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«ΔΙΑΚΕΙΑ 2022»

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία

Η

Κοινότητα Αρτοτίνας και ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Αρτοτινών «Ο Αθανάσιος
Διάκος» συμμετείχαν στις εκδηλώσεις της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία
τίμησε και φέτος, τη θυσία του ήρωα της
Αλαμάνας και τέκνου της Αρτοτίνας,
Αθανασίου Διάκου.
Την Κυριακή 8-5-2022 τελέσθηκε επίσημη
Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
της Λαμίας, παρουσία εκπροσώπων της
Βουλής των Ελλήνων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Λαμιέων, των
Στρατιωτικών και Αστυνομικών Αρχών, Πολιτιστικών Συλλόγων και κατοίκων της πόλης.
Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Αθανασίου Διάκου που βρίσκεται
στον τόπο του μαρτυρίου του και στη συνέχεια κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα
του ήρωα στην ομώνυμη πλατεία. Η τελετή έκλεισε με την τήρηση ενός λεπτού
σιγής και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Ο Σύλλογός μας και η Τοπική
Κοινότητα Αρτοτίνας, συμμετείχαν στην εκδήλωση και κατέθεσαν στεφάνι στον
ανδριάντα του ήρωα, εκπροσωπούμενες από τον Πρόεδρό τους κ. Θεόδωρο
Μαρτέκα και κ. Κάππα Βασίλειο αντίστοιχα. Παρόντες ήταν ο Αντιπρόεδρος κ.
Βασίλειος Μαρτέκας και ο Ταμίας κ. Δημήτριος Μακρής του Συλλόγου Αρτοτινών.

Βράβευση με SILVER AWARD - ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ
"ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - RACE FOR LIBERTY"
στα TOURISM AWARDS 2022

Αρτοτίνα εδώ γεννήθηκε ο Αθ. Διάκος

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

Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Ο Σύλλογός μας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
“Διάκεια 2022” που θα πραγματοποιηθούν στην
Αρτοτίνα, θα βραβεύσει τους επιτυχόντες των Πανελληνίων Εξετάσεων 2021 για την εισαγωγή τους σε
σχολές Α.Ε.Ι. και κατόπιν θα ανακοινώσει και στην
εφημερίδα τα αποτελέσματα της σχετικής βράβευσης.
Παρακαλούμε όποιος ενδιαφέρεται σχετικά, μπορεί
να ενημερώσει τον Σύλλογο έως τις 22/7/2022
είτε μέσω e-mail: artotina.diakos@gmail.com, είτε
μέσω fax: 2107655568, αποστέλλοντας σχετική
επιστολή με το ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο του επιτυχόντα και τη σχολή εισαγωγής.

Ανάπλαση και ανάδειξη του σημείου
«Σταυρός» στην είσοδο του χωριού
ΑΡΤΟΤΙΝΑ
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΚΑΠΕΤΑΝΟΧΩΡΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΣΑΦΑΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ - Προεπαναστατικος ήρωας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΟΡΑΚΑΣ) - Μακεδονομάχος

“Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θε να πεθάνω!” - Αθανάσιος Διάκος

Μια μεγάλη τιμητική διάκριση ήρθε στο χωριό μας με το βραβείο silver στην
διοργάνωση Τourism Αwards 2022, στην κατηγορία: πολιτιστική εκδήλωση/πολιτιστική
διαδρομή, για τον "Αγώνα για την Ελευθερία".
Συνέχεια στη σελ. 3

Ο «Σταυρός» αποτελεί το σημείο αναφοράς κατά την
άφιξη στο χωριό μας. Διαχρονικά γίνεται συζήτηση για
την ανάπλασή του. Πλέον η φθορά του από τον χρόνο
και τις καιρικές συνθήκες είναι εμφανής και
καθόλου αντιπροσωπευτική της ομορφιάς του τοπίου
αλλά και του μηνύματος της επιγραφής «ΑΡΤΟΤΙΝΑΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ».
Συνέχεια στη σελ. 3
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ΑΡΤΟΤΙΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Επιτυχίες

• Η Αναστασία-Μαρία Σφυρή του Ιωάννου
εισήχθη στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Θερμά συγχαρητήρια και καλές σπουδές!

Βαπτίσεις

• Στις 18 Ιουνίου 2022 η
Μαρία Μαυραγάνη του
Ιωάννου και ο σύζυγός της
Γεώργιος Ταουκίδης βάπτισαν τα τρίδυμα παιδιά τους
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως
Παναγίας στο Ροδίτη Κομοτηνής. Τα ονόματα αυτών
Μάξιμος, Θεοφανία και
Ελένη. Τη βάφτιση τέλεσε
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων.
Τους ευχόμαστε να
τους ζήσουν!

Θάνατοι

• Στις 31 Μαΐου 2022 απεβίωσε η Μαρία Τσαμαδιά
του Βασιλείου σε ηλικία 86 ετών. Η ταφή έγινε στην
Αρτοτίνα την 1η Ιουνίου 2022.
• Στις 25 Ιουνίου 2022 απεβίωσε ο Απόστολος
Τριβήλος του Κωνσταντίνου στο Μεσολόγγι σε ηλικία
91 ετών. Η ταφή έγινε στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας
στα Ξηραίικα Μεσολογγίου στις 26 Ιουνίου 2022.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Δωρεές

• Εις μνήμην του Δημητρίου Κανούρη, η σύζυγος
Σταυρούλα Κανούρη προσέφερε 200 ευρώ για την
κατασκευή των εικόνων στο Τέμπλο του Ιερού Ναού
Κοιμήσεως Θεοτόκου.
• Εις μνήμην της Μαρίας Τσαμαδιά, η Αναστασία
Χαραλαμποπούλου αντί στεφάνου προσέφερε 30 ευρώ
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.
• Εις μνήμην της Μαρίας Τσαμαδιά, η οικογένεια
της θανούσης αντί στεφάνου προσέφερε το ποσό των
150 ευρώ για τις εργασίες συντήρησης του Ιερού Ναού
Αγίου Δημητρίου.
• Εις μνήμην του Δημητρίου Καπνιά, οι οικογένειες
του Καπνιά Κωνσταντίνου, του Χαλίκη Εμμανουήλ
και Κανέλλου Θεοφάνη προσέφεραν το ποσό των 500
ευρώ για τις εργασίες ανακαίνισης του Ιερού Ναού Αγίας
Τριάδας.
• Εις μνήμην της Μαρίας Ζαχαρή, η Αικατερίνη
Ζαχαρή προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ για τις
εργασίες ανακαίνισης του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας.
• Εις μνήμην της Δήμητρας Καπνιά, η οικογένεια
του Χαλίκη Εμμανουήλ και Βασιλικής Καπνιά προσέφεραν το ποσό των 200 ευρώ για τις εργασίες ανακαίνισης
του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας.

A P T O T I NA
H ΓENETEIPA TOY AΘANAΣIOY ΔIAKOY
Τρίμηνη ενημερωτική
πολιτιστική έκδοση
Ιδιο κτη σία του Συλλόγου
Aρ το τι νών Φω κί δας
N. Π. μη κερδοσκοπικό
A.Φ.M. 090361430
Γραφεία: Aλκέτου 56 Bύρωνας
Τ.Κ. 16232 Tηλ. & Fax: 210 7655568
Συντακτική Επιτροπή:
Μαρτέκας Θεόδωρος
Μακρής Δημήτριος
Κάππα Ευσταθία

Eκδότης - Διευθυντής:
Θεόδωρος Μαρτέκας
Κιν.: 6980047446
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.: 210 2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2022

Ανακοινώσεις και ευχαριστίες Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

• Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της
Ενορίας του Αγίου Γεωργίου Αρτοτίνας θα
ήθελε να ευχαριστήσει τους παρακάτω
που συνέβαλαν χρηματικά για τον
στολισμό του Επιταφίου. Επίσης να
ευχαριστήσει και αυτούς που συνέβαλαν
στον όμορφο στολισμό του.
Ονοματεπώνυμο
Αρ. Απόδειξης
Φλετούρη Βασιλική ...................................... 1
Ζαχαρής Γεώργιος και Νικόλαος .................. 2
Σιαπέρα Μαρία ............................................ 3
Κολοβός Ιωάννης του Αριστείδη .................. 4
Φλέγκα Δήμητρα .......................................... 5
Κολοβός Νίκος ............................................ 6
Τσιτσής Κωνσταντίνος και Αργύρης ............ 7
Μαρτέκας Ιωάννης του Θεμιστοκλή ............ 8
Τσαμαδιά Αλεξία του Νικολάου .................... 9
Καπνιάς Ιωάννης του Κωνσταντίνου .......... 10
Κανούρη Γιάννα του Παναγιώτη ................ 11
Χαλίκης Γεώργιος του Εμμανουήλ ............ 12
Μαντούρλια Ανθούλα του Ιωάννη .............. 13
Ράπτης Αθανάσιος .................................... 14
Τσέλιου Αικατερίνη .................................... 15
Ανώνυμος Α. Π. .......................................... 16
Ανώνυμος Ζ. Α. .......................................... 17
Πλαστήρας Ιωάννης του Κωνσταντίνου .... 18
Ντζελέπη Αθηνά και Βαγγέλης .................. 19
Ντζελέπης Κωνσταντίνος
του Σπυρίδωνα .......................................... 20
Κατσαβός Ευθύμιος .................................. 21
Τσαμαδιάς Βασίλειος .................................. 22
Παλασκώνης Ιωάννης του Χαρίλαου .......... 23
Τσιπούνη Ελένη .......................................... 24
Μπραούνου Κωνσταντίνα .......................... 25
Σιαπέρας Θεμιστοκλής του Δημητρίου ...... 26
Τριβήλος Βασίλειος του Αριστείδη .............. 27
Λύρης Δήμος .............................................. 28
Σιαπέρας Παναγιώτης ................................ 31
Μέρης Ιωάννης .......................................... 32
Τσαμαδιά Μαρία (Πρεσβυτέρα) .................. 33
Τσαμαδιά Έφη ............................................ 34
Ανώνυμος Σ. Ν. .......................................... 35
Οικογένεια Μαντούρλια Γ. Βασιλείου .......... 37
Οικογένεια Λαβίδα Αλέξανδρου .................. 38
Ανώνυμος Μ. Α. Μ. .................................... 39
Χριστοδούλου Νικόλαος του Ιωάννη .......... 40
Χριστοδούλου Ιουλία του Ιωάννη ................ 41
Το ανωτέρω ποσό που συγκεντρώθηκε
έφτασε στα 1.345,00 ευρώ, από τα οποία
400,00 ευρώ δόθηκαν στην αγορά
λουλουδιών για τον στολισμό του Επιταφίου
και τα υπόλοιπα 945,00 ευρώ δόθηκαν
για την κατασκευή του Παντοκράτορα στον
Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου.
• Παρακάτω θα βρείτε τις δωρεές για
τις ανάγκες ανακαίνισης του Ιερού Ναού
Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Αρτοτίνα.
Ονοματεπώνυμο
Αρ. Απόδειξης
Πλαστήρας Δημήτριος .............................. 222

Δωρεά
στο Λαογραφικό Μουσείο

Η Καίτη Παπαδογιάννη-Ζάβαλη δώρισε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο
της Αρτοτίνας 5 κουβέρτες χειροποίητες.

Μπραούνου Κωνσταντίνα ........................ 223
Ντζελέπη Αικατερίνη - Αγαπητός .............. 225
Κατσαρού-Αλούπη Αγγελική .................... 226
Παλασκώνης Ιωάννης του Χαρίλαου ........ 227
Μαυραγάνης Σταύρος .............................. 228
Οικογένεια Σιαπέρα Θεμιστοκλή
του Δημητρίου .......................................... 229
Σιαπέρας Παναγιώτης .............................. 230
Τσαμαδιάς Βασίλειος ................................ 231
Ανώνυμος Α. Γ. Μ. .................................... 232

• Η Επιτροπή Αγίου Γεωργίου θα ήθελε
να σας ενημερώσει ότι ξεκίνησαν οι εργασίες
ανακαίνισης του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας
και του οστεοφυλακίου (κτίσμα Τσιώτα)
που βρίσκεται πλησίον της Ιεράς Μονής
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Νεκροταφείο). Ήδη Ανώνυμος προσέφερε χρηματικό
ποσό (Αριθμός Απόδειξης 36).
• Για τις δωρεές σχετικά με τις
παραπάνω ανακαινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ιωάννη Χριστοδούλου
στο τηλέφωνο 6946124580 και στον
Κωνσταντίνο Πλαστήρα στο τηλέφωνο
6976642254.
Η Επιτροπή του Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου της Ενορίας
του Αγίου Γεωργίου Αρτοτίνας
Πατήρ Θεοφάνης Μπατσαούρας
Χριστοδούλου Ιωάννης
Τσαμαδιάς Αθανάσιος

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΖΑΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .......................... 20.00€
ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ............................ 20.00€
ΖΑΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ .......................... 20.00€

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
Μπορείτε να καταθέσετε τη συνδρομή σας
στον λογαριασμό
IBAN: GR3301101570000015729602225
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2022

ΓΙΟΡΤΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
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Βράβευση με SILVER AWARD - ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ
"ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - RACE FOR LIBERTY"
στα TOURISM AWARDS 2022

Συνέχεια από τη σελ. 1

Όπως κάθε χρόνο την
Κυριακή των Βαΐων, έτσι
και φέτος, έγινε στο Μεσολόγγι παρέλαση και μνημόσυνο στους πεσόντες.
Το προηγούμενο βράδυ
έγινε η καθιερωμένη αναπαράσταση της ανατίναξης
της πυριτιδαποθήκης από
τον Χρήστο Καψάλη.
Ο Σύλλογος Αρτοτινών
Μεσολογγίου «Ο Αθανάσιος Διάκος» συμμετείχε
στην παρέλαση για τους
εορτασμούς της Εξόδου του Μεσολογγίου.
“Το Μεσολόγγι σκέλεθρο, γυμνό ξεσαρκωμένο δεν παραδίδει
τ’ άρματα, δεν γέρνει το κεφάλι, κρατεί για νεκροθάφτη του, το
Χρήστο τον Καψάλη”.

Ανάπλαση και ανάδειξη του σημείου
«Σταυρός» στην είσοδο του χωριού

Συνέχεια από τη σελ. 1

Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του Συλλόγου μας, εκπονήθηκε
προσχέδιο ανάπλασης και παρουσιάζεται.
Το σχέδιο περιλαμβάνει αντικατάσταση της επιγραφής καλωσορίσματος με μαρμάρινη πλάκα, όπου θα αναγράφονται τα ονόματα
των ηρώων που γεννήθηκαν στο χωριό μας, σε πέτρινη κατασκευή.
Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται:
• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
• Αδειοδότηση από τον Δήμο
• Χρηματοδότηση
• Διεκπεραίωση
Στην Κοινότητα έχει γνωστοποιηθεί από πέρυσι το αίτημα για την
αναγκαία διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Είμαστε σε αναμονή ενεργειών και απαντήσεων ώστε ο Σύλλογός
μας να μπορέσει να υλοποιήσει το έργο.

Η εταιρεία Pixel Plant του Νίκου Δεσύπρη, με τους Συλλόγους συνδιοργανωτές Δωρική Αδελφότητα και Σύλλογο Λιδωρικίου, κατορθώσαμε
να κερδίσουμε το βραβείο σε μία σημαντική διοργάνωση που λαμβάνουν
μέρος, μεγαθήρια του ελληνικού τουρισμού.
Μέσα σε αντίξοες συνθήκες την εποχή της πανδημίας και με περιορισμούς, με τη βοήθεια των κατοίκων της Αρτοτίνας γυρίστηκε το αρχικό
βίντεο που αποτέλεσε την αφετηρία μιας πολύ επιτυχημένης Αθλητικής/
Πολιτιστικής εκδήλωσης, τον "Αγώνα για την Ελευθερία".
Η οργανωτική επιτροπή κάλεσε τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
κύριο Φάνη Σπανό, Χρυσό Χορηγό του αγώνα, να παραλάβει το βραβείο
εκ μέρους όλων όσων βοήθησαν είτε με Αιγίδα είτε με Χορηγία. Πρέπει
όμως να ευχαριστήσουμε ακόμη μία φορά, όσους συνετέλεσαν στην επιτυχημένη διοργάνωση, τους χορηγούς μας: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
Δήμο Λαμιέων, το Δήμο Δωρίδας, το Υπουργείο Αθλητισμού, τον ΕΟΤ, το
Υπουργείο Τουρισμού και τον κύριο Χάρη Θεοχάρη προσωπικά, την
ΕΡΤ, το STAR Κεντρικής Ελλάδας, το ΟΑΚΑ και τον κύριο Κωνσταντίνο
Χαλιορή προσωπικά. Επίσης την εξειδικευμένη εταιρία Nature In Action
του κ. Λουκά Πρατίλα.
Επίσης ευχαριστούμε θερμά τον αείμνηστο Αλέκο Φασιανό που
φιλοτέχνησε το σήμα του Αγώνα. Σε αυτή την προσπάθεια από την αρχή
επίσης στο πλευρό μας ήταν ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μπούγας, η δικιά
μας Νάντια Γιαννακοπούλου και βέβαια καθοριστική υπήρξε η βοήθεια
της κυρίας Γιώτας Γαζή.
Όταν οι άνθρωποι ενώνονται οι επιτυχίες έρχονται!
Ο νέος στόχος του Συλλόγου μας είναι ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, να γίνει θεσμός και μέσα από αυτόν να ταξιδεύουν οι πανέμορφες εικόνες της περιοχής μας σε όλο τον κόσμο! Να γίνει γνωστός
ο τόπος μας για την τεράστια ιστορική του κληρονομιά και τις πανέμορφες,
άγνωστες διαδρομές του!
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Ι σ το ρ ίε ς το υ χωρ ιο ύ α πό τα πα λιά

Τα περασμένα δύο καλοκαίρια έγιναν αρκετές προσπάθειες καταγραφής διαφόρων ιστοριών για το παρελθόν του χωριού μας από
ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που γεννήθηκαν στην Αρτοτίνα. Τους ζητήσαμε να μας περιγράψουν διάφορες πτυχές της ζωής στην Αρτοτίνα,
οτιδήποτε θα ήθελαν να μοιραστούν από μια εποχή που αποτελεί πια
για αυτούς μια γλυκιά ανάμνηση.
Σε αυτό και στα επόμενα φύλλα θα υπάρχει ένα μέρος της
εφημερίδας με άρθρα που θα είναι προϊόντα απομαγνητοφώνησης
των μαρτυριών που έχουμε ως τώρα καταγράψει. Να ευχαριστήσουμε

θερμά στο σημείο αυτό την Νεφέλη Αθανίτη και την Σταυρούλα
Κανούρη για την πολύτιμη προσφορά τους στο κομμάτι των συνεντεύξεων και των απομαγνητοφωνήσεων. Να σημειωθεί ότι οι μαρτυρίες
θα χωρίζονται ανά θεματολογία. Προτρέπουμε με μεγάλη χαρά όσους
επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτή την πρωτοβουλία του Συλλόγου
μας να μοιραστούν μαζί μας τις αναμνήσεις τους σχετικά με την ζωή
στην Αρτοτίνα προκειμένου η νεότερη ιστορία του χωριού μας να μην
χαθεί ποτέ και να κληρονομηθεί με αληθινά γεγονότα και πλήρη
ειλικρίνεια στις επόμενες γενιές.

Μνήμες από τα καλύβια στην Αγία Μαρίνα

Μαρτυρία κ. Γεώργιου Κούρλη

Μας μίλησε για το ξωκλήσι, την Αγία
Μαρίνα και το διάσπαρτο τριγύρω οικισμό
“των Καλυβίων” όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε
μέχρι να πάει φαντάρος αλλά και αρκετά
χρόνια αργότερα. Παραθέτουμε παρακάτω
αυτούσια όσα μας είπε.
“Εμείς οι καλυβιώτες, ως και τώρα ακόμη,
όταν λέμε πάμε στην Αϊ-Μαρίνα, εννοούμε τα
καλύβια, την ευρύτερη περιοχή γύρω από
την εκκλησία που υπήρχαν πολλά χωράφια
και ήταν κτισμένα διάσπαρτα, καλύβια (σπίτια)
και μαντριά. Εκεί από πολύ παλιά, μιλάμε
τώρα για πολύ-πολύ παλιά όπως μολόγαγαν
οι γερόντοι όταν ήμουν παιδί, έχτισαν τα καλύβια τους κυρίως όσοι Αρτοτινοί είχαν κτήματα
εκεί και ασχολιόντουσαν με την κτηνοτροφία
γιατί η περιοχή είναι πιο χαμηλά από το χωριό
και είναι η πιο ζεστή, ένα απάγκιο για το
ξεχειμώνιασμα των ζωντανών.
Για να πάμε στα καλύβια κατεβαίναμε το
ποτάμι, το Βαρδουσιώτη και στα διπόταμα
στρίβαμε δεξιά στον Καρυοπόταμο και μετά
από ένα τέταρτο περίπου βρίσκαμε την Αγία
Μαρίνα και τα πρώτα καλύβια, συνολικά
1-1,5 ώρα δρόμος με τα πόδια.
Στα καλύβια έμεναν όταν ήμουν παιδί πριν
τον εμφύλιο πάνω από 50 οικογένειες με τα
ζωντανά τους. Ουσιαστικά η περιοχή ήταν
γεμάτη γιδοπρόβατα. Τους χειμώνες τα είχαμε
εκεί και το καλοκαίρι τα ανεβάζαμε ψηλότερα
στις γύρω ράχες, το Καλογερικό, το Κόμμα,
τον Αϊ-Λιά, την Αλογόβρυση και σε διάφορα
άλλα μέρη.
Φυσικά είχαμε και καλλιέργειες, καλαμπόκια,
φασόλια, τριφύλλια κ.λπ., που όλοι ασχολούνταν γιατί επρόκειτο για ένα μέρος βατό
και πολύ εύφορο αφού είχε το ποτάμι δίπλα.
Είχαμε και 3 νερόμυλους στα Καλύβια που
πηγαίναμε για άλεσμα κυρίως καλαμπόκι και
τα λίγα σιτάρια που βγάζαμε. Επίσης στην περιοχή είχε και πολλά αμπέλια και έβγαζε το
καλλίτερο κρασί. Θυμάμαι η δική μου οικογένεια
έβγαζε περίπου ένα τόνο τον χρόνο και έλεγε
ο πατέρας μου ότι ήταν πολύ καλό, γιατί τα
αμπέλια ήταν ξερικά, τα καλύτερα από όλα τα
άλλα.
Όλοι οι καλυβιώτες, είχαμε σπίτι και κτήματα
και στο χωριό, όμως τον περισσότερο καιρό
μέναμε στα καλύβια. Στο χωριό ερχόμασταν
κυρίως τα Σαββατοκύριακα και τις γιορτές και
όποτε είχαμε δουλειές.

Εμείς εκεί δεν είχαμε τίποτα από υπηρεσίες,
ούτε καν σχολείο, για όλες τις δουλειές ερχόμασταν στο χωριό. Εμείς τα σχολιαρόπαιδα
τις καθημερινές μέναμε στο χωριό όπου είχαμε
και εκεί σπίτια και καθόμασταν για το σχολείο
και όλες τις άλλες δουλειές, και γυρνούσαμε
στα καλύβια τα Σαββατοκύριακα.
Έπρεπε βλέπεις να πάμε σχολείο, δεν
είχαμε άλλη επιλογή και να κάνουμε 1,5 ώρα
ποδαρόδρομο πήγαινε και άλλο τόσο γύρνα
κάθε μέρα δεν ήταν εύκολο, και καλά την
άνοιξη, τον χειμώνα όμως δεν γινόταν, οπότε
μέναμε στην Αρτοτίνα.
Τότε που εγώ πήγαινα δημοτικό ερχόμασταν
στο σχολείο κάπου 45 παιδιά και θυμάμαι που
έγιναν κάποιες ενέργειες από το δάσκαλο τον
Παπαϊωάννου, να ιδρύσει ένα σχολείο και
στα καλύβια, στην εκκλησία την Αγία Μαρίνα,
γιατί πια είχαμε μαζευτεί πολλά παιδιά, αλλά
βλέπεις μετά ήρθε ο πόλεμος και έμεινε μόνο
σαν ιδέα.
Τώρα σε ότι αφορά την εκκλησία της Αγίας
Μαρίνας, αυτή είναι πολύ παλιά, απ’ ότι λέγανε
οι παλιοί πριν το 1800 και στον περίβολό της
γίνονταν και ενταφιασμοί καλυβιωτών που
πέθαιναν. Η Αγία Μαρίνα ήταν για μας το
αποκούμπι μας, η προστάτιδα και η βοήθειά
μας στις δύσκολες στιγμές.
Η εκκλησία γιόρταζε στη μνήμη της, στις
17 Ιουλίου κάθε χρόνο. Τη μέρα αυτή γινόταν

λειτουργία και αγιασμός στην οποία συμμετείχε
όλο το χωριό. Μετά τη λειτουργία πίσω από
την εκκλησία, κάτω από τα δέντρα στρώνανε
τραπέζια με ψητά, πίτες, τυριά και πολλά
άλλα φαγητά και μπόλικο ντόπιο κρασί που
πρόσφεραν κυρίως οι καλυβιώτες και άρχιζε
το φαγοπότι, το γλέντι και ο χορός με ντόπια
όργανα. Ήταν το πανηγύρι των καλυβιωτών.’’
Και αφού ολοκληρώσαμε τις ιστορίες μας
από την Αγία Μαρίνα τον ρωτήσαμε αν έφυγε
και πότε έφυγε από το χωριό και ο κ. Κούρλης
μας απάντησε:
“Εγώ έφυγα να πάω στρατό το 1948 μες
τον πόλεμο. Στη διάρκεια του πολέμου, η οικογένειά μου είχε μεταφερθεί στο Ευπάλιο
και όταν πια τελείωσε και ο εμφύλιος και απολύθηκα ανεβήκαμε ξανά στην Αρτοτίνα, τότε
ήταν η Αρτοτίνα ερείπια θα ασχολούμασταν
με τα καλύβια; Ήταν δύσκολα αλλά σιγά σιγά
όσοι μείναμε τα ξαναχτίσαμε όλα από την
αρχή.
Εγώ από την Αρτοτίνα δεν έφυγα ποτέ.
Εδώ έκανα οικογένεια και μεγάλωσαν τα παιδιά
μου. Μετά το 2005 άρχισα να κατεβαίνω στα
παιδιά μου κάνα δυο με τρεις μήνες το χειμώνα.”
Στο τέλος τον ρωτήσαμε αν του έχει λείψει
η Αγία Μαρίνα γιατί πια δεν υπάρχουν ούτε
καλά-καλά τα χαλάσματά τους εκεί πέρα.
Μας απάντησε με νοσταλγία καταφατικά.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΔΙΑΚΕΙΑ 2022»

➢ Τρίτη 23 Αυγούστου

• 17:30-19:30: Αγώνας Βόλεϊ.

➢ Τετάρτη 24 Αυγούστου

• 17:30-19:30: Αγώνας Καλαθοσφαίρισης.

➢ Πέμπτη 25 Αυγούστου

• 17:30-19:00: Αγώνες Ποδοσφαίρου.
• 19:00-19:30: Αγώνας Λιθοβολίας.

➢ Παρασκευή 26 Αυγούστου

• 17:30: Συγκέντρωση αθλητών-αθλητριών και λοιπών εμπλεκομένων στο

χώρο της οικίας γέννησης Αθ. Διάκου-Έπαρση Σημαίας-Επίσημη Κήρυξη

Έναρξης Εκδηλώσεων «ΔΙΑΚΕΙΑ 2022».

• 18:00: Εκκίνηση δρόμου 50 μ. αγόρια.

• 18:00: Εκκίνηση δρόμου 50 μ. κορίτσια.

• 18:00: Εκκίνηση δρόμου 200 μ. αγόρια.

• 18:00: Εκκίνηση δρόμου 200 μ. κορίτσια.

• 18:00: Εκκίνηση δρόμου 400 μ. αγόρια.

• 18:00: Εκκίνηση δρόμου 400 μ. κορίτσια.

• 18:00: Εκκίνηση δρόμου 600 μ. αγόρια.

• 18:00: Εκκίνηση δρόμου 600 μ. κορίτσια.

• 18:00: Εκκίνηση δρόμου 1500 μ. αγόρια.

• 18:00: Εκκίνηση δρόμου 1500 μ. κορίτσια.

• 18:30: Εκκίνηση δρόμου 4000 μ. Αγώνας Θυσίας αγόρια.

• 18:30: Εκκίνηση δρόμου 4000 μ. Αγώνας Θυσίας κορίτσια.

• 21:00: Ολονυχτία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.

• Αγόρια Λυκείου.

• Ανδρών 19 - 40 ετών.

• Ανδρών 41 - 60 ετών.

• Ανδρών 61 ετών και άνω.

γ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ:

• Αγόρια

• Ανδρών

δ. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΒΟΛΕΪ:

Αγώνες με συμμετοχή αγοριών και κοριτσιών.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

α. Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι όσοι επιθυμούν, με μόνη
προϋπόθεση την υπογραφή και υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης συμ-

μετοχής, στην οποία θα δηλώνεται απαραιτήτως και με πλήρη και απο-

κλειστική ευθύνη του δηλούντος ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ιατρικές

εξετάσεις και ο προβλεπόμενος καρδιολογικός έλεγχος για τη συμμετοχή
του στους αγώνες.

β. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ, εφόσον είναι συμ-

πληρωμένες και υπογεγραμμένες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα
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.

3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ:

➢ Σάββατο 27 Αυγούστου

α. Δρόμος 50 μ.: Εκκίνηση από το σημείο πλάτανος στην πλατεία.

• 21:00: Λαϊκή βραδιά

γ. Δρόμος 400 μ.: Εκκίνηση από Τουμπέϊκα (Πρέφη βρύση).

• 19:30-21:00: Βράβευση επιτυχόντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

➢ Κυριακή 28 Αυγούστου

• 10:30: Πέρας προσέλευσης επισήμων - Δοξολογία.

• 10:30: Επιμνημόσυνη δέηση - Κατάθεση στεφάνων στην προτομή του
Αθανασίου Διάκου στην πλατεία της Αρτοτίνας

Τήρηση ενός λεπτού σιγής - Εθνικός Ύμνος

• 19:00: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας στην Ιερά Μονή
Τιμίου Προδρόμου Αρτοτίνας.

➢ Δευτέρα 29 Αυγούστου

• 07:00-10:15: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Τιμίου
Προδρόμου Αρτοτίνας.

• 18:30-21:00: Φλάμπουρο.

• 22:00: Ελεύθερη διασκέδαση με παραδοσιακή μουσική και τραγούδι.

«ΔΙΑΚΕΙΑ 2022»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

1. O Σύλλογος Αρτοτινών “Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ” στα πλαίσια των εκδη-
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β. Δρόμος 200 μ.: Εκκίνηση από Ραϊκόβρυση.

δ. Δρόμος 600 μ.: Εκκίνηση από Νεκροταφείο.

ε. Δρόμος 1000 μ.: Εκκίνηση από οικία γέννησης Αθ. Διάκου.

ζ. Δρόμος 4000 μ.: Εκκίνηση από Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου
(Αγώνας Θυσίας).

η. Λιθοβολία και αγώνες ποδοσφαίρου στο γήπεδο Αρτοτίνας.

Ο τερματισμός όλων των κατηγοριών αγώνων Ανωμάλου Δρόμου θα
γίνει στην πλατεία, έμπροσθεν της προτομής Αθ. Διάκου.

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ:

α. Τα αγωνίσματα όλων των κατηγοριών Ανωμάλου Δρόμου θα διεξαχθούν
την Παρασκευή 26-08-2022 με ώρα έναρξης 18:00. Προσέλευση αγωνιζομένων στις 17:30 στον χώρο οικίας γέννησης Αθ. Διάκου.

β. Το αγώνισμα της λιθοβολίας θα γίνει την Πέμπτη 25-08-2022 με ώρα
έναρξης την 19:00 (αμέσως μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα).

γ. Ο αγώνας ποδοσφαίρου θα διεξαχθεί την Πέμπτη 25-08-2022, με ώρα
έναρξης την 17:30.

λώσεων “ΔΙΑΚΕΙΑ 2022” και της ανάπτυξης και προώθησης των αθλη-

δ. Ο αγώνας καλαθοσφαίρισης θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24-08-2022, με

αθλητικούς αγώνες όπως παρακάτω:

ε. Ο αγώνας βόλεϊ θα διεξαχθεί την Τρίτη 23-08-2022, με ώρα έναρξης την

τικών ιδεών, διοργανώνει από τις 23 έως και τις 26 Αυγούστου 2022
α. ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ:

➢ 50 μέτρα: Αγόρια-Κορίτσια 4 έως 5 ετών

➢ 200 μέτρα: Αγόρια-Κορίτσια 6 έως 7 ετών

➢ 400 μέτρα: Αγόρια-Κορίτσια 8 έως 9 ετών

➢ 600 μέτρα: Αγόρια-Κορίτσια 10 έως 13 ετών

➢ 1500 μέτρα: Αγόρια-Κορίτσια 14 έως 15 ετών

➢ 4000 μέτρα (ΑΓΩΝΑΣ ΘΥΣΙΑΣ) Ανδρών-Γυναικών 16 ετών και άνω

β. ΛΙΘΟΒΟΛΙΑΣ:

• Αγόρια Γυμνασίου.

ώρα έναρξης την 17:30.
17:30.

5. ΕΠΑΘΛΑ – ΑΠΟΝΟΜΕΣ:

α. Στους τρεις πρώτους νικητές κάθε αγωνίσματος, θα απονεμηθεί μετάλλιο

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

β. Οι απονομές των επάθλων θα γίνουν το Σάββατο 27-08-2022 και ώρα
19:30.

O Πρόεδρος

Θεόδωρος Μαρτέκας

Η Γεν. Γραμματέας
Κατερίνα Τσιαλίκη

6

ΑΡΤΟΤΙΝΑ

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2022

Γιορτή των μελισσοκόμων στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
και φέτος στις 25/6/2022 η καθιερωμένη εκδήλωση για τους μελισσοκόμους στην Ιερά Μονή Τιμίου
Προδρόμου Αρτοτίνας.
Στη Θεία Λειτουργία παρέστη ο
ηγουμενοσύμβουλος της Μονής π.
Θεοφάνης Μπατσαούρας και ο
π. Γεώργιος Χαρονικολάου.
Ευλόγησαν τους άρτους και τα μέλια
και διαβάστηκε η ευχή για την καλή

πρόοδο των μελισσιών. Κατόπιν προσφέρθηκε στους παραβρισκόμενους
λουκούμι, καφές και τσίπουρο.
Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο
ακολούθησε φαγητό και γλέντι.
Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους, ο Δήμαρχος Δωρίδος
κ. Καπεντζώνης, ο Αντιδήμαρχος
Βαρδουσίων κ. Μπαρμπούτης
Ιωάννης, ο πρώην Αντιδήμαρχος
κ. Παλασκώνης Κωνσταντίνος

και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Αρτοτίνας κ. Κάππας Βασίλειος και Ψηλού Χωριού κ. Βρέττας. Από τον Σύλλογο Αρτοτινών
Μεσολογγίου «Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος» μας τίμησαν οι Τσαμαδιάς
Παναγιώτης, Κατσαρός Δημήτριος και Κορδοπάτης Γρήγορης.
Για τις ανάγκες της εκδήλωσης
προσέφεραν οι:
• Δούρος ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
λουκάνικα
• Σερεντέλος Χρήστος ΔΩΡΙΚΑ
ΚΡΕΑΤΑ λουκάνικα
• Βασιλείου Νίκος ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΟΜΙΛΑΙΑ τσίπουρο
• Αλεξανδρής Χρήστος ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ κάρβουνα
• Σεΐτου-Μιχαλοπούλου Νίτσα
γλυκά
• Βώττας Κωνσταντίνος τυρί
• Σταματόπουλος Ιωάννης
κρασί
• Κιαχίδης Δημήτρης κρασί
• Σούφλας Ιωάννης του Βασιλείου λουκούμια
Μέλια προσέφεραν οι μελισσοκόμοι: Τσουρής Ηλίας, Τριώτης

Βασίλης, Μέρης Ιωάννης,
Κοκμοτός Ανδρέας, Ζαχαρής Βασίλης, Τσαμαδιάς Φώτης,
Δημόπουλος Χρήστος, Δημόπουλος Νίκος και Δανιά Μαρία.
Ευχαριστούμε τα χωριά Κριάτσι,
Διχώρι και Γραμμένη Οξυά των οποίων αρκετοί κάτοικοι παρευρέθηκαν
στη γιορτή.
Συγχαρητήρια στις κυρίες για τις
νοστιμότατες πίτες που μας προσέφεραν, δυστυχώς δεν έχουμε όλα
τα ονόματα.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
όλους τους προσκυνητές και φίλους
της Μονής, που άλλοι με πολύωρη
προσωπική εργασία, άλλοι με τη
δωρεά των απαραίτητων υλικών και
εξοπλισμού και άλλοι με οικονομική
ενίσχυση συμβάλλουν στην αποπεράτωση των έργων που είναι απαραίτητα για τη συντήρησή της και
βελτίωση των υποδομών που υπάρχουν.

Η Επιτροπή
Ιεράς Μονής
Τιμίου Προδρόμου

Έρευνα για την πρόγνωση της αέριας ρύπανσης
από δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα

Έρευνα για τη δυνατότητα πρόγνωσης της αέριας ρύπανσης από δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα
διεξάγουν καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Με τη χρήση υπολογιστικών μοντέλων αλλά
και μετρήσεων στο πεδίο επιδιώκεται να εκτιμηθούν
οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών μετά την
εκδήλωσή τους στην αέρια ρύπανση των περιοχών
που έχουν πληγεί. Ο Απόστολος Βουλγαράκης,
καθηγητής του Πολυτεχνείου της Κρήτης αναφέρει
ότι ένα σημαντικό μέρος της αέριας ρύπανσης
από πυρκαγιές στην Ελλάδα (π.χ. από τις τεράστιες
πυρκαγιές της Πελοποννήσου το 2007) μπορεί να
καταλήξει πάνω από το θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου, λόγω του ότι η κυκλοφορία των ανέμων
(μελτεμιών) το καλοκαίρι είναι συνήθως από Βόρειο
-Βορειοανατολικοί προς Νότιο-Νοτιοδυτικοί.
Ωστόσο, όπως τονίζει, αυτό εξαρτάται από τις
ιδιαίτερες μετεωρολογικές συνθήκες της κάθε ημέρας (π.χ. την ημέρα της πυρκαγιάς στο Μάτι οι
άνεμοι έπνεαν από ασυνήθιστη διεύθυνση), όπως
και το ακριβές γεωγραφικό σημείο εκδήλωσης της
πυρκαγιάς. «Το σίγουρο είναι ότι συνδυασμοί πυρκαγιών και ανέμων που οδηγούν τον καπνό προς
κατοικημένες περιοχές και ιδίως σε μεγάλα αστικά
κέντρα, έχει πολλαπλάσια σοβαρότερες επιπτώσεις
στην υγεία του πληθυσμού σε σχέση με περιπτώσεις
όπου οι ρύποι δεν καταλήγουν σε τέτοιες περιοχές.
Σε κάθε περίπτωση, οι ρύποι από πυρκαγιές
μπορούν να μείνουν στην ατμόσφαιρα για ώρες,
ημέρες, ή και εβδομάδες. Ποιο είναι το σωτήριο
φαινόμενο που μειώνει αυτούς τους χρόνους: μία
καλή βροχή», σημειώνει ο κ. Βουλγαράκης.
Σύμφωνα με τον καθηγητή, πέρα από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), το οποίο

επηρεάζει δραστικά το κλίμα αλλά δεν είναι τοξικό
αέριο, οι πυρκαγιές εκπέμπουν μία σειρά από
άλλους ρύπους οι οποίοι είναι επικίνδυνοι για την
ανθρώπινη υγεία. Τα πιο έντονα προβλήματα προκύπτουν από εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων,
τα οποία συχνά έχουν πολύ μικρό μέγεθος με
αποτέλεσμα να μπορούν να εισέλθουν στο αναπνευστικό μας σύστημα και να προκαλέσουν προβλήματα, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο κ. Βουλγαράκης, οι πυρκαγιές εκπέμπουν μονοξείδιο του
άνθρακα, οξείδια του αζώτου, μεθάνιο, ενώ προκαλούν και παραγωγή τροποσφαιρικού όζοντος,
ενός ιδιαίτερα τοξικού ρύπου τόσο για τους
ανθρώπους όσο και για τα φυτά, με αρνητικές
συνέπειες και στη γεωργία.
Σε πολλές χώρες του πλανήτη, έχουν αναπτυχθεί
ήδη υπολογιστικά συστήματα τα οποία παρέχουν
τη δυνατότητα λεπτομερούς προσομοίωσης και
πρόβλεψης της αέριας ρύπανσης από πυρκαγιές.
Αυτά τα συστήματα, σύμφωνα με τον κ. Βουλγαράκη, δίνουν μία ξεκάθαρη εικόνα για το ότι οι
πυρκαγιές αποτελούν μία από τις κύριες πηγές
αέριας ρύπανσης που επηρεάζει δισεκατομμύρια
ανθρώπων. «Το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί σε
μεγάλο μέρος της Γης, μεταξύ άλλων στα υψηλά
γεωγραφικά πλάτη (π.χ. Σιβηρία), στη Β. Αμερική,
στην Αυστραλία, στη νοτιοανατολική Ασία και
φυσικά στη Μεσόγειο. Η κλιματική αλλαγή είναι
κύριος παράγοντας που προκαλεί αυτή την επιδείνωση», επισημαίνει ο κ. Βουλγαράκης.
Παράλληλα, λόγω της κλιματικής αλλαγής,
αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι συνεχώς
αυξάνονται οι παράγοντες επικινδυνότητας για

την εκδήλωση πυρκαγιών στη χώρα μας, καθώς,
όπως τονίζει ο κ. Βουλγαράκης, οι περισσότεροι
καύσωνες και τα μεγαλύτερα διαστήματα με ξηρασίες, σε συνδυασμό με τα καλοκαιρινά μελτέμια
αποτελούν ένα μείγμα που δυστυχώς δημιουργεί
διαρκώς επιδεινούμενες συνθήκες.
«Δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι οι περσινές
καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα συνέβησαν
σε μία περίοδο με τις προαναφερθείσες μετεωρολογικές συνθήκες ιδιαίτερα οξυμένες. Στους μετεωρολογικούς παράγοντες που αλλάζουν πρέπει
επίσης να προστεθούν η άναρχη οικιστική ανάπτυξη
σε περιαστικές περιοχές σε χώρους δάσους (χωρίς
τα απαραίτητα μέτρα), η εγκατάλειψη της υπαίθρου
που μείωσε τη διαχείριση της καύσιμης ύλης από
εντόπιους πληθυσμούς, καθώς και η ελλιπής ενημέρωση των πολιτών, τα οποία είναι διαχρονικά
προβλήματα.
Τέλος, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο κομμάτι
της πρόληψης για την καλύτερη διαχείριση και
αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Ένα από
τα βασικά εργαλεία για την πρόληψη είναι τα συστήματα πρόβλεψης (δείκτες) του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, τα οποία βασίζονται κυρίως σε
μετεωρολογικές παραμέτρους, όπως η θερμοκρασία,
η βροχόπτωση, η υγρασία και ο άνεμος. «Οι
δείκτες αυτοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την
ετοιμότητα της πολιτείας σε περίπτωση πυρκαγιάς».
Το βασικό ερώτημα που γεννάται είναι ότι ενώ
υπάρχουν τα μέσα και η γνώση για την καλύτερη
δυνατή αντιμετώπιση των πυρκαγιών η πολιτεία
τα αξιοποιεί στο έπακρο από την πλευρά της;
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
στο χωριό μας

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
μέσω της δράσης «Ελπίδα 2022
Ρούμελη» που απευθύνεται σε
περίπου 1.000 έφηβους προσκόπους ηλικίας από 15 έως 18
(λεγόμενοι και ως Ανιχνευτές) θα
επισκεφτούν και θα διαμείνουν
στο χωριό μας στις 4 Αυγούστου. Η δράση αφορά τη γνωριμία με τις ορεινές περιοχές της
Ρούμελης και πιο συγκεκριμένα
τους ορεινούς όγκους των
Βαρδουσίων, της Οίτης και της
Γκιώνας.
Η δράση χωρίζεται σε δυο
μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά το
οδοιπορικό κομμάτι και θα πραγματοποιηθεί σε 4 μονοπάτια. Σε
καθένα από αυτά οι Ανιχνευτές,
οι οποίοι θα είναι χωρισμένοι σε
μικρές ομάδες των 20-25 ατόμων
(Κοινότητες) θα ερευνήσουν τον
τόπο που θα επισκεφθούν, θα
προσφέρουν σε αυτόν ανταποδίδοντας τη φιλοξενία του και τέλος
θα έρθουν σε επαφή με την
πανέμορφη φύση του.
Στο δεύτερο μέρος θα έχουν
τη δυνατότητα να λάβουν μέρος
σε μια μεγάλη κατασκήνωση στην
περιοχή του «Καταφυγίου της
Οίτης», που θα πραγματοποιηθούν
δραστηριότητες γεμάτες ενέργεια,
κέφι, δημιουργία και περιπέτεια.
Στον ορεινό όγκο των Βαρδουσίων
θα βρίσκονται δυο μεγάλες ομάδες
τέτοιων Κοινοτήτων. Η κάθε ομά-

δα θα αποτελείται από τέσσερις
με πέντε Κοινότητες, ήτοι 100130 άτομα κατά προσέγγιση.
Αναλυτικότερα η Συσκηνία
«Βαρδούσια 1» θα ξεκινήσει την
περιπέτειά της από την Αρτοτίνα
όπου θα καταφθάσει στις 4
Αυγούστου, θα διανυκτερεύσει
στην Αρτοτίνα το ίδιο βράδυ, και
θα αποχωρήσει στις 5 του μήνα
για το Διχώρι, μέσω του μονοπατιού Αρτοτινά λιβάδια.
Σκοπός της διαμονής είναι να
δοθεί η ευκαιρία στους Ανιχνευτές
να γνωρίσουν «βιωματικά» τον
τόπο μας, την ιστορία του, την
απαράμιλλη ομορφιά και να έρθουν σε επαφή με τους κατοίκους.
Η «ανίχνευση» θα ολοκληρωθεί
με την παρουσίαση της δράσης
και την προβολή του τόπου στους
συμπολίτες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η Κοινότητα Αρτοτίνας και ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Αρτοτινών
συντονίζουν από κοινού με τους
υπεύθυνους των Ανιχνευτών τη
διαμονή και τις δράσεις. Απευθυνόμαστε προς τους συγχωριανούς μας, εάν επιθυμούν
να συνδράμουν με οποιαδήποτε εθελοντική βοήθεια στο
εγχείρημά μας, το οποίο θα
προβάλλει τον τόπο μας, να
επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή τα μέλη
του Συλλόγου.

ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

• Διώροφη μονοκατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων, εντός οικοπέδου
600 τετραγωνικών μέτρων και επιπλέον 600 τετραγωνικά μέτρα
οικόπεδο κοντά στη Ζαβαλόβρυση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6951930130

• Το οικόπεδο της Καλλιόπης Μαρτέκα 340 τετραγωνικών μέτρων
κοντά στη Ζαβαλόβρυση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6938882811

• Μονοκατοικία 80 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Μπρούσκα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974644652

• Στην Αρτοτίνα του Δ. Δωρίδος, Ν. Φωκίδος, παλαιά πετρόκτιστη
ισόγεια κατοικία, εμβ. 58 τ.μ. με κατώι εμβ. 54 τ.μ. και μεγάλη
βεράντα, ανακαινισμένη ως προς το εσωτερικό δάπεδο από μπετόν και
την ξύλινη στέγη, σε οικόπεδο εμβ. 425 τ.μ. Ελεύθερη προς διαμόρφωση
της διάταξης των εσωτερικών χώρων.
Απεριόριστη θέα προς το χωριό και τα Βαρδούσια.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944141836

• Οικόπεδο 189,79 τ.μ. στην Αρτοτίνα Φωκίδος με διώροφη κατοικία
η οποία αποτελείται στο ισόγειο από δυο διαμερίσματα εμβαδού 32,69
τ.μ. και 31,79 τ.μ. και στον πρώτο όροφο από 1 διαμέρισμα 59,80 τ.μ.
Υπάρχουν επίσης ισόγεια αποθήκη 2,80 τ.μ. όλα πλήρως εξοπλισμένα.
Είναι νόμιμα κτισμένη με οικοδομική άδεια (249/1994) και τακτοποίηση
με υπαγωγή στον Ν. 4495/2017.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944125030
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Οδοιπορικό του Δ. Λουκόπουλου
(Από την Αρτοτίνα στον Προυσό)

Κάθε χρόνο, ξημερώνοντας η 21η
Αυγούστου, ξεκινούσε απ’ την Αρτοτίνα
μαζί με άλλους χωριανούς και κοντοχωριανούς του και πήγαινε, πεζοπορώντας αδιάκοπα πάνω από τριάντα
ώρες, στο «παγγύρι της Παναγίας
στον Προυσό». Από τα Βαρδούσια,
στη Γραμμένη Οξυά, στη Σαράνταινα,
στα Κοκκάλια, και από εκεί στο
ξακουστό μοναστήρι.
Το ίδιο έγινε και το 1928. Ξεκίνησε
και πάλι με τους συγχωριανούς του
από την Αρτοτίνα. Στον δρόμο βρήκαν
και άλλους από τα κοντινά χωριά και
συνταξίδευαν. Γράφει χαρακτηριστικά
ο ίδιος:
«Πήρε τώρα η μέρα πια. Ιδωθήκαμε
και γνώρισε ο ένας τον άλλο. Εγώ
έκαμα παρέα με Σιστινό. Ήταν κάποιος
Βασίλης Μανίκας. Πάει σέρνοντας
απ’ το σκοινί μια γαλάρια γίδα. Υπόθεσα πως σε κάποιο μπουλούκι έχει
σκοπό να την απολύσει ή την έχει
πουλημένη και την πήρε να τη δώσει
περνώντας.
– Θα έχουμε και γάλα βλέπω;
ρώτησα.
– Όσο να την πάρει η Παναγιά!
λέει ο Βασίλης.
– Τι; Η Παναγία γίδα; Θέλει γίδες η
Παναγία;
– Έκαμε το θαύμα της σε μένα,
λέει ο αγαθός Βασίλης. Παιδί δε μου
ζούσε. Από τα τρία που γέννησε η γυναίκα μου κανένα δεν μ’ απόμεινε.
Απελπίστηκα και πιάστηκα από τους
Αγίους. Είχα μια γίδα γαλάρια να τρώω
γάλα σπίτι μου. «Θα σου τη φέρω
Παναγία μου» είπα «άφησε κι ένα παιδάκι να μου ζήσει!». Μ’ άκουσε. Τρία
χρόνια πάνε από τότε που έκαμε το
τελευταίο αγοράκι η φαμελιά μου. Η
Παναγία βοήθησε, μεγάλη η χάρη της.
Ζει και είναι μια χαρά. Είναι να μην
της πάω τη γίδα!...».
Πιο κάτω γράφει:
«… Ξημέρωσε για τα καλά και το
καραβάνι συνεχίζει τη στράτα του.
Αυτό τραβάει και εγώ στέκω με το
στόμα ανοιχτό. Βλέπω τον ήλιο να
βγαίνει κατακόκκινος, σαν το καμένο
σίδερο, απ’ τη θάλασσα της Στυλίδας.
Κάμπος και βουνά της Φθιώτιδας, όλη
η Θεσσαλία ως εκεί π’ αποσώνεται με
φράκτη τον Όλυμπο είναι σαν πανόραμα μπροστά μου! Που να πρωτοκοιτάξω! Μπρος όπου βλέπω αυτό το
θέαμα ή πίσω όπου ένας άλλος κόσμος
προβάλλει; Τα Βαρδούσια τα περήφανα
μου ’κρυβαν τη Γκιώνα. Τ’ άλλα βουνά
του Λιδωρικιού και του Κράββαρη σειρές και σωροί σωροί, σα να κοιτάζουν
θαρρείς κατά τα ψηλά Βαρδούσια και
να τα χαιρετούν. Μπήκαμε τώρα στην
αρχή από το μεγάλο ζυγό της Οξυάς
και τραβούσαμε κατά το βοριά…».
Όταν έφτασαν στη Σαράνταινα, την
ψηλότερη κορυφή της Οξυάς, 2.100
μέτρα απάνω από τη θάλασσα, οι γυναίκες που πήγαιναν μπροστά, φαίνεται

πως δεν αισθάνονταν το κρύο, αλλιώς
δεν θα τραγουδούσαν όλον το δρόμο.
Παίρνουν το τραγούδι πέντε, δέκα,
όλες μαζί. Τ’ αφήνουν αυτές, τ’ αρπάζουν άλλες κι όλο προχωρούν. Είναι
να θαυμάζει κανένας με την αντοχή
τους. Δε λες πως περπατούν, παρά
πως πετούν. Μου ’ρθε να φωνάξω:
«Γειά σας Ρουμελιώτισσες!».
Ενώ οι γυναίκες τραγουδούσαν,
αυτός με τον συνοδοιπόρο του προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν την προέλευση του ονόματος της ψηλότερης
κορυφής. Γράφει σχετικά:
Ο Βασίλης για τ’ όνομα της Σαράνταινας έχει την εξήγησή του: «Σαράντα χάθηκαν εδώ πάνω μια φορά.
Συμπεθερικό ήταν και πήγαιναν να
πάρουν τη νύφη. Χινόπωρος η εποχή,
τους έπιασε το χιόνι και πάγωσαν
όλοι. Την άνοιξη τους ήβραν Κόκκαλα
δίχως κρέας».
Ο Λουκόπουλος όμως έχει τη δική
του ερμηνεία για το όνομα της Σαράνταινας. Αυτός λέει: «Περνώντας κανείς
την ίδια οροσειρά, όταν θέλει να πάει
απ’ την Αρτοτίνα στα Αργύρια, διαβαίνει
ένα διάσελο την Τσαλίκαινα. Ζούσαν
ακόμα στις μέρες μου χωριανοί που
γνώρισαν αυτή την Τσαλίκαινα. Περνούσε στο βουνό με χιόνι, πάγωσε κι
άφησε το όνομά της αθάνατο. Το ίδιο
έγινε και με τη Σαράνταινα φαίνεται».
Ο φόβος και ο τρόμος των ορεινών
είναι αυτή η ράχη, άμα χινοπωριάσει.
Ο φόβος τους όμως δεν είναι το χιόνι
όσο η αντάρα. Τραβάς να πας εκεί
που θέλεις κι άξαφνα βρίσκεσαι αλλού.
Σε ξεκλέβουν οι προβατόστρατες και
οι γιδόστρατες. Κι είναι από δαύτες
άπειρες εκεί πάνω. Γυρίζεις, γυρίζεις
και πάλι έρχεσαι στα ίδια. Όλη η μέρα
περνάει και το βουνό το ’χεις απέραγο
ακόμα. Σε βρίσκει η νύχτα όξω, πέφτει
και κανένα χινοπωριάτικο χιονάκι,
παγώνεις εσύ και το ζώο σου. Έπαθαν
πολύς κόσμος και δεν περνάει χρονιά
που να μην πάθει κι ένας».
Στη συνέχεια ο συγγραφέας περιγράφει το δάσος της Οξυάς, τη «γραμμένη οξυά», που «σαν ένα τεράστιο
χαλί είναι ξαπλωμένο στην ανατολική
πλάτη του βουνού και τη σκεπάζει».
Ακολουθώντας γράφει: «… Πήραμε
μια όμορφη ράχη. Απ’ αυτήν αγναντεύαμε αριστερά μας το Κρίκελλο. Σαν
πόλη φαίνεται από τόσο μακριά. Είναι
όμως και μεγάλο χωριό. Θα έχει χωρίς
άλλο τετρακόσια σπίτια. Αφήσαμε έπειτα τη στράτα και πήραμε κατά τα αριστερά κάποιο μονοπάτι. Το μονοπάτι
μας έβγαλε σε ένα πλάι σπαρμένο
από σαπολίθια. Κι απ’ αυτό περνώντας
ήρθαμε στη λαγκαδιά που τρέχει το
νερό της ξακουστής Ματαψημένης
κρύο σαν τον πάγο. Πέρα μακριά κι
αριστερά μας φαίνονται οι κορφάδες
της Καλιακούδας».
Συνεχίζεται
Νικόλαος Μαυραγάνης
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επαγγελματίες

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΙΑΤΡΟΙ

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

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

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

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
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

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

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

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
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

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ
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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
Μελίστα Χριστίνα
Ενοικιαζόμενες γκαρσονιέρες
πλήρως εξοπλισμένες
Αρτοτίνα Φωκίδας
Τηλ.: 6944125030
Μερζάκης Κώστας
Ενοικιαζόμενα δωμάτια
& γκαρσονιέρες
Ι. Λέκκα 1 Λουτράκι Τηλ.: 27440 22456

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

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Νικόλ Αθανίτη All About Care
Νοσηλευτικές υπηρεσίες
και φροντίδα υγείας κατ’ οίκον
Παναγή Τσαλδάρη 17Α Μαρούσι
Τηλ.: 2102205609

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

Καρβέλης Νικόλαος
Ταβέρνα
Eυπάλιο Φωκίδας
Tηλ.: 26340 51296
Tριβήλος Kώστας Aρ.
Kαφέ μπαρ-Ψησταριά
Aρτοτίνα Tηλ.: 22660 51828
Ψήνω και Μεθώ
Σιώκη Ευφροσύνη
Μπριζόλα - Μπιφτέκι
Ηρώων Πολυτεχνείου 22 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 9962004

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

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Αλεξανδρής Χρήστος
Ζωοτροφές
Καστράκι Φωκίδας
Τηλ.: 26340 38576
Αφοί Μαυραγάνη του Αποστόλου
Ζωοτροφές - Είδη κυνηγίου
Ευηνοχώρι Μεσολογγίου
Μαυραγάνης Βασίλειος Αποστ.
Κάτω Ευηνοχώρι Μεσολογγίου
Γεωργικά Φάρμακα
Λιπάσματα & Σπόρια
Άγιος Αθανάσιος Μεσολογγίου
Ζωοτροφές • Τηλ.: 6972412830

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

ΙΑΤΡΟΙ
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

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
Λαζαρίδου Τριανταφυλλιά
Ελεύθερος επαγγελματίας
Manager καλλιτεχνών
Εκμετάλλευση γκαρνταρόμπας
Τηλ.: 6943512460

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

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

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

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ – ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ
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

ΜΕΣΙΤΙΚΑ
ΕΥΡΩΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ
Κατσαρού Β. Μαρία
Ευπάλιο: Τηλ.: 26340 51619
Κιν.: 6973007819
Αθήνα: Ξάνθου & Παπαφλέσσα
15451 Ν. Ψυχικό
Τηλ.: 210 6749557 • Fax: 210 6712706
Κιν.: 6946578063

ΜΕΣΙΤΙΚΑ
Μαυραγάνης Περικλής Σταμ.
Σύμβουλος Ακινήτων
Αναξαμένους 5 Χαλάνδρι 15238
Τηλ./Fax: 210 6010660
Κιν.: 6974317194
www.mesitiko-mavraganis.gr
perikles.mavraganis@gmail.com

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

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

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

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ρουφαγάλας Γιώργος & Κώστας
Μουσική - Φωτισμός Οπτικοακουστικό υλικό
Σαλαμίνος 4 Παλλήνη Τ.Κ. 15351
Όρνος Μυκόνου Τ.Κ. 84600
Σ. Τρικούπη 18Α Λεμεσός Τ.Κ. 3077
Τηλ.: + 30 210 6669343
Kιν: + 30 6986261100 (Ελλάδα)
+ 357 96034989 (Κύπρος)
e-mail: george@lively-events.com
www.lively-events.com
Κρανιάς Φόσκολος Κώστας
Φωτισμός - Ήχος - Laser
• Ενοικίαση οπτικοακουστικών
συστημάτων
• Service μηχανημάτων
• Διοργάνωση εκδηλώσεων
Ξυλοκάστρου 18 Ίλιον Αθήνα
Αγ. Σοφία Μύκονος
Κιν.: 6932573646
www.crownmedia.gr
e-mail: info@crownmedia.gr

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

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Αλεξανδρής Ιωάννης
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
Είδη Φανοποιΐας
Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά Mercedes
Κιν.: 6944148514 • Τηλ.: 26340 38515
Zαχαρής Nίκος
Eξουσιοδοτημένο συνεργείο FORD
1ο χλμ. Εθν. Οδού Ναυπάκτου - Ιτέας
Καρούλα Δάφνης Nαύπακτος
Tηλ.: 26340 29630
Κάππας Γιάννης
Συνεργείο αυτοκινήτων παντός τύπου
Ερμωνάσσης 7 Νέα Ιωνία
Τηλ.: 6978856286
Kουτσόβουλος Γιάννης
NISSAN SERVICE
Ιπποκρήνης 45 & Κοκκινοπούλου
Ζωγράφου • Τηλ.: 210 7704990
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 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Tσιτσής Γιάννης K.
Συνεργείο αυτοκινήτων Παντός τύπου
Εργατών Τύπου 12 Κάτω Hλιούπολη
Tηλ.: 210 9709632 • Κιν.: 6972953532

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

ΤΑΧΙ
Αλεξανδρής Ιωάννης
Ταξί Ναύπακτος
6944148514
Mαρτέκας Θεμιστοκλής Eυθ.
Tηλ.: 210 9735511
Mπαλής Γιώργος Nικ.
Bλαχόπουλων 32 Mεσολόγγι
Tηλ.: 26310 27143 & 6977434828
Μαυραγάνης Χρ. Γιάννης
Άγιος Γεώργιος Μεσολογγίου

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

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
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

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Μπαλλής Νικόλαος
Φαρμακοποιός
Κανακάρη 207 (γωνία Μιαούλη) Πάτρα
Τηλ.: 2610 339769 • Κιν.: 6975912491
e-mail: balisnikolaos6@gmail.com

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
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

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

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

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

