
Αγαπητοί συγχωριανοί, σας εύχομαι Καλές 
Γιορτές, Καλά Χριστούγεννα, ευτυχές και 
δημιουργικό το νέο έτος 2023. Το πανανθρώπινο
μήνυμα της Γέννησης του Θεανθρώπου να 
φωτίζει το δρόμο μας και τις καρδιές μας για
έναν κόσμο ειρηνικό, δημιουργικό, με πρόοδο
και ευημερία, με πνεύμα αγάπης για τον 
συνάνθρωπο. 

Χρόνια Πολλά 
Κάππας Βασίλειος 
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ΙΛΙΟΝ

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

Τρίμηνη  Ενημερωτική  και  Πολιτιστική  Έκδοση  του  Συλλόγου  Αρτοτινών  Φωκίδας 

ΚΩΔΙΚΟΣ:  212622
82

Αρτοτίνα  εδώ  γεννήθηκε  ο  Αθ. Διάκος 

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

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Αρτοτινών “Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ”, καλεί
τους αγαπητούς συγχωριανούς και μέλη
του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέ-
λευση που θα γίνει στις 15 Ιανουαρίου
2023 στις 11:00 π.μ. στην έδρα του
Συλλόγου (οδός Αλκέτου, αριθ. 56, Βύ-
ρωνας) και με θέματα ημερήσιας διάταξης

τα παρακάτω:
• Διοικητικός απολογισμός επί πεπραγμένων

έτους 2022 και λογοδοσία Δ.Σ.
• Οικονομικός απολογισμός έτους 2022 και

έγκρισή του.
• Λοιπά θέματα που τυχόν προταθούν και

εγκριθεί η συζήτησή τους σύμφωνα με
το άρθρο 17, παρ. 3 του καταστατικού. 

ΕΤΗΣΙΟΣ  ΧΟΡΟΣ 
Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι 

ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ “Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΚΟΣ”, Κερασιωτών και Κρια-
τσιωτών “Η Επιστροφή’’, σας
προσκαλούν στον από κοινού
ετήσιο χορό, στο κοσμικό κέντρο
“Το κέρας της Αμάλθειας”
το βράδυ του Σαββάτου 28
Ιανουαρίου 2023 και ώρα
20:30, Ελλησπόντου 41, 
Βύρωνας, τηλ. 2114059187.

Θα υπάρχει ζωντανή μουσική
με λαϊκό, νησιώτικο και δημοτικό πρόγραμμα από την γνωστή κομπανία “Κυρατζήδες” και 
περιλαμβάνεται πλήρες μενού, το κρασί και τα αναψυκτικά.

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε έγκαιρα με τα μέλη του Δ.Σ. για τις κρατήσεις σας, στο 
τηλέφωνο 6971661126. 

Αγαπητοί συγχωριανοί, στις 8/1/2023 το Δ.Σ. του Συλλόγου Αρτοτινών 
«Ο Αθανάσιος Διάκος» θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα για το 2023 

στο πανέμορφο και πολυαγαπημένο μας χωριό Αρτοτίνα. 
Προσκαλούμε όλους τους κατοίκους να παρευρεθούν 

ώστε να ανταλλάξουμε ευχές για το νέο έτος. 

Καλή  Χρονιά 

Το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  Αρτοτινών  

«Ο  Αθανάσιος  Διάκος»  

σας  εύχεται  Χρόνια  Πολλά  με  υγεία,  ευτυχία  

και  αγάπη  σε  εσάς  και  στις  οικογένειές  σας! 



Η Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Γεωργίου
Αρτοτίνας θα ήθελε να σας ενημερώσει για την
πρόοδο των έργων. 

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της περί-
φραξης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, η
αποπεράτωση των έργων των Ιερών Ναών
Αγίου Αθανασίου, του Αγίου Σπυρίδωνα, της
Κοιμήσεως Θεοτόκου και του Οστεοφυλακίου
που βρίσκεται πλησίον της Ιεράς Μονής Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος (Νεκροταφείο).

Οι εργασίες ανακαίνισης του Ιερού Ναού
Αγίας Τριάδας έχουν προχωρήσει σε μεγάλο
βαθμό. Μετά από χρόνια έγιναν οι κατάλληλες
ενέργειες ώστε να είναι ορατή από το χωριό
μας η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και του
Προφήτη Ηλία. Επίσης έχουν τοποθετηθεί 
παγκάκια στις εκκλησίες Αγία Παρασκευή, Άγιο
Δημήτριο, Άγιο Σπυρίδωνα και Άγιο Αθανάσιο.

Με τη δική σας βοήθεια έχουν πραγματο-
ποιηθεί όλα τα παραπάνω και σας ευχαριστούμε
θερμά!

Για τις δωρεές σχετικά με τις παραπάνω
ανακαινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στον
Ιωάννη Χριστοδούλου στο τηλέφωνο
6946124580 και στον Κωνσταντίνο Πλαστήρα
στο τηλέφωνο 6976642254. 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Αρτοτίνας
θα ήθελε να ευχαριστήσει τους παρακάτω που
συνέβαλαν χρηματικά για την ανακαίνιση του
Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος. 
Ονοματεπώνυμο Αρ. Απόδειξης
Αποστολάκης Βαγγέλης και Κατερίνα ...... 69
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος του Ιωάν. .... 70
Κατσαρός Δημήτριος ................................ 71

Μπατσαούρας Θεοφάνης .......................... 72
Μπραούνου Κωνσταντίνα ........................ 73
Τριβήλος Βασίλειος .................................. 74
Χριστοδούλου Νικόλαος ............................ 75
Ροδή Ελένη, σύζυγος Κακαλή Ιωάννη ...... 76
Καλύβα Αικατερίνη .................................... 77
Διαμαντής Βαγγέλης και Κική .................... 78
Μπραούνου Ευσταθία .............................. 80
Τσόγκας Κωνσταντίνος του Αριστείδη ...... 81
Τριβήλος Αριστείδης .................................. 82
Κουλοπούλου-Ψωμά Αθηνά ...................... 83
Μπραούνου Κωνσταντίνα ........................ 84
Μαμαλούγκας Γεώργιος ............................ 85
Καραΐσκος Ιωάννης .................................. 86
Οικογένεια Γκίνη Κωνσταντίνου 
(Βιβή Παπαϊωάννου) ................................ 87
Οικογένεια Κούτρα Γεωργίου 
(Αδελφός Αικατερίνης Παπαϊωάννου) ...... 88
Λαμπίδης Λεωνίδας του Ηλία .................... 89
Γουλή Λίτσα .............................................. 90
Σιαπέρας Θεμιστοκλής του Δημητρίου ...... 91
Φλετούρης Κωνσταντίνος ........................ 92
Οικογένεια Κοκκαλιά Γιαννούλας .............. 93
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος .................... 94
Σούφλας Ιωάννης ...................................... 95
Οικογένεια Γιαβρούτα Χαράλαμπου .......... 96
Οικογένεια Μέρη Ιωάννη .......................... 97
Οικογένεια Παλασκώνη Κωνσταντίνου .... 98

Εκκλησιαστική Επιτροπή 
Αγίου Γεωργίου Αρτοτίνας

Πατήρ Θεοφάνης Μπατσαούρας
Χριστοδούλου Ιωάννης 
Τσαμαδιάς Αθανάσιος 

ΦΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ............................................ 30.00€ 
ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ................................................ 20.00€ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .................. 30.00€ 
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .................................... 20.00€ 
ΖΑΒΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ................................ 20.00€ 
ΖΑΒΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ .......................................... 20.00€ 
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ ...................................... 20.00€ 
ΤΣΙΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ............................................ 50.00€ 
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ .............................. 20.00€ 
ΚΟΤΡΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ........................................ 50.00€
ΤΣΙΠΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ............................ 30.00€
ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .................................... 30.00€
ΖΟΥΜΑ ΚΙΚΗ ........................................................ 50.00€
ΜΠΡΑΟΥΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ................................ 20.00€
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. .......... 30.00€
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝ. ........ 15.00€
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝ. ...... 15.00€
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ .............................. 25.00€
ΚΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ .................................. 20.00€

• Στις 31 Οκτωβρίου 2022 απεβίωσε ο Jerry Skraki,
σύζυγος της Γιαννούλας Κοκκαλιά, ετών 75 και κηδεύτηκε
στις 2 Νοεμβρίου 2022 στην Αρτοτίνα. 

• Στις 24 Νοεμβρίου 2022 απεβίωσε ο Νικόλαος 
Κορδοπάτης του Γρηγορίου, ετών 87 και κηδεύτηκε στις
25 Νοεμβρίου 2022 στον Άγιο Θωμά Μεσολογγίου. 

• Στις 4 Δεκεμβρίου 2022 απεβίωσε η Γκόλφω 
Κορδοπάτη, ετών 89 και κηδεύτηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2022
στον Άγιο Θωμά Μεσολογγίου. 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους. 
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Τρίμηνη ενη με ρω τι κή 
πο λι τι στι κή έκ δο ση

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

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

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

Συ ντα κτι κή Επι τρο πή:
Μαρτέκας Θεόδωρος 
Μακρής Δημήτριος 

Κάππα Ευσταθία

Eκδότης - Διευθυντής:
Θεόδωρος Μαρτέκας Θεόδωρος Μαρτέκας 

Κιν.: 6980047446 Κιν.: 6980047446 
e-mail: artotina.diakos@gmail.come-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 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ  ΤΟΝ  ΣΥΛΛΟΓΟ 
Μπορείτε να καταθέσετε τη συνδρομή σας

στον λογαριασμό
IBAN: GR3301101570000015729602225 

Εθνική  Τράπεζα  της  Ελλάδος 

• Ο Γεώργιος Κουλόπουλος του Κωνσταντίνου
εισήχθη στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και
Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.

Θερμά συγχαρητήρια και καλή επαγγελματική απο-
κατάσταση! 

Επιτυχίες 

• Στις 24 Αυγούστου 2022 ο Τάσος Μπραούνος του
Ιωάννη και η σύζυγός του Λίλη απέκτησαν το δεύτερο
παιδάκι τους. Ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. 

Τους ευχόμαστε να τους ζήσει! 

Γεννήσεις 

Την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023 θα τελεστεί το
40ήμερο μνημόσυνο της Γκόλφως Κορδοπάτη στον
Άγιο Θωμά Μεσολογγίου. 

Η Οικογένειά της 

Ανακοίνωση  μνημόσυνου 

• Η κυρία Βούλα Κανούρη δώρισε την τοπική παραδο-
σιακή της φορεσιά.

• Η κυρία Κική Κακαλή δώρισε μια πλεκτή κουβέρτα,
υφαντή κουρτίνα και υφαντό χαλί. Όλα χειροποίητα και σε
άριστη κατάσταση.

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αρτοτίνας
Βασίλειος Κάππας 

Δωρεές  στο  Ιστορικό  και  
Λαογραφικό  Μουσείο  του  χωριού  μας 

Θάνατοι 

• Εις μνήμην του Jerry Skraki, η σύζυγος Γιαννούλα
Κοκκαλιά και η οικογένεια αντί στεφάνου προσέφεραν το
ποσό των 300 ευρώ για την ανακαίνιση του Ιερού Ναού της
Αγίας Τριάδος. 

• Εις μνήμην του Ευσταθίου και της Αικατερίνης 
Παλασκώνη, η οικογένεια του Κωνσταντίνου Παλασκώνη
προσέφερε το ποσό των 1.000 ευρώ για την ανακαίνιση του
Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος.

• Εις μνήμην του Χαράλαμπου Γιαβρούτα, η οικογένειά
του προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ για την ανακαίνιση του
Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος. 

• Εις μνήμην της Γκόλφως Κορδοπάτη, η οικογένεια
του Ιωάννη Κορδοπάτη προσέφερε το ποσό των 100
ευρώ για την ανακαίνιση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος. 

Δωρεές 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Ανακοίνωση  και  ευχαριστίες  Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου  Αγίου  Γεωργίου  Αρτοτίνας 

Εις μνήμην του Βασιλείου και της Μαρίας Ζαχαρή,
ο Λάμπρος Μαρκαντωνάτος προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρτοτινών. 

Δωρεές  εις  μνήμην 
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Η πρώτη Δωρική εφημερίδα ήταν η <Δωρίς>,
προσωπικό δημιούργημα του Θανάση Παπα-
τσούρη, ενός ανήσυχου Πενταγιώτη με τσαγανό
και μεγάλα όνειρα που με το πείσμα και τη
σκληρή δουλειά του κατάφερε να τα πραγματο-
ποιήσει.

Ο Θανάσης γεννήθηκε στην Πενταγιού το
1886, πατέρας του ο Αριστείδης Παπατσούρης,
γιος του αγωνιστή του ‘21 Θανάση Παπατζούρη,
και μάνα του η Γιαννούλα, το γένος Λέου.

Κυνηγώντας το <καρβέλι> και μιά καλύτερη
ζωή βρέθηκε, όπως τόσοι και τόσοι άλλοι Δωριείς
πού αλλού; στο μεγάλο χωριό, την Αθήνα, γρά-
φτηκε στην Εμπορική και Βιομηχανική Σχολή και
τελείωσε το 1906 με άριστα.

Δούλεψε στο τότε Πρακτορείο Εφημερίδων
και στην εφημερίδα <Πατρίς> και το 1908 πήγε
στην Αίγυπτο, υπάλληλος στην Τράπεζα Ανατο-
λής.

Δεν τον κράτησε όμως ούτε η Αίγυπτος, τον
επόμενο χρόνο φεύγει στην Αμερική, εκεί, ανήσυχο
και πλατύ μυαλό όπως ήταν, δημιούργησε την
Εμπορική Εταιρεία Εισαγωγών-Εξαγωγών Αμερι-
κής-Ανατολής (LEVANT AMERICAN COMMERCIAL
Co), της οποίας ήταν και Γενικός Δ/ντής μέχρι τα
ογδονταπέντε του -το 1970- με το όνομα ATHOS
PATSURIS.

Παράλληλα, ο ανήσυχος Θανάσης, έβγαλε
το διάστημα 1918-1921 και τη μηνιαία εμπορική
επιθεώρηση, για την προβολή της δραστηριότητας
της εταιρείας του, και προχώρησε κι’ άλλο στον
εκδοτικό τομέα εκδίδοντας στον Νέο Κόσμο το
βδομαδιάτικο Αθηναϊκό περιοδικό <Εικονογρα-
φημένος Παρνασσός> που γινόταν ανάρπαστο
γιατί -όπως έλεγαν- ήταν καλύτερο κι’ απ’ το
πρωτότυπο, τέλος, έγραφε και την αθλητική
στήλη στην <Ατλαντίδα>.

Ο αθλητισμός είχε ξεχωριστή θέση στη ζωή
του και έννοιωθε πάντα μεγάλη περηφάνεια για
τις πολλές επιτυχίες του, με τον Εθνικό Γυμναστικό
Σύλλογο Αθηνών, παλιά, αλλά και με τον Ελλη-
νοαμερικανικό Σύλλογο της Νέας Υόρκης που ο

ίδιος ίδρυσε, το δε σπίτι του ήταν γεμάτο από τα
βραβεία και τις χιλιάδες φωτογραφίες από τις
νίκες του στις λεμβοδρομίες και την Ελληνορωμαϊκή
πάλη.

Το 1908 ανακηρύχθηκε πανελληνιονίκης στην
Ελληνορωμαϊκή πάλη, και είναι από τους πρώτους
που ζήτησαν -πολλά χρόνια πριν- να γίνονται μό-
νιμα οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην πατρίδα μας.

Η μεγάλη αγάπη του όμως ήταν η Δωρίδα,
όνειρό του δε ήταν να ενώσει όλους τους ξεριζω-
μένους Δωριείς, που από ανάγκη είχαν εγκατα-
σταθεί στην Αθήνα προσπαθώντας να φτιάξουν
μια καλύτερη ζωή γι’ αυτούς και τις οικογένειές
τους, αγωνίστηκε για το σκοπό αυτό και είναι με-
γάλη η συμβολή του στη δημιουργία της Δωρικής
Αδελφότητας που ιδρύθηκε το 1906, παράλληλα
όμως βοήθησε ουσιαστικά για να γίνουν διάφορα
έργα στο χωριό του, την Πενταγιού, με δωρεές
του, γι’ αυτό και ο Σύλλογος Πενταγιωτών τον
ανακήρυξε <Μέγα Ευεργέτη>.

Αφού λοιπόν γνωρίσαμε τον Θανάση Παπα-
τσούρη, ας έλθουμε στην εφημερίδα μας τη
Δωρίδα, το πρώτο φύλλο της κυκλοφόρησε την
Πρωτοχρονιά του 1905, είχε μικρό σχήμα (20Χ25)
και στην προμετωπίδα έγραφε πως ήταν <ΕΦΗ-
ΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙ-
ΔΗΣΕΩΝ, ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΣ> και σε τούτο παραήταν συνεπής
αν κρίνουμε από τις ημερομηνίες των πέντε τε-
τρασέλιδων φύλλων που τελικά σώθηκαν (2) 15-
1-1905, (3) 1-2-1905, (4) 8-2-1905, (5) 16-2-
1905 και (6) 1-3-1905.

Ο Παπατσούρης, στα δυό πρώτα φύλλα
αναφέρεται <Ιδιοκτήτης και Διευθυντής> αλλά
στο τρίτο -επειδή δεν είχε τη νόμιμη ηλικία- έγινε
<Διευθυντής και Αρχισυντάκτης> ενώ <Ιδιοκτήτης
και Υπεύθυνος> φερόταν ο Ιωάννης Κ. Παπα-
γεωργίου που, από το 4ο και πέρα εμφανίζεται
μόνο σαν <Διαχειριστής>. Η συνδρομή - <προ-
πληρωτέα> ήταν δύο (2) δρχ. το χρόνο και η
τιμή εκάστου φύλλου 5 λεπτά, ενώ υπήρχαν,
στην τέταρτη σελίδα, και άλλοι ενδιαφέροντες
όροι <τάξεως> που καθόριζαν διάφορα διαδικα-
στικά θέματα, όπως:

<Καταχωρήσεις, ο στίχος λεπ. 5>
<Παν χειρόγραφον, δέον να φέρει την υπο-

γραφή του αποστολέως, άλλως δεν δημοσιεύε-
ται>.

<Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενον δεν επι-
στρέφεται>.

<Πας αποστολεύς είναι υπεύθυνος διά τας
καταχωρήσεις του>.

<Αι επιστολαί: Κύριον ΑΘ. ΠΑΠΑΤΣΟΥΡΗΝ
οδός Σωτήρος 19 Αθήνας>.

Κάτω δε από τον τίτλο είχε -κλεισμένο με
λεπτό ωραίο σχέδιο- το εξής κείμενο, το πιστεύω
του εκδότη: <Αι πόλεις άριστα οικούνται εάν οι
μεν πολίται τοις άρχουσι πείθωνται, οι δε άρχοντες
τοις Νόμοις>.

Η εφημερίδα είχε μεγάλη απήχηση στους Δω-
ριείς της Αθήνας, του Πειραιά και του Λαυρίου,
πράγμα που τον υποχρέωσε να τους γράψει στο
2ο φύλλο:

<Η ημετέρα εφημερίς, εγκαρδίως ευχαριστεί
υμάς διά την υποδοχήν ης ηξιώθη παρ’ υμών το
πρώτον αυτής φύλλον. Η υποδοχή αύτη αποδει-
κνύει τα καλά αισθήματα υμών, αποδεικνύει την
αγάπην προς την πατρίδα, αποδεικνύει την θέλησιν
υπέρ της γενικής αναδιοργανώσεως της Επαρχίας
μας, αποδεικνύει την θέλησιν υμών υπέρ της

αναπτύξεως και της προόδου αυτής. Και εν γένει
αποδεικνύει την θέλησιν υμών υπέρ των καλών
και συμφερόντων της Επαρχίας. 

Είθε οι πόθοι υμών, τη βοηθεία του Υψίστου,
να εκπληρωθώσι και να ίδητε μίαν ημέραν αυτήν
ανθίζουσαν και καρποφορούσαν. Ελπίζουσα δε
ότι και τα λοιπά φύλλα θα τύχωσι της αυτής
υποδοχής ης και το πρώτο, ευχαριστεί υμάς εκ
των προτέρων>.

Απ’ το πρώτο κιόλας τεύχος άρχισε έρευνα
για τα καυτά προβλήματα της Επαρχίας που, 
δυστυχώς, είναι τα ίδια σχεδόν με τα τωρινά: Εκ-
παίδευση, συγκοινωνίες, δημόσια ασφάλεια ήταν
το αντικείμενο της έρευνας και με εμπεριστατω-
μένες αναλύσεις έβγαζε συμπεράσματα και έκανε
ανάλογες προτάσεις, ενώ δεν παρέλειπε να σχο-
λιάζει τα φλέγοντα θέματα γενικού ενδιαφέροντος
και να προτείνει λύσεις.

Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη Δωρική εφημερίδα,
η <ΔΩΡΙΣ>, δεύτερη, σύμφωνα με τα διαθέσιμα
στοιχεία, ήταν τα <ΔΩΡΙΚΑ ΝΕΑ> που εκδό-
θηκαν το 1966 από την Κούλα Σκεπαρνιά-
Παπαδάκη, απ’ την Αμυγδαλιά και τον Βασίλη
Τσιμέκα απ’ τη Βραΐλα, μετά από 15 χρόνια
(1-12-81) κυκλοφόρησε και τρίτη το ΛΙΔΩΡΙΚΙ
του αξέχαστου Γιώργου Καψάλη. 

Η   Π Ρ Ω Τ Η   Δ Ω Ρ Ι Κ Η   Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος,
γιορτάσαμε την Εθνική Επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου 1940, με τη συμμετοχή των
συγχωριανών μας. Μετά το πέρας της
Θείας Λειτουργίας, ακολούθησε δοξολογία,
επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στε-
φάνων στο μνημείο των πεσόντων από
τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου κ.
Βασίλειο Κάππα, τον Αντιδήμαρχο Βαρ-
δουσίων κ. Κωνσταντίνο Παλασκώνη,
τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου
Αρτοτινών "Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος"
κ. Δημήτριο Κατσαρό και τον Πρόεδρο
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτοτινών "Ο
Αθανάσιος Διάκος" κ. Θεόδωρο Μαρτέκα.
Παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος του Συλ-
λόγου Αρτοτινών κ. Βασίλειος Μαρτέκας,
η Ειδική Γραμματέας του Συλλόγου κ.
Δήμητρα Τσακάλη και ο βοηθός ταμία
κ. Νίκος Γαϊτάνης. Ο Σύλλογος στη συ-
νέχεια προσέφερε καφέ και αναψυκτικά
στα καφενεία. 

28η  Οκτωβρίου 
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Αποσπάσματα  και  επιστολές  του  Χαράλαμπου  Παπαγεωργίου  Πολίτη 

προς  τον  Αρτοτινό  οπλαρχηγό  Ανδρίτσο  Σαφάκα  όπως  τις  κατέγραψε 
ο  Αρτοτινός  λαογράφος  Δημήτριος  Λουκόπουλος 

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω επιστολές του
Χαράλαμπου Παπαγεωργίου Πολίτη προς τον
Αρτοτινό οπλαρχηγό Ανδρίτσο Σαφάκα όπως
τις κατέγραψε ο Αρτοτινός λαογράφος Δημήτριος
Λουκόπουλος στο βιβλίο του με τίτλο: “ΔΗΜ.
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑ-
ΝΙΟΣ ΤΟΥ 1821 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΣΑΦΑΚΑΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ’’ που εκδόθηκε το 1931. 

Χαράλαμπος Παπαγεωργίου Πολίτης

Ο Χαράλαμπος Παπαγεωργίου Πολίτης, πρό-
κριτος με καταγωγή από τη Σεργούλα της επαρ-
χίας Μαλανδρίνου, συμμετείχε στην Επανάσταση
αναλαμβάνοντας πολιτική και στρατιωτική δράση.
Τον Νοέμβριο του 1821 συμμετείχε στη Συνέ-
λευση των Σαλώνων η οποία τον απέστειλε ως
πληρεξούσιο Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος στην
Α΄ Εθνοσυνέλευση (1821). Στη συνέχεια, διετέ-
λεσε παραστάτης στο Α΄ Βουλευτικό (1822)
απουσιάζοντας, ωστόσο, για μακρά περίοδο
από τις εργασίες του Σώματος. Το 1823 συμμε-
τείχε στη Β΄ Εθνοσυνέλευση, από την οποία
διορίστηκε μέλος της επιτροπής για την κατάρτιση
του «υποθετικού λογαριασμού» (προϋπολογι-
σμού) και κατόπιν διετέλεσε παραστάτης Μα-
λανδρίνου στο Β΄ Βουλευτικό. Το 1824 εξελέγη
παραστάτης της ίδιας επαρχίας στο Γ΄ Βουλευτικό,
το οποίο τον διόρισε σε διάφορες επιτροπές,
ανάμεσα σε αυτές και στην επιτροπή για τον
έλεγχο των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄
Εθνοσυνέλευσης, στην θέση του Ιωάννη Δημη-
τρίου. Στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση έλαβε μέρος και
ο ίδιος ως πληρεξούσιος Μαλανδρίνου, τόσο
στην Επίδαυρο, το 1826, όσο και το επόμενο
έτος στην Τροιζήνα, ενώ νωρίτερα, τον Φε-
βρουάριο του 1827, παρευρέθηκε στις Συνε-
λεύσεις της Αίγινας και της Ερμιόνης. Τον ίδιο
χρόνο έλαβε μέρος στη Βουλή του 1827. Κατά
τη διακυβέρνηση του Καποδίστρια, συμμετείχε
ως πληρεξούσιος Μαλανδρίνου στην Δ΄ Εθνο-
συνέλευση (1829). Έπειτα, έλαβε μέρος ως πλη-
ρεξούσιος της ίδιας επαρχίας στην Δ΄ κατ’ επα-
νάληψιν Εθνοσυνέλευση (1831) και λίγους μήνες
αργότερα στην Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση
(1832). Το 1843 εξελέγη πληρεξούσιος Μαλαν-
δρίνου στην Α΄ Εθνική Συνέλευση και στις 16
Ιουνίου του 1844 διορίστηκε γερουσιαστής από
τον Όθωνα, ενώ νωρίτερα είχε διοριστεί και δι-
οικητής Καλαβρύτων. Απεβίωσε τον Ιούνιο του
1871 στο Λιδωρίκι.

Επιστολές
65 Ὁ Χαραλ. Παπαπολίτης ἀπ’ τὰ Σάλωνα

Γενναιότατε στρατηγὲ. Ἀπὸ τὸν γραμματικὸν
σας ἔλαβον τὸ ἀδελφικὸν σας' ἐχάρην πληρο-
φορηθεὶς ἐξ αὐτοῦ τὴν ἀγαθὴν ὑγεὶαν σας.
Ἐγνώρισα τὴν ὄντως πρὸς ἐμὲ καλὴν σας διά-
θεσιν. Σᾶς κυρύττω εἰλικρινῆ φίλον καί ἀδελφὸν.
Αἱ ζωοτροφίες καὶ πολεμοφόδια ἐμποδίσθησαν
ἕως τώρα· ὄχι ἀπὸ ἄλλο, εἰμὴ ἀπὸ τὴν ἔλλειψιν
τῶν ζώων· τώρα δὲ ἅμα ὁποὺ φθάσουν τὰ ζῷα
σας, θέλει σᾶς σταλθοῦν ὅλα τὰ ἀναγκαῖα ἀμέ-
σως. Φρόντισον, ἀδελφὲ, νὰ σταλθοῦν ἀπὸ τὴν
ἐπαρχίαν Κραββάρων ὅσα ζῷα διατάττει ἡ ἐπι-
τροπὴ, νὰ προφθάσουν ὅλα κατὰ τὸν διορισμὸν
μαζὶ μέ ἕνα ἀνθρωπὸν σου ὅσον τὸ συντομώ-
τερον, διὰ νὰ ἐξοικονομήσωμεν τόσον τὸ ἐδικὸν

σου στρατόπεδον, ὅσον καὶ τὰ ἄλλα τὰ πλησίον
σας. Ταύτην τὴν στιγμὴν πληροφορούμεθα, ὅτι
οἱ ἐχθροὶ, χτές Κυριακὴν βράδυ, 3 τοῦ τρέχοντος,
ἔφθασαν ἕως εἰς τὴν Ξυλογαϊδάραν. Ἐμεῖς ὡς
ἐδῶ ἐμαζεύσαμεν ὅσους περισσοτέρους στρα-
τιώτας· καὶ ἐκίνησαν τὴν ἰδίαν ὥραν οἱ στρατηγοὶ
Γούρας καὶ Νάκος Πανουριᾶς, ἕν δυνατὸν σῶμα
κατ᾽ ἐπάνω τους. Τὰ Ἠπειρωτικὰ στρατεύματα
εἶναι τρεῖς ἡμέρας ὁποὺ ἔφθασαν εἰς Βοστίτζαν,
ὅπου ἔμεινον διὰ τὴν ἔλλειψιν καϊκίων. Χθὲς
ἐπέρασαν ἕως ἑκατὸν πενῆντα εἰς Βυτρινίτζαν.
Σήμερον ἕως τὸ μεσημέρι φθάνουν εἰς Βοστίτζαν
τριάκοντα τέσσαρα καΐκια καὶ ἐλπίζομεν ἴσως
τὸ Βράδυ νὰ περάσουν εἰς Βυτρινίτζαν διὰ μιᾶς
ὅλα τὰ στρατεύματα τὰ ὁποῖα εἶναι τρεῖς ἥμισυ
χιλιάδες. Μὲ αὐτὰ λοιπὸν καὶ μὲ τὰ σώματα
τῶν στρατηγῶν Γούρα καὶ Σκαλτζᾶ ἐλπίζομεν
ὄχι μόνον νὰ τοὺς ἐμποδίσωμεν νὰ μὴ προχω-
ρήσουν ἐδῶθεν ἀλλὰ καὶ νὰ τοὺς βλάψωμεν.
Ἡ Γενναιότης σου, ἄν ἀπὸ τὸ ἐπάνω μέρος στο-
χάζεται ὅτι δὲν εἶναι καμμιὰ ὑποψία, νὰ πάρῃς
ὅλους τοὺς ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν σου στρατιώτας,
στρατολογῶν καὶ ὅλους τοὺς Κραββαρίτας, καὶ
νὰ τοὺς ριχθῇς ἀπὸ τὲς πλάτες. Καὶ καθὼς εἶναι
οἱ τόποι δύσβατοι, ἴσως λάβουν τἀπίχειρα τῆς
κακίας των. Λάβε ἀπὸ τὸν γραμματικὸν σου
τοὺς μισθοὺς τῶν στρατιωτῶν σου κατὰ τὸ γρά-
φειν σας. Ἦτον ὅλα γρόσσια δέκα τρεῖς χιλιάδες
διακόσια ἑβδομήκοντα ἕν' ἐβάσταξα τεσσαρά-
κοντα γρόσσια, τὰ ὁποῖα ἐξώδευσα περισσότερα
ἀπὸ ὅσα μὲ ἀφήσατε διὰ τὰ παϊράκια210 σας, τὰ
δὲ δεκατρεῖς χιλιάδες διακόσια τριάκοντα ἔν
γρόσσια τά ἐγχείρισα τοῦ γραμματικοῦ σας καὶ
ἔλαβον παρ᾽ αὐτοῦ τὴν ἀπόδειξιν. Ἀδελφὲ, εἰς
τὴν κατάστασι, ὁποὺ ἔμεινα, εἶσαι πληροφορη-
μένος, μάλιστα τώρα ὁποὺ οἱ ἐχθροὶ μὲ ἐδίωξαν
καὶ ἀπὸ τὴν Βυτρινίτζαν καί ἡ φαμιλιά μου
ἦλθεν εἰς Γαλαξείδι. 

Τώρα πλέον ἀπελπίσθηκα, λοιπὸν ὅ,τι 
δύνασαι κάμε. Ἐγὼ πλέον δὲν σᾶς γράφω· ἀλλὰ
σᾶς λέγει καὶ ὁ γραμματικὸς σας. 

Τῇ 4 Μαΐου 1825 ἐν Σαλώνοις

Εἰς τοὺς ὁρισμούς σας ὁ ἀδελφός σου 
Χαραλ. Παπαπολίτης211

Φρόντισον καὶ διὰ τὴν παραγγελίαν ὁποὺ σᾶς 
εἶχα. Ἐπιθυμῶ νὰ σᾶς γράψω περισσότερα, 

πλὴν δὲν ἔχω καιρὸν διὰ τὰς φροντίδας, 
τὰς ὁποίας θέλει σᾶς πληροφορήσει 

ὁ γραμματικὸς σας.

Ἀδελφὲ, ὅτι εἶσθε καὶ εἶμαι ἀδελφὸς σας 
ἀμφιβολίαν δὲν ἔχει· λοιπὸν εἰς ὅ,τι μὲ κρίνετε 

ἱκανὸν νὰ σᾶς χρησιμεύσω, προστάξετέ με 
ἐλευθέρως, καὶ εἰς ὅ,τι δύναμαι, δὲν θέλω 

λείψει νὰ σᾶς δουλεύσω.

[Ἐξώγραμμα] Πρὸς τὸν Γενναιότατον 
στρατηγὸν Κύριον Ἀνδρίτζον Σαφάκαν.

210 Σημαῖες. 
211 Ὁ Χαραλ. Παπαπολίτης ἦταν ὁ μεγαλύτε-

ρος προεστώς, πολιτικὸς τῆς ἐπαρχίας τοῦ 
Λιδωρικίου στὸν καιρὸ τῆς ἐπαναστάσεως.

106 Ὁ Χαρ. Παπαπολίτης 
ἀπὸ Δαμαλᾶ στὸ Σαφάκα

Γενναιότατε καὶ περιπόθητε ἀδελφὲ στρατηγέ.
Εἶναι καιρὸς ὅπου δὲν ἔλαβον γράμμα σας καὶ
εἶμαι εἰς ἀπορίαν· τὰ τῆς Ἀττικῆς δυστυχήματα
μᾶς ἐλύπησαν μεγάλως, διότι ἐκτὸς τοῦ ἀρχηγοῦ
Καραϊσκάκη ὁποὺ ἐχάσαμε κατὰ τὴν 22 τοῦ
τρέχοντος εἰς τὴν πεισματώδην μάχην ὁποὺ
ἔγινεν εἰς τὰς 24 τοῦ τρέχοντος κοντὰ εἰς τὸ
Πέτζιο, ἐχάσαμεν τοὺς ἀνδρειοτέρους καὶ περι-
φημοτέρους ἄνδρας μετὰ ἄλλων πεντακοσίων
ἐδικῶν μας· καὶ μὲ φθορὰν 1500 Τούρκων. Οἱ
ἀξιωματικοὶ μας εἶναι οἱ ἀκόλουθοι, τούς ὁποίους
μὲ πόνον τῆς ψυχῆς μου καὶ μὲ δάκρυα σᾶς
τοὺς γράφω: Ὁ Γιωργάκης Δράκος, λαβωμένος,
ἐπιάσθη ζωντανός, φονευθεὶς ὁ Λάμπρος Βέϊκος
Θ. Ντούσιας (φθαρμένο τὸ χαρτὶ) Γιῶργος Ντζα-
βέλας, Πάσχος Κοσμᾶς, Κώστας Διαμάντης,....
Κίτζος Κοντακτζῆς μὲ ὅλους τοὺς ταϊφέδες τους
ὁ Ἰωάννης Νοταρᾶς λαβωμένος ἐπιάσθη ζωντα-
νός. Ὁ Καλέργης ζωντανός. Αὐτὸ τὸ δυστύχημα
μᾶς ἐλύπησε κυρίως καὶ ὅσον ἀπὸ μέρος μου
ἤμουν ἀπελπισμένος καὶ ἄν δὲν παρηγορούμην
ἀπὸ τὰ ἐλπιζόμενα ὡς ἄφευκτα λαμπρὰ κατορ-
θώματα τοῦ Κόχραν διὰ θαλάσσης καὶ τὰ ὁποῖα
ἐντὸς δέκα δεκαπέντε ἡμέρες ἐλπίζομε· ἐλπίζομε
πολλὰ καὶ μεγάλα καὶ ἀπὸ τὸν ἀρχιστράτηγον.
Ἐλπίζω μὲ δεύτερον νὰ σὲ χαροποιήσω ἂν καὶ
τώρα μὲ λύπην μου σὲ ἐλύπησα. Σταθῆτε λοιπὸν
γενναῖοι ἐμψυχώσατε τὸν κόσμον, φροντίσατε
νὰ βασταχθοῦν οἱ θέσεις αἱ ἀναγκαῖες. Σᾶς στέλ-
λονται κατὰ τὸ παρὸν ὅτι θέλουν τὰ στρατόπεδα
χίλια πεντακόσια κιλὰ σιτάρι μὲ δεύτερον θέλει
στειλῆ καὶ ἄλλο ὁμοῦ καὶ πολεμοφόδια. Ἔμαθον
τὸ φθάσιμον τῆς φαμίλιας σας εἰς Διακοπτὸν
καὶ ἄν ἐκεῖ εἶναι ὑποψία ἀπὸ τὸν Ἀράπη, ἄς
ἔλθουν εἰς Αἴγινα ἢ Πόρον· ἡ θάλασσα εἶναι
ἀσφαλισμένη, δηλαδὴ τὰ νησιά, καὶ ὅπως
ἀγαπᾶς. Παρακίνησα καὶ τὸν γυναικάδελφόν
μου νὰ τὴν φέρῃ. Γράφε μου συνεχῶς περὶ
πάντων ὁμοῦ καὶ διὰ τὴν ὑγείαν σου διά χαράν
μου μὴν ἀμελῆς εἰς τὸ νὰ μοῦ γράφης περὶ
πάντων διὰ τὰ ὅσα μοῦ ἔγραφες εἰς ἕνα παλιὸν
γράμμα σου ὡμίλησα ὅθεν ἔπρεπε. Ταῦτα καὶ
μένω εἰς τὴν ἀγάπην σου.

Ὁ εἰλικρινὴς φίλος σου καὶ ἀδελφὸς
Χαράλαμπος Παπαπολίτης

τῇ 28 Ἀπριλίου 1821 Δαμαλᾶ
Ἡ συνέλευσις ἐντὸς πέντε ἕξη 

ἡμερῶν διαλύεται
[Ἐξώγραμμα]

Πρὸς τὸν γενναιότατον καί περιπόθητὸν 
μοι ἀδελφὸν στρατηγὸν

Κύριον Ἀνδρίτζον Σαφάκα
Εἰς Λιδωρίκι

Ευχαριστούμε τον Σταύρο Πολίτη, Αντιδή-
μαρχο Δήμου Δωρίδος για την υπόδειξη των
πηγών και βοηθημάτων.

Πηγές: http://www.pentalofo.gr 
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ΓΙΑΝΝΗΣ  ΤΣΟΡΤΕΚΗΣ 

ΑΛΛΟΣ  ΕΝΑΣ  ΑΞΙΟΣ 
ΑΡΤΟΤΙΝΟΣ  ΠΟΥ  ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ 

ΣΤΟΝ  ΧΩΡΟ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ 
Αριστούχος απόφοι-

τος της Δραματικής Σχο-
λής του Εθνικού Θεάτρου
και του τμήματος Θεα-
τρικών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Πατρών γεν-
νήθηκε το 1967 και με-
γάλωσε στο Νέο Ψυχικό
(Αττικής). 

Γιος του ηπειρώτη
Αχιλλέα Τσορτέκη και
της Αρτοτινής Αικατερί-
νης (Καίτης) Βήλου έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τις
πρόσφατες τηλεοπτικές σειρές "Σκοτεινή Θάλασσα", "Αυτή η
Νύχτα μένει" και "Maestro". 

Η αξιόλογη διαδρομή του στον χώρο της τέχνης, που
υπηρετεί πάνω από 32 χρόνια, περιλαμβάνει τηλεοπτικές
συμμετοχές από το 2000 (Κρεσέντο) μέχρι σήμερα, πολλές
κινηματογραφικές μικρού, μεσαίου και μεγάλου μήκους με
δημοφιλέστερη την "Μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς" του Γ.
Οικονομίδη και πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις, όπου
συμμετείχε είτε ως ηθοποιός είτε ως σκηνοθέτης είτε, συγ-
χρόνως με τις δυο ιδιότητες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από αυτές όπως: "Ο Πρίγ-
κηπας του Χόμπουργκ" και "Ριχάρδος Γ΄" στο Εθνικό Θέατρο,
"Πλατόνοφ" στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, "Αίας" και
"Ορέστης" στην Επίδαυρο, "Έγκλημα και Τιμωρία", "Λεωφορείον
ο Πόθος". Σκηνοθέτησε την "Bernarda Alba in Memoriam",
τη "Μαύρη Γαλήνη" κ.ά. Φέτος συμμετέχει, ως Κρέοντας,
στην παράσταση "Αντιγόνη" του Θεάτρου Τέχνης. Πήρε
έπαινο ερμηνείας "Κάρολος Κουν", βραβείο καλύτερης ανδρικής
ερμηνείας στο 48Hour Film Project το 2009 και το "Best
Global Acting Award" στο 48HFP Διεθνές Φεστιβάλ του Λας
Βέγκας. 

Λάτρης του χωριού μας πέρασε όλα τα καλοκαίρια των
μαθητικών του χρόνων στην Αρτοτίνα, την οποία επισκέπτεται,
ανελλιπώς, συμμετέχοντας, πάντα, στα κοινά του τόπου μας.

Ντύθηκε γαμπρός στην αναπαράσταση του παραδοσιακού
γάμου στην πλατεία του χωριού μας, το καλοκαίρι του 2001.

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με σημαντική
συμβολή στις δράσεις του. 

Ανταποκρίθηκε, πρόθυμα, στο κάλεσμα του Συλλόγου
μας και παραχώρησε, άμεσα, αφιλοκερδώς, ηχητικό ντοκου-
μέντο σχετικό με τον "Δρόμο Ελευθερίας". 

Φορώντας την παραδοσιακή στολή του τόπου μας συμμε-
τείχε στην χορευτική ομάδα που συνοδεύει το φλάμπουρο
της Αρτοτίνας, στις 29 Αυγούστου, κάθε χρόνο. 

Σεβόμενος τις παραδόσεις, που διδάχτηκε από τους προ-
γόνους του, συμμετείχε στην περιφορά της εικόνας του Άη
Γιάννη, κρατώντας την, την παραμονή του πανηγυριού μας. 

Μεταλαμπαδεύει την αγάπη του για την Αρτοτίνα στα δυο
παιδιά του, που παίρνουν μέρος στα Διάκεια, κάθε καλοκαίρι.

Δεν παραλείπει σε συνεντεύξεις του να αναφέρεται στο
ιστορικό ορεινό χωριό μας, υπογραμμίζοντας την καθοριστική
συμβολή της σχέσης του με αυτό στην διαμόρφωση της προ-
σωπικότητάς του.

Ανέκαθεν όλοι οι συγχωριανοί εκτιμάμε την φωτεινή προ-
σωπικότητά του, τον ξεχωρίζουμε για το ήθος του και χαιρό-
μαστε για τον ωραίο τόπο που πιάνουν οι κόποι κι η προσπάθειά
του στον χώρο της τέχνης.

Του ευχόμαστε υγεία προσωπική και οικογενειακή ευτυχία
και να γιορτάζουμε μαζί του πολλές ακόμη επαγγελματικές
επιτυχίες!

Έφη Κάππα 

Καθαριότητα  και  ευπρεπισμός  
του  Μουσείου 

Τον Αύγουστο του 2022 οι κυρίες Βούλα
Κανούρη, Κική Κακαλή και Κατερίνα 
Κακαλή συνεπικουρούμενες από τις κυρίες
Έφη Τσαμαδιά και Σωτηρία Πλαστήρα
ασχολήθηκαν εντελώς εθελοντικά και με δική
τους πρωτοβουλία, αφού ζήτησαν την άδειά
μου, με τη σχολαστική καθαριότητα και τη
γενικότερη περιποίηση του Μουσείου.

Με την ευκαιρία δε, παρότρυναν σε Αρ-
τοτινούς και επισκέπτες να επισκεφθούν το
Μουσείο, ενίοτε συνοδεύοντάς τους.

Ως Πρόεδρος του χωριού αισθάνομαι την

ανάγκη να ευχαριστήσω τις εν λόγω κυρίες
για το χρόνο και τον κόπο που διέθεσαν,
ώστε να επιτύχουν το επιθυμητό για εκείνες
και για όλους μας αποτέλεσμα. Με τον τρόπο
τους απέδειξαν την αγάπη και το ενδιαφέρον
τους για το Μουσείο και για το χωριό μας 
γενικότερα.

Εύχομαι και το ελπίζω πως οι πράξεις
τους θα βρουν μιμητές. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αρτοτίνας
Βασίλειος Κάππας 

Ένας από τους
χορούς της Ρούμε-
λης, ίσως και ο πιο
διαδεδομένος είναι ο
τσάμικος. Όσον αφο-
ρά την ονοματολογία
του έχουν κυριαρχή-
σει δύο εκδοχές. 
Η πρώτη αναφέρει
πως ο χορός πήρε το
όνομά του από τον
ποταμό Τσάμη ή αλ-
λιώς Καλαμά. Ο ποταμός αυτός βρίσκεται
στην περιφερειακή ενότητα της Ηπείρου
και πιο συγκεκριμένα στην Θεσπρωτία
στην περιοχή της Τσαμουργιάς. Όσον 
αφορά τη δεύτερη εκδοχή, ο τσάμικος
προέρχεται από την ετυμολογία της λέξης
«Τσάμης», που σημαίνει ψηλός και 
αναφέρεται στο ανάστημα του πρωτοχο-
ρευτή.

Ο τσάμικος είναι ένας χορός που εντο-
πίζεται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας,
χορεύεται κυρίως όμως στην Ηπειρωτική
Ελλάδα, δηλαδή την Θεσσαλία, την Πελο-
πόννησο, τη Ρούμελη και την Ήπειρο. Κά-
νοντας μία ιστορική αναδρομή, παρατη-
ρούνται έμμεσες αναφορές στον συγκε-
κριμένο χορό, στα Ομηρικά έπη. Πιο συγ-
κεκριμένα στην Ιλιάδα στη ραψωδία (Ρα-
ψωδία Σ, στίχος 490 έως 494), όπου ανα-
φέρεται ένας πολεμικός χορός στην περι-
γραφή της ασπίδας του Αχιλλέα. Ωστόσο
δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την
εγκυρότητα της παραπάνω πηγής, καθώς
δεν γνωρίζουμε ξεκάθαρα αν αναφέρεται
στον τσάμικο. Ο χορός φαίνεται πως άρχισε
να διαδίδεται και να επικρατεί κατά την
περίοδο της Τουρκοκρατίας, όπου χορευό-
ταν από τους κλέφτες που ζούσαν στα
βουνά της περιοχής. Γι’ αυτό ονομάστηκε
και κλέφτικος.

Ο Τσάμικος, έχει ρυθμό 3/4 και το
μουσικό θέμα της μελωδίας, ολοκληρώνεται
συνήθως στα έξι ή οχτώ μέτρα. Το χορό
τον συναντάμε και με ρυθμό 3/8, ανάλογα
με το πόσο ζωηρό και γρήγορο είναι το
τραγούδι. Τα βήματα του χορού διαφέρουν
ανάλογα με την περιοχή που θα χορευτεί.
Για παράδειγμα σε ορισμένα χωριά της
Ρούμελης, συναντάται με οχτώ βήματα,
σε άλλα με δώδεκα και με δεκαέξι. Είναι
χορός ανοιχτού κύκλου, με χορευτική κα-
τεύθυνση αντίθετη από τους δείκτες του

ρολογιού. Η λαβή που πιάνονται οι χορευτές
είναι η κλασική χορευτική λαβή από τις
παλάμες, έχοντας τα χέρια τους λυγισμένα
στους αγκώνες και ανοιχτά στο ύψος των
ώμων.

Ενώ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω,
έχουμε πολλά τσάμικα σε όλη την Ελλάδα
(διαφορετικό αριθμό βημάτων, πιο βαριά
στην Ήπειρο, Μακεδονία, πιο πεταχτά στην
νότιο Ελλάδα) το κοινό στοιχείο είναι ότι
στο τσάμικο αποτυπώνεται το πνεύμα της
Νεοελληνικής παλικαριάς και λεβεντιάς.
Πρόκειται για χορό συλλογικής διαδικασίας,
στην οποία μπορεί να συμμετέχει ακόμα
και το σύνολο της κοινότητας, όμως εξαί-
ρεται και η ατομικότητα. Το άτομο, ως
πρόσωπο συγκεκριμένο προβάλλεται, ενι-
σχύεται, ενθαρρύνεται, δείχνεται, φανε-
ρώνεται σε ένα περιβάλλον χορού, το
οποίο χαρακτηρίζεται ως φωτεινό, χαρού-
μενο, γελαστό, διαλογικό. Έτσι το Τσάμικο
είναι έργο ελεύθερης έκφρασης, φαντασίας
και διαλόγου, υπό τους όρους της τοπικής
πολιτιστικής «παιδείας», της ατομικότητας
και της συλλογικότητας.

Παλαιότερα χορευόταν μόνο από άν-
τρες. Στις μέρες μας χορεύεται από άντρες
και γυναίκες. Αλλά όταν χορεύεται από
άντρα πρωτοχορευτή, χαρακτηρίζεται από
δυναμικές – κινήσεις φιγούρες που γίνονται
σε ρυθμό και μέτρο που αναδεικνύουν τη
λεβεντιά, το ανάστημα και τη δύναμη του
άντρα χορευτή. Αντίστοιχα, όταν χορεύεται
από γυναίκα, οι κινήσεις είναι πιο μετρημένες
και αναδεικνύεται η λυγεράδα και η σε-
μνότητα της γυναίκας που βρίσκεται πρώτη
στο χορό, κάτι που αρμόζει στο ύφος και
το χαρακτήρα αυτού του παραδοσιακού
χορού. Χαρακτηριστικά τραγούδια του 
χορού αυτού είναι ο «Ήλιος», η «Ιτιά», η
«Παπαλάμπρενα» και πολλά ακόμη.

Ευφροσύνη Κολοβού 

Τσάμικος 
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Το  ξεμάτιασμα  του  Κωστάκη 

Η βασκανία, κατά τη λαογραφία,
προκαλείται από ένα φθονερό λόγο ή
από ένα φθονερό μάτι. Βλέπει δηλαδή
ένας φθονερός άνθρωπος έναν άλλον
άνθρωπο, ζώο ή πράγμα και αυτό το
γεγονός κάνει κακό σ’ εκείνον που 
δέχεται αυτό το τοξικό βλέμμα του
βάσκανου ανθρώπου.

Η βασκανία είναι πανανθρώπινο
φαινόμενο, που δύσκολα μπορεί να
εξηγηθεί. Πριν από τα μέσα του προ-
ηγούμενου αιώνα σπάνια εύρισκες χωριό
ή πόλη χωρίς έναν ή περισσότερους
ξεβασκαντές και πρακτικούς κομπο-
γιαννίτες. Οι άνθρωποι και κυρίως τα
παιδιά, που είναι πιο ευάλωτα στη βα-
σκανία, φοράνε στο λαιμό τους χάντρες,
σταυρουδάκια, φυλαχτά και κάνουν
διάφορες μαγικές τελετές. Η Εκκλησία
δέχεται τη βασκανία και την αντιμετω-
πίζει με ευχές.

Ένα θύμα βάσκανου ματιού υπήρξε
και ο μικρός Κωστάκης. Ο πατέρας
του ήταν ο τελευταίος τσαρουχάς όχι
μόνο στην Αρτοτίνα αλλά σ’ ολόκληρη
την ορεινή Δώριδο-Ναυπακτία και ως
εκ τούτου οι τελευταίοι τιμητές της
εθνικής μας ποδεσιάς στο μαγαζί του
ξεπεζεύανε για να κάμουν τις παραγ-
γελίες τους και να τους πάρει μέτρα.
Είχε και ένα θείο στην Αμερική κι όταν
τελείωσε ο μεγάλος πόλεμος κι άνοιξαν οι δρόμοι θαλάσσιοι, χερσαίοι και
εναέριοι, ήρθε το πρώτο δέμα ως «δώρον τέλειον άνωθεν καταβαίνον»,
γεμάτο με καλούδια! Ο σεβαστός θείος κανέναν δεν είχε ξεχάσει, σ’ όλους
έστελνε το κατιτί! Στον ανιψιό του αντιστοιχούσε ένα φιγουράτο κουστουμάκι,
ένα μεταξωτό πουκάμισο, καστόρινα παπούτσια κι ένα φυλαχτό που έμοιαζε
με χελωνάκι ζωντανό!

Ήρθε και ο Αύγουστος, ο τροφοδότης των έντεκα αδερφών του και μαζί
του ήρθε και το πανηγύρι τ’ Αϊ-Γιαννιού. Το χωριό ντυμένο στα γιορτινά του
τιμά τον άγιό του και στην πλατεία γινόταν ο χαμός! Είχαν πιαστεί στο διπλό
χορό, νέοι και νιές, μεσοκαιρίτες και μεσοκαιρίτισσες, ακόμα και γέροντοι και
γριές. Μια φορά το χρόνο γινόταν πανηγύρι μπορούσε να λείψει κανείς;

Ντυμένος τη χαριτωμένη στολή του ο μικρός και σεινάμενος, γελάμενος
μαζί με τους γονείς του, κατέβηκαν στην πλατεία στο πανηγύρι! Ήταν μέρα
εκτόνωσης για την κλειστή κοινωνία του χωριού, μέρα «ένθα πλούσιοι και
φτωχοί σήμερον ευφρανθήσονται». Οι μεγάλοι μπαινόβγαιναν στο χορό και
το παιδομάνι ξεχυνόταν στο κάτω άκρο της πλατείας, όπου οι πάγκοι με τα
παιδικά παιχνίδια και τα καραμελικά, ενώ ο Κωστάκης ντυμένος με κομψότητα
ήταν το «φιγουρίνι» της πλατείας και ποιος ξέρει πόσα ζευγάρια μάτια «κατέ-
θελξε» η αφεντιά του!

Αργά το βράδυ με φεγγάρι Αυγουστιάτικο που έφεγγε σα μέρα, γύρισαν
στο σπίτι λογαριάζοντας να ξανακατεβούν την άλλη μέρα, γιατί το πανηγύρι
κράταγε τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Την άλλη μέρα όμως τίποτα δεν πήγαινε
καλά με τον Κωστάκη, κάτι τον τρυγούσε! Έγινε μίζερος, παράξενος και
χλωμός σαν το λουλούδι που είναι έτοιμο να μαραθεί! Ποτέ οι δικοί του δεν
τον είχαν ξαναϊδεί έτσι...

Άλλος το κοντό του και άλλος το μακρύ του: Αν ο ένας απέδιδε την
αδιαθεσία του παιδιού στο «μάτιασμα» κάποιου βάσκανου ματιού, ο άλλος
υποστήριζε ότι «αερικό» το χτύπησε και τ’ άφκε λαβωμένο! Γιατροσόφια που
τον πότισαν δεν έκαμαν καλό και το κακό δεν υποχωρούσε ρούπι! Η μάνα του
αφού είδε και απόειδε τον πήρε απ’ το χέρι και γραμμή στη γραία Ιασώ, τη
μάγισσα και «ξεματιάστρα».

Η κυρα-Ιασώ, ήταν μυστικοπαθής, ακωδικοποίητη και γνωστή σ’ όλα τα
περίχωρα κι ακόμα παραπέρα. Καμμιά αρρώστια δεν ήταν μυστικό σ’ αυτήν.
Θεράπευε τις παραμαγούλες, το στρόφο, το λίθωμα των βυζιών, τη χρυσή, το
μάτιασμα κ.α. για κάθε πρόβλημα είχε ιδιαίτερο εξορκισμό και όταν δεν της
έβγαιναν τα διαβολικά, το γύριζε στα θεοτικά και ζητούσε τη βοήθεια πότε
του ενός αγίου και πότε του άλλου. Είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του
κοσμάκη και έτρεχαν υγιείς μετά πασχόντων, όπως οι κουτσοί και οι στραβοί
στον Άγιο Παντελεήμονα. Εκτός από τις ιδιότυπες ιεροτελεστίες χρησιμοποιούσε
αλοιφές και βότανα. Ζούσε σ’ ένα μικρό σπιτάκι και δεν είχε παντρευτεί από
ιδιοτροπία της, ενώ την τέχνη την έμαθε από τη μάνα της. Όταν είχε χρόνο
έκανε και προξενιά, ήταν δε τόσο επιτήδεια που μπορούσε να περάσει την
κουκουβάγια για πέρδικα!

Ο γερο-Κώστας, στα γεράματα, όταν ήθελε να φαιδρύνει την κουβέντα,
αναφερόταν με χιούμορ στης νιότης του το πάθος, που η μάγισσα τον πήρε
απ’ την αγκαλιά της μάνας του και κατ’ ευθείαν τον οδήγησε σ’ ένα ημισκότεινο
δωμάτιο που μοσχοβόλαγε λιβάνι και φωτιζόταν με κηριά. Αφού ετοίμασε τα
μαγικά της σύνεργα άρχισε η «θεραπευτήριος τελετή» με μικροθορύβους και
συνεχόμενους ψιθυρισμούς, που διακόπτονταν από ακαταλαβίστικους επωδούς.
Στο τέλος τον πότισε τρεις κουταλιές από ένα παχύρρευστο υγρό απροσδιόριστης
οσμής και γεύσης, τον σταύρωσε στο μέτωπο, του πέρασε στο λαιμό ένα
χαϊμαλί δικής της έμπνευσης και κατασκευής και εξαγνισμένο τον παρέδωσε
στη μάνα του μαζί με τη διάγνωση: «Το παιδί σας ήταν ματιασμένο, κάποιο
μοχθηρό μάτι έριξε πάνω του όσο κακό μπορούσε. Ευτυχώς προλάβαμε τα
χειρότερα!»

Ύστερα απ’ την επίσκεψη εκείνη το κακό πήρε να υποχωρεί, η γαλήνη ξα-
ναγύρισε στο παιδί και σε λίγο γύρισε και η χαρά! Την αμοιβή της, η γραία
Ιασώ, την εξαρτούσε απ’ το αποτέλεσμα: «Με πλερώνετε στον κούρο»,
έλεγε με χιούμορ και όλοι καταλάβαιναν τι εννοούσε...

Στον κάτω μαχαλά «δρούσε» η γιαγιά Όλγα, σύζυγος του κουρέα Παπα-
δόγιαννου. Δεχόταν τα πονεμένα παιδιά με περισσή αγάπη και απομάκρυνε
το κακό με βότανα και ξόρκια και χωρίς καμμία αμοιβή. Το έκανε αυτό το
καλό, όπως έλεγε για να το βρει η ψυχή της και για τη ψυχή των μακαριστών
γονέων της.

__________

- Σημείωση: κούρος = κούρεμα αιγοπροβάτων 

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 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γεώργιο Γιαβρούτα για τη δωρεά
βιβλίων στη δανειστική βιβλιοθήκη του χωριού μας.

Όποιος επιθυμεί να δωρίσει βιβλία μπορεί να επικοινωνήσει με 
τους υπεύθυνους για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης στα τηλέφωνα
6984979516 και 6976206407 (Βασίλειος Κάππας) και στο email: 
bibliothekeartotinas@gmail.com (Βαλεντίνη Ρωμανού). 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αρτοτίνας
Βασίλειος Κάππας 

Δανειστική  βιβλιοθήκη  στο  χωριό  μας 

Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2022
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η βραδιά
νεολαίας με τη συμμετοχή των χωριών 
Αρτοτίνας, Γραμμένης Οξυάς, Κερασιάς,
Κριατσίου και Υψηλού Χωριού!!!

Ευχαριστούμε θερμά τον Θεόδωρο
Κουτσόβουλο για τη φιλοξενία και τα 
ιδιαίτερα ποτά στο MoMix Bar Kerameikos
(Molecular Mixology) και ευελπιστούμε σε
συνέχεια των όμορφων εκδηλώσεων που
μας φέρνουν πιο κοντά! 

Βραδιά  νεολαίας 

4 στους 10 πιστεύουν στη μαγεία 
Όπως αποδεικνύει επιστημονική έρευνα
πάνω από το 40% των ανθρώπων πιστεύει,
ότι ορισμένοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν
μαγεία και να καταραστούν κάποιον και να
του προκαλέσουν κακό. Στην έρευνα που
δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώ-
ρηση «Ploso One», και έγινε από το Πανεπι-
στήμιο της Ουάσιγκτον, συμμετείχαν μέσω
συνεντεύξεων, 140.000 άνθρωποι από 95
χώρες. Προέκυψε ότι περισσότερο επιρρε-
πείς στη δύναμη της μαγείας είναι οι άνθρω-
ποι, που έχουν χαμηλότερο μορφωτικό
επίπεδο και εκείνοι που είναι περισσότερο
θρησκευόμενοι. 
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TΕ.X.ΡΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Βασίλειος Ράπτης & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Οικοδομικές Επιχειρήσεις - Aνελκυστήρες 
Kαισαρείας 30-32 Bύρωνας 
Tηλ.: 210 7643252 
Καράμπελας Κώστας Α.Ε.Β.Ε. 
Aνελκυστήρες 
Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές 
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 
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 

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 

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

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

ΕΙΔΗ  ΕΝΔΥΣΗΣ 

Νικόλ Αθανίτη All About Care 
Νοσηλευτικές υπηρεσίες 
και φροντίδα υγείας κατ’ οίκον 
Παναγή Τσαλδάρη 17Α Μαρούσι 
Τηλ.: 210 2205609 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

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

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
Κεντρικό: Ευπάλιο 
Τηλ.: 26340 303839
Κεντρικό: Δάφνη
Τηλ.: 26340 303837 
Κινητό: 6977965786
Αναλαμβάνουμε μνημόσυνα 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ

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 

Μελίστα Χριστίνα 
Ενοικιαζόμενες γκαρσονιέρες 
πλήρως εξοπλισμένες 
Αρτοτίνα Φωκίδας Τηλ.: 6944125030 
Μερζάκης Κώστας 
Ενοικιαζόμενα δωμάτια
Ι. Λέκκα 1 Λουτράκι Τηλ.: 27440 22456 
Μουρελάτου-Ζουμά Ειρήνη 
Eirini's Apartments
Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας
+30 6955759681
eirinimourelatou@gmail.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ  ΔΩΜΑΤΙΑ 

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

ΠΡΑΤΗΡΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

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 

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 

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 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ 

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 

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

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

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

ΦΥΤΩΡΙΑ 

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 

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

ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ 

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

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ 

ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ ΔΩΡΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ 
Ευπάλιο Φωκίδας 
Τηλ.: 26340 52000 • Οικ.: 26340 53152 
Κιν.: 6946636590 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ 

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

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ 

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

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

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

ΜΕΣΙΤΙΚΑ 

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 

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

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 

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 

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 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

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 Χριστίνα του Νικολάου 
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
Δικηγορικό Γραφείο
Αγγ. Μεταξά 34 Γλυφάδα 
Τηλ.: 2108981879 Κιν.: 6946857665
email: chris.tseliou@gmail.com

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 
www.gtselios.gr 
email: info@gtselios.gr 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

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 

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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ  &  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

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 
MoMix Bar Θ. Κουτσόβουλος & Σια
Βουτάδων 36, Αθήνα 11854 (Γκάζι) 
Τηλ.: 6974350179 • info@momixbar.com 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ 

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

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 

Tσιτσής Γιάννης K. 
Συνεργείο αυτοκινήτων Παντός τύπου 
Εργατών Τύπου 12 Κάτω Hλιούπολη 
Tηλ.: 210 9709632 • Κιν.: 6972953532 

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

ΕΙΔΗ  ΑΛΙΕΙΑΣ 


