
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τις πρώτες ημέρες του
έτους οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας Θεόδωρος Μαρτέκας
και Βασίλειος Μαρτέκας πραγματοποίησαν την εκδήλωση της
κοπής της πίτας στο καφενείο του κ. Τριβήλου το Σάββατο 4 Ια-
νουαρίου 2020, παρουσία του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας
Βασ. Κάππα, του πατέρα Θεοφάνη και των λιγοστών μόνιμων
κατοίκων. 
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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  Eδώ  γεννήθηκε  ο  Αθ. Διάκος 

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

Κοπή  Βασιλόπιτας  στο  χωριό  
του  Συλλόγου  Αρτοτινών  
«Ο  Αθανάσιος  Διάκος» 

Με μεγάλη προσέλευση πραγματο-
ποιήθηκε και φέτος ο χορός του Συλ-
λόγου μας την 1η Φεβρουαρίου 2020
στο κέντρο “Το Κέρας της Αμάλθει-
ας”. Ευχαριστούμε τα μέλη και τους
φίλους του Συλλόγου που ανταποκρί-
θηκαν στο κάλεσμά μας. Την εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους ο Δη-
μοτικός Σύμβουλος Δωρίδας κ. Γ. Γλυ-
μίτσας, η Αντιπρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου Βύρωνα κ. Ι. Κιούπη, ο
Πρόεδρος Κοινότητας Διχωρίου κ. Δ.
Κουτσόπουλος, ο Πρόεδρος Κοινό-
τητας Κριατσίου κ. Δ. Φλώρος, και ο
Πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας
κ. Ι. Μπαλατσούρας.

Επίσης παρευρέθησαν ο Πρόεδρος
του Πολιτιστικού Συλλόγου Γραμμένης
Οξυάς και δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ κ.
Ν. Ανδρίτσος με την πλειοψηφία των
μελών του Δ.Σ., ο Πρόεδρος του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Κριατσίου κ. Κ. Σα-
ράμπαλος, ο Αντιπρόεδρος του Πολι-
τιστικού Συλλόγου της Κυδωνιάς κ. Ε.
Γάτος, ο Πρόεδρος Αδελφότητας Κο-
νιάκου κ. Δ. Χολέβας και ο γιατρός
του χωριού μας κ. Α. Ζαγαλιώτης. 

Ευχές απηύθυναν ο Β. Κάππας,
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας και
ο Αντιδήμαρχος Δωρίδας Κ. Παλα-
σκώνης οι οποίοι δεν μπόρεσαν να
παραστούν λόγω υποχρεώσεων. 

Ετήσιος  Χορός  του  Συλλόγου
Αρτοτινών  «Ο  Αθανάσιος  Διάκος» 

Σε αυτές τις δύσκολες μέρες ας υποδεχθούμε τη μεγάλη
γιορτή της Χριστιανοσύνης με αισθήματα αγάπης και
αλληλεγγύης.
Ας κρατήσουμε ζωντανό το φως της ελπίδας και τη δύναμη
του αγώνα για ένα καλύτερο αύριο στον τόπο μας.
Ευχές για υγεία σε όλους.

Καλή Ανάσταση!
Καλό Πάσχα!

Ο Πρόεδρος της Κοινότητος Αρτοτίνας
Κάππας Βασίλειος 

ΕΤΗΣΙΑ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Αναλυτικά στη σελ. 4 
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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 
Μαυραγάνης Ιωάννης 
Τσιαλίκη Αικατερίνη 
Μακρής Δημήτριος 

Κάππας Ιωάννης 
Πλαστήρας Ιωάννης 

Μαρτέκας Βασίλειος
Κάππα Ευσταθία
Βήλου Θεοδώρα

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 Fax: 210 2619696 
e-mail: karpouzi@otenet.gr 

Η δασκάλα με την χρυσή καρδιά και το πλατύ
χαμόγελο έφυγε από κοντά μας. Άφησε την τελευταία
της πνοή, σε ηλικία 73 ετών στο Πανεπιστημιακό Νοσο-
κομείο του Ρίου την ημέρα των Χριστουγέννων και
βύθισε στο πένθος και την θλίψη την οικογένειά της.

Η είδηση του θανάτου της συγκλόνισε τους συγγενείς,
τους φίλους της και όσους την ήξεραν. Η εξόδιος
ακολουθία τελέστηκε την μεθεπόμενη του θανάτου της,
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της
Πάτρας και η ταφή της στο Α’ Δημοτικό Νεκροταφείο της
ίδιας πόλης.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Εκεί τελείωσε
το δημοτικό, το γυμνάσιο και το Αρσάκειο, απ’ όπου
αποφοίτησε με λίαν καλώς. Στα σχολεία που υπηρέτησε
έδειξε επαγγελματικό ζήλο, εκπαιδευτική φλόγα και βαθιά
συνείδηση της αποστολής της. 

Το 1979 παντρεύτηκε τον Αρτοτινό δάσκαλο, Βασίλη
Τριβήλο και απέκτησαν τέσσερα υπέροχα παιδιά. Την
Μαρία, την Δήμητρα, την Χρύσα και τον Νώντα, δημι-
ουργώντας έτσι μία ωραία οικογένεια, όπου βασίλευε η
ευτυχία και η χαρά στο σπίτι τους. Πιστή και αφοσιωμένη
σύζυγος και αξιέπαινη μάνα. Δίδαξε κυρίως με το παρά-
δειγμά της, τις αρετές που εκείνη είχε, στα παιδιά της:
πίστη στο Θεό, αγάπη στο συνάνθρωπο, καλοσύνη, ευ-
γένεια και σεβασμό στις αρχές και τις παραδόσεις της
γνήσιας ελληνικής οικογένειας. Δυστυχώς όμως, είχε
την ατυχία να χάσει πρόωρα και ξαφνικά τον αγαπημένο
της Βασίλη και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. 

Ήταν τον καιρό που και τα τέσσερα παιδιά της βρί-
σκονταν στην πορεία των σπουδών τους. Αντιμετώπισε
σοβαρά προβλήματα μόνη της. Πάλεψε δυναμικά δεν το
έβαλε κάτω. Αγωνίστηκε σκληρά και βγήκε νικήτρια από
το δύσκολο αγώνα της, γιατί αξιώθηκε να δρέψει τους
καρπούς των προσπαθειών και των αγώνων της. Ευτύ-
χησε να καμαρώσει επιστήμονες τα παιδιά της και την
άριστη επαγγελματική και οικογενειακή αποκατάστασή
τους. 

Την χαρά και την ικανοποίηση συμπλήρωσε η από-
κτηση των έξι χαριτωμένων εγγονών της, που τα καμά-
ρωνε και τα λάτρευε.

Με τη Βάσω είχαμε αναπτύξει την γνήσια φιλία, 30
ολόκληρα χρόνια. Εμπιστευόμασταν η μία την άλλη και
μοιραζόμασταν τις οικογενειακές μας χαρές. Ανταλλάσσαμε
απόψεις, οργανώναμε μικρές εκδηλώσεις στο χωριό,
γιατί πιστεύαμε πως δίναμε χαρά στους συγχωριανούς
μας Αρτοτινούς, που αγαπήσαμε και αγαπηθήκαμε από
αυτούς. Γι’ αυτό θεωρώ πως είμαι σε θέση να γνωρίζω
με βεβαιότητα ότι ήταν ένας ακέραιος άνθρωπος, κοινω-
νική, αξιαγάπητη, στοργική μητέρα, ευσυνείδητη δασκάλα
και πολύ καλή φίλη. 

Καλό παράδεισο αγαπημένη μου φίλη Βάσω. 
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ.

Βούλα Κανούρη-Γκίκα 

Για  τη  Βάσω  Τριβήλου 

• Ο Νικόλαος Παλασκώνης του Χαρίλαου
και της Αθανασίας Καραθανασοπούλου εισήχθη
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Ουψάλας στη Σουη-
δία.

• Ο Γεώργιος Σιτήστας του Ιωάννη και της
Ιωάννας Παλασκώνη εισήχθη στη Σχολή Διοίκησης
Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πατρών.

• Ο Χρήστος Γρηγοράκης του Ιωάννου (εγ-
γονός του Χρήστου Γρηγοράκη) εισήχθη στο Οι-
κονομικό Πανεπιστήμιο της Τρίπολης. 

• Ο Κωνσταντίνος Μαυραγάνης του Περικλή
και της Κατερίνας εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς, Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. 

Θερμά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρο-
μία! 

Επιτυχίες

ΕΙΣ  ΜΝΗΜΗ 

Ο Βασίλειος Δημητρίου Κατσαρός γεννήθηκε
στην Αρτοτίνα το 1933 και ήταν ο μεγαλύτερος γιος
από τα πέντε παιδιά του Δημητρίου Β. Κατσαρού.
Εγκαταστάθηκε και μεγάλωσε στον Άγιο Γεώργιο Χου-
νίστας όπου και ασχολήθηκε με το επάγγελμα του οι-
κοδόμου. Παντρεύτηκε την Ανδριάνα Αντωνίου Ντρέ-
λια όπου απέκτησε τέσσερα παιδιά και ευτύχησε να
δει έντεκα εγγόνια και δύο δισέγγονα. 

Παλιά φωτογραφία από το καλοκαίρι του 1972. 
Εικονίζεται η οικογένεια Βασιλείου Κατσαρού με

τα 4 παιδιά. Από αριστερά ο Βασίλειος Κατσαρός, η
σύζυγός του Ανδριάνα Αντωνίου Ντρέλια και ο Αλέ-
ξανδρος Δ. Κατσαρός. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΔΗΜ.  ΚΑΤΣΑΡΟΣ 

Η οικογένεια της Δήμητρας Τσιώτα κατέθεσε στη μνήμη της το ποσό των 50 ευρώ. 

Γεννήσεις 
• Στις 17 Οκτωβρίου 2019 ο αγαπητός

συγχωριανός μας Γεώργιος Μαρτέκας
του Κωνσταντίνου απέκτησε με τη σύ-
ζυγό του Λένα Γκουδουσίδου ένα υπέ-
ροχο κοριτσάκι. Τους ευχόμαστε να
είναι υγιέστατο και να τους ζήσει! 

• Στις 22 Οκτωβρίου 2019 ο Ανδρέας
Παπαναστασόπουλος και η Ευανθία
Καραΐσκου απέκτησαν ένα υγιέστατο
αγοράκι! Τους ευχόμαστε να είναι υγιέ-
στατο και να τους ζήσει! 

• Ο Βασίλης Σφακιανάκης του
Κωνσταντίνου και η Δήμητρα Παλα-
σκώνη του Γεωργίου απέκτησαν το
πρώτο τους παιδάκι στις 23 Ιανουαρίου
2020 ένα υγιέστατο και χαριτωμένο αγο-
ράκι.

• Την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020
ο Μιλτιάδης Ιωάννου Μαυραγάνης
και η Μαρία Καρδάση απέκτησαν το
δεύτερο παιδάκι τους ένα υγιέστατο
αγοράκι. 

Τους ευχόμαστε να τους ζήσει! 

Γάμοι
• Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

τελέστηκε το μυστήριο του γάμου μεταξύ
του Νικολάου Ι. Ταραντίλη και της
Λαμπρινής Ν. Τσέλιου στον Ιερό Ναό
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Γλυφάδας. 

Να ζήσουν ευτυχισμένοι. 

Θάνατοι 
• Η Ελένη Μπαλή απεβίωσε στις 28 Οκτω-

βρίου 2019 σε ηλικία 79 ετών και κηδεύτηκε
στις 29 Οκτωβρίου 2019 στον Άγιο Γεώργιο
Μεσολογγίου. 

• Ο Δημήτριος Παλασκώνης απεβίωσε
στις 18 Νοεμβρίου 2019 και κηδεύτηκε στις 20
Νοεμβρίου 2019 στην Αρτοτίνα. 

• Στις 10 Ιανουαρίου 2020 απεβίωσε στην
Αθήνα σε ηλικία 75 ετών η Αναστασία Σμυρνή
(κόρη του Χρήστου Μαυραγάνη). 

Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη στις 11
Ιανουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως
της Θεοτόκου και η ταφή έγινε στο Νεκροταφείο
Αμαρουσίου. 

• Η Βασιλική Τριβήλου του Ιωάννου,
απεβίωσε στις 25 Δεκεμβρίου 2019 σε ηλικία
73 ετών. Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε
στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και
Ελένης στην Έξω Αγυιά της Πάτρας και κηδεύ-
τηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2019 στο Α’ Νεκρο-
ταφείο Πατρών. 

• Ο Βασίλειος Δημητρίου Κατσαρός
απεβίωσε στις 2-1-2020 σε ηλικία 87 ετών. Η
νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε στην Αγριλιά
Μεσολογγίου και κηδεύτηκε στο νεκροταφείο
του Αγίου Γεωργίου Χουνίστας. 

• Την 7η Μαρτίου 2020 απεβίωσε η πολυα-
γαπημένη μητέρα, γιαγιά, προγιαγιά και θεία,
Δήμητρα Τσιώτα, ετών 98. Κηδεύτηκε στο
Κοιμητήριο Περιστερίου.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους
τους. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

• Ο Βασίλειος Φλετούρης του Κων-
σταντίνου και της Βασιλικής ολοκλήρωσε
με επιτυχία τις μεταπτυχιακές του σπουδές
στην Ειδική Αγωγή. 

• Η Σοφία Σιτήστα του Ιωάννη και της
Ιωάννας Παλασκώνη ολοκλήρωσε με επι-
τυχία τις σπουδές της στο Τμήμα Θεατρικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

• Η Ειρήνη Βήλου του Κωνσταντίνου
ολοκλήρωσε με επιτυχία το μεταπτυχιακό
της στο Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Ψυχολο-
γίας-Κατεύθυνση Κλινικής Νευροψυχολογίας,
του τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. με
βαθμό 9.08.

Θερμά συγχαρητήρια και καλή επαγ-
γελματική αποκατάσταση! 



Κάποτε ήταν ένας βλάχος κι από εκκλησία δεν ήξερε. Κάποτε πέ-
ρασε απόξω.

Ορέ, δεν πάω κι εγώ μέσα να ιδώ τι κάνουνε; Μπήκι. Κάνει
έτσι... και τι βλέπει! Όλοι όσοι ήταν εκεί μέσα, έχουν απόνα σαμάρι
στη πλάτη! Σε λίγο είδε και τον παπά που βγήκε απ' το ιερό. Αυτός
είχε δύο σαμάρια ένα απάνω στ' άλλο στη πλάτη τ'.

Ουρέ, τι είναι τούτο! είπε και μπουχός, τόσκασε. Πηλάληξε σπίτι
του. Παίρνει ένα γαϊδουροσάμαρο στον ώμο και τράβηξε πάλι για
την εκκλησία. Μόλις έφτασε στην πόρτα τό 'βαλε στη ραχιά του,
ζώστηκε τη ζώστρα, όπως ζώνουν τα γαϊδούρια και σαμαρωμένος
μπήκε. Κάνουν έτσι, όσοι ήταν στην εκκλησία... τι να ιδούν!
Άνθρωπο γαϊδουροσαμαρωμένον! Πήγαν οι επίτροποι και τού λένε:

Ουρέ! Δεν ντρέπεσαι πούρθες ιδώ να προσκ'νήσεις του Θεό με
το σαμάρ' στη πλάτ'!

Αμ' ισείς, λέει, γιατί το φοράτι του σαμάρ; Κι ου άλλους ... (ου
παπάς) έχ' δύο στη πλάτ'!!! 

Τότε κατάλαβαν, τι είχι γέν'. Πάνε λοιπόν στουν παπά και λέν':
Τό κι τό έχ' γίν', κοίτα θάμα! Κειός ου άνθρωπους πως μπήκε

στην εκκλησία μέσα! Ου παπάς τσιξήγ'σι.
Αυτό γίνηκι, είπι, γιατί ο άνθρωπος αυτός είνι παρθένους,

αμαρτίες δεν έχ' σαν κι μάς τσαλνούς. Είμαστε αμαρτωλοί εμείς.
Δεν το καταλαβαίνουμε κι ερχόμαστε να προσκυνήσουμε Θεό
γιουμάτ' αμαρτίες. Κι ιγώ ου παπάς σας, είμι ου αμαρτουλότερους
απ' όλους σας! 
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Ου  βλάχους  π'  γαϊδρουσαμαρώθκι

(Από  τη  συλλογή  του  Αρτοτινού  λαογράφου  Δ.  Λουκόπουλου)
Επιμέλεια: Νικ. Μαυραγάνη 

Με επιτυχία έγινε η κοπή της βασιλόπιτας του Συλλόγου Αρτοτινών
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου "Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος" την
Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020. 

Κοπή  βασιλόπιτας  του  Συλλόγου 
Αρτοτινών  Ιεράς  Πόλεως  Μεσολογγίου 

“Ο  Άγιος  Ιωάννης  ο  Πρόδρομος” 

Πωλείται μονοκατοικία 80 τετραγωνικών μέτρων 
στην περιοχή Μπρούσκα 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974644652 

Δωρεά 
Ο Σύλλογος Αρτοτινών «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ» κατόπιν συ-

νεννόησης με τον Πρόεδρο της Κοινότητος κ. Κάππα Βασίλειο, θέλοντας
να βοηθήσει στην εγκατάσταση του αγροτικού γιατρού στο χωριό μας,
προέβη στην αγορά οικιακών ηλεκτρικών συσκευών (πλυντήριο ρούχων,
κουζινάκι και τηλεόρασης) για την κάλυψη των βασικών αναγκών του ια-
τρείου. 

Δια της παρούσης επιστολής θέλουμε να εκφράσουμε δεόντως ως
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αρτοτίνας
τας απείρας ευχαριστίας εις τον αγαπητό μας χωριανό Νικόλαο
Ζαρόνικο ο οποίος εκάλυψε εξολοκλήρου τα έξοδα συντήρησης και
επισκευής του εξωτερικού ωρολογίου του Ι. Ναού το οποίο δεν λει-
τουργούσε λόγω βλάβης με το ποσό των (650) εξακοσίων πενήντα
ευρώ και τον τεχνικό ο οποίος επιμελήθηκε, συντήρησε και διόρθωσε
την βλάβη. 

Ευχόμεθα ο δωρεοδότης Κύριος δια πρεσβειών του ενδόξου μεγα-
λομάρτυρος χαρίζει έτη πολλά υγιή και ευλογημένα. 

Δια το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

Θεοφάνης Μπατσαούρας Ιερεύς 

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο  

Ημέρα μνήμης και τιμής η
25η Μαρτίου, με τον εορτασμό
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου,
αλλά και της Εθνικής Επετείου,
ημέρα έναρξης της Ελληνικής
Επανάστασης!

Λόγω των τελευταίων εξελί-
ξεων και των μέτρων για την
αντιμετώπιση του κορονοϊού
COVID-19, δεν πραγματοποι-
ήθηκε η καθιερωμένη κατάθεση
στεφάνων στο μνημείο του Αθα-
νασίου Διάκου στην Αρτοτίνα.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα
καλή δύναμη, υπομονή και υγεία! 

25η Μαρτίου 

Ελλάς, ελευθερία, δημοκρατία!
Έννοιες, αξίες, ιδεώδη! Σε αυτές
τις δύσκολες μέρες που διανύουμε,
η πίστη και η αγάπη στέκουν όρθιες
για να βγούμε αλώβητοι από αυτή
τη δοκιμασία. Μη ξεχνάμε ότι προ-
ερχόμαστε από δοξασμένο και ευ-
λογημένο έθνος! Σήμερα τιμούμε
τους προγόνους μας και όλους
όσους μάχονται για να είμαστε προ-
στατευμένοι! 
"Ακρίτα στης Ευρώπης τους πυλώνες 
η μοίρα σε έχει τάξει, μάνα Ελλάδα, 
η λευτεριά να διαφεντεύεις στους αιώνες. 
Χαρά σου όταν Φειδίες με λαμπεράδα 
στη γη σου πελεκούνε Παρθενώνες 
κι Αισχύλοι ανάβουν θεία ανέσπερη λαμπάδα..." 

Χρόνια πολλά με υγεία σε εσάς
και τις οικογένειές σας! 

Ποίημα: Στέλιος Σπεράντζας 
“25η Μαρτίου 1821" 

Θεοδώρα Βήλου 

Μήνυμα  25ης Μαρτίου  1821 

Πίνακας ζωγραφικής 
“Η Ελλάς ευγνωμονούσα, 1858’’ 

Βρυζάκης Θεόδωρος 
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Την Κυριακή 19-1-2020 πραγματοποιήθηκε
στην έδρα του Συλλόγου η ετήσια Γενική Συ-
νέλευση του Συλλόγου. Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης εξελέγη ο κύριος Κούρλης Ιωάν-
νης και ο οποίος αφού ευχήθηκε για μια καλή
χρονιά, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της
συνέλευσης και στη συνέχεια κάλεσε τον πρό-
εδρο του Συλλόγου κ. Μαρτέκα Θοδωρή
για τον απολογισμό των πεπραγμένων του
Δ.Σ. για το έτος 2019.

Καλημέρα, Καλή Χρονιά με υγεία στις οι-
κογένειες όλων μας, και καλώς ήρθατε στη
Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας. Καταρχάς
θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την στήριξη
του Δ.Σ. καθώς και την ανιδιοτελή βοήθειά
σας στις δράσεις του συλλόγου. Θα αναφερθώ
επιγραμματικά κατά χρονολογική σειρά στα
πεπραγμένα και τις δραστηριότητες του συλ-
λόγου για το 2019.

Οικονομικός Απολογισμός: Για το θέμα
αυτό θα ενημερωθείτε στη συνέχεια, όπως
άλλωστε προβλέπεται από την Εξελεγκτική
Επιτροπή η οποία έκανε λεπτομερή έλεγχο
των βιβλίων και των παραστατικών του ταμείου.
Η χρονιά που πέρασε, το 2019, σε ότι αφορά
το οικονομικό σκέλος του συλλόγου, ήταν
αρκετά καλή, μιας και οι συνεισφορές των με-
λών του συλλόγου αυξήθηκαν. 

Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις-Συνέδρια:
Ο σύλλογος στη διάρκεια του 2019 συμμετείχε
ενεργά στις παρακάτω εκδηλώσεις:

• Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στις 20
Ιανουαρίου στην Αρτοτίνα. Μια ενέργεια που
συνεχίζεται και εμψυχώνει τους μόνιμους κα-
τοίκους του χωριού μας. Παρόντες στην κοπή
ήταν ο πρόεδρος της κοινότητος κος Κάππας
Βασίλειος και ο αντιδήμαρχος Βαρδουσίων
κος Παλασκώνης Κωνσταντίνος. Τον σύλ-
λογο εκπροσώπησαν ο πρόεδρος κ. Μαρτέκας
Θεόδωρος, ο ταμίας κος Μακρής Δημήτριος
καθώς και το μέλος κα Κάππα Ευθυμία. Στο
σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι το εν
λόγω καφενείο παραμένει ανοικτό όλο το
χρόνο. 

• Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 27 Ια-
νουαρίου στα γραφεία του συλλόγου. Πραγ-
ματοποιήθηκε ο διοικητικός και οικονομικός
απολογισμός για το έτος 2018 και ακολούθησαν
οι εκλογές για το νέο Δ.Σ.. Το νέο Δ.Σ. που
προέκυψε είναι το εξής:
➢ Πρόεδρος: Μαρτέκας Θεόδωρος
➢ Αντιπρόεδρος: Μαυραγάνης Ιωάννης
➢ Γραμματέας: Τσιαλίκη Αικατερίνη
➢ Ειδική Γραμματέας: Βήλου Θεοδώρα
➢ Ταμίας: Μακρής Δημήτριος
➢ Βοηθός Ταμία: Πλαστήρας Ιωάννης
➢ Μέλη: Μαρτέκας Βασίλειος, 
Κάππας Ιωάννης, Κάππα Ευσταθία
• Διοργάνωση του ετήσιου χορού του συλ-

λόγου και κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας στις
9 Φεβρουαρίου, στο κέντρο “Λευκονόη” στο
Ίλιον. Πλήθος κόσμου αγκάλιασε την εκδήλωση

και διασκέδασε με την παραδοσιακή ορχήστρα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
ο Αντιδήμαρχος κος Παλασκώνης Κωνσταν-
τίνος, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων
Βορειοδυτικής Δωρίδας κος Μπίμπας Χρή-
στος, ο επικεφαλής της παράταξης «ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΙΔΑ» κος Φλώρος Ανα-
στάσιος, ο υποψήφιος περιφερειακός σύμ-
βουλος στις εκλογές του Μαΐου κ. Τριβήλος
Επαμεινώνδας καθώς και η βουλευτής Β2
Δυτικού τομέα Αττικής με το ΚΙΝΑΛ, κα Γιαν-
νακοπούλου Νάντια.

• Διοργάνωση αποκριάτικου πάρτι στις 23
Φεβρουαρίου στο café «ROCK BAR SILVER
SPURS» των συγχωριανών μας κ. Καραπιπέρη
Κωνσταντίνου και κας Κουλοπούλου Αθη-
νάς. 

• Φυσική παρουσία και κατάθεση στεφάνου,
από τον πρόεδρο της κοινότητος κ. Κάππα
Βασίλειο και τον πρόεδρο του συλλόγου κ.
Μαρτέκα Θεόδωρο, στην εκδήλωση της
εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Αρ-
τοτίνα. Μετά την δοξολογία, ο σύλλογος προ-
σέφερε καφέ στο καφενείο του κ. Τριβήλου.
Από τον σύλλογο επίσης παρευρέθηκαν ο αν-
τιπρόεδρος κος Μαυραγάνης Ιωάννης και
ο ταμίας κος Μακρής Δημήτριος.

• Φυσική παρουσία και κατάθεση στεφάνου
στις 21 Απριλίου στην εκδήλωση «Διάκεια
2019» που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο
στη Λαμία στον ανδριάντα του Αθανασίου
Διάκου. Το χωριό μας εκπροσωπήθηκε από
τον πρόεδρο της κοινότητος κ. Κάππα Βασί-
λειο και τον πρόεδρο του συλλόγου κ. Μαρ-
τέκα Θεόδωρο.

• Γιορτή Μελισσοκόμων που πραγματοποι-
ήθηκε στις 22 Ιουνίου στο μοναστήρι του
Τιμίου Προδρόμου. 

• Συνδιοργάνωση 19ου Πανδωρικού Ανα-
πτυξιακού Συνεδρίου «ΑΡΤΟΤΙΝΑ 2019» της
Δωρικής Αδελφότητος στο μοναστήρι του
Αγίου Ιωάννη. Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά
τους αγαπητούς συγχωριανούς μας που βοή-
θησαν στην προετοιμασία και στην διεξαγωγή
του Συνεδρίου καθώς επίσης και τα μέλη της
Δωρικής Αδελφότητας που επέλεξαν την Αρ-
τοτίνα ως τόπο διεξαγωγής του Συνεδρίου. 

• Διοργάνωση «Διακείων 2019» και Φλάμ-
πουρου τον Αύγουστο. Πλήθος δραστηριοτήτων
όπως αγώνες δρόμου, καλαθοσφαίρισης, πε-
τοσφαίρισης έλαβαν χώρα. Επίσης δραστη-
ριότητες, όπως ζωγραφική/χειροτεχνίες και
κυνήγι χαμένου θησαυρού διασκέδασαν τα
παιδιά. Έλαβε χώρα επίσης και βράβευση των
επιτυχόντων συγχωριανών μας στις Πανελλα-
δικές εξετάσεις του 2018. 

• Στις 29 Αυγούστου, μετά το πέρας της
δοξολογίας στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη
του Προδρόμου, στο πλαίσιο της αναβίωσης
του παλιού εθίμου, ο σύλλογος προσέφερε
στους παρευρισκόμενους φασολάδα, σταφύλια
και καρπούζι.

• Φυσική παρουσία και κατάθεση στεφάνου
στην εκδήλωση της εθνικής επετείου της 28ης
Οκτωβρίου στην Αρτοτίνα. Στεφάνι κατέθεσαν
ο πρόεδρος της κοινότητος κ. Κάππας Βασί-
λειος, ο πρόεδρος του συλλόγου «Ο ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ» κος Μαρτέκας Θεόδωρος
καθώς επίσης και ο ταμίας του συλλόγου
«ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» κ. Κορ-
δοπάτης Γρηγόριος. Στην εκδήλωση πα-
ρευρέθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. κ. Μαυραγάνης
Ιωάννης, κ. Μακρής Δημήτριος και κ.
Μαρτέκας Βασίλειος.

• Πάρτι νεολαίας στις 23 Νοεμβρίου στο
Γκάζι.

• Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευ-
χαριστήσω όλους για τη στήριξη προς το Δ.Σ.
του Συλλόγου μας και να σας θυμίσω πως ο
σύλλογος χρειάζεται έμπρακτα τη συμμετοχή
και άλλων προσώπων καθώς και την εκδήλωση
ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα ακριβώς σε
ένα χρόνο.

• Πρόταση του συλλόγου είναι να ξεκινή-
σουν, αν υπάρχει από τους συγχωριανούς μας
ενδιαφέρον, μαθήματα παραδοσιακών χορών
στα γραφεία του συλλόγου από δασκάλα χο-
ρού.

• Κλείνοντας θα ήθελα να μεταφέρω τις
ευχές του προέδρου της κοινότητας κ. Κάππα
Βασίλειου για μια δημιουργική χρονιά γεμάτη
υγεία και επιτυχίες στο έργο του συλλόγου.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο πρόεδρος
της Γενικής Συνέλευσης ο οποίος ενημέρωσε
ότι λόγω της απουσίας των μελών της Εξελεγ-
κτικής Επιτροπής, θα αναγνώσει ο ίδιος τον
οικονομικό απολογισμό.

Ακολούθως το λόγο έλαβαν και άλλα μέλη
του συλλόγου τα οποία εξέφρασαν τις από-
ψεις-προτάσεις τους για διάφορα θέματα που
αφορούν τις δραστηριότητες του Συλλόγου
και του χωριού μας.

Ειδικότερα ο κ. Τσέλιος Κωνσταντίνος
αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν στην
ύλη και στη μορφή της εφημερίδας, τις εκδη-
λώσεις των «Διακείων» αλλά και θεμάτων που
αφορούν γενικότερα το χωριό μας. 

Ο κ. Ψυλλίδης Κωνσταντίνος αναφέρ-
θηκε στις εκδηλώσεις που σχεδιάζονται για τα
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και
πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική συζήτηση
για τη συμμετοχή του συλλόγου σε αυτές.

Η κ. Κάππα Ευσταθία, αναφέρθηκε σε
θέματα που αφορούν την ύλη της εφημερίδας,
τον τρόπο συμμετοχής του συλλόγου στις εκ-
δηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση, αλλά και σε θέματα που αφορούν
γενικότερα το χωριό μας στον τομέα της
ύδρευσης.

Ο κ. Παλασκώνης Κωνσταντίνος, αντι-
δήμαρχος του δήμου Δωρίδος, αναφέρθηκε
σε θέματα που αφορούν το χωριό μας στον
τομέα της ύδρευσης. 



Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος  2020 ΑΡΤΟΤΙΝΑ 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«Η αλήθεια και το δίκαιο έχουν από τη φύση

τους μεγαλύτερη δύναμη από το ψέμα και το
άδικο»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Καθήκον κάθε ανθρώπου είναι ν' αφήνει πίσω
του κάποια στοιχεία που να βεβαιώνουν το πέρασμά
του στη γη, αυτό επιτυγχάνεται είτε με απλές ανα-
φορές των πράξεών του είτε με τα ίδια τα έργα-
μνημεία που άφησε πίσω του, είτε τέλος με γραπτές
ή προφορικές παραδόσεις άλλων που έζησαν την
ίδια περίπου εποχή. Δυστυχώς, στην εποχή του
Αγώνα για την Ελευθερία του Έθνους, η ιστορία
έχει πολλά κενά. Αυτά τα κενά προσφέρθηκαν να
καλύψουν οι ιστοριογράφοι οι οποίοι ανάλογα με
τις γνώσεις που είχαν και την αντικειμενικότητα
που τους διέκρινε άρχισαν να γράφουν την ιστορία
της επανάστασης του 1821. Αυτή η περίοδος της
Ελληνικής Ανεξαρτησίας, με ατελείωτες θυσίες και
αγώνες, έπρεπε να αποτυπωθεί στο χαρτί. Εκείνη
την εποχή δεν υπήρχαν σπουδαγμένοι Έλληνες
ιστορικοί που θα αναλάμβαναν να ερευνήσουν και
να γράψουν την πραγματική ιστορία της Ελληνικής
Επανάστασης με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά
θολά γεγονότα για τα οποία παρά τις επανορθώσεις
που επιχείρησαν μεταγενέστεροι ιστορικοί συγγρα-
φείς παραμένουν θολά, π.χ. ο χρόνος και ο τόπος
που άρχισε η Επανάσταση του 1821 κ.λπ.

Ελάχιστα έχει μελετηθεί σε βάθος η ιστορία του
θρυλικού ΗΡΩΑ της επανάστασης του 1821 Αθα-
νασίου Διάκου. Τα ιστορικά κείμενα που αναφέρονται
στη ζωή και τη δράση του Αθανασίου Διάκου «εκτός
από λίγες εξαιρέσεις» δεν είναι αξιόπιστα, οι συγ-
γραφείς αρκέστηκαν στην φαντασία τους, στα από
στόματος ακούσματα, (φέρεται δια στόματος) ή
(ως λέγουσιν) ή στην αντιγραφή ιστορημάτων που
προηγήθηκαν χωρίς ν' αναφέρουν τις πηγές πλη-
ροφόρησης που είναι απαραίτητο στοιχείο αξιοπι-
στίας. Για να γίνει αυθεντική απεικόνιση της ιστορίας
όταν λείπουν οι πηγές είναι απαραίτητη n φαντασία
του ιστορικού, όμως αυτή θα πρέπει να αποτυπώ-
νεται με μέτρο και να μην υπεισέρχονται φανταστικά
στοιχεία στη θέση των πραγματικών με αποτέλεσμα
λαθεμένες εκτιμήσεις και συμπεράσματα. Ένας
άλλος παράγων που έχει υπεισέλθει στα ιστορικά
έργα είναι και το εγώ του ιστορικού, γι' αυτό η αντι-
κειμενικότητα είναι πάντοτε σχετική και όχι απόλυ-
τη.

Σε λίγο, συμπληρώνονται διακόσια χρόνια από
την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821
και το ελληνικό κράτος δεν κατάφερε να γράψει
μέσω των ανωτάτων πνευματικών ιδρυμάτων του
την πραγματική ιστορία απαλλαγμένη από δια-
στρεβλώσεις, παραχαράξεις, φανταστικά κατα-
σκευάσματα και σοφιστείες που βρίθουν σε όλα
σχεδόν τα ιστορικά συγγράμματα. Η έλλειψη της
αληθινής ιστορίας, με αυστηρή τήρηση της αντικει-
μενικής καταγραφής των γεγονότων γίνεται αντι-
κείμενο παραποίησής της από μεμονωμένα άτομα,
ή μικρό-ομάδες που αποβλέπουν στο στενό τοπικό
ιδιωτικό συμφέρον.

Οι ομάδες αυτές που διαθέτουν άφθονα μέσα,
οικονομικά, πολιτικά, Μ. Μ. Ε. και πλειάδα βαρύ-
γδουπων ονομάτων οι οποίοι με το κύρος που
έχουν ερμηνεύουν κατά το δοκούν τις ασάφειες και
τις παραλήψεις της ιστορίας. Αυτοί οι βαρύγδουποι
«ιστορικοί» που επιστρατεύτηκαν από κύκλους που
διαθέτουν άφθονα τεχνικά και υλικά μέσα έχοντας
την κατάλληλη ενορχήστρωση αποπειρώνται κάθε
τόσο με κατασκευασμένες πηγές -«δήθεν αναξιο-
ποίητες ως τώρα αυθεντικές μαρτυρίες, ανέκδοτα
έγγραφα, αρχεία, μελέτες κ.λπ.» συνεπικουρούμενοι
-δυστυχώς- από ιστορικούς συγγραφείς με αναμ-
φισβήτητη (σε άλλα θέματα) ερευνητική ικανότητα,
επιδίδονται στην παραχάραξη και παραποίηση της
ιστορικής πραγματικότητας, χάρη στα μέσα που

διαθέτουν ή επηρεάζουν κάνουν πλύση εγκεφάλου
του μέσου πολίτη που δεν έχει ιστορική άποψη.
Είναι αφελείς όσοι πιστεύουν ότι οι πηγές που κα-
τασκεύασαν θ' αντέξουν στην κριτική και στο χρόνο,
πρέπει να γνωρίζουν ότι οι μυθοπλασίες και τα σο-
φίσματα δεν έχουν θέση στην αληθινή ιστορία.

Ο λαός λέει ότι ...για να ειπεί κάποιος ένα
ψέμα χρειάζονται άλλα δέκα για να το σκεπάσει...
Η κατ’ επιταγή συγγραφή της ιστορίας (λέγε Παπα-
χρήστου) όσο κι αν είχε την προστασία κύκλων της
Ακαδημίας και υψηλά ιστάμενων Μουσουνιτσιωτών
κρατικών λειτουργών αποκαλύφθηκε. Υπάρχουν
νοήμονες άνθρωποι που να πιστεύουν ότι ένα
κστάπτυστο κείμενο που προβλήθηκε και προβάλ-
λεται χωρίς ντροπή, με κάθε μέσο, μπορεί να πείσει
κανένα; Ιδιαίτερα τον αποδέκτη που έχει προσωπική
γνώση των γεγονότων; Πρέπει επιτέλους να κατα-
λάβουν ότι με Μακιαβελικές μεθόδους όπως: (Όλα
τα μέσα, ηθικά ή ανήθικα είναι επιτρεπτά, προ-
κειμένου να επιτύχουν το σκοπό τους και δεν
πρόκειται να κάνουν συζήτηση).

Ήρθε η ώρα ν’ αποκαλυφθεί η αλήθεια και να
εντοπισθούν τα αμφιλεγόμενα σημεία και τα μυ-
θεύματα που δίνουν τη δυνατότητα στους παραχα-
ράκτες να δουλεύουν στο σκοτάδι κάνοντας το
μαύρο άσπρο. Πρέπει επιτέλους να δημοσιευθεί
μια εμπεριστατωμένη μελέτη στην οποία, με ακα-
ταμάχητη επιχειρηματολογία θα γραφτεί η αληθινή
ιστορία του Δαφνοστεφανωμένου πρωτομάρτυρα
του ’21 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ. Στις σελίδες που
ακολουθούν θα παραθέσουμε και θα σχολιάσουμε
όλα τα ιστορικά στοιχεία πραγματικά και επίπλαστα
που αφορούν όλες τις φάσεις της ζωής του ήρωα.
Φρονώ ότι αν τα στοιχεία που παραθέτω μελετηθούν
από καλόπιστους ιστορικούς και ιστοριοδίφες θα
εξαλειφθεί η λεγόμενη ιστορική διχογνωμία.

Ως εθνικός ήρωας ο Διάκος ανήκει στο πα-
νελλήνιο και πατρίδα του είναι κάθε τόπος και
κάθε γωνιά της Ελλάδας που αισθάνεται το
εθνικό χρέος να τιμήσει τη μνήμη του. Η κατα-
γωγή του είναι από την Άνω Μουσουνίτσα. Γε-
νέτειρα όμως, σύμφωνα με την ζώσα τότε πα-
ράδοση και τις ατράνταχτες γραπτές ιστορικές
μαρτυρίες που υπάρχουν ως σήμερα, είναι η
Αρτοτίνα Φωκίδας.

«Η αφεντιά σας αγαθοί αναγνώστες, σας
περικαλώ αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια, ρευ-
νήστε όλα αυτά που θα ιδήτε, αν είναι αλήθεια
ή ψέματα. Ένα σας περικαλώ όλους τους αξιο-
τίμους αναγνώστες δεν έχετε το δικαίωμα να
φέρετε καμιά κρίση ούτε υπέρ ούτε κατά, αν
δεν το διαβάσετε όλο». ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ.

ΜΕΡΟΣ  Α'
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΩΝ  ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ

ΤΟ  ΕΠΩΝΥΜΟ  ΤΟ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
ΚΑΙ  Η  ΗΛΙΚΙΑ  ΤΟΥ  ΔΙΑΚΟΥ

Η πρώτη εξακριβωμένη μελέτη περί του βίου
του Διάκου, στηριγμένη στο πολύτιμο υλικό, το
οποίο φρόντισε και συγκέντρωσε ύστερα από επι-
τόπια έρευνα ο καθηγητής της ιστορίας Γεώργιος
Κρέμος, ο οποίος διέσωσε μαρτυρίες, περιγραφές
γεγονότων ικανές να φωτίσουν και να επανορθώ-
σουν πολλές αντιγνωμίες που είχαν δημοσιευθεί
από τους πρώτους ιστοριογράφους της Ελληνικής
Επανάστασης. Ο ακάματος ιστορικός ερευνητής
θέλοντας να εξακριβώσει την αλήθεια περί του
τόπου και χρόνου γεννήσεως και της δράσης του
Αθ. Διάκου επισκέφθηκε τη Λαμία, τη Λειβαδιά, την
Άνω Μουσουνίτσα και την Αρτοτίνα το 1876, πρό-
φθασε ζωντανούς ακόμα συμπολεμιστές και συγ-
γενείς του Διάκου οι οποίοι τον πληροφόρησαν:
(όπως ο ίδιος γράφει) («ΠΡΟΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ
ΤΟΝ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 1891»
σελ. 6) (...) Το 1876 ο Κρέμος είχε πρωτοστατήσει

για την ανέγερση κενοταφίου στον τόπο που μαρ-
τύρησε ο Διάκος) και την ανεύρεση απογόνου του
ήρωα και μετονομασία του σε ΔΙΑΚΟ για την δι-
αιώνιση του ονόματος στον τόπο που γεννήθηκε
(…) «Τούτων δε γενομένων, απεφασίσθη συγ-
χρόνως υπό των τας επιτροπείας αποτελούντων,
όπως αναζητηθή και, εάν ανευρεθή, προσκληθή
εις Αθήνας απόγονος τις του Αθανασίου Διάκου.
Ανευρεθείς δε και μετ' αναντιλέκτους της γνη-
σιότητας αυτού μαρτυρίας προσκληθείς εις Αθή-
νας και ελθών συν τω πατρί ετέθη υπό την
προστασίαν ημών ο μικρός ανεψιός του Διάκου
Κώστας Κούστας υιός του Ιωάννου Κούστα
υιού της αδελφής του ήρωος. Τον νέον Κώσταν
άγοντα το δέκατον τέταρτον έτος μετωνομάσαμεν
αθρόοι προς διάσωσιν του ηρωικού ονόματος
Κώσταν Διάκον»(...) Το 1883 ο Κρέμος δημοσίευσε
στο περιοδικό "ΑΠΟΛΛΩΝ" αριθ. 1 σελ. 9-10 τα
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΜΑΤΑ, παραθέτω χαρακτη-
ριστικά αποσπάσματα: (...) Εάν τις μελετήσει την
ιστορίαν του Διάκου ότι η μεν γενεαλογία αυτού
είναι άγνωστος ή πλαστή ο δε χρόνος της γεν-
νήσεως πάντως αόριστος ως τιθέμενος από
του 1780-1790 και ταύτα ενώ πολυάριθμος αυτού
συγγενείς επιζώσιν, ο δε προς αδελφής ανεψιός
αυτού έλαβε ταλαίπωρον γήρας ως φύλαξ εν
τω Μετσοβείω Πολυτεχνείω παρά τούτου δε
και παρ' άλλων οίον του Αθανασίου Ζαρονίκου
μανθάνει τις ταύτα. Τω 1760 εκ της Άνω Μου-
σουνίτσης κατ' ήλθεν εις Αρτοτίνα Γεώργιος τις
νεανίσκος ορφανός μητρός τε και πατρός και
πενέστατος. Τούτον υιοθέτησεν ο θείος αυτού
Αθανάσιος Γραμματικός εξ ου ως υιοθετηθείς
ωνομάσθη Γεώργιος Ψυχογιός. Ο Γεώργιος
Ψυχογιός έλαβε σύζυγον την Χρυσούλαν εξ ων
εγεννήθησαν (5) πέντε τέκνα (...)» Στη συνέχεια
ο Κρέμος δημοσίευσε για πρώτη φορά τα ονόματα,
τα επώνυμα και τους τόπους διαμονής όλων των
μέχρι τότε απογόνων του ήρωα. Για την υιοθεσία
του Κώστα Μασσαβέτα γράφει: «(...)Το δε τέταρτον
ο Κων/νος Μασσαβέτας επονωμασθείς εκ του
θετού αυτού πατρός εγέννησεν 2 υιούς οίτινες
ωνομάσθησαν 1) Γεώργιος 2) Δήμος (...)» Και
συνεχίζει ο ακάματος ιστορικός με την διήγηση του
ανιψιού του Διάκου Ιωάννη Κούστα, για την ηλικία
του ήρωα (...) «(...) Ο Ιωάννης Κούστας ο νυν εν
τω Πολυτεχνείω φύλαξ ων ως έρηται το ένατον
τέκνον της Σοφίας αδελφής του Αθανασίου
εγεννήθη τω 1813 ότε η μήτηρ αυτού, δηλαδή η
Σοφία ήτο 42 ετών. Η Σοφία άρα εγεννήθη τω
1771. Αλλά ο αδελφός αυτής Αθανάσιος Διάκος
ήτο δέκα (10) έτη νεότερος άρα εγεννήθη τω
1781 (...)» Σε άλλη σελίδα της πραγματείας του ο
Κρέμος επαναλαμβάνει: «(...) Ο Αθανάσιος Διάκος
εκ πατρός Γεωργίου Ψυχογιού εκ της Άνω Μου-
σουνίτσης και μητρός Χρυσούλας εγεννήθη εν
Αρτοτίνη τω 1781 (...)» Η πιο πάνω μαρτυρία του
Ιωάννη Κούστα διαψεύδει την πληροφορία που
έδωσε στον Φόρτη ο συναγωνιστής του ήρωα Βα-
σίλης Μπούσγος, ότι ο Διάκος γεννήθηκε το 1788,
(διάφορα μυθολογήματα ταυτίζουν το Διάκο με τον
Ιουλιανό τον παραβάτη, τον Ιησού Χριστό και το
Μέγα Αλέξανδρο που στο τέλος της ζωής τους
ήταν 33 χρονών). Σε άλλο δημοσίευμα ο Κρέμος
γράφει: «(...) Ουδαμού της Μουσουνίτσης άκουσε
ότι ο Διάκος γεννήθηκε εκεί (...)», ενώ στην Αρ-
τοτίνα όχι μόνο επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι ο
Διάκος είναι γέννημα της Αρτοτίνας αλλά και το
αρχείο του Ήρωα παρέλαβε από τον παπά Βασίλη
Κούστα ανιψιό του Διάκου γιό της αδελφής του Σο-
φίας, ο οποίος ανήλικος τότε, ήταν μαζί του στη Λι-
βαδειά και μετά το φοβερό θάνατο του Διάκου πα-
ράλαβε το αρχείο και πήγε στο χωριό τους την Αρ-
τοτίνα. Τα στοιχεία που αναφέρει ο Κρέμος επιβε-
βαιώνονται στο πιστοποιητικό του Δημάρχου Κρο-
κυλείου το οποίο καταχωρείται στα επόμενα.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΔΙΑΚΟΣ - ΜΥΘΟΣ  ΚΑΙ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Του Κωνσταντίνου Γ. Τσέλιου 
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Θ έλω να σας πω παιδιά μου, σε
εσάς τους νεότερους πως εμείς οι
παλιότεροι ζούσαμε στο χωριό την

εποχή γύρω στο 1930 και μετά, δηλαδή την
πρωτόγονη ζωή σε όλο της το μεγαλείο. Για
το λόγο αυτό κατ’ αρχήν η κάθε οικογένεια
είχε μεγάλη πειθαρχία και σεβασμό μεταξύ
τους για να επιβιώσουν όλοι μαζί σαν μια
γροθιά. Από την προηγούμενη μέρα το κάθε
μέλος της οικογένειας θα ήξερε τι δουλειά
θα κάνει και κυρίως από τον μήνα Μάρτη
που άρχιζαν όλες οι δραστηριότητες. Να
σκάψουμε στα αμπέλια, να οργώσουμε τα
χωράφια και να σπείρουμε ορισμένα προϊόντα
όπως φακές, όψιμο σιτάρι, ρόβη, ρεβύθια
κ.τ.λ. Τα περισσότερα χωράφια τα σπέρναμε
σκάβοντας όλη η οικογένεια με τα τσαπιά
διότι δεν είχαμε “ζευγάρι”, δηλαδή αυτοί που
είχαν έστω και μια αγελάδα συντροφεύαν
με έναν άλλο χωριανό τους τον οποίο απο-
καλούσαν “κολλίγα”. Έτσι λοιπόν αυτοί ήταν
οι προνομιούχοι διότι σπέρναν τα χωράφια
τους με το αλέτρι.

Υπήρχε όμως μεγάλη συνεργασία και
αλληλοβοήθεια μεταξύ των χωριανών π.χ.
όταν ένας θα έκτιζε σπίτι σχεδόν όλοι οι χω-
ριανοί θα πήγαιναν να μεταφέρουν από το
δάσος την ξυλεία που χρειαζόταν να γίνει το
σπίτι και τα λοιπά υλικά. Βεβαίως τα σπίτια
την παλιά εποχή γινόντουσαν τα τέσσερα
τοίχια που λέμε, ελάχιστα παράθυρα, η κύρια
πόρτα και μετά κατοικούνταν. Για να κατα-
λάβετε καλύτερα τα σπίτια της τότε εποχής
θα επισκεφθείτε το κελί του Αθανασίου Διά-
κου στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του
Προδρόμου που διατηρείται όπως «ήταν»
την εποχή που κτίστηκε. 

Όλοι εργαζόμασταν πάρα πολύ σκληρά,
αλλά πάραυτα οι περισσότερες οικογένειες
όπως ήταν και η δική μου, εξοικονομούσαμε
λίγη μπομπότα και λίγα όσπρια για να μπο-
ρέσουμε να ζήσουμε. Λεφτά τότε δεν υπήρχαν
και μόνον με αντάλλαγμα νταραβεριζόταν ο
κόσμος όπως για παράδειγμα το να επι-
σκευάσουμε τα γεωργικά μας εργαλεία, τα
τσαπιά μας, το υνί που βάζαμε στο αλέτρι
κ.τ.λ. Όταν πηγαίναμε στο σιδηρουργείο του
Ευθύμη Μαστρογεωργίου, εκτός της αμοι-
βής του, έπρεπε να του πάμε και κάρβουνα
που έβαζε στο φυσερό. Άναβε θυμάμαι, μια
μεγάλη φωτιά, την οποία συντηρούσε φυ-

σώντας με το φυσερό και με τη βοήθεια της
γυναίκας του Αγλαΐας. 

Εκεί έβαζε τις μεγάλες τσιμπίδες του και
το τσαπί που θα έφτιαχνε. Μόλις κοκκίνιζε ή
αλλιώς μαλάμωνε όπως λέγαμε, έβαζε το
τσαπί επάνω στο αμόνι και άρχιζαν από την
μία πλευρά αυτός και από την άλλη η Αγλαΐα
με τις βαριοπούλες, μπάπα-μπούπα, ρυθμικά
να το χτυπούν έως ότου να το κάνουν αιχ-
μηρό. Το σπίτι και το σιδηρουργείο ήταν
λίγο πιο πάνω από το σπίτι του Γιαβρούτα.
Ο Θύμιος ήταν ένας γεροδεμένος τύπος,
μελαχρινός και είχε μια μεγάλη ελιά στο μά-
γουλο και πάντα με το τσιμπούκι στο στόμα.

Ένα ακόμα θυμάμαι σιδηρουργείο είχε ο
Κωνσταντίνος Σιώκης. Επίσης θυμάμαι
πάνω απ’ τη βρύση του Καφούρα ήταν κε-
ραμοποιΐα. Έβγαζε κεραμίδια βαρέου τύπου,
πολύ εξαιρετικά. Ήμουν περίπου 6 χρονών
τότε που είχα πάει εκεί που είχε αγοράσει ο
θείος μου, ο Παναγιώτης Κούστας τα κε-
ραμίδια του σπιτιού του. Ακόμα βρίσκονται
μερικά από αυτά. 

Επίσης Ασβεστοποιΐα στο χωριό μας είχε
ο αείμνηστος φίλος μου Δημητράκης Κα-
πνιάς. Καμίνια για κάρβουνα είχε ο ξάδελφός
μου, Ιωάννης Κολοβός ή Κολοβόγιαννος,
ο οποίος τα εμπορευόταν. Είχε επίσης και
μελίσσια απ’ τον πατέρα του στη θέση Πουρ-
νάρια. Τη μελισσοκομία συνεχίζει και ο γιος
του ο Αριστείδης Κολοβός. Έχουμε και
σήμερα πολλούς μελισσοκόμους στο χωριό
όπως τον Βασίλη Ζαχαρή, τον Ιωάννη
Μέρη, τον Ιωάννη Σταματόπουλο, τον
Φώτη Τσαμαδιά, τον Βασίλη Τσαμαδιά,
τον Νίκο Τσαμαδιά και πολλούς άλλους.
Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να τους ανα-
φέρω όλους.

Όλοι οι μελισσοκόμοι της Αρτοτίνας τον
Ιούνιο μήνα κάθε χρόνο οργανώνουν την
μεγαλύτερη γιορτή των Μελισσοκόμων στο
Μοναστήρι Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου
σε ειδικό χώρο, όπου εργάστηκαν όλοι οι
Αρτοτινοί για την διαμόρφωσή του, όπου
λοιπόν γίνεται ένα τρικούβερτο γλέντι με
μουσική και χορό μέχρι το βράδυ. Κρασιά,
αναψυκτικά, εκλεκτές πίτες που φτιάχνουν
οι κυρίες της Αρτοτίνας, μουσική και χοροί
όλη την ημέρα. Όλα προσφέρονται δωρεάν
από τους μελισσοκόμους της Αρτοτίνας και
τους λοιπούς φίλους οι οποίοι φέρνουν τα

μελίσσια τους από πολλά μέρη της Ελλάδας
για να πάρουν τον ανθό του ελάτου που
βγάζει το καλύτερο μέλι. Σας προσκαλώ
όλους και φέτος Αρτοτινούς και φίλους της
Αρτοτίνας τον Ιούνιο να συναντηθούμε όλοι
μαζί και να γιορτάσουμε στο μεγάλο αυτό
πανηγύρι.

Έτσι είμαστε εμείς οι Αρτοτινοί, με πίστη
και αφοσίωση ριχνόμαστε στη δουλειά και
κατορθώνουμε εκείνα που άλλοι θεωρούν
ακατόρθωτα. Όπως προανέφερα, παλιότερα
ξεκινήσαμε με τα πρωτόγονα μέσα, τους
γκασμάδες, τους λοστούς, τα φτυάρια κ.τ.λ.,
τα εργαλεία μας δηλαδή, να μπορέσουμε,
να συνδεθούμε με αμαξιτό δρόμο. Το κοντι-
νότερο σημείο ήταν το φράγμα του Μόρνου,
περίπου 40 χιλιόμετρα από την Αρτοτίνα.
Ξεκινήσαμε όλοι οι Αρτοτινοί, αποφασισμένοι
να φέρουμε αυτοκίνητο στην Αρτοτίνα. Επίσης
άλλοι συγχωριανοί αυτοί που μέναν σε διά-
φορες πόλεις της χώρας, βοήθησαν με
όποιον τρόπο μπορούσαν. Ένας εξ αυτών
ήταν και ο αείμνηστος συγχωριανός μας
Ιωάννης Λαβίδας, Συμβολαιογράφος στο
επάγγελμα, ο οποίος ούτε πολύ ούτε λίγο
άφησε τον ανιψιό του κ. Παπακώστα στο
συμβολαιογραφείο που ευρίσκετο στην Αθή-
να, Πανεπιστημίου και Ιπποκράτους και ήρθε
στο χωριό μας για να βοηθήσει στη διάνοιξη
του δρόμου. Εγώ τότε ήμουν νέο παιδί, όταν
γνώρισα τον κ. Λαβίδα, έναν αξιοθαύμαστο
άνθρωπο, ο οποίς ήρθε και αυτός να βοη-
θήσει και να εμψυχώσει τους χωριανούς
του. Θυμάμαι μάλιστα είχε εφαρμόσει και τη
μέθοδο του συσσιτίου διότι τότε υπήρχε με-
γάλη ανέχεια. Έτσι κάθε μέρα το καζάνι
έβραζε και οι ρέγκες «πήγαιναν καπνός»,
διότι «νηστικό αρκούδι δεν χορεύει». Μετά
λοιπόν από αγώνα πολλών μηνών ήρθε το
πολυπόθητο αποτέλεσμα και η ρόδα πάτησε
στην Αρτοτίνα. Ένα πολύ μικρό αυτοκίνητο
ενός τόνου ήρθε στην Αρτοτίνα. Έκτοτε δεν
σταμάτησαν οι βελτιώσεις του δρόμου και
για καλή μας τύχη ήρθε συνεχιστής ο στρατός,
όπου ανέλαβε την πλήρη διάνοιξη του δρόμου
με ένα κλιμάκιο του Μηχανικού, η λεγόμενη
ΜΟΜΑ. Εξοπλισμένο με βαρέου τύπου μη-
χανήματα της εποχής εκείνης μπουλντόζες-
εκσκαφείς κ.τ.λ. Έτσι έγινε μια αξιόλογη για
την εποχή διάνοιξη με δύο κανονικές λωρίδες
να διασταυρώνονται άνετα δύο λεωφορεία
ή και φορτηγά. Επίσης έγιναν τα τεχνικά
έργα σε όλα τα ρυάκια κατά μήκος του
δρόμου ώστε να σταθεροποιηθεί ο δρόμος
σε όλα τα ευαίσθητα σημεία. 

Επιστολή  Αντωνίου  Κολοβού 
«Μνήμες  από  τα  παλιά» 

Οι οικογένειες Σταματόπουλου Ξενοφών, Κουτσόβουλου
Ιωάννη, Κακαξυλάκη Αντώνη και Παλαμάρα Νικόλαου στη
μνήμη της Βασιλικής Κουτσόβουλου αντί στεφάνων διέθεσαν
χρηματικό ποσό για τις ανάγκες της Ιεράς Μονής.

Στη μνήμη της Ιωάννας (Γιαννούλας) Σιαπέρα, συγγενείς και
φίλοι αντί στεφάνων διέθεσαν χρηματικό ποσό για τις ανάγκες της
Ιεράς Μονής.

Τους ευχαριστούμε θερμά, και ευχόμεθα όπως ο Πανάγιος Θεός

δια πρεσβειών Του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου
να κατατάξει τας ψυχάς αυτών εν τόπω φωτεινό, εν τόπω χλοερό,
εν τόπω αναπαύσεως ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός
αλλά ζωή ατελεύτητος.

Με αγάπη Χριστού
Ο Ηγουμενοσύμβουλος

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ 

ΙΕΡΑ  ΜΟΝΗ  ΤΙΜΙΟΥ  ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ  ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ 
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Μεγαλειότατε!

Εις τον Δήμον Κροκυλίου της Δωρίδος υπάρχει δημοτικόν σχολείον οικοδομηθέν
και διατηρούμενον υπό του Δήμου προ δύο ετών. Οι κάτοικοι του χωρίου Αρτοτίνας
του αυτού δήμου και άλλων πέριξ χωρίων απεχόντων περί τας 4 ώρας από την έδραν
του δήμου απεφάσισαν να οικοδομήσωσι και έτερον σχολείον εις Αρτοτίναν εξ ιδίας
αυτών .... συνεισφέροντες .... προς τούτο κατά προαίρεσιν, την δε απόφασίν των
ταύτην επεκύρωσε διά πράξεως ιδίας το δημοτικόν συμβούλιον. Μη επαρκούντες
όμως εις όλην την δαπάνην εξωτήσωσιν και την βοήθειαν της Β. Κυβερνήσεως εις το
να τοις χαριστεί δηλαδή ατέλεια εις την προμήθειαν της αναγκαίας εις την οικοδομήν
ξυλικής. 

Θεωρών αναγκαίαν την οικοδομήν αυτού του σχολείου και την από μέρους της Κυ-
βερνήσεως συνδρομήν προς εμψύχωσιν των κατοίκων καθικετεύω την Α. Μεγαλειότητα
ίνα εγκρίνει την αίτησιν αυτών διατάτουσα ίνα προμηθευθώσι την ξυλείαν την
σημειουμένην εις την επισυνημμένην αναφοράν του Δημάρχου ελευθέραν από παντός
τέλους προς το δημόσιον.

Ο Γραμματέας

Όθων κτλ

Επί την υπαριθ. 21777 κτλ κτλ .... εγκρίνομεν να παραχωρηθή ατέλεια εις υλοτομίαν
κτλ κτλ///

30 Αυγούστου 1843 

H παρακάτω επιστολή την οποία μας παραχώρησε ο κ. Γεώργιος Πύργαρης
αφορά την αίτηση των κατοίκων της Αρτοτίνας προς τον Όθωνα να παραχωρήσει
ατέλεια δηλαδή μη πληρωμή φόρου για την ξυλεία που θα χρειαστούν οι κάτοικοι για
να οικοδομήσουν Δημοτικό σχολείο στην Αρτοτίνα το 1843. Η αναφορά κάνει λόγο
για δεύτερο σχολείο, μόνο που δεν διευκρινίζει εάν το πρώτο ήταν στην Αρτοτίνα ή
σε κάποιο άλλο χωριό του Δήμου Αρτοτίνας. Όπως και νάχει από την αναφορά
φαίνεται η μεγάλη επιθυμία των κατοίκων να οικοδομήσουν δημοτικό σχολείο, αφού
αναλαμβάνουν οι ίδιοι όλα τα έξοδα και το μόνο που ζητούν από τον Όθωνα, είναι η
μη πληρωμή τέλους-φόρου για την αναγκαία ξυλεία που θα υλοτομηθεί για να οικο-
δομηθεί το σχολείο. Ο Όθωνας εγκρίνει την αίτηση των κατοίκων της Αρτοτίνας. 

ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ............................................................ 20.00€
ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .................................................... 20.00€
ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ .................................. 20.00€
ΚΟΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .............................................................. 50.00€
ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ .................................................... 20.00€
ΚΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ................................................................ 20.00€
ΜΑΚΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ............................................................ 20.00€
ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ................................................ 50.00€
ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .......................................................... 20.00€
ΜΑΡΤΕΚΑ ΕΛΕΝΗ .................................................................. 20.00€
ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ ........................................................................ 10.00€
ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .............................................................. 20.00€
ΣΟΥΦΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ............................................................ 20.00€
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΑ .................................................... 50.00€
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ................................................ 20.00€
ΜΠΡΑΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ........................................................ 20.00€
ΓΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ........................................................ 30.00€
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ................................................ 30.00€
ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ .................................................. 20.00€
ΑΛΑΤΑ ΕΛΕΝΗ ........................................................................ 20.00€
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .............................................. 30.00€
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΟΛΙΒΙΑ ...................................................... 20.00€
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ........................................................ 50.00€
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .............................................. 20.00€
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ................ 10.00€
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ............................................ 10.00€
ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ .............................................................. 20.00€
ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ .......................................... 20.00€
ΚΑΚΑΛΗ-ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ .................................... 20.00€
ΚΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .............................................................. 20.00€
ΡΑΠΤΗΣ-ΨΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ .................................................. 20.00€
ΨΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ............................................................ 20.00€
ΖΑΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ .......................................................... 30.00€
ΖΑΡΟΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ .......................................................... 30.00€
ΚΟΛΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ............................................................ 50.00€
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ...................................................... 50.00€
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ .......................................... 30.00€
ΠΛΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ...................................................................... 10.00€
ΠΛΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ............................................................ 10.00€
ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ............................................................ 25.00€
ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ .............................................................. 25.00€
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .......................................................... 15.00€
ΚΙΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ................................................................ 10.00€
ΨΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ................................................ 100.00€
ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ .................................................................... 20.00€
ΚΑΤΣΟΥΝΗ-ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ............................................ 20.00€
ΤΣΑΜΑΔΙΑ-ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ................................ 10.00€
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ................................................ 20.00€
ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ............................................................ 50.00€
ΖΑΒΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ .................................................................. 20.00€
ΖΑΒΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ .............................................................. 20,00€
ΖΑΒΑΛΗ ΚΙΚΗ ........................................................................ 20.00€
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...................................................... 20.00€

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ  ΤΟΝ  ΣΥΛΛΟΓΟ 
Μπορείτε να καταθέσετε

τη συνδρομή σας στον λογαριασμό
IBAN: GR3301101570000015729602225

Εθνική  Τράπεζα  της  Ελλάδος 

Επιστολή  του  1843  για  την  παραχώρηση  ξυλείας  με  σκοπό  
την  κατασκευή  δεύτερου  Δημοτικού  Σχολείου  στην  Αρτοτίνα 
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TΕ.X.ΡΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Βασίλειος Ράπτης & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Οικοδομικές Επιχειρήσεις 
- Aνελκυστήρες 
Kαισαρείας 30-32 Bύρωνας 
Tηλ.: 210 7643252 
Καράμπελας Κώστας Α.Ε.Β.Ε. 
Aνελκυστήρες 
Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές 
Έδρα: Αλκαμένους 109 & 122 
Αθήνα 10446 
Τηλ.: 210 8811927, 210 8816033 
Fax: 210 8822308 
Κολοβού Κ. Υιοί Ε.Π.Ε. 
Εγκαταστάσεις-συντηρήσεις 
ανελκυστήρων 
Θεσσαλονίκης 98 Κ. Πετράλωνα 
Τηλ.: 210 3456091 • Fax: 210 3413031 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 
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 
Tσιτσής Bασίλης Aρ. 
Γυναικολόγος 
Επιμελητής Α’ Μαιευτικής 
Γυναικολογικής Κλινικής 
Γενικό Νοσοκομείο Πύργου 
Κιν.: 6944792525 

ΙΑΤΡΟΙ 

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

ΕΠΙΠΛΑ 

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

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ

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

ΕΙΔΗ  ΑΛΙΕΙΑΣ 

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

ΕΙΔΗ  ΕΝΔΥΣΗΣ 

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

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

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

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ  &  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

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

ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΑ 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ  ΔΩΜΑΤΙΑ 

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

ΠΡΑΤΗΡΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

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

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ 
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 

ΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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 

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

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ 

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

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ 

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

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

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

ΜΕΣΙΤΙΚΑ 

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

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 

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 Νικ. Χριστίνα 
A. Μεταξά 7 Γλυφάδα 
Τηλ.-Fax: 2110142869 
- 210 6924654 • Κιν.: 6946857665 
e-mail: christina.tsel@yahoo.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ – ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ 

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

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

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 

Κατσαρός Νίκος 
Εστιατόριο - Καφέ “Εν πλω” 
Μοναστηράκι Δωρίδας 
Τηλ.: 26340 51522 • Κιν.: 6944777612 
Kατσαρός Mπάμπης & Γιάννης 
Xασαποταβέρνα 
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 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ 

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

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 


