεων και
αρκετά μεγάλου ύψους το οποίο επέτρεψε την
κατασκευή ξύλινου γυναικωνίτη. Ο γυναικωνίτης
σε σχήμα ελληνικού Π φτάνει προς την ανατολή
μέχρι των προς τη δύση κιόνων του τρούλου.

Το Άγιο βήμα βρίσκεται τρείς βαθμίδες πάνω
από το δάπεδο του ναού, το τέμπλο είναι έργο
του ειδικού τεχνίτη Κοκκαλιά από τη Σπερχειάδα
Φθιώτιδας, ανακατασκευάστηκε το 1959, είναι
χτιστό με ένθετα εικονοθέσια σε τρείς ζώνες, με
γύψινα κοσμήματα την άμπελο και τα ανθέμια.
Κλείνοντας την παρουσίαση του Ιερού Ναού του
Αγίου Γεωργίου να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια
έγιναν τοιχογραφίες στο μεγαλύτερο μέρος του
Ναού. Απομένει η παρουσίαση της αγιογράφησής
του.

Στο επόμενο φύλλο το τέλος

Στην φωτογραφία απεικονίζεται ο Ιερός Ναός 
του Αγίου Γεωργίου όπως ήταν το 1956.

Του Κωνσταντίνου Τσέλιου 

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ  ΤΗΣ  ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ 

Στις 9-3-2014 διεξήχθησαν εκλογές για
την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου Αρτοτινών Μεσολογγίου “Άγιος
Ιωάννης ο Πρόδρομος”.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου έχει ως εξής:
1. Πρόεδρος: Βασιλική Γρηγοράκη
2. Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Κατσαρός
3. Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Τσαμαδιάς
4. Ταμίας: Ιωάννης Τριώτης
5. Ειδ. Γραμματέας: Χαράλαμπος Κατσαρός
6. Έφορος: Ιωάννης Μαυραγάνης
7. Σύμβουλος: Ευστάθιος Διαμαντόπουλος
Εξελεγκτική Επιτροπή: 1. Σία Ζέρβα - Τσαμα-
διά, 2. Παναγιώτης Τριώτης, 3. Γρηγόριος
Κορδοπάτης.

Στις 11 Μαΐου 2014, πραγματοποιήθηκε η
ετήσια εκδρομή του Συλλόγου μας, στις εκ-
βολές του Ποταμού Αχέροντα, Πάργα και
Πρέβεζα. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους
συμμετέχοντες, σημειώνοντας ότι κάθε χρόνο
όλο και περισσότεροι ανταποκρίνονται στις

προσκλήσεις μας, αφού φέτος συμπληρώθηκαν
δύο λεωφορεία. Στις εκβολές του Ποταμού,
επιβιβαστήκαμε σε πλοιάρια, και διασχίσαμε
το ποτάμι, ένα φανταστικό τοπίο, στην συνέ-
χεια επισκεφθήκαμε το Νεκρομαντείο, που
ήταν η είσοδος των ψυχών στον Άδη, περιη-
γηθήκαμε στην Πάργα, όπου περπατήσαμε
στα στενά της, και στη συνέχεια απολαύσαμε
τον απογευματινό μας καφέ στην Πρέβεζα. 

Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή

πολλών νέων ανθρώπων, συγχωριανών μας,
με επικεφαλής τον κ. Κωνσταντίνο Κατσαρό,
λάβαμε και φέτος μέρος στις εκδηλώσεις
των Βαΐων, το Σάββατο του Λαζάρου 12 Απρι-

λίου και την Κυριακή των Βαΐων 13 Απριλίου
2014, στο Μεσολόγγι. Η παρουσία μας ήταν
εντυπωσιακή, φορώντας οι συμμετέχοντες
τις παραδοσιακές στολές που χαρακτηρίζουν
το Ιστορικό Χωριό μας.  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  «ΑΓΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  Ο  ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» 
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ΣΟΦΑ  ΛΟΓΙΑ
Τα μεν άδεια ασκιά τα φουσκώνει

ο αέρας, τους δε ανόητους ανθρώ-
πους η αλαζονεία. «Τους μεν κενούς
ασκούς το πνεύμα διΐστησι, τους δ’
ανοήτους ανθρώπους το οίημα.» 

(ΣΩΚΡΑΤΗΣ 470 π.Χ.-399 π.Χ.)
Η αλαζονεία είναι της ασεβείας

γέννημα. «Δυσσεβίας μεν ύβρις  τέ-
κος.» 

(ΑΙΣΧΥΛΟΣ 525 π.Χ.-456 π.Χ.)
Η ζωή στους ανθρώπους είναι

τρισάθλια και ελεεινή, όταν προτι-
μάται το ψέμα και το άδικο. «Κάκι-
στος βίος και πονηρός τοις ανθρώ-
ποις εστίν, ότε το ψεύδος προκρί-
νεται της αληθείας.»

(ΑΙΣΩΠΟΣ 620 π.Χ.-564 π.Χ.)
Αποκαλύπτει την αλήθεια ο χρό-

νος. «Άγει δε προς φως την αλή-
θειαν χρόνος.» 

(ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ 342 π.Χ.-291 π.Χ.)
Ασφαλής πάντοτε είναι η αλή-

θεια. «Ορθόν αληθεί αεί.» 
(ΣΟΦΟΚΛΗΣ 497 π.Χ.-406 π.Χ.)

ΤΟ  ΑΝΕΚΔΟΤΟ  ΜΑΣ
Ο γάμος μεταξύ ενός γέρου

αγρότη και μιας νεαρής γυναίκας
δεν πήγαινε πολύ καλά. Ως εκ τού-
του, ο γέρος αποφάσισε να πάει
στο γιατρό για να δει τι μπορεί να
κάνει.

Μετά από πολλές εξετάσεις, ο
γιατρός του είπε:

― Την επόμενη φορά που θα εί-
σαι στα χωράφια και αισθανθείς με-
γάλη επιθυμία για τη γυναίκα σου
να μην περιμένεις μέχρι να γυρίσεις
το μεσημέρι ή το βράδυ, αλλά να
τρέξεις στο σπίτι αμέσως!

― Το έκανα, είπε ο αγρότης,
αλλά μέχρι να φτάσω στο σπίτι
ήμουν τόσο κουρασμένος που δεν
μπορούσα να κάνω τίποτα.

Ο γιατρός σκέφτηκε για λίγο
και του λέει:

― Λοιπόν, άκουσε τι θα κάνεις,
θα πάρεις μαζί σου το δίκαννο και
αμέσως μόλις νιώσεις ότι είσαι "δυ-
νατός", θα ρίχνεις μια ντουφεκιά,
και να της πεις ότι όταν ακούει
έναν πυροβολισμό να έρχεται εκείνη
γρήγορα σε εσένα.

Μετά από αρκετές εβδομάδες,
ο γιατρός και ο αγρότης συναντών-
ται τυχαία στο δρόμο και τον ρωτάει
ο γιατρός:

― Λοιπόν, πώς πήγε, όλα εντά-
ξει;

― Τις τρεις πρώτες μέρες, γιατρέ
μου, όλα πήγαν πολύ καλά, στη συ-
νέχεια ξεκίνησε η κυνηγετική πε-
ρίοδος και από τότε δεν την έχω
ξαναδεί...!!! 

Στα  πεταχτά… 

1. ΑΥΖΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ..............................20€
2. ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝ. ............................30€
3. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ. ..................10€
4. ΔΡΟΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣ. ........................50€
5. ΖΑΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡ. ..................10€
6. ΖΑΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ ......................20€
7. ΚΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ..........................10€
8. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ...................20€
9. ΚΑΤΣΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ...................20€

10. ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡ. ..................20€
11. ΚΟΛΟΒΟΥ-ΚΑΤΣΟΥΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝ. ....10€
12. ΚΟΛΟΒΟΥ-ΚΑΤΣΟΥΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝ. ....20€
13. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ. ..................20€
14. ΚΟΥΡΛΗ-ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΘΑ ΙΩΑΝ. ..............30€
15. ΚΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝ ........................40€
16. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡ. ....20€
17. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ........................50€
18. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΚ. ............20€
19. ΜΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ............................20€
20. ΜΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡ. ..........................10€

21. ΜΠΡΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ..................60€
22. ΜΠΡΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ..................20€
23. ΝΤΖΑΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝ. ................20€
24. ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. ............10€
25. ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡ. ................10€
26. ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡ. ................20€
27. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ....................20€
28. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡ. ..................50€
29. ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΜ. ....................30€
30. ΤΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ....................10€
31. ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ....................10€
32. ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡ.....................20€
33. ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝ. ......................20€
34. ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ........................20€
35. ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡ ........................20€
36. ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡ ........................10€
37. ΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣ. ..............................50€
38. ΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣ. ..............................20€
39. ΤΣΙΩΤΑ-ΤΣΙΑΜΑΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΑΡΙΣΤΟΤ. ..................................................50€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

βρήκε απροσδόκητα στις μακρινές εκείνες εποχές
ένα πολύτιμο σύμμαχο μέσα στις ίδιες τάξεις του
γυναικείου πληθυσμού: τo σχεδόν γενικευμένο φαι-
νόμενο της απουσίας της γυναίκας από την πρώτη
γραμμή της εξειδικευμενης εργασίας που συνο-
δευόταν από το χαμηλό έως ανύπαρκτο μορφωτικό
της επίπεδο και από την ασήμαντη συμμετοχή της
στις διάφορες δραστηριότητες της κοινωνικής ζωής.
Δεν είναι επομένως υπερβολή να υποστηριχθεί ότι,
με τις επικρατούσες τότε συνθήκες, η γυναίκα είχε
τεθεί στο περιθώριο της ζωής, ουραγός του πανί-
σχυρου άνδρα... Μέσα σε τέτοιο δυσμενέστατο
κλίμα, χρειάσθηκαν πολυετείς και σκληροί αγώνες
μέχρι να κατοχυρωθεί «θεολογικά» η ανθρώπινη
υπόσταση του ασθενούς φύλου· όντως, η Εκκλη-
σιαστική Σύνοδος του έτους 911 στη Μακόν της
Γαλλίας διακήρυξε επισήμως ότι η γυναίκα είναι...
άνθρωπος! Αυτό ήταν αναμφισβήτητα ένας θετικός
σταθμός για την αποκατάσταση της ισορροπίας
ανάμεσα στα δύο φύλα. Μολαταύτα, επί 10 σχεδόν
αιώνες μετά την εμφάνιση του Χριστιανισμού και
παρά τις ανθρωπιστικές διακηρύξεις του, η πιο πάνω
ακραία τοποθέτηση των κοινωνιών απέναντι στην
προσωπικότητα της γυναίκας παρέμεινε αμετακίνητη,
παραγκωνίζοντας τις τεκμηριωμένες υπέρ αυτής
φωνές από πολλές φωτισμένες διάνοιες, που άρχισαν
κατά καιρούς να υψώνονται τότε δειλά και πότε
θαρραλέα μέσα σε μια εχθρική ατμόσφαιρα...

Η δικαίωση του ρόλου και της αληθινής αποστο-
λής της γυναίκας ήλθε πολύ αργότερα, αντίστοιχα
με την σταδιακή εξέλιξη νέων, πιο προοδευτικών
ιδεών και κανόνων της κοινωνικής ζωής, κάτω από
το πνεύμα του ανθρωπισμού. Είχε πια ανοίξει ο
δρόμος για την βαθμιαία κοινωνική άνοδο της γυ-
ναίκας· βήμα προς βήμα άρχισε με τόλμη και υπομονή,
να εγκαταλείπει τις οπισθοχωρημένες ως τότε
θέσεις της, να μπαίνει, ολοένα και ενεργότερα,
στην παραγωγική διαδικασία στο πλευρό του άνδρα
και να διεκδικεί, πιο θαρρετά, με το πέρασμα του
χρόνου, την θέση που της αρμόζει μέσα στο κοινωνικό
σύνολο.

Η εξελικτική αυτή πορεία επισφραγίστηκε με
την χειραφέτηση της γυναίκας που ολοκληρώθηκε
στην εποχή μας, και της επέτρεψε να κατακτήσει
υψηλούς στόχους, πέρα από κάθε προσδοκία. Η
επιδιωκόμενη ισότητα με το ανδρικό φύλο έχει ξε-
περασθεί προ πολλού και τώρα προβάλλει ένα ανα-
πάντεχο επακόλουθο: οι αλλεπάλληλες και πολύ-
πλευρες επιτυχίες της γυναίκας έφθασαν να απειλούν
σοβαρά την ισορροπία των σχέσεων των δύο φύλων,

μια ισορροπία που οι αναταράξεις της έχουν μοιραίως
δυσμενή αντίκτυπο στη συμβίωση των ατόμων και
κατ' επέκταση του κοινωνικού συνόλου.

Κανείς δε μπορεί να παραβλέψει την απειλή
αυτή, αν λάβει υπόψη του ότι η ανέκαθεν επιζητού-
μενη ισότητα των δύο φύλων θα έπρεπε να προ-
σφέρει μια σταθερή εγγύηση, για την αρμονία στις
σχέσεις τους και για μια αμοιβαία αναγνώριση των
ξεχωριστών ρόλων τους στην καθημερινή συμβίω-
ση.

Η καθημερινή πρακτική όμως, όχι μόνον δεν
επιβεβαιώνει την επιθυμητή αυτή προσδοκία, αλλά
δυστυχώς, παρουσιάζει την απογοητευτική εικόνα
πολυάριθμων ζευγαριών, που ενώ ξεκίνησαν την
κοινή ζωή τους με τις πιο αισιόδοξες προοπτικές,
εντούτοις, στην πορεία της συμβίωσής τους ανα-
φάνηκαν, στις περισσότερες των περιπτώσεων, σύν-
νεφα σύγκρουσης και ανατροπής των ομαλών σχέ-
σεων. Η διερεύνηση των βαθύτερων αιτίων του φαι-
νομένου αυτού είναι βεβαίως έργο της Κοινωνιολο-
γίας. Επειδή όμως δεν παύει να αποτελεί ένα
σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα και μάλιστα με καθη-
μερινά εξαπλούμενες διαστάσεις, δεν θα ήταν άσκο-
πο να επιχειρήσει κανείς να φωτίσει ορισμένες εκ-
δηλώσεις του, αποσκοπώντας να προσεγγίσει πε-
ρισσότερο στον πυρήνα του. Έτσι, θα γίνει φανερό
ότι η συνηθέστερη αιτία του «ξεστρατίσματος» μιας
τέτοιας σχέσης πρέπει να αναζητηθεί μέσα στα
ίδια τα σύγχρονα ζευγάρια.

Όταν καθένα από τα μέλη του έχει εγκλωβιστεί
στα ατομικά του προβλήματα, τα οποία, ως επί το
πλείστον δεν «αγγίζουν» τον σύντροφό του, όταν
τα κοινά ενδιαφέροντα έχουν εξαφανιστεί κάτω
από την ρουτίνα της καθημερινότητας και όταν
στην θέση του αμοιβαίου σεβασμού και της αμοιβαίας
στοργής έχουν μπεί συμπεριφορές γεμάτες αυταρ-
χισμό και εγωπάθεια, τότε η ισορροπία στις σχέσεις
των ατόμων αυτών έχει κλονισθεί ανεπανόρθωτα
με αναγκαία κατάληξη την οριστική διάλυση του
δεσμού.

Κι όμως, όλα είχαν αρχίσει κάποτε ωραία, όπως
τότε, στον Παράδεισο... Όπως και τότε, έτσι και
στην σύγχρονη εποχή, πάντοτε θα βρίσκουμε τον
παράγοντα «Άνθρωπος» ως ένα από τους κύριους
συντελεστές στις εξελίξεις της ζωής και στις επι-
λογές της πορείας του. Ιδιαίτερα, στον γάμο και
στην ελεύθερη συμβίωση οι κανόνες του παιχνιδιού
μοιάζουν ίδιοι: χαλιναγωγώντας τον δύστροπο εαυτό
μας και μετριάζοντας τις απαιτήσεις μας απέναντι
στον σύντροφό μας, μπορούμε να πορευθούμε μαζί
του, με την ελπίδα να ξαναβρούμε ένα χαμένο Πα-
ράδεισο....

Η  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΤΗΣ  ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
Συνέχεια από τη σελ. 3 
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Συγ χω ρια νοί  μας  επαγ γελ μα τίες 

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 
Ασπασία Τσιώτα 
Ψυχολόγος 
Χώρος Συμβουλευτικής 
& Ψυχοθεραπείας 
Πατρ. Ιωακείμ 2 Περιστέρι 12132 
Τηλ.: 210 5775255 
e-mail: aspasia.tsiota@gmail.com

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

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 εσωτ. χώρων-Λιπάσματα-
Xώματα-Σπόροι
Eθν. Aντίστασης-Λεωφ. Σπάτων
Tηλ: 210 6666213 

ΦΥΤΩΡΙΑ 

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 

Μαστρογεωργίου Παναγιώτα
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 

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

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 

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 
Μασούρας Αριστοτέλης Κ.
Καφενείο-Ουζερί “ΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ” 
Λ. Ριανκούρ 20 Αθήνα 
Τηλ.: 210 6410453 
Tριβήλος Kώστας Aρ.
Kαφέ μπαρ-Ψησταριά 
Aρτοτίνα Tηλ.: 22660 51828 
WALL PRESS CAFE BAR
Σιώκη Ευφροσύνη
Μπότσαρη 6-8 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 9943733
e-mail: wallpress@hotmail.com

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  
Xριστοδούλου Mπάμπης
Λογιστικό γραφείο 
Π. Tσαλδάρη 5 
& Xρ. Σμύρνης Bύρωνας  
Tηλ.: 210 7657363 • Kιν.: 6977548908  

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

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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ  &  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

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

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 


