
Αγαπητοί συγχωριανοί, μέλη του Συλλόγου Αρτο-
τινών “Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ”. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρτοτινών
“Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ” σας καλεί στην Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου
2016 στις 10:30 π.μ. στην έδρα του Συλλόγου (οδός
Αλκέτου, αριθ. 56, Βύρωνας) και με θέματα ημερήσιας
διάταξης τα παρακάτω:

3 Διοικητικός απολογισμός επί πεπραγμένων έτους
2015 και λογοδοσία Δ.Σ.

3 Οικονομικός απολογισμός έτους 2015 και έγκρισή
του.

3 Λοιπά θέματα που τυχόν προταθούν και εγκριθεί
η συζήτησή τους σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 3 του
καταστατικού.

Έχει παρατηρηθεί, κυρίως τα τελευταία χρόνια, ότι
η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου είναι έξω από τις
βασικές προτεραιότητες των μελών του, με αποτέλεσμα
η παρουσία τους σε αυτή να είναι πολύ μικρή έως απο-
γοητευτική και συνεχώς μειούμενη, χρόνο με το χρόνο.
Η φυσική παρουσία, όσο το δυνατό περισσότερων
μελών στη Γενική Συνέλευση αλλά και σε όλες γενικά
τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου,
είναι απαραίτητη, βοηθάει, προσθέτει δύναμη και ενέρ-
γεια και ωθεί το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο να συ-
νεχίσει με μεγαλύτερο ζήλο και όρεξη, αντίθετα η
απουσία προκαλεί απογοήτευση, αδυναμία, υποτονι-
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ΙΛΙΟΝ

AP TO TI NA
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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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ΤΗΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ  
31  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2016 

Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΥΧΕΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ  “Ο  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΔΙΑΚΟΣ’’ 

Φωτογραφία από την 

συγκέντρωση της 

“Δωρικής 

Αδελφότητας” 

στο Γαλάτσι Αττικής 

το 1924. 

Κάτω και αριστερά 

από το λάβαρο 

διακρίνεται ο Ιωάννης 

Ζάβαλης μετά 

του υιού του Αθανασίου. 

Η   Π α λ ι ά   μ α ς   φ ω τ ο γ ρ α φ ί α  

Συνέχεια στη σελ. 2 
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ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  

ΘΑΝΑΤΟΙ 

Ο ΝΙΚΟΣ Ι. ΖΑΡΟΝΙΚΟΣ, κατέθεσε στο Σύλλογο το ποσό των 4.000€, για
την οικονομική στήριξη της εφημερίδος και την εκτέλεση κοινωφελών έργων
καλλωπισμού του χωριού.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες. 

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 
Μαυραγάνη Αντωνία
Μαυραγάνης Περικλής
Μαυραγάνης Ιωάννης

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

Κουλόπουλος Κωνσταντίνος
Τσέλιου Χριστίνα 
Τσορτέκης Ιωάννης
Eκδότης - Διευθυντής:
ΓιάννηςΓιάννης Κούρλης Κούρλης 
Τηλ.: 210 6749561 Τηλ.: 210 6749561 
Κιν.: 6972097589 Κιν.: 6972097589 
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

• H Γεωργία Σούφλα του Ιωάννου
στις 23-10-2015 αποφοιτώντας από
τη ΣΣΑΣ ορκίστηκε Αξιωματικός Ση-
μαιοφόρος (Φαρμακοποιός) στο Πο-
λεμικό Ναυτικό.

• Ο Κορδοπάτης Επαμεινώνδας
του Γρηγορίου πέτυχε στο τμήμα Μα-

θηματικών του Πανεπιστημίου Πα-
τρών.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου τους συγ-

χαίρει και τους εύχεται, καλή στα-

διοδρομία στη Γεωργία και καλή φοί-

τηση και πρόοδο στον Επαμεινώνδα. 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 

ΔΩΡΕΕΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ..........................................20€

ΖΑΒΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘ. ..............................................20€

ΖΑΒΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ................................................20€

ΖΑΒΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝ. ........................................20€

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ..................................10€

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ......................................10€

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝ. ....................................10€

ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ................................................10€

ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓ. ..................................20€

ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ-ΖΑΒΑΛΗ ΕΛΕΝΗ................................20€

ΤΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ......................................10€

ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ................................15€

ΚΑΚΚΑΛΗ-ΔΕΔΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝ. ........................50€

ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ.............................20€

• Την 4-11-2015 απεβίωσε στην

Αθήνα, σε ηλικία 87 ετών, η Γεωργία

Ι. Κακκαλή. Η νεκρώσιμη ακολουθία

και η ταφή της έγιναν την 6-11-2015

στην Αρτοτίνα.

• Την 5-11-2015 απεβίωσε στην

Αθήνα, σε ηλικία 77 ετών, ο Νικολο-

γιάννης Σπυρίδων, σύζυγος της Αρ-

τεμισίας Σιαπέρα. Η νεκρώσιμη ακο-

λουθία και η ταφή του έγιναν την 6-

11-2015 στο Νεκροταφείο Αγίων Θε-

οδώρων Ιλίου.

• Την 1-12-2015 απεβίωσε στη Λα-
μία, σε ηλικία 66 ετών, ο Δημήτριος
Π. Λαρύγγας. Η νεκρώσιμη ακολουθία
και η ταφή του έγιναν την 2-12-2015
στο Λιδωρίκι.

• Την 21-12-2015 απεβίωσε στην
Αρτοτίνα, η Μπραούνου Γεωργία του
Ξενοφώντα, σε ηλικία 89 ετών. Η νε-
κρώσιμη ακολουθία και η ταφή της,
έγιναν στην Αρτοτίνα την 22-12-2015.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει
στους οικείους τους, τα θερμά του
συλλυπητήρια. 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

ΕΥΧΕΣ  ΤΟΠΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ

Εκ μέρους του Τοπικού Συμβουλίου Αρτοτίνας εύχομαι

ολόψυχα ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ. Υγεία, ευτυχία τόσο σε

εσάς όσο και στις οικογένειές σας. Το φως των Χρι-

στουγέννων να πλημμυρίσει τις καρδιές και τις ψυχές

όλων μας. Ο νέος χρόνος να φέρει καλύτερες μέρες,

να έχουμε ειρήνη, προκοπή και αγάπη μεταξύ μας.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας 

Κάππας Βασίλειος

Η Διαχειριστική Επιτροπή

της Ιεράς Μονής Τιμίου Προ-

δρόμου Αρτοτίνας εύχεται

από καρδίας σε όλους τους

χωριανούς, τους φίλους και

ευλαβείς προσκυνητές “Καλά

και Ευλογημένα Χριστούγεν-

να”.

Το Νέο Έτος να φέρει

Υγεία, Αγάπη, Ειρήνη, Χαρά,

Αισιοδοξία και Πνευματική

Αναγέννηση για ένα καλύ-

τερο αύριο.

Σας γνωρίζουμε ότι τα

έργα για την συντήρηση του

πρώτου κτιρίου συνεχίζονται,

αλλά τα πενιχρά έσοδα της

Ιεράς Μονής δεν αρκούν για

να καλύψουν το κόστος και

τις ανάγκες που προκύπτουν.

Παίρνουμε το θάρρος να σας

παρακαλέσουμε για την οι-

κονομική σας συνδρομή προ-

κειμένου να συνεχίσουμε και

να ολοκληρώσουμε τις ερ-

γασίες που κρίνονται απα-

ραίτητες για την συντήρηση

ενός Θρησκευτικού και Ιστο-

ρικού Μνημείου για να μείνει

παρακαταθήκη στα παιδιά

μας. 

Για τις εργασίες έχουν

συνεισφέρει:

Γενούζη Δήμητρα (Σιαπέρα)

200€ στη μνήμη του συζύγου

της Νικολάου Γενούζη

Ζαχαρή Αικατερίνη 20€

Λαινάρ Μαρία 20€

Τσιπούνης Κωνσταντίνος

του Βασιλείου 100€

Τους ευχαριστούμε θερμά

και ελπίζουμε σε μεγαλύτερη

συμμετοχή.

Με τιμή 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Επιστολή Ιεράς Μονής  
Τιμίου  Προδρόμου 

κότητα και κυρίως αποθαρρύνει την
είσοδο νέων μελών και τέλος οδηγεί
στη διάλυση. 

Αυτό θέλουμε; Ασφαλώς όχι! Δεν
αξίζει κάτι τέτοιο στο όμορφο χωριό
μας και το Σύλλογό του. Υποχρέωση
όλων μας, μικρών και μεγάλων, να συ-
νεχίσουμε και θα συνεχίσουμε! Το
χρωστάμε σε όλους τους πριν από

εμάς Αρτοτινούς, τους προγόνους μας
και τις παρακαταθήκες που μας άφη-
σαν. 

Η παρουσία όλων μας λοιπόν, κρί-
νεται απαραίτητη. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ. 

Με ιδιαίτερη τιμή 
και εκτίμηση 

το Δ.Σ. 
του Συλλόγου Αρτοτινών
“Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ” 

ΤΗΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ  31  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2016 
Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συνέχεια από τη σελ. 1 
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Σ
τον αιώνα μας, που διανύει τα πρώτα του
βήματα, οι ανθρώπινες δραστηριότητες
και γενικά ο ρυθμός της ζωής έχουν

πάρει μια ξέφρενη ταχύτητα, εναρμονισμένη
με τον ηλεκτροκίνητο και μηχανοποιημένο παλμό
της σύγχρονης εποχής. Η καθημερινότητα δια-
γράφει μια πυρετώδη πορεία και όλα κινούνται
και λειτουργούν κάτω από την πίεση του άπια-
στου χρόνου, στο κυνηγητό του οποίου έχουμε
όλοι ριχθεί, κυριαρχημένοι από άγχος και ανα-
σφάλεια. Μέσα στο κλίμα αυτό οι επαφές με
τους γύρω μας και γενικότερα η ανθρώπινη
επικοινωνία έχασαν τη γνωστή παλαιότερα αμε-
σότητά τους και αντικαταστάθηκαν από νέα συ-
στήματα, άγνωστα και ακατανόητα για πολ-
λούς.

Εφοδιασμένοι με τα δώρα της Τεχνολογίας
και τις δυνατότητες που προσφέρονται, αφο-
μοιώνουμε βαθμιαία τις πιο συγχρονισμένες με-
θόδους επικοινωνίας, καταργώντας χωρίς τύψεις
τους ξεπερασμένους πια τρόπους επαφής, με
τις επισκέψεις, τις χειραψίες, την ταχυδρομική
αλληλογραφία... Στη θέση τους μπήκαν εξου-
σιαστικά, μέσα από την διαδικασία της πλη-
κτρολόγησης, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα
φαξ και τα κινητά τηλέφωνα, στην υπηρεσία
των σύγχρονων και ποικίλων αναγκών μας. Ει-
δικώτερα, η διάδοση των κινητών τηλεφώνων
έχει πάρει στις ημέρες μας ιλιγγιώδεις διαστά-
σεις, αφού η εύκολη και γρήγορη χρησιμοποίησή
τους απαλλάσσει τους κατόχους τους από την
ενοχλητική συνήθεια των τυπικών επισκέψεων
και των ανεπιθύμητων προσωπικών επαφών...
Αυτή ακριβώς η δυνατότητα αποφυγής δυσά-
ρεστων συνομιλιών με ενοχλητικά ή αντιπαθή
άτομα, ευνόησε την ανάπτυξη των λεγομένων
«αναπάντητων κλήσεων», η συχνότητα των
οποίων πολλαπλασιάζεται σε υψηλά επίπεδα,
ανάλογα με τον αυξανόμενο ρυθμό αδιαφορίας
στις διαπροσωπικές σχέσεις μας. Ξέχωρα από
τα παιδικής και εφηβικής ηλικίας άτομα, καθώς
και εκείνα, που η ανωριμότητά τους τα εξομοιώνει
με ανηλίκους - και για τα οποία η αλόγιστη
χρήση των κινητών τηλεφώνων έχει συνήθως
ψυχαγωγικό χαρακτήρα ή ανούσιο περιεχόμενο
- για όλους τους υπόλοιπους λογικούς χρήστες
τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν ένα αποτελε-
σματικό όργανο προώθησης των καθημερινών
προβλημάτων και γενικά υποθέσεων ή επαφών

που κρίνονται αναγκαίες. Στην τελευταία μοίρα
ενδιαφέροντος και προσωπικών τηλεφωνημάτων
κινούνται οι συνδιαλέξεις που πηγάζουν από
γνήσια ψυχική παρόρμηση και ειλικρινή αισθή-
ματα, παρ' όλον ότι, τις περισσότερες φορές η
αληθοφάνεια μιας «ζεστής» επαφής κρύβει βα-
θύτερες σκοπιμότητες και υπολογισμούς. Έτσι,
το γεγονός ότι μια αναπάντητη κλήση παραμένει
τελικά αναπάντητη, καταλήγει να απεικονίζει
συχνά τις πραγματικές διαθέσεις μας απέναντι
σε πολλούς τρίτους, ξένους και δικούς μας...

Όμως, εκτός από τις προαναφερόμενες,
υπάρχουν πολλές άλλες, «αναπάντητες κλήσεις»
που δεν κωδικοποιούνται, ούτε καταγράφονται
σε κινητά τηλέφωνα... Τέτοιες κλήσεις - εκκλή-
σεις, αμέτρητες σε αριθμό και ποικιλία, διατυ-
πωμένες άλλοτε φωναχτά και άλλοτε σε χαμη-
λούς και ταπεινούς τόνους, δεν απευθύνονται
σε συγκεκριμένο παραλήπτη, προορίζονται όμως
τόσο για μαζικούς αποδέκτες όσο και για καθένα
από εμάς. Στις «κλήσεις» αυτές -που είναι αλη-
θινά οι φωνές των γύρω μας- περιλαμβάνονται,
μεταξύ πολλών άλλων, οι κραυγές απόγνωσης
και τα βουβά βλέμματα ικεσίας από εξαθλιωμέ-
νους συνανθρώπους μας, που οι σκληρές συν-
θήκες της ζωής τους κατέβασαν στα τελευταία
σκαλοπάτια της ανέχειας και της ασθένειας ή
τους στέρησαν την θαλπωρή της οικογένειας.

Περιλαμβάνονται ακόμη: η αναζήτηση μιας
στοργικής προσέγγισης από παιδιά, που είχαν
την ατυχία να μεγαλώνουν χωρίς οικογένεια, ή
μέσα σε οικογένεια διαλυμένη που τα φορτώνει
με ψυχικά τραύματα, οι αδύναμοι και μισοσβη-
σμενοι ψίθυροι ηλικιωμένων και πασχόντων
ατόμων, που η απάνθρωπη αστοργία των «δικών»
τους τα καταδίκασε να ζουν εγκαταλειμμένα
σε συνθήκες αφόρητης μοναξιάς και κακοπέ-
ρασης και είναι επίσης οι άφωνες αλλά τόσο
εύγλωττες εκκλήσεις για συντροφικότητα, για
μια πιο εγκάρδια συγγενική σχέση, για μια ειλι-
κρινέστερη φιλία από στρατιές συνανθρώπων
μας, που μέσα σε μια γενικευμένη και ανελέητη
αποξένωση, αποζητούν μάταια ένα πλησίασμα
ανθρωπιάς, ακόμη και ένα απλό, ζεστό καλημέ-
ρισμα.

Πίσω από τις εκθαμβωτικές λάμψεις και την
προκλητική σπατάλη, που περιβάλλουν τις εκ-
δηλώσεις των ισχυρών του πλούτου, υπάρχει
ένας ολόκληρος κόσμος που διαβιώνει μέσα σε
συνθήκες δυστυχίας, οικονομικής εξαθλίωσης

και εγκατάλειψης. Η εικόνα  αυτή επιδεινώνεται
από την καθημερινά εξαπλούμενη αδιαφορία
προς τους γύρω μας, μια αδιαφορία που ξεκινάει
από την υπερβολική φιλαυτία μας, και φθάνει
μέχρι την εξοργιστική απάθεια για ό,τι συμ-
βαίνει έξω από τον «εαυτούλη» μας. Εγκλημα-
τικές ενέργειες που πραγματοποιούνται σχεδόν
εμπρός μας, χωρίς να προκαλούν την παραμικρή
αντίδρασή μας, ή την αυθόρμητη συμπαράστασή
μας προς τα θύματά τους, καθώς και δυσάρεστα
περιστατικά της καθημερινής ζωής (τραυματισμοί,
τροχαία ατυχήματα κλπ.) που εκτυλίσσονται δί-
πλα μας και που έπαυσαν να συγκινούν την
ευαισθησία μας, όλα αυτά είναι νοσηρά φαινό-
μενα τα οποία δικαιολογούν εκείνους που υπο-
στηρίζουν ότι η κοινωνία μας έγινε πολύ σκληρή
και απάνθρωπη. Φαίνεται, δυστυχώς, ότι αυτό
ήταν το υπέρογκο τίμημα που έπρεπε να πλη-
ρωθεί για την παθιασμένη προσκόλλησή μας
στα δώρα του τεχνολογικού «πολιτισμού», στο
ασταμάτητο κυνήγι του με οποιαδήποτε μέσα
πλουτισμού, στο αγκάλιασμα των κάθε είδους
ανέσεων και απολαύσεων και στην αχαλίνωτη
λατρεία της ύλης, στον βωμό της οποίας θυσιά-
σαμε κάποιες ξεχασμένες και άχρηστες έννοιες,
όπως «ανθρωπιά, φιλότιμο και λεβεντιά» και
στη θέση τους υψώσαμε και προσκυνούμε τα
είδωλα της εγωπάθειας, της καλοπέρασης και
της αποξένωσης...

Μέσα σ' αυτό το αφιλόξενο κλίμα, αλλε-
πάλληλα συσσωρεύονται τα ανησυχητικά μη-
νύματα για ό,τι αρνητικό θέτει σε κίνδυνο την
ομαλότητα του κοινωνικού βίου. Σε μια κοινωνία
που νοσεί, τα μέσα της θεραπείας και της ανάρ-
ρωσης μπορεί να βρεθούν μέσα στο υγιές στέ-
λεχος του κορμού της. Σ' εκείνη την υπολογίσιμη
μερίδα των συνετών συνανθρώπων μας που
διατηρούν αμείωτα την ανθρωπιά και τα υψηλά
συναισθήματα και που έχουν συνδέσει τα «πι-
στεύω» τους με ηθικές και πνευματικές αξίες
έχει εναποτεθεί η ελπίδα για την επιβαλλόμενη
εξυγίανση των ελαττωματικών και νοσηρών
τμημάτων του κοινωνικού ιστού.

Όσο υπάρχουν τέτοιοι ολοκληρωμένοι άν-
θρωποι, η φλόγα του ρωμέϊκου φιλότιμου δεν
θα σβήσει, η αναστήλωση του πεσμένου ηθικού,
όσων λιποψύχησαν θα πραγματοποιηθεί με κοινή
προσπάθεια και θα υπάρξει, επιτέλους, μια θερμή
ανταπόκριση στις απελπισμένες, «αναπάντητες
κλήσεις»… 

ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ «ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ»… 

Γράφει ο Βάσος Αποστολάκης 

ΚΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ  
ΠΙΤΑΣ  ΚΑΙ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ
Με τον καινούργιο χρόνο και συγκεκρι-

μένα την Κυριακή 17 Ιανουαρίου, ο Σύλλογός
μας ξεκινά τις δραστηριότητές του για το
2016, από το χωριό μας την όμορφη Αρτο-
τίνα. Συγκεκριμένα το Δ.Σ. του Συλλόγου
θέλοντας να δώσει χαρά και να τιμήσει
όλους αυτούς που πιστοί φύλακές της, δεν
την αποχωρίζονται και παραμένουν εκεί κα-
θόλη τη διάρκεια του χρόνου, απεφάσισε
να κόψει Πρωτοχρονιάτικη πίτα του χωριού
από κοινού με την Τοπική Κοινότητα. Η εκ-
δήλωση θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά
το πέρας της Θείας Λειτουργίας στο Καφέ
μπαρ-Ψησταριά του Τριβήλου. 

ΕΤΗΣΙΑ  ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ 

– ΚΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ  ΠΙΤΑΣ 
Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας θα

πραγματοποιηθούν φέτος στην αίθουσα εκδηλώσεων “ΚΕΦΙ” στον Υμηττό, στις 14
Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00.

Το κόστος συμμετοχής είναι 18,00€ ανά άτομο, και περιλαμβάνει πλήρες μενού,
κρασί, νερά και αναψυκτικά. Τη μουσική κάλυψη της εκδήλωσης θα αναλάβει η
καθόλα εξαιρετική λαϊκή ορχήστρα, της λαϊκής βραδιάς του Αυγούστου στο χωριό,
εμπλουτισμένη με παραδοσιακό κλαρίνο και λαούτο. Ειδικότερα συμμετέχουν: Η
Μαρία Τσάμη στο τραγούδι, ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης στην κιθάρα και το τραγούδι,
ο Παναγιώτης Μπουζέας στο μπουζούκι, ο Θοδωρής Χριστόπουλος στα πλήκτρα, ο
Απόστολος Βαγγελάκης στο κλαρίνο και το τραγούδι και ο Αλέξανδρος Σωτήρχος
στο λαούτο.

Προσκαλούμε όλους τους Αρτοτινούς αλλά και τους φίλους της Αρτοτίνας να
έλθουν κοντά μας, για ένα ξέγνοιαστο και γεμάτο κέφι και χορό Κυριακάτικο μεσημέρι. 

Ιδιαίτερη ανταπόκριση στο κάλεσμά μας περιμένουμε από τις νέες και νέους του
χωριού μας. 
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14-2-2015: Ετήσια Χοροεσπερίδα Συλλόγου. 14-2-2015: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας. 

25η Μαρτίου 2015: Επιμνημόσυνη Δέηση-Κατάθεση Στεφάνων 
στο μνημείο προτομής Αθ. Διάκου 

9-5-2015: Εκδηλώσεις “ΔΙΑΚΕΙΑ 2015’’ της ΠΣΕ στη Λαμία. 

20-6-2015: Γιορτή Μελισσοκόμων 23-8-2015: “ΔΙΑΚΕΙΑ 2015’’ Επιμνημόσυνη Δέηση. 

23-8-2015: “ΔΙΑΚΕΙΑ 2015’’ Κατάθεση Στεφάνου από Πρόεδρο ΔΩΡΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ. 23-8-2015: Από τα Εγκαίνια του γηπέδου Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης.

23-8-2015: Απονομή Μεταλλίων στους νικητές του Αγώνα Θυσίας. 29-8-2015: Μονή Προδρόμου, περιφορά εικόνος.
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Χριστούγεννα! Εορτή πανχριστιανική και παγ-
κόσμια. Εορτή της Γεννήσεως του Χριστού! Η Γέν-
νηση του Χριστού αποτελεί γεγονός κοσμοϊστορικό
και κοσμοσωτήριο! 

Χριστούγεννα! Η «Μητρόπολις των Εορτών».
Λόγος του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. 

Χριστούγεννα! Η «Γενέθλιος Ημέρα της Αν-
θρωπότητος». Λόγος του Μ. Βασιλείου. 

Χριστούγεννα! Η «Εορτή της Αναδημιουργίας».
Λόγος του Γρηγορίου του Θεολόγου. 

«Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε
ο Θεός τον Υιόν Αυτού, γενόμενον εκ γυναικός,
γενόμενον υπό νόμον, ίνα τους υπό νόμον εξαγο-
ράση, ίνα την υιοθεσίαν απολάβωμεν» (Γαλ. 4, 4-
5). Λόγος του Αποστόλου των Εθνών, του Θείου
Παύλου. 

Όταν, λοιπόν, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο
Θεός έστειλε στον κόσμο τον Υιό Του το Μονογενή,
για να φέρει την Ανθρωπότητα ξανά στη Θεογνωσία! 

«Η προσδοκία των Εθνών εφανερώθη εν σαρκί».
Ο «Αχώρητος εχώρησε εν Σπηλαίω». Ο «αόρατος
έγινε ορατός». Ο «Αναφής - ο αψηλάφητος - έγινε
ψηλαφητός». 

«Ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσε εν ημίν».
Λόγος του Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Λόγος,
λοιπόν, ο Προαιώνιος έλαβε μορφή ανθρώπινη.
Σχήμα ανθρώπου. Η Παρθένος Μαρία έλαβε τη μο-
ναδική τιμή να γίνει η Υπεραγία Θεοτόκος! Να
γίνει η Θεομήτωρ. Να γεννήσει, «Θείω θελήματι»,
μέσα σ’ ένα φτωχό, λιτό κι απέριττο σπήλαιο της
Βηθλεέμ, τον Υιό και Λόγο του Θεού! 

Ποιοι έσπευσαν και προσκύνησαν ευλαβικά το
Θείο Βρέφος; Πρώτοι «οι αγραυλούντες ποιμένες».
Το προσκύνησαν ευλαβικά και του πρόσφεραν κατά
την πανανθρώπινη συνήθεια δώρα. Έπειτα οι Μάγοι,
οι Σοφοί της Ανατολής. Είχαν διαβάσει για τον ερ-
χομό του Μεσσία. Είδαν το υπέρλαμπρο και υπερ-

φωτεινό Άστρο, που φάνηκε επάνω στον ουρανό
της Βηθλεέμ, μόλις ο Μεσσίας ήρθε στον Κόσμο,
μήνυμα και αναγγελία της Γεννήσεώς Του, ήρθαν
στη Γη της Παλαιστίνης, το προσκύνησαν ευλαβικά
και του πρόσφεραν «χρυσόν, λίβανον και σμύρναν»,
δώρα βαρύτιμα και συμβολικά. 

Έκτοτε το προσκυνούν οι αιώνες. Το προσκυνά
η Οικουμένη. Η Υφήλιος προσκυνά το Σωτήρα και
Λυτρωτή του κόσμου. Το Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό! 

Η σάρκωση του Λόγου αποτελεί γεγονός κο-
σμοϊστορικό, γεγονός μοναδικό και αδιαμφισβήτητο.
Αποτελεί, όμως, ταυτοχρόνως και μυστήριο, μυ-
στήριο θείο, ιερό και ανερμήνευτο. «Το μυστήριον
έρευναν ου φέρει» κατά τους Θεοφόρους Πατέρες. 

Ιησούς Χριστός! Ο Θεάνθρωπος! Ο Τέλειος
Θεός και ο Τέλειος Άνθρωπος. Ιδού και η μαθηματική
εξίσωση: ΘΕΟΣ + ΑΝΘΡΩΠΟΣ = ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ!
Δύο φύσει: η Θεία και η Ανθρώπινη, ΜΥΣΤΗΡΙΟ!
Ενυπάρχουν, υποστατικά ενωμένες, στο ένα και
το αυτό πρόσωπο, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού!
Του Υιού και Λόγου του Θεού! 

Ο Υιός και Λόγος του Θεού «ενανθρώπησε».
Γιατί όμως; Ποιά η αιτία και ποιός ο λόγος; Αυτό
το αιτιολογεί έξοχα, θαυμάσια, ο Άγιος Ιωάννης ο
Δαμασκηνός, πατήρ της Εκκλησίας, και πατήρ δογ-
ματικός «μέγας». Ιδού, λοιπόν, πως το αιτιολογεί:
«Ενανθρώπησε ο Υιός του Θεού, για να φέρει
ξανά τον άνθρωπο στη Θεογνωσία! Για το σκοπό
αυτό τον δημιούργησε». 

Ο Ιησούς Χριστός, λοιπόν, «ενανθρώπησε», για
να κάνει ξανά τον άνθρωπο θεογνώστη. Να τον
επαναφέρει στο δρόμο του Θεού, στο δρόμο του
φωτός και της αληθείας. 

Είπε: «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας
Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν». Ο
Θεός λοιπόν, ως πνεύμα, είναι «πανταχού παρών
και τα πάντα πληρών». Άρα, μπορεί να λατρεύεται,
οπουδήποτε, ιδιαιτέρως δε στους Ιερούς Ναούς,
στους τόπους της κοινής λατρείας και της κοινής
προσευχής και σύμφωνα με τη ρήση «ΕΝ ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑΙΣ ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ». Και, ως πνεύμα,

πρέπει. Να λατρεύεται απ’ τους λάτρες του πνευ-
ματικά και αληθινά, να προσκυνείται ως Ον υπέρτατο
με πίστη ακλόνητη, ατάραχη και ασάλευτη. Να λα-
τρεύεται με την ψυχή, τη διάνοια, το πνεύμα! 

Είπε: «Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΗ ΕΣΤΙ». Ο Θεός είναι
αγάπη! Και αγάπη θέλει να είναι και το δημιούργημά
Του, ο άνθρωπος! Ν’ αγαπά τον πλησίον του, το
συνάνθρωπό του, όπως τον εαυτό του. Ο άνθρωπος
είτε του ενός φύλου είναι, είτε του άλλου, είτε
στη λευκή φυλή ανήκει, είτε στη μαύρη, είναι δημι-
ούργημα του Θεού. Είναι άνθρωπος, είναι πρόσωπο!
Όλοι οι άνθρωποι ενώπιον του Θεού είναι ίσοι.
Έχουν την ίδια αξία και τις ίδιες ανάγκες. Η αγάπη
του Θεού είναι πλήρης, πραγματική, αληθινή. Είναι
απέραντη και καθολική. 

Ο Θεός θέλει ο άνθρωπος, το δημιούργημά
Του ν’ αγαπά αληθινά τον πλησίον του. Και άμα
τον αγαπά αληθινά, τότε γίνεται ηθικός και δίκαιος,
τίμιος και ειλικρινής. Τότε χτίζει. Δημιουργεί. Γίνεται
ειρηνοποιός, κοινωνικοποιός, πολιτισμοποιός. 

Ο Θεός θέλει το δημιούργημά του, τον άνθρωπο
υπηρέτη της αγάπης, της αρετής, της αλήθειας. Κι
ο Θεάνθρωπος Ιησούς, διάκονος της αγάπης, της
αρετής, της αλήθειας έγινε, πιστός διάκονος και
χάριν αυτής, πρόσφερε τον εαυτό Του θυσία και
ολοκαύτωμα! 

Η αγάπη είναι η αρετή! Είναι η αλήθεια! Είναι ο
Θεός! Είναι το καλό και το ωραίο, το τίμιο και το
ηθικό, το ορθό και το δίκαιο, το ευγενές και το
υψηλό, το ιδανικό και το ιδεώδες. Αυτή ανυψώνει
τον άνθρωπο, την οικογένεια, την κοινωνία, το
έθνος, την πατρίδα. 

Αυτή γίνεται η πηγή των αγαθών, η πηγή του
υλικού και πνευματικού πλούτου, η πηγή της χαράς
και της ευτυχίας! 

Όπου η αγάπη δεν υπάρχει εκεί φυτρώνουν
όλα τα ανθρώπινα δεινά όλα τα ανθρώπινα δράματα
και όλες οι ανθρώπινες τραγωδίες. Εκεί φυτρώνουν
οι ποταμοί των πόνων και των δακρύων, των
θλίψεων και των στεναγμών. 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ:  Η «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΤΩΝ  ΕΟΡΤΩΝ» 
Γράφει ο Δημήτρης Γ. Μπράνης 
Σχολικός Σύμβουλος - Νομικός 

29-8-2015: Εκδήλωση «ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ». 29-8-2015: Εκδήλωση «ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ». 

ΔΙΑΚΕΙΑ 2015: Ποδοσφαιρική Ομάδα Νέων. ΔΙΑΚΕΙΑ 2015: Ποδοσφαιρική Ομάδα Ανδρών. 
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Έ
ρευνα των Πανεπιστημίων
του Στάνφορντ των ΗΠΑ
και της Παβίας της Ιταλίας

απαντά ευθέως στον περιβόητο
Φαλμεράγερ.

Δεν έχει επηρεασθεί από τους
Σλάβους ούτε από.... τους Τούρ-
κους, παρά τα 400 χρόνια σκλα-
βιάς.

Evτυπωσιακό! To DNA (γενετική
σύσταση) των Ελλήνων καταδει-
κνύει πως σε ποσοστό 99,5% πρό-
κειται για… καθαρά καυκάσια φυλή
(λευκή φυλή)!

Γεγονός που σημαίνει πως η
συνεισφορά στη γενετική σύσταση
των Ελλήνων, άλλων πληθυσμια-
κών ομάδων, εκτός της λευκής,
αποτελεί ελάχιστο ποσοστό, μι-
κρότερο… του 0,5%!

To DNA των Ελλήνων, όπως
έδειξε πρόσφατη διεθνής πανεπι-
στημιακή έρευνα, δεν έχει επηρε-
ασθεί από τους Σλάβους, -όπως
ισχυρίζονται ορισμένοι- ούτε από
τους Τούρκους παρά τα 400 χρόνια
σκλαβιάς!

Ουσιαστικά έτσι έχουμε τη σύγ-
χρονη επιστημονική απάντηση στις
θεωρίες του Φαλμεράγερ. Καταρ-
ρίπτεται επίσης, μια άλλη θεωρία
που ισχυριζόταν ότι οι Αρχαίοι Έλ-
ληνες, ήταν μαύροι… Ε, δεν υπήρ-
ξαν ποτέ μαύροι! Δεν είναι λίγοι
όσοι υποστήριξαν και έγραψαν
περί «Μαύρης Αθηνάς» (για τη
Θεά Αθηνά) και πολλές άλλες θε-
ωρίες χωρίς καμιά επιστημονική
υπόσταση. Όλες αυτές οι …αν-
θελληνικές -θα έλεγε κανείς- θε-
ωρίες καταρρίφθηκαν, όχι μόνον
από μία έρευνα, αλλά από επτά
διαφορετικές μεγάλες επιστημο-
νικές έρευνες, Ευρωπαίων και Αμε-
ρικανών ερευνητών.

Ο καθηγητής του Τομέα Γενε-
τικής, Ανάπτυξης και Μοριακής
Βιολογίας του ΑΠΘ, Κωνσταντίνος
Τριανταφυλλίδης, και η ερευνητική
του ομάδα συμμετέχουν σε διεθνή
ερευνητικά δίκτυα, των οποίων
απώτερος στόχος είναι να ιχνη-
λατηθεί η βιολογική ιστορία των
ευρωπαϊκών πληθυσμών. Ο συν-
τονισμός της συγκεκριμένης έρευ-
νας, η οποία αφορά στη γενετική
σύσταση των Ελλήνων -και άλλων
λαών- έγινε από το Πανεπιστήμιο
του Στάνφορντ των ΗΠΑ, την ερευ-
νητική ομάδα του κ. Τριανταφυλ-
λίδη και το Πανεπιστήμιο της Πα-
βίας της Ιταλίας.

Η ταυτότητα της έρευνας.
Συμμετείχαν, επίσης, άλλα 5

ερευνητικά εργαστήρια διαφόρων
χωρών (από τη Βαγδάτη μέχρι τη
Μόσχα). Τα αποτελέσματα της
έρευνας δημοσιεύθηκαν στο αμε-
ρικανικό περιοδικό «Γενετική του
Ανθρώπου».

Τίτλος της έρευνας: «Η προ-
έλευση, διασπορά και διαφορο-
ποίηση των απλοομάδων Ε και J,
του χρωμοσώματος Υ: Συμπερά-

σματα για τη νεολιθική αποίκιση
της Ευρώπης και μετέπειτα μετα-
ναστευτικά γεγονότα στην περιοχή
της Μεσογείου».

Στην εργασία, χρησιμοποιήθη-
καν 44 δείκτες DNA του χρωμο-
σώματος Υ και προσδιορίστηκε η
γενεοτυπική σύσταση στο χρωμό-
σωμα Υ σε 2.400 άνδρες από 29
διαφορετικούς πληθυσμούς (από
την Ευρώπη, τη Μεσόγειο, τη Μι-
κρά Ασία, την Αφρική και την Κίνα).
Από την Ελλάδα αναλύθηκε η γε-
νετική σύσταση 143 ανδρών. Ιδι-
αίτερο βάρος δόθηκε στη διερεύ-
νηση των απλοομάδων Ε και J του
χρωμοσώματος Υ.

Μεταδώσαμε το γενετικό μας
κώδικα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός
ότι στην έρευνα δεν αποκαλύφθηκε
μογγολική προέλευση στο DNA
των Ελλήνων. Κι έχει ιδιαίτερη ση-
μασία, διότι οι Τούρκοι είχαν κα-
ταλάβει την Ελλάδα για 400 χρόνια
και όλοι θα περίμεναν πως θα
υπήρχε κάποια σχέση στο DNA
των δύο λαών.

Κι, όμως, δεν έχει επηρεασθεί
ούτε στο ελάχιστο.

«Με 400 χρόνια σκλαβιάς πε-
ριμέναμε πως θα υπήρχε κάποια
μογγολική υπογραφή. Δεν διαπι-
στώθηκε κάτι τέτοιο και δεν μιλάω
μόνο για μία μελέτη, μιλάω για
αποτελέσματα άλλων 7 μελετών,
διαφόρων ερευνητών που βγάζουν
αυτό το αποτέλεσμα. Συγκεκριμέ-
να, σε 925 δείγματα Ελλήνων αν-

δρών, δείχνουν ότι μόνον κατά
0,4% οι Έλληνες δεν είναι Καυκά-
σιοι. Δεν αλλάζει αυτό με τίποτε.
Οι Έλληνες είναι καυκάσια φυλή».
Το ίδιο, όμως, δεν ισχύει για τους
Ισπανούς. Η κατάληψη της Ισπα-
νίας από τους Άραβες τεκμηριώ-
νεται στην έρευνα, εφόσον οι Άρα-
βες άφησαν την «υπογραφή» τους
και το DNA τους. Τα αποτελέσματα

της έρευνας δείχνουν ότι σε ση-
μαντικό ποσοστό οι σημερινοί κά-
τοικοι της Ισπανίας έχουν αραβική
προέλευση. Η μελέτη κατέρριψε
επίσης, μια άλλη θεωρία που ισχυ-
ρίζονταν ορισμένοι, πως οι Έλλη-
νες, την εποχή του μεγάλου πολι-
τισμού, τον 4ο και 5ο π.Χ. αιώνα,
ήταν μαύροι. «Όλες οι μελέτες
τεκμηριώνουν τη γενετική συνέχεια
του ελληνικού πληθυσμού» είναι
η επισήμανση του καθηγητή, ο
οποίος αναφέρει και κάτι άλλο εξί-
σου σημαντικό:

«Σε μεγάλο ποσοστό, οι Έλ-
ληνες μεταδώσαμε το DNA και
στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το DNA
των Ελλήνων, “μοιάζει” πιο πολύ
με αυτό των Ιταλών πρώτα, μετά
με των Γάλλων, στη συνέχεια με
των Ισπανών και τελευταία με των
Τούρκων.

Τα στοιχεία της έρευνας μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν σε πολ-
λές άλλες περιπτώσεις, όπως: Τεστ
πατρότητας, εγκληματικές υποθέ-
σεις και, κυρίως, χρησιμοποιούνται
για να βρεθεί η προδιάθεση των
ατόμων για διάφορες ασθένειες».

Η υπογραφή των Ελλήνων απο-
καλύπτεται στη Νότια Ιταλία.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης αναφέ-
ρεται στην έρευνα και στα κύρια
συμπεράσματά της:

«Βασικό συμπέρασμα της έρευ-
νας είναι το εξής: Από τη Νότια
Βαλκανική, δηλαδή, από τις πε-
διάδες της Θεσσαλονίκης, της Κεν-
τρικής Μακεδονίας και της Θεσ-

σαλίας ξεκίνησε η μετακίνηση των
εποίκων, ακολουθώντας την κοι-
λάδα του Αξιού και κατόπιν του
Δούναβη και έφτασαν στις βόρειες
περιοχές. Οι Έλληνες δηλαδή, ξε-
κίνησαν και πήγαν στην Ευρώπη
από τη Μακεδονία και άλλες πε-
ριοχές και μετέφεραν με τον πο-
λιτισμό τους και το DNA τους στη
Δυτική Ευρώπη».

Στο σημείο αυτό, ο καθηγητής
καταρρίπτει και τον ισχυρισμό ότι
έχουμε επηρεασθεί -γενετικά- από
τους Σλάβους: «Όπως γνωρίζουμε
σε διάφορες περιόδους έχουν έρ-
θει Σλάβοι στην Ελλάδα. To DNA
των Ελλήνων δεν έχει ουδεμία
σχέση με αυτό των Σλάβων. Τα
στοιχεία μας δείχνουν ότι η ομάδα,
που χαρακτηρίζει τους Σλάβους,
έχει μία συχνότητα 50% σε αυτούς
και μια συχνότητα 10% στους Έλ-
ληνες, όση είναι και στην Εγγύς
Ανατολή. Γεγονός που σημαίνει
ότι οι επιμειξίες ανάμεσα στους
Σλάβους και τους Έλληνες πρέπει
να έγιναν σε τόσο μικρή συχνότη-
τα, ούτως ώστε να μη διαπιστώ-
νονται σήμερα με τις μεθοδολογίες
DNA.

Σημαντικό στοιχείο με μεγάλη
σημασία είναι το εξής:

Η σύγκριση του DNA των κα-
τοίκων της Ελλάδας και ειδικότερα
της Πελοποννήσου, με εκείνο των
κατοίκων της Νότιας Ιταλίας δεί-
χνει ότι οι κάτοικοι της Ιταλίας, -
Απουλία, Καλαβρία- σε ποσοστό
περίπου 20%, έχουν το ίδιο DNA
με τους Έλληνες. Είναι γνωστό
ότι οι περιοχές αυτές αποικίστηκαν
σε ιστορικούς χρόνους από Έλλη-
νες, π.χ. Πελοποννήσιους.

Στην εργασία ελέγχθηκε η γε-
νετική συνεισφορά των Ελλήνων
αποίκων σε σχέση με τους πιθα-
νούς νεολιθικούς κατοίκους της
εποχής. Τα αποτελέσματα έδειξαν
ότι το χρωμόσωμα Υ, σε ποσοστό
τουλάχιστον 7% των ανδρών της
Καλαβρίας και 22% της Απουλίας,
προέρχεται από Έλληνες.

Για άλλη μία φορά τεκμηριώ-
νεται ότι η Μεγάλη Ελλάδα απο-
τελείτο κυρίως, από ελληνικούς
πληθυσμούς και θα μπορούσαμε
να πούμε ότι το αποτύπωμα, η
υπογραφή αυτών των Ελλήνων,
εξακολουθεί να αποκαλύπτεται
ύστερα από 2.500 χρόνια μετά,
πάλι, στους κατοίκους της Νότιας
Ιταλίας».

Πηγή: votegreece.gr 

Καθαρό  κατά  99,5%  το  Ελληνικό  DNA. 
Δεν  το  λέμε  εμείς  αλλά  έρευνα  των  Πανεπιστημίων  του  Στάνφορντ  των  ΗΠΑ 

και  της  Παβίας  της  Ιταλίας 
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ΣΟΦΑ  ΛΟΓΙΑ
«Η ευτυχία εξαρτάται από τον εαυτό μας». 

Αριστοτέλης

«Ποτέ μην τα παρατάς και ποτέ μη χάνεις την πίστη

σου». 

«Αντικατέστησε τον φόβο με την ελπίδα. Η ταπεινο-

φροσύνη, η αγάπη και η πίστη, μπορούν να κάνουν θαύ-

ματα. Και όλα θα συμβούν την κατάλληλη στιγμή και

την κατάλληλη εποχή».

«Δεν υπάρχει τίποτα «μεγάλο» που δημιουργείται

ξαφνικά. Ένα τσαμπί σταφύλια χρειάζεται χρόνο να αν-

θίσει, να καρποφορήσει και να ωριμάσει»!

Επίκτητος

«Εκείνος που ξέρει να ακούει επωφελείται ακόμη κι

από εκείνους που μιλούν άσχημα».

Πλούταρχος

«Μάθε να είσαι σιωπηλός, άφησε το μυαλό ήσυχο

να ακούσει και ν’ απορροφήσει». 

Πυθαγόρας

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ
Για δυνατούς λύτες! Βρείτε το κρυμμένο μήνυμα

της εικόνας

ΤΟ  ΑΝΕΚΔΟΤΟ  ΜΑΣ
Ο ΚΟΚΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΔΡΑΣ

― Μαμά, μαμά είδα τον κόκορα δέκα φορές πάνω

στην κότα σήμερα!!!

― Πήγαινε και πες το στο πατέρα σου, θα καταλάβει

αυτός… 

― Μπαμπά, μπαμπά η μαμά μου είπε να σου πω ότι

είδα τον κόκορα δέκα φορές πάνω στην κότα σήμερα…

― Με την ίδια κότα ήταν γιε μου;

― Όχι. 

― Ε, τράβα πες το στη μάνα σου!!! 

Στα  πεταχτά… 

Ο Μάρκος Τύλλιος Κι-
κέρων (Marcus Tullius Cic-
ero, 3 Ιανουαρίου 106 π.Χ.
– 7 Δεκεμβρίου 43 π.Χ.),
γνωστός και ως Κικέρων,
ήταν Ρωμαίος φιλόσοφος,
πολιτικός, δικηγόρος, ρή-
τορας, ύπατος και συνταγ-
ματολόγος.

Καταγόταν από πλούσια
οικογένεια και θεωρείται
ευρέως ως ένας από τους
μεγαλύτερους ρήτορες και πεζογρά-
φους. 

Γεννήθηκε στην έπαυλη της οικο-
γενείας του στο Αρπίνο. Μορφώθηκε
στη Ρώμη με δασκάλους τον γραμμα-
τικό Λεύκιο Αίλιο (Πραικονίνο Στίλωνα),
τον Απολλώνιο Μόλωνα, έναν από τους
μεγαλύτερους ρήτορες της Σχολής της
Ρόδου… τον αρχηγό της αποκαλού-
μενης τετάρτης ακαδημίας Λαρισαίο
Φίλωνα, τον επικούρειο Φαίδρο και τον
στωικό Διόδοτο.

Παράλληλα, παρακολουθούσε τις
αγορεύσεις των μεγάλων ρητόρων της
εποχής…

Με το τέλος του πολέμου συνέχισε
τις σπουδές του στη Φιλοσοφία και

τους Νόμους.
Η Θεωρία του Κικέρωνα: 
• Ο πτωχός, εργάζεται.
• Ο πλούσιος, τον εκμε-
ταλλεύεται.
• Ο στρατιώτης, προστα-
τεύει και τους δυό.
• Ο φορολογούμενος, πλη-
ρώνει και για τους τρεις.
• Ο απατεώνας, εκμεταλ-
λεύεται και τους τέσσε-
ρεις.

• Ο μεθύστακας, πίνει στην υγεία και
των πέντε.

• Ο τραπεζίτης, εξαπατάει και τους
έξι.

• Ο δικηγόρος, αγορεύει ξεγελώντας
και τους επτά.

• Ο γιατρός, σκοτώνει και τους οκτώ.
• Ο νεκροθάφτης, θάβει και τους εν-

νέα.
• Ο πολιτικός, ζει σε βάρος και των

δέκα.
Επιβεβαίωση: Ο κόσμος δεν έχει

αλλάξει εδώ και δυό χιλιάδες χρό-
νια!…

Γι’ αυτό και ο Πόπλιος Οβίδιος έγρα-
ψε: “Bene qui latuit, bene vixit” δηλαδή
όποιος κάνει το κορόιδο ζει ωραία!  

Μάρκος  Τύλλιος  Κικέρων 

Ένας  ήρωας  του  1940 

Σ
την πλατεία εκείνη, που στις αρχές
του περασμένου αιώνα ακούγονταν
οι κλαυθμοί, οι οδυρμοί και οι αρές

των απολυμένων, μερικές δεκαετίες αρ-
γότερα ο ίδιος χώρος δονήθηκε από πα-
τριωτική έξαρση και ρίγη συγκίνησης
μέχρι δακρύων.

Ένα απόγευμα του Οκτώβρη, περνών-
τας στη Κλαυθμώνος μαζί με τον αείμνη-
στο Λαμπροβασίλη, εκτυλίχτηκε ένα πολύ
συγκινητικό γεγονός. Στη Ν.Α. γωνία της
πλατείας ήταν το Υπουργείο Ναυτικών
και στο κτίριο κυμάτιζε η γαλανόλευκη
σημαία. Η πλατεία τότε ήταν άνετη, στις
γωνιές των πεζοδρομίων ήταν καθισμένοι
λούστροι και καστανάδες που δεν υπάρ-
χουν σήμερα και η ζωή κυλούσε ήσυχη
και ωραία.

Ο ήλιος έγερνε να βασιλέψει πίσω
απ’ τα πανύψηλα σπίτια, όπου ο σαλπιγ-
κτής έδωσε το σύνθημα για την υποστολή
της σημαίας και όλα κοκκάλωσαν. Το άγη-
μα παρουσιάζει όπλα, ο αξιωματικός χαι-
ρετά και παίζεται ο θούριος. Όλοι οι πα-
ρευρισκόμενοι στάθηκαν προσοχή απο-
δίδοντας φόρο τιμής στο εθνικό μας σύμ-
βολο, τη γαλανόλευκη σημαία. Τη στιγμή
που ο αρμόδιος αξιωματικός χαιρετά, βλέ-
πει κάτι παράξενο και συνταράσσεται το
πατριωτικό του φρόνημα.

Όταν τελείωσε η υποστολή, οι άν-
θρωποι συνεχίζουν το δρόμο τους και ο

νεαρός αξιωματικός τρέχει σα σφαίρα
θυμωμένος σ’ ένα γεροδεμένο καστανά
και ακούστε τι συνέβη: «Γιατί δε σηκώθη-
κες όρθιος για να τιμήσεις τη σημαία;
Δεν είσαι Έλληνας εσύ;» Ο καστανάς
αναψοκοκκίνισε και άρχισε να τρέμει,
έσκυψε το κεφάλι και άρχισε να κλαίει,
σπρώχνει με δύναμη τον πάγκο με τα κά-
στανα και φώναξε με όλη τη δύναμη της
ψυχής του: «Πώς να σηκωθώ κύριε, τα
έδωσα της πατρίδας και τα δύο» και ση-
κώνει τα πατσάκια για να φανούν δυο
κομμένα πόδια πάνω από τα γόνατα και
ξαναρχίζει να κλαίει. Ο κόσμος γύρω του
κλαίει και χειροκροτεί, μα περισσότερο
απ' όλους κλαίει ο νεαρός αξιωματικός.

Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε, αλλά
το περιστατικό ήταν τόσο συγκλονιστικό
που δεν ξεχνιέται εύκολα. Ο αξιωματικός
έσκυψε, φίλησε τον καστανά και στάθηκε
ευθυτενής μπροστά στον ήρωα του Αλ-
βανικού μετώπου και τον χαιρέτισε στρα-
τιωτικά, του απονέμει «τας κεκανονισμέ-
νας τιμάς» που δε μπόρεσε ο ανάπηρος
να αποδώσει στη σημαία μας, γιατί της
είχε χαρίσει και τα δυο του πόδια στα
χιονισμένα βουνά της Βορείου Ηπείρου
το 1940, για να μπορεί σήμερα να κυματίζει
ψηλά και εμείς να απολαμβάνουμε τους
αγλαούς καρπούς της ελευθερίας. 

Νικ. Μαυραγάνης 

Η λύση
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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 
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 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 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 

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  
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

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 


