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500

ΜΑΡΤιΟΣ

δρχ . το χρόνο

1991

Η ΓΕΝΙΚΗ ιγΝΕΛΕγΙΗ
Μ ε τη συμμ ε τ ο χή μεγάλου
αριθμού με λών , έγ ι νε τη ν Κ υ 
ριακή 24 Φ λε βάρη και σ ε ε ι
δ ική αίθουσα Σωκρ άτ ους 60,

ανάδειξη

Ν έ ου

Διοικητικού

θε ση τη ς Εξελεγκ τική ς Ε πι

Συμβου λ ίου , Εξε λ εγκτική ς Ε

τροπή ς

πιτροπής και Αντιπροσώπων

από τα μέ λ η.
lδιαίτ ε

ονδία Πολιτι-

ε γκρίθηκε

.Υ·

ομόΦωνα

Προς τα μέλη
και τους Φίλους
της ΑδελΦότητας
στην Αθήνα , η Ε τήσια Τα κτι

στικών Συ λλόγω ν Ξηρομ έ ρου

Εξελεγ κτι κή ς Επιτ ρ ο πή ς Αν

κή Γ ε νική Συν έλευ ση τ ω ν με 

(Ο . Π. Σγ .Ξ.) .

λών τη ς Α δελ Φ ό τητ ας μ ε κ ύ 
ρ ια θ έ ματα , το ν Α πο λ ογισμό

τώνη ς Στ έλ ιος αναΦέ ρθηκε
στην παραδειγ ματική τάξη

(1.200.000

του

Απερχόμενου

Πάνω από ένα ε κατομμύριο

δρ χ.

π ε ρίπου)

το

Δ ιοικητι

καθαρό υ π όλο ιπ ο σ το τ α μ είο

κού Συμβουλίου, Εκ λ ογ ές για

τ η ς Αδελ Φ ό τητ ας κ α ι η Έκ-

των λογ ισ τι κ ών β ι βλ ί ων και
τη μεγά λ η εν εργητικότητα

....

στη σελ.

5

Μήνυμα του νέου Διοικητικού

Συμβουλίου της Αδελφότητας
Στην αρχή επιθυμούμε να ευχαρι
στήσουμε όλους εσάς που με την ψή
ΦΟ σας μας τιμήσατε και μας εκλέξα
τε να διοικήσουμε την ΑδελΦότητα τα
δύο επόμενα χρόνια.
Επίσης επιθυμούμε να συγχαρούμε
το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο
για τις προσπάθ ε ιες που έκανε και
διατήρησε την Αδελφότητα σε υψηλά
επίπεδα .
ΕΜΕΙ! δεν τους θεωρούμε αrrερχό
μενους , τους νοιώθουμε κοντ.ά μας

Όλοι μαζί όμως μπορούμε.
Εμείς θα προσπαθήσουμε.
Πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσετε.
Θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια όλων
τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Αδελ
φότητας και οτιδήποτε άλλο θα συμ
βάλλει στη σύσφιξη των σχέσεων με
ταξύ των μελών, την εξύψωση του
πολιτιστικού επιπέδου της Αδελφότη
τας και του χωριού γενικώτερα.
Εμείς θα προσπαθήσουμε .
Περιμένουμε τη συμπαράστασή σας .

και τους χρειαζόμαστε.

Για το Δ . Σ.

Μοναχός του δεν μπορεί να κάνει
τίποτα κανείς.

Ο Πρόεδρος

Η Γρ α μματέας

Δ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΡ ΒΑΝΤΖΗΣ

ΜΑ ΡΓΑ ΡΙΤΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

.

ΒΡΑΒΕΙΟ
Βραβεύτηκε το Σάββατο

3/91

10/

από την Παναιτωλοακαρ 

ταξύ αυτών βραβεύτηκε και ο
συγχωριανός

μας

συγγρα

νανική Συνομοσπονδία Πολιτι 

φέας Νίκος

στικών Συλλόγων η Αδελφότη
τα , για την προσφορά της στην
έκδοση εντύπων ( εφημερίδα ,

το μέχρι τώρα αξιόλογο συγ

Κουτρούλης για

γραφικό του έργο .
Το βραβείο για την Αδελφό 

φυλλάδια , βιβλ ί α κ.λ.π .).
Η ε κ δήλωση , που είχε μεγά
λη επιτυχία, έγινε στο μέγ αρο
των Ρουμελιωτώ ν στην Αθή ν α

Τσορβαντζής ,

ενώ

και την τίμησε με την παρου

θηκαν

ο

σία του ο πρώην Πρωθυπουρ
γός και Πρόεδρος του Αρείου
Πάγου Γιάννης Γρίβας.
Βραβεύτηκαν και άλλο ι σύλ 
λογοι και μεμονομένα άτομα
που έχουν εκδόσει έντυπα με-

τη τα

παρ έ λαβε

ο ' πρό ε δρος

του

απερχόμενου

κού

Συμβουλίου

ακόμη

Διοικητι
Μιχάλης
παραβρέ

νέος

Πρόε

δρος της Αδελφότητας Δημή 

τρης

Τσορβαντζής

πρώην

Πρόεδρος

κ αι

ο

Αντώνης

Στέλιος.
Αξιόλογη εν έ ργ ε ια του Διοι

κητικού Συμβουλ ί ου της Συ -

νομοσπονδίας η οργάνωση
της εκδήλωσης κ αι η έκθεση
εντύπων καταπληκτική .
Στην εκδήλωση παραβρέθη 
καν ακόμη βουλευτές του Νο
μού , άνθρωποι των γραμμά
τ ω ν και της τ έχν ης , Διοι κ ητι 
κά Συμβcύλια πολιτιστικ ώ ν
συλλόγ ω ν κα ι παρ άγο ν τες του
Νομού.
Μνημο ν εύτη κε ακόμα για το

έργο του κ αι την προσφορά
του

ο αείμνηστος συγχωρια

νός μας κ αι ιδρυτής της Αδελ 
φότητας Κώστας Πετρονlκο
λός.

Εμείς , τα μέλη του απερχομένου Διοικητικού Συμβου
λίου , αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε
όλους εσάς που με την αγάπη σας και τη μεγάλη σας
προσφορά μάς βοηθήσατε να διοικήσουμε την Αδελφότη
τα όσο μπορούσαμε καλύτερα.
Εμείς , τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβου
λίου, με τη σκέψη πως μπορούμε να υπηρετήσουμε και
σαν απλά μέλη την Αδελφότητα, θεωρήσαμε σκόπιμο να
μην είμαστε υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
τούτη τη φορά, για να δώσουμε έτσι την ευκαιρία και τη
δυνατότητα και σε άλλους συμπατριώτες μας να προσφέ
ρουν ίσως και περισσότερα από ό,τι προσφέραμε εμείς.
Από τις 24 Φλεβάρη που έγιναν οι εκλογές, νέο Διοικητι
κό Συμβούλιο ανέλαβε να διοι κ ήσει την Αδελφότητα τα
επόμενα δύο χρόνια .
ΧΡΕΟΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ.

Ευχόμαστε καλή επ ιτυχία στο νέο Διοικητικό Συμβού
λιο και δηλώνουμε πως θα είμαστε στη διάθεσή του για
οτιδήποτε χρειασθεί, εάν βέβαια οι πράξεις και τα έργα
του συμφωνούν με τους σκοπούς και τα άρθρα του Κατα
στατικού της Αδελφότητας.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Για τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΡΒΑΝΤΖΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ
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ΠΕΝΤΑΑθφθ

---------------------ccn EJ Δ EJ Α EJ ΒΙΤ!Α ».- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Αφιεμωμένο στον ΑΝΘΡΩΠΟ με το ΧΑΜΟΓΕΛΟ, στον αγαπητό και αξέχαστο φίλο και γείτονα ΤΑΣΟ ΚΗΡΗΚΟ.
Δεν είναι,
έτσι,

που έφυΥες

ξαφνι κά.

Δεν είναι,

που έσΒησες

αν κερί δειλά.
Δεν είναι,

που Υέμισες

Υια λίΥΟ τη ζcoή μας.

ΓΕΝΝΗΣΕ/Σ

- Η Παρασκευή Μ:αζαρά
κη γέννησε Αγόρι.
Η Μαρία Τσελίκα γέ ννη

-

συμπατριώτες μας:

στα χείλη σου μας λείπει.

- Παρασκευή Χαραλάμπους
- Στάθης Χαραλάμπους .
- Κωνσταντούλα χήρα Γε-

στον κόσμο αυτό λείπει.

ΒΑΠΤΙΣΕ/Σ

Ευρωσύνη Μπίτση.

Ο ΣεραΦείμ Στέλιος την

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Ο Βασίλης Αλεξόπουλος

-

/

- Ο Γιώργος Γκαϊτατζής
με την Αγγελική Τσερπέ από

σε Αγόρι.

-

με

την Παναγιώτα Γκαϊτα

τζή.

Ο Γιώργος Κουκουρδέ
λης του Παναγ. με τη Γεωρ

-

γία Κατσούλα του Παναγ.

-

Ο Κώστας Τσελίκας του

Ηλία με την Μαρία Κουκουρ
δέλη του Κώστα.

-

Ο

Κλεώπας Πετρονικο

λός με την Αργυρούλα Σαγρή.

-

Ο Γιάννης Πλιάκος με

μου.

την

Ο

Σπύρος

Παρασκευή

ι
ι

Ι

με

Αλεξοπού

λου.

την

-

ράσιμου Αντωνόπουλου
Σωτήρης Μπλαχούρης

Είναι που,
Κι είναι

η αΥάπη

ΤΑΣΟ πιο πολύ

στη μνήμη μας χαράζεται,

.

μικρή, μονάχα προσφορά

ΞενοΦώντας Μωραίτης του

στον άδικο χαμό σου.

Νίκου .

ΓιΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

ΕΥΧΑΡ/ΣΤΗΡ/Ο

- Ο συμπατριώτης μας
Κώστας Χαραλάμπους ευχα
ριστ ε ί τους συγγενείς, Φίλους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

Ο Χρήστος Ξύστρας με

της μητ έ ρας του Παρασκευής

Μπίκα

παραστάθηκαν

800
Κονδύλης Αναστάσιος
1.000
Κουτρούλης Γεώργιος
5.000
Κουτρούλης Ιωάννης
5.000
Τσορβαντζή Ουρανία
1.000
Κηρύκος Πάνος
5.000
Κουτσουβέλης Πάνος
1.000
Γαντζούδης Στάθης
500
Καταπόδης Παντελής
3.000
Κουτσουβέλης Στάθης
1.000
Κουκουρδέλης Ανδρέας
1.000
Πετρονικολός Θεόδωρος του Νίκου 1.000
Σταθελάκης Κώστας
1.000
Κονδύλης Δημήτριος
1.000
Κουτσουπιάς Πάνος του Λάμπρου
1.000
Κουτσουβέλης Ανδρέας
1.000
Κιτιμές Χριστόδουλος
2.000
Παπαδημητρίου ΞενοΦών του Γιώργου 2.000
Παπαδημητρίου Ξενοφών του Σωτήρη 4.000
Κιτιμές Κώστας του Παναγιώτη
1.000
Βασιλόπουλος Βασίλης
2.000
Σταθελάκης Σωτήρης
1.600
Τριανταφυλλόπουλος Στέφανος
1.700
Σκουτέρη Κωνσταντίνα
2.900
Σκουτέρης Παναγιώτης
600
Κιτιμές Νίκος
2.500
Κουτσουπιάς Πάνος του Χρήστου
2.500
Καπώνης Γεράσιμος του Πάνου
2.500
Παπαλέξης Γεώργιος
2.000
Τσάμης Νίκος
500
Στέλιος Αντώνης
,
2.500
Κουλουρή Μαργαρίτα
1.500
Σκουλικαρίτης Παναγιώτης
1.200
Σκουλικαρίτη Γιάννα
1.200
Καταπόδης Σωτήρης
2.000
Καταπόδη Μαρία
3.000
Καταπόδη - Κατσάνου Γκόλφω
2.000
Σταθελάκη Ελένη
4.000
Κάππας Γεώργιος του Θεοδώρου
2.500
Κάππας Νίκος
1.000
Κάππας Φώτης
2,500
Σιώκος Βασίλης
1.000
Μασούρας Σπύρος
1.200
Μασούρα Βασιλική
1.200
Λυμπέριος Πάνος
2.000
Κουλουρής Ανδρέας
2.000
Κουλουρή Σοφία
2.000
Καταπόδη Σπυριδούλα
5.000
Καταπόδη - Βλάχου Αθηνά
5.000
Καταπόδη Άρτα
5.000
Κορδώσης Τάσος
1.500
Τ ριανταφυλλόπουλος Χρήστος
1.500
Κον§ύλης Γιώργος του Ηλία
2.300
Σταeελάκης Παναγιώτης
5.000
Χαραλάμπους - Μουρκοβίτη Μάρθα 2.000
Χαραλάμπους Σπύρος
2.000
Καραπάνος Αντώνης
1.200
Σκουτέρης Αντώνης του Διονυσίου 3.000
Καπώνη Σπυριδούλα
3.000
Κιτιμές Βασίλης
2.000
Παπαδημητρίου Δέσποινα
1.500

-

στο

θάνατο

ΠΡΟΣ : Κατοίκους Πενταλό
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχουν παρουσιαστεί κρού
σματα επιδημιών (μελιταίος
πυρετός κ.λ.π.) στο χωριό μας.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο απευ
θύνει έκκληση στους χωρια
νούς να σταθεί ο καθένας στο
ύψος των ευθυνών που του α

προσΦορές
Ηγούμενος Διονύσιος
Ηγούμενου Μαρία
Γκοργκόλης Βασίλειος
Καραπάνος Γεώργιος
Κιτιμέ Γαρουφαλιά

1.500
2.500
5.000
3.000
1.000
Καταπόδη - Βραχωρίτη Κική
2.000
Παπαγιάννη Βούλα
1.500
Παπαγιάννη Τασία
5.000
Πετρονικολού Κατερίνα
2.000
Κουφοπάνου Φιλίτσα
5.000
Σκουλικαρίτης Θεόδωρος
1.000
Καραπάνου Πηγή
2.000
Παυλίδης Παύλος ι
2.000
Χαμπέκου Μάγδα
1.500
Κουτρούλη Αγαθή
1.000
Κατσαρέας Αντώνης
2,500
Κουτσουβέλη - Φαφούτη Αλεξάνδρα 2.500
Μυτιλήνης Κώστας του Δημητρίου
1.500
Κατσαρέα - Ζαρκαδούλα Ελένη
5.000
Κουλουρής Γεράσιμος του Σπύρου 2.400
Κουτσουβέλης Λευτέρης
3.000
Ράπτη - Τσουκαλά Μαρία
3.000
Κηρύκος Φώτης
2.000
Κασαλής Γιώργος
1.000
Παπανικολάου Δημήτρης του Πάνου 3.000
Πετρονικολού Θεοδώρα του Γιώργου 5.000
Κοντογιαννάτου Μιχαλούλα
3.000
Κοντογιαννάτος Πέτρος
2,000
Βάννας Δημήτρης
3.000
ΚαραΊσκος Γιάννης
1.500
Τριανταφυλλόπουλος Νίκος
2.000
Παπαγιάννης Λάμπρος
5.000
Παπαγιάννη Τούλα
2.000
Καλαμάτα - ΚεΦάλα Κυριακή
2.000
Καλαμάτα Μελπομένη
1.000
Δεν ανακηρύσσονται Δωρητές όσοι έ
δωσαν 5.000 χιλ. δραχμ. διότι τα ποσά αυ
τά δεν είναι προσφορές αλλά συνδρομές.
Συνδρομές μας έστειλαν και άλλοι Χω
ριανοί και Φίλοι. Τα ονόματα στο επόμενο
φύλλο .

ναλογεί.

Τα μέτρα που
παρθούν είναι:

πρέπει

να

τα.

Φλέρης Επαμεινώνδας
Φωστήρας Σπύρος
Γιαγιάς Στέφανος
Πετρονικολός Πάνος του Κώστα
Δημητρίου Δήμος του Πάνου

Π.ανταζής Ιωάννης του Κώστα
Η

Πετρονικολού

πρόσφερε

στην

Αντιόπη του

αδελφότητα

20.000
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
Βασίλη

5.000

στη

μνήμη του θείου της Θεοδώρου Χαραλάμ
πους.

Ο

Κάππας

Φώτης πρόσφερε

έκτακτα

Αίμα σε συγχωριανό μας που είχε ανάγκη.

Κοινοτικό Συμβούλιο

χαίρουν για την πρωτοπόρα
πράξη τους που είναι παρά
δειγμα προς μίμηση.

δ) Τα ζώα που ψοφάνε να
θάβονται ή να καίγονται .

1

Η υγεία των κατοίκων και η
καθαριότητα του χωριού μας

είναι υπόθεση που αφορά τον
καθένα μας .

Ο Πρόεδρος Κοινότητας
ΝΙΚΟΣ Χ . ΣΤΕΛΙΟΣ

Τη δεύτερη μέρα του
Πάσχα
η
Αδελφότητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ nΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΠΡΟΣ : Ιερά Μητρόπολη Αι
30200 Μεσολόγγι.

τωλ/νίας,

Σεβαμιώτατε .
Όπως σας είναι γνωστό
στον Ιερό Ναό του χωριού μας
τοποθετήθηκε ρολόι που κτυ
πάει τις μισές και ολόκληρες
ώρες του 24ώρου . Επειδή ό
μως είναι συνδεδεμένο με την
μεγάλη καμπάνα , κτυπάει πά
ρα πολύ δυνατά και πένθιμα .
Οι

κτύποι

της

καμπάνας

α

κούγονται και στα γύρω χωριά
ενώ την νύκτα εδώ δεν μπο
ρεί να κοιμηθεί κανένας .
Από την πρώτη μέρα επιση

στον

Ιερέα

Χρήστο

χροιά των κτυπημάτων και μας

λοι που πρόσφεραν τα παρακάτω χρήμα

το

Πενταλόφου , τους ευχαρι
στούν δημόσια και τους συγ

στο ΝΗΣΙ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ.

Γεωργιάδη την ένταση και την

σονΊαι Δωρητές οι συμπατριώτες και φί

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
και

γ) Τα σκουπίδια να πετών
ται μόνον στον σκουπιδότοπο
της Κοινότητας που υπάρχει

μάναμε

Σύμφωνα με το κΟ"l"αστατικό ανακηρύσ

Για τη μνήμη του αποθανόν

τος Κων/νου Ν. Λάκκα, οι συγ
γενείς του πρόσφεραν στην
Κοινότητά μας το ποσό των
100.000 για κοινοφελές έργο .

α) Η απομάκρυνση κατοικι
δίων ζώων μέσα από το χωριό.
β) Να μην χύνονται νερά
στους δρόμους . .

καθησύχασε ότι θα τον συνη

θ ί σουν οι κάτοικοι .
Σήμερα είναι καθολική η α
παίτηση των χωριανών μας να
ρυθμιστεί το ρολόι, ώστε να
μην είναι συνδεδεμένο με την
μεγάλη καμπάνα .
Ο Πρόεδρος Κοινότητας

ΝΙΚΟΣ Χ . ΣΤΕΛΙΟΣ

Όποιοι και για οποιον
δήποτε λόγο δεν παίρνουν
την εΦημερίδα ή έχουν αλ
λάξει διεύθυνση θα πρέπει
να το κάνουν γνωστό στο
Διοικητικό Συμβούλιο.

,Ι

ΠροσΦορά

φου

και του πατ έ ρα του Στάθη.

την ΣοΦία Καρακώστα.

σου

το ότι το πρόσCOπό σου

και συγχωριανούς που συμ

Γιαννούλα

Χρήστου .

-

Είναι που, το χαμόΥελο

του

Ο Χρήστος Λυμπέριος με

Αλεξόπουλος Ιωάννης του Νίκου δρχ.

\

Τσελίκας

τη θλιΒερή σιcoπή μας .

ΈΦυγαν από κοντά μας οι

την Κωνσταντίνα Μπακοδή

Συνδρομές

,

που φώτισες

ΘΑΝΑΤΟ/

την Τρίπολη.
- Ο Νίκος Ντούλιας με την

κόρη του Σπυριδούλα.

Δεν είναι,

ΓΑΜΟ/

διοργανώνει γιορτή στη
Φανερωμένη.
Όσοι μπορούν να βοη
θήσουν ας το δηλώσουν.
Κάθε προσφορά δεκτή.

Οι στήλες: «ΤΑ ΝΕΡΑ». «ο
Τάσος Κορδώσης (Τασού

λας) θυμάται και νράΦεl»
και «Τοπωνυμικά» στο επό

μενο Φύλλο.

ΠΕΝΤΑΑΕΙφει
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Ο Κρόνος που τρώει τα παιδιά του--.
Η Αιτωλοακαρνανία είναι έ

νας τόπος που γνώρισε ζωή
από τους προ'ιστορικούς χρό

Να ιδρυθεί Εψορεία Αρχαιοτήτων στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας

νους , όπως φανερώνουν τα

κατάσταση των μνημείων ' της

αρχαιολογικά ευρήματα , διά

περιοχής μας έπαιξε και ο ορ
γανισμός του Υπουργείου Πο

σπαρτα σε ολόκληρη την έκτα

σή της.
Η ιστορία της ακολουθεί την
ιστορ ία της υπόλοιπης Ελλά
δας . Κατά τους ελληνιστικούς
χρόνους

παίζει

λιτισμού

πρωταγωνι

κόσιοι

Αιτωλούς, που μας διηγείται ο
Δημοσθένης μέχρι την ήττα
των Γαλατών, η περιοχή γνω
ρίζει μια συνεχή ανάπτυξη.
Μετά την τελευταία νίκη, γνω

Θέατρο: Ακμή και παρακμή

στην οποία ανήκουν οι προϊό
στορικές και κλασικές αρχαιό
τητες της Αιτ/νίας, είναι μοιρα
σμένη σε μια τεράστια περιο
χή με εξίσου σημαντικές αρ
χαιότητες, όπως η περιοχή
της Αχαϊκής Συμπολιτείας και
με πενιχρά οικονομικά μέσα
που διαθέτει δεν επαρκεί να
καλύψει τις ανάγκες της πε

ριοχής.
Η δε Εφορεία

Βυζαντινών

τρια της Διεύθυνσης προϊστο
ρικών και κλασικών αρχαιο
τήτων έστειλε τηλεγράφημα
στη Συνομοσπονδία και τη ρω
τούσε για όλα αυτά, πόσες μη
νύσεις δηλ. έχει κάνει μέχρι
τώρα. Και οι άνθρωποι με το
δίκιο τους αναρωτήθηκαν. Αν
έχουν έτσι τα πράγματα και έ
χει δικαίωμα δίωξης ένας πο
λιτιστικός φορέας, τότε να μας
δώσει άδεια η κα διευθύντρια
να κάνουμε και καμιά ανασκα-

ο

οποία ανήκουν οι Βυζαντινές

Στράτος , τα Καρούτα, η Με

αρχαιότητες του νομού μας,
έχει στην ευθύνη της τους Νο
μούς Ιωαννίνων - Άρτας Πρέβεζας - Θεσπρωτίας και

φή .
Θλίψη προκαλούν οι σκοπι
μότητες που καταγγέλει με ε

οι

Οινιάδες,

δέωνα, το Θύρειο, η Μητρό
πολη, η Σαυρία, ο Αστακός
κ.ά . στην Ακαρνανία.
Η Καλυδώνα, η Νέα και η
Παλαιά Πλευρώνα, το Θέρμο,
η Ναύπακτος, ο Βλοχός με την
ακρόπολη των Θεστιαίων, το
Βουκάτιο, η Πυλήνη, Αλί κυρ
να, Χαλκίδα , Μολύκριο, Κρο
κύλιο, - τείχιο και πλήθος άλ
λων στην Αιτωλία αποτελούν
μάρτυρες του αρχαίου πολιτι
σμού, που άνθισε στον τόπο
μας.

Σε αντίθεση με το πλήθος
των αρχαίων που βρίσκονται
στην περιοχή μας η αρχαιολο
γική έρευνα που έχει γίνει είναι
πολύ μικρή. Στο παρελθόν ο Γ.
Σωτηριάδης, ο κ . Ρωμαίος ο
Μαστροκώστας και ορισμένοι
άλλοι μέσα στα πλαίσια των
περιορισμένων
οικονομικών
δυνατοτήτων τους ερεύνησαν
την περιοχή και έφεραν στο
φως σημαντικά αρχαιολογικά
ευρήματα. Τα τελευταία χρό
νια κάνει μια σοβαρή προσ
πάθεια ο έφορος Αρχαιοτή 

Αιτωλοακαρνανίας.
Καταλα
βαίνετε φίλοι αναγνώστες τι

είδους εποπτεία και συντήρη
ση μπορεί να ασκήσει η εν λό
γω υπηρεσία στελεχομένη με
δύο βυζαντινολόγους. Αρκεί
να σας πω ότι το 1970 αρχίσα
νε οι εργασίες αναστήλωσης
της Παναξιώτισσας Γαβρολί
μνης και σήμερα δεν έχουν ο 
λοκληρωθεί.
Ανατριχιαστικά πράγματα
κατήγγειλε ο καθηγητής του
Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων

στην έδρα της Βυζαντινής Αρ
χαιολογίας και Τέχνης κ. Αθα
νάσιος Παλιούρας σε συνέν
τευξη τύπο που διοργάνωσε η
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΟΛΙΤΙ
ΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΙΤ/ ΝΙΑΣ

στςι

4-12-90.

Δεκαεννέα

(19)

Βυ

ζαντιννά Μνημεία (εκκλησίες)

μοναδικής Ιστορικής και Αρχι

των Πατρών κ. Λάζαρος Κο

τεκτονικής αξίας, σήμερα δεν
υπάρχουν. Έχουν ισοπεδω
θεί και έγιναν αγροτικοί δρό
μοι. Πριν πενήντα (50) χρόνια ο

λώνας , με ανασκαφές στους

Ακαδημαlκός

Οινιάδες , Στράτο, Θέρμο.
Δεν παύει όμως να ε ίναι μια
προσπάθεια
που
ξεκινάει

στύλωσης του Στρατίου Διός

από το μεράκι , το ενδιαφέρον
και την επιστημονική ευθύνη ε
νός
μόνο
ανθρώπου .
Δεν
παύει να αποτελεί πρωτοβου
λία και όχι μία σοβαρή και υ
πεύθυνη αντιμετώπιση τών
Αρχαίων από την Πολιτεία.
Και μάλιστα για ένα χώρο που
έχει περί τα ενενήντα κάστρα ,
πάνω από εκατό Πολίσματα
και περισσότερα από 130 Bυ~
ζαντινά
και
μεταβυζαντινά
μνημεία.
Γιατί η ΣΓ Εφορεία Πατρών,

Μηχανικοί στην

τους » .

Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων στην

χροπούλα,

(300).

περιφέρεια
δεν
υπάρχουν,
ούτε προβλέφτηκαν από τον
Οργανισμό.
Υπάρχουν μνημεία που έχει
να τα δει Αρχαιολόγος εδώ και
50 χρόνια και Μηχανικός από
την εποχή της ανέγερσής

με συχνούς πολέμους. Από την

Η Αλίζια, η Λιμναία, η Κε

ο

χαιολογικής φροντίδας για
όλη την Ελλάδα ασκείται από
την Αθήνα αφού εκεί υπηρε
τεί το 1/3 των Αρχαιολόγων
που σήμερα είναι μόλις τρια

ήττα των Αθηναίων από τους

κ.λ.π.) .

ο

Και συνεχίζει παρακάτω
«Το σύνολο σχεδόν της αρ

με συμμαχίες ή και πολλές φο
ρές με ρήξη μεταξύ τους, και

γαμε ότι τα ορατά αρχαία
εδώ διατηρούνται καλύτερα
από κάθε άλλη Ελληνική περιο
χή αλλά και με μία πύκνωση
μοναδική . Οι αρχαίες ακρο
πόλεις τους σώζουν τις επι
βλητικές σημαντικές αρχαίες
κατασκευές
(θέατρα,
ναοί

941 /77) ,

γων».

την περιοχή και ιδρύουν τα
διάφορα κέντρα που ανα
πτύσσονται. Η Αιτωλία και η
Ακαρνανία ακολουθούν μια
παράλληλη ιστορική πορεία

έχουν αφήσει λείψανα αν λέ

(Π . Δ.

ποίος κατά τη σύνταξή του
δεν ξέφυγε από τις προσωπι
κές επιδιώξεις και φιλοδοξίες
των
συντακτών
Αρχαιολό

στικό ρόλο . Γνωστά φύλα , ό
πως Κουρήτες, Λέλεγες , Αιο
λείς , Δωριείς κ.λ.π. εποικούν

ρίζει η Αιτωλική κύρια Συμπο
λιτεία μεγάλη ανάπτυξη και α
ναλαμβάνει πρωταγωνιστικό
ρόλο στην Ελλάδα κατά την Ελ
ληνιστική περίοδο . Τα οικιστι
κά κέντρα όλων των περιόδων

κανείς αρμόδιος μέχρι τώρα
δεν τόλμησε ή σκόπιμα δεν επι
χείρησε να αναθεωρήσει. Αρ
νητικό ασφαλώς ρόλο για την

Κώστας

Ρω

μαίος εκπόνησε μελέτη ανα
και παραμονές του δύο χιλιά
δες η μελέτη παραμένει στα
χαρτιά. Τα Κάστρα είναι αγρο
κτήματα και οι πύργοι μαν 
τριά. Όταν υπηρετούσε ο ί
διος ως Γυμνασιάρχης στην
Κατούνα Ξηρομέρο.υ οι ντό
πιοι έβαναν στο σημάδι αρ
χαία αγγεία και ο καλύτερος
θα έπρεπε να πετύχει το ' Αλο
γο που είχε η παράσταση του
αγγείου!! Για τις παραπάνω
καταγγελίες που εκφράζουν
την αγωνία ενός ανθρώπου
των γραμμάτων, η Διευθύν-

πιστολή του στο ΒΗΜΑ στις

2-91

3-

ο Έφορος Βυζαντινών αρ

χαιοτήτων lωάννινων . κ. Δημ.

Τριανταφυλλόπουλος.
Το 1965 την ευθύνη για τα
Βυζαντινά μνημεία της Αιτ/
νίας την είχε Εφορεία με έδρα
την Αθήνα. (Αντιλαμβάνεστε
την αποτελεσματικότητα και

πίζει τα μνημεία επιλεκτικά, α
νάλογα με την ιστορική βαρύ 
τητα του καθενός και το βαθ

μό διατήρησής του. Η τακτική
αυτή κατέληξη στη δημιουρ
γία διαφόρων μνημειακών κέν
τρων όπως η Ολυμπία, η Κνω
σός, η Σαντορίνη, η Δήλος, ο
Μυστράς, τα Μετέωρα, η Βερ

γίνα κ.λ.π., τα οποία δεν κα
λύπτουν, ούτε είναι σε θέση να
εκφράσουν ολόκληρο το ιστο

ρικό - πολιτιστικό γίγνεσθαι του λαού μας.

Η προαναφερθείσα επιλε
κτική θεώρηση των μνημείων
πέραν των άλλων αρνητι κών ε
πιπτώσεων έπαιξε και το βασι
κότερο ρόλο στον πολιτιστικό
μαρασμό ολόκληρων περιο
χών της πατρίδας μας, οι ο
ποίες και σπάνιο μνημειακό
πλούτο διαθέτουν και σπου-

Τα παραπάνω αποσπάσμα
τα είνάι χαρακτηριστικά για .
την κατάσταση που επικρατεί
στα μνημεία και έχει ιδιαίτερη
βαρύτητα για το Νομό μας δε
δομένου ότι έχει μια μοναδική
πύκνωση αρχαιολογικών χώ
ρων, όχι μόνο για τη Δυτική
αλλά ολόκληρη την Ελλάδα. Η
αξιοποίηση του αρχαίου πολι
τισμού μας, η μελέτη, προστα
σία και ανάδειξή του, αποτε
λούν πλέον επιτακτική ανάγ

κη , γιατί άλλως η καταστρο

φή θα είναι η μοιραία συνέ
πεια και μάλιστα σύντομη με
όλα τα επακόλουθα που αυτό

θα έχει για την περιοχή αλλά
και την Ελλάδα ολόκληρη.
Γιατί τα προσωπικά συμΦέ
ροντα είναι τεράστια, η οικι

στική ανάπτυξη στην περιοχή
αλματώδης και η άγνοια των
συντοπιτών μας ανησυχητική.
Απαιτείται
εντατικοποίηση
της αρχαιολογικής έρευνας, σΙ

την

προστασία των
Μνη
μείων). Από το 1965 μέχρι το

1972 η ευθύνη περιήλθε στα
Ιωάννινα . Από το 1973 μέχρι το
1977 η έδρα μεταφέρθηκε στην
Εφορεία Πατρών. Στις αρχές
του 1978 γύρισε και πάλι στα
Ιωάννινα και στον νέο οργανι
σμό που συντάχθηκε και δόθη
κε στους φορείς για μελέτη και
προτάσεις η έδρα μεταφέρεται
και πάλι στην Πάτρα. Δηλαδή
από παιχνίδια και σάλτους
πάμε καλά. Τηνίδια μοίρα εί
χαν και οι κλασικές αρχαιότη
τες. Αθήνα

-

Πάτρα

- Δελφοί -

Πάτρα και με τον Νέο Οργανι
σμό παραμένει στην Πάτρα .
Και παρακάτω ο κ. Τριαντα
φυλλόπουλος καταγγέλει ότι
οι αλλαγές γίνονταν και γίνον
ται από τους δ ι οικητικούς του
Υπουργειου Πολιτισμού που
αγνοεί ιστορικούς, πολιτιστι

δαίο

ιστορικό

κούς, γεωγραφικούς παρά 
γοντες κόβοντας και ράβοντας
« βιλαέτια» κατά τις επ ι ταγές

χουν».

πολιτικών τοπαρχών . Τραγι

έκθεση.

κή είναι και η εικόνα που πα
ρουσιάζει ομάδα ειδικών στην
εισηγητική πρόταση της περι
φερείας Δυτικής Ελλάδος στον
τομέα του πολιτισμού για το
πενταετές '88 - '92,' αποσπά
σματα από την οποία παρου
σιάζουμε παρακάτω .

.

«Η

τακτική

της

Πολιτείας

μέχρι τώρα ήταν να αντιμετω-

παρελθόν

έ

Και παρακάτω αναφέρει η

.

« Διάσπαρτη η μνημειακή
μας κληρονομιά και στους
τρεις Νομούς της περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας , αφρόντιστη ,
. ανερεύνητη , αναξιοποίητη δεν
αποτελεί παρά ένα βουβό πα
ρελθόν προστατευμένο από
ένα' απηρχαιωμένο
νόμο
τονΚΝ

5351/1932 τον οποίο πα

ρά την αναχρονιστι κότητά του

όλη 'την έκταση της Αιτ/νίας.
Δημοσίευση και προβολή των
ευρημάτων.
Χαρτογράφηση
των Αρχαίων μνημείων, μελέ
τες αναστήλωσης , διαμόρφω
σης, ανάδειξης των . αρχαίων
μνημείων. Και δεν πρόκειται
να γίνει τίποτα από όλα αυτά
όπως δεν έγινε μέχρι τώρα, εάν

δεν δημιουργηθεί περιφερεια
κή υπηρεσία στον ίδιο το Νο
μό. Ο σχεδιασμός της περιφε
ρειακής ανάπτυξης για το νο-

....

στη σελ.
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Ιστορικά έγγραφα ,

«Αντί άρθρου
ενα παραμύθι που
,
ποτε δεν άρχισε »
,

Ποδολοβίτζης
Εξ αφορμής της παρακάτω
γραφομένης αποφάσεως του
Εφετείου Αθηνών, υπ' αριθμ.
8567/15-6-1851,
περιληπτικά
σημειώνω τα εξής:
Όλοι οι προ του 1821 επι
σκεφθέντες την Ακαρνανία ξέ
νοι περιηγητές αναφέρονται
και στο χωριό Μήλα, όπως και
στην πόλη Αχελώος . Οι μετέ
πειτα ασχοληθέντες με την Α
καρνανίαν ή το Ξηρόμερο δι
κοί μας ιστορικοί και ερευνη
τές δεν ασχολήθηκαν ποτέ ' με
το χωριό Μήλα όλο το βάρος
το έριξαν στην πόλη Αχελώος .
Η θέση του χωριού Μήλα εί
ναι γνωστή. Κατά το 1836 είχε
επτά οικογένειες ή 31 κατοί
κους με πρόκριτους τους Π .
Σταθελάκη,

νης και Ελένη Χρυσαφογιάννη
σύζυγος του Σπυρ . Δρακό
πουλου, δια της από 5-4-1850
αγωγής των κατά των Κων.

και

βώς συμβαίνει και στη ζωή,

καβαλάρηδες και μου 'λεγε

«μην το σκέΦτεσαι , θα περά

πως και στα προϊόντα κατα

παϊωάννου χας Χρήστου Χρυ

σει , άκου τώρα τι του 'πε ο βα

νάλωσης .

σαφογιάννη

ενώπιον του εν

των επί της οριζομένη εις το

Μεσολογγίου Πρωτοδικείου,
εξέθεσαν ότι ο αδελφός των

άρθρον 880 παρ. Ζ της πολιτι
κής δικονομίας ποινής 1) να

σιλιάς» . Κι εγώ άκουγα τη

Δρακόπουλον ,
Αθανάσιον
Κουτρούλη και Μαρίας Πα

Χρήστος Χρυσαφογιάννης α
π~βιώσας εις Αγρίνιον, συνέ
ταξε την από 23-6-1847 διαθή
κην υπ' αριθ . 4919 δημόσιαν

διαθήκην δι' ης ανέφερεν κλη
ρονόμους εφ' όλης της κινητής
και ακινήτου περιουσίας του
τους εν τη διαθήκη ταύτη πα-

__

Έρευνα

_ _,.

του Γραμματέα
της Αδελφότητας
ΜΙΧ. ΣΚΟΥΤΕΡΗ

βλαχοποιμένας, κάτοικος Πο

ραγραφομένους , τους εναγο
μένους χωρίς παντάπασιν να

κάνη λόγον τινα εις την διαθή

σχέση εξάρτησης υπήρχε με
ταξύ Ποδολοβίτσης και Μή

Η ε ις τους εναγομένους εγ
καταλειφθείσα δια της διαθή

λας, διότι τα αυτά επίθετα υ

κης ταύτης περιουσία ήτις έγ
κειται
εξ εκατόν περίπου

βίτζα.

Ο Πάνος Σταθελάκης ήταν
εγκατεστημένος στην Ποδολο
βίτσα . Στο Δημοτικό Συμβού
λιο του Δήμου Οινιάδος δεν εί 
χε εκπρόσωπο ούτε και αντι

ίωταδικασθώσιν οι αντΓδικοι
εις τα

δικαστικά έξοδα .... ...
κοινοποιηθείσης της, αγωγής
ταύτης η Μαρία Χρυσαφο γιάννη ... ... συζητήσεως γενομένης το
ρηθέν πρωτοδι

κείον ...... εκήρυξε την διαθή
κην άκυρον .... .. επέβαλε εις
βάρος των εναγομένων τα έξο
δα της δίκης ...... Ν ' αποδείξω
σι η Μαρία την αξιάν του ίπ
που προς δε ότι ηδύνατο να
λάβη λόγω εισοδήματος ενός
έτους από τους προαναφερ

μέχρι το 1841, οπότε και έπαυ
σε να υπάρχει, άγνωστο το
γιατί. Πάντως κάποια μάλλον

δεν αναγράφουν ως πατρίδα
της Μήλα, αλλά την Ποδολο

κην περί των εναγόντων .

στρεμμάτων αγρών κειμένων
τις τας θέσεις Κάτω Κάμπος, Ε
πάνω Κάμπος , νησίου Μετα
ξά και Λίμπα της περιφερείας
του χωριού Μήλα , δύο αγελά
δας, εν δαμάλιον, ε ις δε την
σύζυγόν του ιδίως, άφησεν
δια της διαθήκης ταύτης ένα

θέντας αγρούς σίτον κάδους

100 δρχ. 500) ......
....... Την απόφασιν

ταύτην
(του Πρωτ . Μεσολογγίου) ο
Ιω. Καμμενόπουλος ......
...... .Απέρριψεν την από 5-4-

1850 αγωγή των

Γρηγορίου και
Ελένης και Μαρίας ......

....... Την

απόφασιν ταυτήν
οι αδελφοί Γρηγόριος Χρυσα
φογιάννης και Ελένη Χρυσα
φογιάννη δια της από 6-5-1851
ανακοπής τους ......

...... Επειδή οιδιαληΦθέντες

πρόσωπο στις διάφορες τοπι

λόμενα παρά τρίτων, ήτοι πα

κές συνελεύσεις. Ίσως να ε κ

αδελφοί κατοικούν εις άλλον
τόπον και παρά εις Αθήνας, ο
μεν πρώτος εις εις Ποδολοβί 
τζαν η δε Ελένη εις Παλαιοκά-

ρά του Στάθη Σκορδή

τουναν

προσωπείτο από τους της Πο
δολοβίτζης.

ρα , παρά του Τάκη Μπάιλα

Αυτά ως εισαγωγή. Αν κά

κων του χωριού Μήλα, τάλη

ποτε μου δοθεί ευκαιρία θ' α
σχοληθώ εκτενέστερα με το
χωριό Μήλα.
Απόφαση 8567/15-6-1851
Εν ονόματι το υ Βασιλεώς Ό
θωνος
Το Δικαστήριον των εν Αθή
ναις Εφετών Τμήμα Α'
Συγκείμενον

εκ

των

δικα

στών Α. Μωραϊτίνη πρόεδρον

κ.λ.π ., συνεδρίασεν δημοσίως
επ ί τω ακροατηρίω την δεκά
την πέμπτην Ιουνίου 1851 , ίνα
δικάση επί της εξής υποθ έ
σεως, μεταξύ των αδελφών
Γρηγορίου
Χρυσαφογιάννη
και
Ελένης Χρυσαφογιάννη
σύζυγον Σπυρίδωνος Δρακο
πούλου κατοίκων του μεν
πρώτον nοδολο6ίτζης της δε
δευτέρας Παλαιοκατούνης , α
και
παραστάντων

πόντων

υπό του πληρεξουσίου Χρ.
Κρασσά, δικηγόρου , παρόν
τος δυνά μει του υπ' αριθμ .
6097 εγγράφου του Συμβο
λαιογράφου

Αγρινίου

Ιωάν

νου Σταματιάδου και του υπ '
αριθ. 11694 του Συμβολαιο

ίππον και τα ε ις αυτόν οφει

16 τάλη

Παπαδημητρίου κ.λ.π. κατοί
ρα

16

δίστηλα 6 ήτοι το όλον δίστηλα
και εις την οποίαν επίσης
(εκάρ πησε;) τα κατά το πα

79,

ρελθόν έτος ε ισοδήματα των
αγρών του, τα οποία η σύζυ

Ο Γρηγόριος Χρυσαφογιάν-

Απορρίπτει την περί απα
ραδέκτου της προκειμ έν ης α-.

Α! ναι, πολιτική.

-

Βρες

μου ένα παραμύθι με πολιτι

συνέχεια και τα βλέΦαρά μου
βάραιναν και μ' έπαιρνε σιγά

κή , τι παραμυθάς είσαι; Αυτά

- σιγά

είναι εύκολα πράγματα , τρα

ο ύπνος έτσι που δε μά
θαινα ποτέ τι έγινε στο τέλος.

βηχτικά.

Μη μου ζ ητάς τέτοια, σε

-

Και την άλλη μέρα το πρωί

γύ ρναγε στο μυαλό μου ένα

παρακαλώ. Αυτά είναι αλλω

παραμύθι

μισοτελειωμένο

νών δουλειά. Εγώ μονάχα α

που του 'βαζα ό,τι τέλος μου

θώα παραμύθα ξέρω. Μη μου

κατέβαινε , γιατί με πε ίραζε

ζ ητάς ν' αλλάξω το ρόλο μου
γιατί πάλι χαμένος θα βγω .

να 'ναι χωρίς Φινάλε. Κι ούτε
που θυμόμουνα καν τον πονο-

.

Βλέπεις αυτοί ξέ ρουν από πα

κέΦαλο της περασμένης βρα

ραμύθια, ενώ εγώ δεν ξέρω

διάς ...

από πολιτική .

μ ' έναν παραμυθά δίπλα μου

Έχει δίκιο ο παραμυθάς μου
γιατί εγώ θέλω να το διαβάσε

να ψάχνει να μου βρει ένα πα

τε όλοι σας χωρίς να σας χω

Και να τώρα που βρέθηκα

ραμύθι να σας το γράψω μή

ρίσω,

πως ξεχαστούμε κι εγώ κι ε 

μαίες,

σε

χρώματα,

σείς και μας περάσει όλων

ταμπέλες. Έτσι όπως αρμόζει

μας ο πονοκέΦαλος. Μα που
να βρει τέτοιο παραμύθι ο

στον πολιτισμό και στον αν
θρώπο. Μα θα το πετάξετε

καημένος τόσο γυαλιστερό
και τόσο τραβηχτικό , τέτοιο ,

τείτε. «Δεν μπορεί», θα πείτε,

σε

σε

ση

πιστοποιητικά

ή

σίγουρα γιατί θα πονηρευ

που να μην το σταματήσετε

«με κάποιον είναι αυτός, κά

πριν Φτάσετε στη μέση, που
να είναι πιο ζωντανό απ' τις ι

που ανήκει» κι έτσι θα σας
χάσω όλους . Γιατί κι αυτό

και

μας το 'γραψαν με κ εΦαλαία

Νότιων» και πιο δυναμικό απ '

γ ράμματα . «Ω ρέπει κάπου να

τις μαγκιές του Σταλόνε!

ανήκεις, γιατί αλλιώς είσαι

Ένα παραμύθι που να είναι
πιο βίαιο απ' τα βραδινά δελ

ύπουλος». Και θα πείτε πάλι:

τία ε ιδήσεων και πιο κραυγα

λό δεν έχεις, διάλεξε κάτι σί
γου ρο . Να ας πούμε αισθημα

στορίες

των

«Βόρε ιω ν

λέο απ ' τα πρωτοσέλιδα των

«Μα τι μας τσαμπουνάς, μυα

εΦημερίδων .
Ένα τέτοιο παραμύθι μο υ

τικό με γαρνιτούρα

χρειάζεται. Να το γράΦω σε

σειρές και σειρές , εσύ δεν

sex.

Αυ

τό πάντα έπιανε, έχουν γίνει

συνέχε ιες και να το σταματάω

μπορείς ν' αραδιάσεις δέκα

θέσιν

κάθε Φορά στο κρίσιμο ση

γραμμές;». Ναι προσπάθησα

της
Μαρίας
Χρυσαφογιάν
νη.... .. . .. ..... Καταδι κάζει ε ις
τα δικαστικά έξοδα .... ..

μείο. Να σας έχω στο χέρ ι ,

να ξεχωρί σω το συναίσθημα

όπως σας έχουν τόσοι άλλοι ,

απ' την ανάγκη , την αγάπη

που κρατάνε το γλειΦ ιτζού ρι
στο δεξί και στ ' αριστερό το

απ ' το συμΦέρον , το πάθος
απ' την ηδονή . Τα βίπερ Νό

κώνιο.

ρα μ ' έπνιξαν και τα πορνοπε

νη

.....
....... Απορρίπτει

την

..... .. Εκρίθη

και απεφασί
σθη εν Αθήναις την 23-6-1851.
Ο Πρόεδρος
Μωραιτίνης
Και δια την αντιγραφήν

Ένα παραμύθι που να λέε ι

ριοδικά μο υ 'βαλαν ένα περί

αυτά που εσείς θέλετε να πει ,

δια ταύτα , επειδή α) η διαθήκη
αύτη είναι άκυρος διότι είναι ε

Μιχ. Σκούτερης
Συβρισαρίου 89

πο υ να εξελίσσετα ι όπως ε

στροΦο στην πλάτη . «Εί σαι ,
μο υ λένε, παρείσακτος, άσχε

σείς θέλετε να εξελ ιχθ εί και

τος

ναντίον του περί διαθήκης ψη
φίσματος , δεν αναφέρει εις
αυτήν τα επαγγέλματα των

Καισαριανή

να τελειώσει όποτε εγώ το α-

γός του

έλαβεν εξαιτουμ ένη

μαρτύρων , ούτε μνημον εύεται
η ενορία ενός τούτων , διότι
συμπεριλήφθησαν πέντε μάρ 
τυρες και διότι ούτοι δεν αναγ
κάσθηκαν πριν υπογράψωσι
την δψθήκην ταύτην και επει
δή προσκαλέσαντες τους ενα
γομένους εις απόπειραν συμ
βιβασμού
δεν
κατορθώθη
τούτο ως εξάγεται εκ της εν τη

δικογραφία υπ' αριθ.

9 εκθέ

σεως του Ειρηνοδικείου Αιτω

θησαν εις το Δικαστικόν Γρα
φείον μ ετά της άλλης και των
προτάσεων των εις την ακύ
ρωσιν της προ μνησθ ε ίσης υπ '
αρ ιθ . 4919 επ ισήμου διαθήκης
των αδελφών Χρ, Χρυσ,αφο
γιάννη επί τω τέλει ν ' αναγνω

βίων , Αγρινίου πενήσης α
πούσης , παρασταθείσης υπό
του αντικλητού πληρ εξουσίου
Δ.Γ. Σταματάρη , δικηγόρου
π αρόντος (αντκλ. υπ' αριθ .
20220) και του καθ ' ου επ ίσης η
διακοπή
Ιωάννου Κα μμενο
πούλου, κατοίκου Αγρινίου
και παραστάντος θεσόντων
γνωστών πληρεξουσίων τον Δ.
Κυριακού και Μ. Ποτλή "δ ικη
γόρων παρόντων.

ταύτα .....

Γεωργίου Μιλιά; δίστηλα

και παρά του Κων . Κατσαρέση

Παπαιωάννου χήρας Χρ . Χρυ
Καλυ

..... Δια

να κοπή ς εκτάσεως της Μα
ρίας χας Χρ. Χρυσαφογιάν

λικού και του από 20-12-1847

κατοίκου

...... .

30, παρά του Κων/νου και ·
Γεωργίου Σίμου Ρώσσου τάλη
ρα 8, παρά του Παπακώστα
(λ ηρά ;) 3 Γαλλικά , παρά του

γράφου Μεσολογγίου Αθ. Πα 
παλουκά και της καθ ' ο η δια
κοπή και ε κκαλούσης Μαρίας
σαφογιάννη

ποΦασίσω. Έτσι όπως ακρι

άρχιζε τότε ένα πα

όπως και στην πολιτική ,ό

ταίος ο Γιαννάκης Ραποτίκας ,

πήρχαν και στην Ποδολοβί
τσα. Σαν αγωνιστές του 1821

... Μου

ραμύθι με βασιλοπούλες και

τελευ

δολοβίτζας. Στο χωριό υπήρχε

79, τον ίππον και τους
υπ' αυτής συλλεγέντας καρ

πούς των αγρών των αδελφών
των Χρ. Χρυσαφογιάννη , να
διαταχθή η εγκατάστασις αυ 
τών εις τους αγρούς τούτους
και η επιβολή των αντιδίκων

Γιάννο Χρύσαφο

(Χρυσοφογιάννη)

δίστηλα

πρακτικών του Ειρηνοδικείου
Αγρινίου άτινα παρακατατ έ

ρίσθώσιν ούτοι ως εξ αδιαθέ
του κληρονόμοι τούτου β) ίνα
κατά συνέπειαν καταδι κασθή

ή παραχωρήση εις των διακα
τόχων και κυ' ριότητα των τους
αγρούς Θεαν . Μήλας και δύο
αγελάδας, εν δαμάλιον και ι
δίως η Μαρία Παπαιωάννου

Η μοναξιά πρόβλημα
Μήπως φταίει η ηθική της ε
ποχής μας ή καλύτερα η έλλει
ψη ηθικής; Γιατί αν υπήρ χε
κοινωνική ηθική , δεν θα μπο

ρούσε να παραμελεί τα άτομα ,
αφού κοινωνική αλληλεγγύη
υπάρχει μόνο όταν στο ατομι
κό εγώ προστίθεται το κοινω
νικό εγώ .
Εμάς πάλι , σαν άτομα , το ύ 
ψιστο καθήκον μας , είναι η
καλλιέργεια αυτού του κοινω
νικού εγώ μας . Γιατί αλλιώς θα

και

π ειρατής.
....

Με

200

στη σελ.

5

,
των καιρων μας
πρόσκαιρα σε απόλυτη μονα

ξιά,
λείως ν ' αποκοπεί από το κοι
νωνικό του εγώ, αφού με τη
μνήμη, τη φαντασία και τη
γλώσσα, μιλά με τον εαυτό
του , ακόμη και όταν είναι μόνο
του, Απόλυτη μοναξιά δεν υ
πάρχει, Ακόμη και ο ΡΟΒΙΝ

ΣΩΝ απομονωμένος εξυπηρε
τείτο από αντικείμενα που οι
άλλοι είχαν φτιάξει και που

νιώσουμε απομονωμένοι από

τον κρατούσαν μέσα στον πο

την κοινωνία. Και το αναγνω

λιτισμό, Αν το ατομικό εγώ ζή

ρίζε.ι καλά πως από το κοινων ι
κό σύνολο παίρνει τη δύναμή

σει απομονωμένο , αλλά διατη

του και την ανανέωση της ε

κοινωνικό εγώ, θα βρει τρό

νέργειας που ζητούν οι διαρ
κείς απαιτήσεις της κοινωνι

πους να κάνει ό,ΤΙ θα έκανε με

κής ζωής , και αυτή τη σταθε
ρότητα στην προσπάθεια που
διασφαλίζει την αποδοτικότη, τα της δραστηριότητάς του .
Αλλά έστω, και αν το ήθελε το
άτομο , δεν θα μπορούσε τε-

Και πολύ χαρακτηριστικά, λέει

ρώντας ζωντανό και παρόν το

το
ο

στήριγμα
φιλόσοφος

της

κοινωνίας.

ΜΠΕΡΓΚΣΟΝ

στο κεφάλαιο « το άτομο μέσα

στην κοινωνία» πως ακόμη και
όταν οι συνθήκες αναγκάζουν
ένα άτομο να ζήσει , έστω

πρέπει

να

αναζητήσει

πρόσκαιρα στηρίγματα , έστω
ψεύτικα. Και αναφέρει το πα

ράδειγμα του ΚΗΠΛΙΝΓΚ που ο

δασοφύλακας ζει τελείως μό
νος μέσα στο σπιτάκι του δά
σους.

Όμως επειδή ξέρει πόσο κο
στίζει ν' αφεθεί στην απόλυτη
μοναξιά για να μην καθορι
στεί το ατομικό εγώ στο επίπε
δο που το κοινωνικό εγώ του
διαγράφει , «κ άθε βράδυ, ντύ
νεται με το μαύρο κοστούμι

του , για να πάρει το δείπνο ».
Συμπέρασμα : η μοναξιά ό
ταν

δεν

επιβάλλεται

όπως

στην ακραία περίπτωση του
ΚΗΠΛΙΝΓΚ, από επαγγλματι
κές υποχρεώσεις, είναι κάτι
που εμείς προκαλέσαμε , από
αδιαφορία να καλλιεργήσουμε
το κοινωνικό μας εγώ. Κι αυτό
χρειάζεται πολλή δουλειά. Αλ 
λά αξίζει τον κόπο.

ΠΕΝΤΑΑΕΙφΕΙ

5
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΙΥΝΕΛΕΥΙΗ

Η ταλαιπωρία

της γλώσσας μας

..- llπίΙ τη σ t; λ . Ι
των μελών το υ Απ ε ρχόμ ε ν ου
Διοικητικού Συμβου λ ίου .

τας,

Στη συνέχ εια κα ι αΦού ε 
κ λέχθηκ ε τριμε λ ή ς ΕΦορευ 

τά μας.

«ο Θεός μας χάρισε μια γλώσσα ζωντανή, εύρωστη, πεισμα.
τάρα και χαριτωμένη, που αντέχει ακόμη, μολονότι έχουμε ε·
ξαπολύσει όλα τα θεριά για να τη φάνε » .
(Γ . Σεφέρης, Η γλώσσα στην ποίησή μας, Δοκιμές 114, 1981,

της οφείλεται μεν σε νέα φαι
νόμενα όχι όμως, δυστυχώς,
δαιοποίηση στη ζωή μας έχει

δρο ς του Απερχόμε νου Διοι

σελ.

εισχωρήσει σ' όλους τους το
μείς της. Η ασχήμια προβάλλει
σ' όλο της το μεγαλε ίο . Στην

λης Τσορ6αντζής έθ εσε' υ π'

173).

Πρόθεσή μου δεν είναι ν' α·
σχοληθώ μ ε το « γλωσσ ικό »

ρο . Τώρα αρχίζουν ν '

μας ζήτημα . Ε ξάλλο υ από πολ·
λούς θεωρείται θέμα «ε ιδικό »
και σαν τ έτ ο ιο θα πρ έπει να
προβάλλεται μ έ σα α πό «ε ι δ ι 

μάζουμε

απο

κτούν γνώση αυτού που ονο
κοινωνικό

περιβάλ

λον, καθώς και των μεθόδων

καταν ο ητά
της

μπορώ ,

Σύ μ φωνα με το παρ απάνω

ρ ά το υ χρόνου, στη μ η υπ ο τ α

γ ή τ η ς σε άλλες γλώ σσες, κα 
θώ ς και στι ς «σε ιρήν ες» τη ς
σ ύγχ ρονη ς πολιτισμική ς άλω 
σ ης . Υπάρ ξ η ε λληνι κού έ θν ους
σημ α ίν ε ι ύπ αρξ η Ελληνικ ής, Ε 
θ ν ική ς τ α υ τότη τας και τούτο
σ υν επ άγεται ύπ αρξη ελληνι
κ ή ς γλώσσας καθα ρ ής, ζωντα
ν ής κ αι εξελισσό μ ενης , που να
μην υπ ο τ άσσεται μ ε ευ κ ολ ί α

σε «άλλες» γλώ σσες ή σε εκ 

φρ άσε ι ς , σ υ ντάξε ι ς και . φρά
σεις ξένες προς την Ί δ ι αιτερό
τητά της .

Η αφορ μ ή μού δίνεται από

διαλόγους που είχα και έχω
στο χώρο εργασίας μου και

μάλιστα με συναδέλφους εκλε
κτούς , μορφωμένους και κά
ποιες εκφράσεις που χρησιμο 
ποιούν στις συζητήσε ι ς μας.
Εκφράσεις όπως: « τάφτυσε »,

<ψάς κούφανες », « έγ ι νε και Ο
χαμός (το Ο ιδιαίτερα τονι
σμένο) ,

«έπαθε

την

πλάκα

του » και άλλες παρόμο ιε ς.
Οι ιδιωματισμ~ί αυτοί λέ
γονται δυστυχώς και από αν
θρώπους που έχουν μόρφω
ση, γλωσσ ι κή κατάρτιση αλλά
και από μικρά παιδιά . Τις α
κούμε σε καθημερινή βάση,
κυρίως, από νέους ανθρώ
πους, μαθητές που τώρα δια
μορφώνουν το αισθητ ι κό τους
κρ ι τήριο ,
τώρα
βρίσκονται
στ η δύσκολη και ιδια ί τερα λε
πτή φάση προσαρμογής τους
στον κοινωνικό τους π ερίγυ-

είχαμε προγραμματίσει σαν ε-

πολ ιτική , στην κοινωνική συμ
περ ι φορά ,

στην

μας έκφραση

-

πολιτιστική
από μουσική

μ ια καθαρότητα ό χι μ ε την πα

μ ας.

τ η κάν ουν ν ' α ντ έχει στη φ θ ο 

όψι ν των μ ε λών τι ς Εκθ έ σ ε ις

στείλαμε τις γιορταστικές εκ
δηλώσεις (χορός κ.λ.π . ) που

λιτιστικής μας υπόστασης , για

κ αι κακοπο ίηση ς τ ης γλώ σσα ς

λα ό μας . Έχ ε ι όλ α εκείν α τα
στοιχ ε ί α π ου τη ν έ κ α μαν κ αι

Μιχά

σ α ς σαν τρόπο έ κφραση ς της

το

στο πολιτι σ μικό προϊ όν, γ ι α τ ο

Σ υ μβου λ ίο υ

πολύ καλό

μου Φίλο.
Με ομόΦωνη απόΦαση ανα

εθνικής μας και κατά συνέπε ια πο 

ταλαιπωρί ας

απόσπα σμ α το υ Σ εφ έρη , η
γλώσσα μα ς απο τελεί έ να ύψι

κητικού

προσωπικά έναν

κον . Η υπεράσπιση της γλώσ

ε ίναι να θί ξ ω , όσο πιο α πλ ά
και

και

Μπαίνει λοιπόν ένα καθή

φιλολό

Πρ όθ εσή μου , λοιπόν ,

πρόβλημα

Κάππα

Η ΑδελΦότητα έχασε ένα
Επίλεκτο μέλος της και · εγώ

π εριβάλλοντος.

τικά μ ε τ ο θέμ α, από ειδ ικ ούς

και

Γιώργο

Τάσος Κη

κινηματογράφο ως και χυ
δαιοποίηση και ρύπανση του

κά » έντ υ πα και ε κτό ς αυτο ύ έ

γλωσσολόγου ς

Κάππα,

Σωτήρη Καταπόδη, ο Πρό ε 

αείμνηστος

ρύκος , έΦυγε πρόωρα από κον

άνευ ποιότητας μέχρι βρώμικο

χουν γραφ εί τό σα π ο λλά , σχ ε 

γου ς.

καλύτερης ποιότητας . Η χυ

τική Επιτροπή από του ς Νίκο

«ο ταμίας τη ς ΑόελΦότη

προσαρμογής

και

έ κφρα σ ης

μ έσα σ' αυτό .
Τέτοιου

είδους

συνομιλ ί ες

κυριαρχ0 6 ν στην καθημερινή
σ υ ναν α στροφ ή των νέω ν παι
δ ι ών , τη ς νεολα ί ας γενικότε
ρα, μα πολλές φ ο ρ ές και των
μεγά λ ων. Γίνεται λόγος γ ι α «ε ι

δ ικό κώδικα» επ ικ οι νων ί ας με
ταξ ύ των νέ ων . Ό μ ως π ρέπε ι
να πα ραδ εχτού με κ αι να τ ο ο 
μ ολ ογήσουμ ε ότι από παπ
πούδες δ εν θ ' α κ ούσο υμ ε τέ
τοιες κ ο υ βέν τες . Θ α εκ φ ράσω

κά π οιες γνώ μ ες, κάπο ι ες α
πό ψ ε ι ς π ροσωπι κ ές χω ρί ς να
βγάλω απ' έξ ω και τη δ ι κή μο υ

λι ά ε κ ε ίνη έννοι α πρ οσκό λησης κ άποιων λ ογ ίω ν στη ν αρ-

π ε πρ αγ μ έ ν ων

χαίζουσα και κ αθ α ρε ύ ο υσα ,
αλλά και μια κ α θ α ρότ η τα και

κού απο λογισμο ύ , ο ι οπ ο ί ες
εγκρίθηκαν ομόΦω να από το

γν ησιότητα γλω σσική , α νταποκρ ι νόμεν η σε μια α ν ώτερη
πο ιότητα της ζω ή ς τ ου λαού
μας.
Ο τρ όπο ς που μι λά μ ε μ α ς
χαρα κτ ηρίζει . Δεν αρκεί μόνο
να φαι νό μ α στε αξιο π ρεπείς

σώμα .
Ο Πρ όεδ ρο ς, α Φ ού τ ό νισ ε
ι δ ι αίτ ε ρα πω ς η κ αλή π ο ρε ί α
τ η ς Α δελ Φ ότητας δεν ο Φ είλε τα ι μ ονάχα σ τι ς αξιόλογ ε ς
π ράγ ματι πρ ο σπάθε ι ες του
Δ ιο ικ ητικ ού Σ υ μβ ουλ ί ου αλ -

αλλά και ν ' ακο υ γόμα στε. Τι ν α
κ άνω για να υπερ α σπι στώ τη

λά κ υ ρίως στη σ υμπ α ράστ α ση ό λ ω ν τ ω ν μελών , ευχα ρ ι-

γλώ σσα μου ; Π α ίρνω τ ο δ ικό
μ ου μ ερ ί δ ι ο ευθ ύνη ς κ ι εσείς το
δ ικ ό σας. Ό μ ως δε φτάνε ι πι στεύω. Ο φε ί λουν να πάρου ν

στ ώ ντας τ ους Φί λ ους τη ς Α δελΦ ότητ ας για τη ν πολύτιμη
π ρ οσΦο ρά τ ους, τ ελε ι ώνον τας είπ ε:

Η Π ολιτε ία, το Σχολείο στα
πλαίσια των δ υνατοτήτων

του , ο Τ ύ πος αλ λ ά , κυρίως,

ποίο θίγω. Ν ο μ ί ζω πως χά 

στ ην επανόρθωση πρέπει να
βοη θ ήσουν οι «πνευματικοί
άνθρωπο ι », « οι καλλιτέχνες » .

γλώσσα μ ας, για την καθημε
ρινή μ ας λαλ ι ά και όλο την πα

ραλλάζουμε κι όλο την μ ικραί
νο υ με

και

τη

σκληραίνουμε.

Τ ης κολλάμε παραφυάδες εκ

φραστικές ξένες προς τις δυ
νατότητες ευελιξίας τ η ς γ ι α

Θέτω ένα όρο και συγχρόνως
υπ όσχομαι: να σκέφτομαι , να
μ ι λάω, να γράφω και να εκ
φράζομαι απλά και κατανοη
τά, χρη σ ιμοποιώντας τ ι ς λέ-

δημιουργική αφομοίωση , ξε
χνώντας ή περ ι φρονώντας τις
γλωσσικές μας ιδιομορφίες ,
που

η

πρωτοτυπία

τους

προσδίδει ξεχωρ ι στά χαρί
σματα στη γλώσσα μας .
Μήπως η γλώσσα μας δε
διαθέτει
πλούσ ι ο
λεξιλόγιο

πρ έπει να βρούμε άλλες ; Να

,-

ναι από ανάγκη να εκφρα 
στούν νέες ιδέες, μια άλλ η
ποιότητα ζωής; Να 'ναι έκ
φραση αμφισβήτησης και δει 

κτικής αντεπίθεσης στο κοινω

νικό κdτεστημένο ;

..-

από τη σ ελ.
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δραχμές διαβάζει ο άλλος μια
βδομάδα , τι πας να αντιπαρα
θέσει ς σε τι ; » Σήκωσα τα χέ
ρια ψηλά κι έΦυγα τρέχοντας .
Πάλ ι δε θα διαβάζατε το πα

ραμύθι , θα σας Φαινόταν λει

ξεις και τις έννο ι ες που ταιρ ι ά
ζουν στα πράγματα , στις κα

ταστάσεως με αγάπη και αλή
θεια. Γιατ ί αυτή η ταλαιπωρία
της γλώσσα μας, αυτή η κακο
ποίησή της με πονάει, όλους
μας πονάει και μας πειράζει.
Κανείς μρς δεν την επιδοκι
μ ά ζε ι , δεν τη θέλει .
κια για να σταθούμε στα πόδια
στη

σκηνή

απ '

αυτά ,

σας στο ν έ ο που εμφανίζεται

και

αποτελεσματικότερο ,

κακοποίησή

το

του παγκό

Στ η ν προσαρμογή της γλώσ

ταλαιπωρ ί α κα ι

λ η.

πολυτιμότερο
ί

σως , «ό πλο » μας είναι η γλώσ
σα μας. Δεν μας ε ίναι απαρα ί 
τητες ο ι « παρά φύσιν » εκφρά

σεις . Οφείλουμε να το πούμε ,
να το φωνάξουμε και να το δι

δάξουμε στα παιδιά αυτό .
Έτσι , υπερασπιζόμαστε ό
λοι μας την ίδια μας την ύπαρ
ξη , την πνευματ ι κή, ηθική και
ψυχ ι κή μας αγνότητα , την ίδια
μας την ανθρωπ ι ά .

-

Έ λ α , 6 ε "(ράψουμε ένα

παραμυθάκ ι για τους εξωγήι
νου ς; Αυτούς π ου θα κα τέ
βουν με το Φωτεινό τους π ιά
το και θα μας μιλήσουν γι'
άλλους πολιτισμούς δικούς
τους , κανονικούς ; Χωρίς πο
λέμους και βία . Ας πού με σαν

ιστορίεςς

του

Ιουλίου

Βέρν που διαβάζαμε μικροί

- Κάτι πήγες να πε ι ς , αλ
λά δεν το βλέπω. Πώς θέλεις
να πιάσεις το σΦυγμό του κό
σμου χωρίς δράση ; Χ ρειάζε

λός και πο ι ός ο κακός .

δεν τα θέλετε, σας Φαίνονται
γνωστά . Τα πετάτε στο καλά

θι τ ων σκουπιδιών και λέτε :

μενο . Μήπως άραγε ε ί ναι η
γ νώση ; Να μάθουμε δη λαδή .

Η χυδαιοποίησ η , λο ι πόν ,
της γλώσσας μας (έκφραση
π ροσωπικής μου γνώμης κ αι
δ ικ ή μου η ευθύνη γ ι ' αυτήν), η

δ ι κασία τη ς ψηΦ ο Φ ο ρί ας , τα
απ οτελέσ ματα σε άλλη στ ή 

καίνε και μας ταράζ ουν τον
ύπνο . Μα αυτά τα παραμύθια

χτούμε στ ι ς δικές μας δυνά
μ ε ις , στα δικά μας πολιτιστικά
παραδοσιακά στοιχεία. Ένα

γλώσσας είναι αναγκαία.

Ας κάνει τη ν α ρ χ ή από το ν
Δ ρόμο του Τάσου Κ ηρύκου .. . »
Στη συ νέχε ι α ά ρ χ ισε η δ ι α

τους βάλου με να πολεμήσουν
και κάποιος να . νικήσει. Κι
άμα μπορείς εσύ - μεταξύ μας
- βρες μου ποιός είναι ο κα

Εν όψει της ο ικουμενικοπο ί η

στη ζωή μας. Αρκεί αυτό να
γ ίνεται με δημιουργική αφο
μοίωση και προσαflμογή σ:την
ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα
της . Εξάλλου η ανανέωση της

τα ονόματά τους .

διαπιστώσουμε και ό , τι γ ίνει.
Κάτι θα βγε ι απ ' το λέγε - λέ
γ ε. Συνειδητοποιούμαστε, το
λένε κι οι γραΦές. Πόλεμος ,
δίκες , ναρκωτικά , νέΦος, α
κρίβεια , κρίση αξιών , χου
λ ι γκανισμός, θέματα που μας

σης των πολιτισμικών χαρα
κτηριστικών πρέπει να στηρι

σμιου πολιτισμικού θεάτρου .

τέτ οια

τους π ρόσΦ ε ραν στο χωριό
δί νοντας στους δρόμους της

και μας άρε σαν. Τι λες;

στατική , ακλόνητη, αλλά ζων
τανή κι εξελισσόμενη. Και κα
νείς δεν είναι αντίθετος στην α
νανεωτική , δημιουργ ι κή εξέλι
ξή της .

τες

αντιμετωπίσει

Προσωπική μου ευχ ή είναι
πως η Κοινότητα πρέπει να τι
μά αυτούς που μ ε τις πρά ξεις

και χωρίς ΦωτογραΦίες.
Μα να που ξέχασα τα προ 
βλήματα. Όλοι μας έχουμε

Γιατί δεν είναι

μας

ν'

και του χωριού γ ε νικώτερα .

τις

« Άχρηστοι! όλο τα ίδια και
τα ίδια σας βαρεθήκαμε» και
μέχρι τώρα αυτό γινόταν .
Το παρα μύθι μου, λοιπόν ,
ακόμα δεν το βρήκα και κον

γλώσσα μας έχε ι τις δυνατότη
προβλήματα .

για τ ο κα λ ό της ΑδελΦότητας

ψό , αναχρονιστικό , γλυκα
νάλατο κι άχαρο γιατί θα ' ταν

εντοπίσουμε, να θίξ ουμε, να

Δεν μας χρειάζονται δεκανί

Μα κ ι αν αυτό συμβαίνει η

λάχιστο Φόρο τιμής στον ' Α ν
δρα που αγωνίστηκε με πάθος

«Αντί άρθρου ένα παραμύθι
που ποτέ δεν άρχισε

τα προβλήματά μας . Αυτά να

που να μπορεί να βρει πιο αι

σθητικές εκφράσεις ; Μήπως
οι δικές μας ε κφράσεις δεν ται
ριάζουν στα γεγονότα , στα
φαινόμενα ή στις έννο ι ες άρα

ο ικ ονο μι -

και κάπο ι οι άλλο ι το δικό τους. I-~----------------------

ε υθ ύν η στο πρ ό β λ ημ α το ο
νο υμ ε το σεβασ μ ό μας γ ι α τ η

και

τεύει να τελειώσει και το κεί

Να βγε ι ο παραμυθάς και να
κάνει μαθήματα. Μοντέρνα

μαθήματα , πρωτ ότυπα . Για
π ληροΦορικ έ ς , μάρκετινγ κ ,
υπολ ο γ ιστές ακόμα και τηλε
πικοι νωνίε ς . Μα ο καημένο ς

ο παρα μ υθάς δεν έμαθε τέ
τοια. Αυτά τα ' χει αναλάβει η

πολιτεία . Υπάρχει και ο ε ι δι

κόςτυπος γ ι ' αυτά . Να βλέπει
έ μ αθε, να αισθάνεται και να
διηγείται.

ται δράση Φίλε μου , χρειάζε
ται να χωρίσουμε τους κα

λούς απ' τους κακούς και να

- Καλά λες .
- Με θέλεις εμένα τί π οτ'
άλλο ; Πο λ ύ με καθυστ έρησες
κι έχω και τόσα παιδιά να
κοιμήσω. Φεύγω και βγάλτα

πέρα μόνος σας. Κοίταξε αν
έχεις κάτι έτοιμο Φώναξέ με
και θα 'ρθω. Μονάχα να 'να ι
πρωί γ ι ατί το βράδυ έχω πο
λύ δουλειά .
- Εντάξει παραμυθά μου,
γ ειά σου.

Κι έτσι μου ' Φυγε ο παρα
μυθάς. Και δε μου 'γραψε ού
τε δ υ ο λέξεις . Γι ' αυτό κι εγώ
θα σας κοροϊδέψω. Θα σαςα
Φήσω χωρίς παραμύθι κι ε
σείς βρίστε με. Μα μην απελ
πίζεστε. Ανοίξτε την τη λεό
ραση, διαβάστε τις εΦ ημερί
δες σας , ακούστε τους πολιτι
κούς σας. Παραμύθια ;
δα ...

Όχι

ΚΩΣΤ ΑΣ ΛΑΙΑΡΗΣ

ΠΕΝΤΑΑΒφΒ
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Τα παραπάνω έργα θα καλυφθούν με ίδιες δαπά

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
Αριθ. Αποφ . 6/1991

\

f"

Αριθ. Αποφ.

νες της Κοινότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 76/

76/1990

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2/1991 πρακτικό συνεδρίασης
του Κοινοτικού Συμβουλίου Πενταλόφου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμόν 17/1990 πρακτικό συνεδρίασης
του Κοινοτικού Συμβουλίου Πενταλόφου.

Στο Πεντάλοφο και στο Κοινοτικό Κατάστημα
σήμερα στις 18 του μήνα Γενάρη του έτους 1991
μέρα βδομάδας Παρασκευή και ώρα 6.00 μ.μ . συ
νήλθε σε συνεδρίαση το Κοινοτικό Συμβούλιο Πεν
ταλόφου, ύστερα από την αριθμόν 39/11-1-1991 έγ
γραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε
στους Συμβούλους και στον καθένα χωριστά σύμ
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ΔΚΚ (Π.Δ.
323/1989), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων

Στο Πεντάλοφο και στο Κοινοτικό Κατάστημα
σήμερα στις 26 του μήνα Νοέμβρη του έτους 1990

στους Συμβούλους και στον καθένα χωριστά σύμ
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ΔΚΚ (Π.Δ.
323/1989), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων

στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Κατάρτιση συμπληρωτικού Τεχνικού Προγράμ
ματος εκτελεστέων έργων της Κοινότητάς μας, έ
τους 1991.

2)

Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινότητάς μας

οικονομικού έτους

1991.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο
πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά μελών
του Κοινοτικού Συμβουλίου ήταν :
Παρόντες: 1) Νίκος Χ. Στέλιος, 2) Κων/νος Θ .
Σταθελάκης, 3) Σπυρίδων Θ . Καπώνης, 4) Ευστά
θιος Θ. Κατσάνος, 5) Κων/νος Α. Μπίκας.
Απόντες: 1) Σεραφείμ Θ. Στέλιος (Α' φορά), 2)
Λεωνίδας Δ. Μαογώνης (Α' φορά), αν και νόμιμα
κλήθηκαν.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Γραμματέας
της Κοινότητάς μας Θεόδωρος Κ. Κάππας, για την
τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της α
παρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
Εισηγούμενος το 10 θέμα της ημερήσιας διάτα
ξης «κατάρτιση συμπληρωματικού τεχνικού προ
γράμματος εκτελεστέων έργων της Κοινότητάς
μας, έτους 1991», ανέφερε ότι με την αριθμόν 76/
1990 απόφαση του Κοινοτικού μας Συμβουλίου κα
ταρτίστηκε το Τ.Π. εκτελεστέων έργων της Κοινό
τητάς μας για το έτος

1991 . Τώρα

πρέπει να καταρ

τίσουμε το συμπληρωματικό Τ.Π. εκτελεστέων έρ
γων.

Κατόπιν κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά και αυτό μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
Α. Την κατάρτιση του παρακάτω συμπληρωματι

κού τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων
της Κοινότητάς μας για το έτος

1991:

α) Κατασκευή κοινής δεξαμενής ύδρευσης Πεν
ταλόφου - Γουριάς πρ/σμου δαπάνης 2.500.000 δρχ.
β) Αποπεράτωση αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
πρ/σμου δαπάνης 1.000.000 δραχμών.
γ) Εσωτερική
οδοποιία
πρ/σμού
δαπάνης

1.800.000

δρχ.

δ) Χωματουργικές εργασίες πρ/σμού δαπάνης

123.662 δρχ.
ε) Ελαιοχρωματισμός Κοιν. Κατ/τος πρ/σμού δα
πάνης

100.000 δρχ.

στ) Τσιμεντόστρωση προαυλίου Κοινοτ. Κατ/τος
πρ/σμού δαπάνης 300.000 δρχ.
ζ) Αντικατάσταση θυρών Κοινοτ. Κατ/τος πρΙ
σμού δαπάνης

200.000

δρχ.

η) Αντικατάσταση παραθύρων Κοιν. Κατ/τος πρΙ
σμού δαπάνης 200.000 δρχ.
θ) Κατασκευή αποθήκης στο Κοιν. Κατ/μα πρΙ
σμού δαπάνης

300.000

δρχ.

8. Τροποποιεί την αριθμόν 76/1 990 απόφαση του
Κοινοτικού μας Συμβουλίου και συμπληρώνει:
α) Με ποσό 700.000 δρχ. το έργο «συντήρηση εκ
σκαφέντων δρόμων» και γίνεται συνολικού πρΙ
σμού δαπάνης 1.000.000 δρχ.
β) Με ποσό 500.000 δρχ . το έργο «διαμόρφωση αξιοποίηση προαυλίου πνευματικού κέντρου» και
γίνεται συνολικού πρ/σμού δαπάνης 1.000.000 δρχ.
Τα αναφερόμενα έργα θα καλυΦθούν με ίδιες δα
πάνες της Κοινότητας. Η απόφαση αυτή πήρε τον
αύξοντα αριθμό 6/1991.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διά
ταξης, λύθηκε η συνεδρίαση. Αφού συντάχθηκε το
παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Νίκος Χ . Στέλιος
Θεόδωρος Κ. Κάππας
Τα Μέλη
Κ . Σταθελάκης, Σ. Καπώνης, Ε. Κατσάνος , Κ. Μπίκας

μέρα βδομάδας Δευτέρα και ώρα

6.00

μ.μ . συνήλθε

1990.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διά
ταξης, λύθηκε η συνεδρίαση. Αφού συντάχθηκε το

παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Νίκος Χ. Στέλιος
Θεόδωρος Κ . Κάππας
Τα Μέλη

σε συνεδρίαση το Κοινοτικό Συμβούλιο Πενταλό

φου, ύστερα από την αριθμόν 1393/20-11-1990 έγ
γραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε

1) Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας.
2) Περί ανάθεσης εκτέλεσης έργου.
3) Έγκριση απολογισμού της Κοινότητάς μας οι
κονομ . έτους 1987.
4) Έγκριση απολογισμού της Κοινότητάς μας οι
κονομ. έτους 1988.
5) Περί κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος ε 
κτελεστέων έργων της Κοινότητάς μας έτους 1991.
6) Περί αναμόρφωσης πρ/σμού έτους 1990 και
καθορισμού τρόπου εκτέλεσης έργου.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο
πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά μελών
του Κοινοτικού Συμβουλίου ήταν:

Παρόντες: 1) Νίκος Χ . Στέλιος, 2) Παναγιώτης Γ.
Κουρκουδέλης, 3) Γεράσιμος 8. Παπαδημητρίου, 4)
Ευθύμιος Δ. Τριανταφυλλόπουλος.
Απόντες: 1) Σεραφείμ Θ . Στέλιος (Α ' φορά αν και
νόμιμα κλήθηκε), 2) Παναγιώτης Δ . Κουτσουβέλης
(8' συνεχή φορά, αν και νόμιμα κλήθηκε), 3) Κλεώ
πας Α. ΠετρονΙΚΟλός (8' φορά αν και νόμιμα κλήθη
κε).
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Γραμματέας
της Κοινότητάς μας Θεόδωρος Κ. Κάππας, για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της α
παρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
Εισηγούμενος το 50 θέμα της ημερήσιας διάτα
ξης «περί κατάρτισης Τεχνικού προγράμματος ε
κτελεστέων έργων της Κοινότητάς μας, έτους

1991 », ανέφερε ότι θα πρέπει να καταρτίσουμε το
Τ.Π. εκτελεστέων έργων της Κοινότητάς μας οικο
νομικού έτους 1991.
Κατόπιν κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά και αυτό μετά από διαλογική συζήτηση έ
χοντας υπόψη το άρθρο 248 του ΔΚΚ (Π.Δ. 323/
1989)
αποφασίζει ομόφωνα

Την κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελε
στέων έργων της Κοινότητάς μας για το έτος 1991 ,
όπως παρακάτω:
α) Συντήρηση δίκτυου ύδρευσης πρ/σμού δαπά
νης 250.000 δρχ.
β) Συντήρηση αντιλιοστασίου ύδρευσης πρΙ
σμού δαπάνης 250.000 δρχ.
γ) Καθαρισμός Κοινοτικού Κατ/τος πρ/σμού δα
πάνης 140.000 δρχ .
δ) Επέκταση ηλεκτροφωτισμού πρ/σμού δαπάνης
300.000 δρχ .
ε) Αντιπλημμυρικά
έργα
πρ/σμού
δαπάνης

300.000

δρχ .

Ε. Τριανταφυλλόπουλος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑIΤΩΛιΝIΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ
80ΝΙΤΣΗΣ - ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

ΠΡΟΣ: ~δελΦότητα Πενταλοφιτών
Σας γνωρίζουμε ότι σε σχέση με την λειτουργία
του Κοινοτικού μας Συμβουλίου την προηγούμενη

τετραετία

σήμανσης πρ/σμού δαπάνης 50.000 δρχ.
η) Καθαρισμός χανδάκων πρ/σμού δαπάνης
150.000 δρχ.
θ) Επέκταση δίκτυου ύδρευσης πρ/σμού δαπά
νης 200.000 δρχ.
ι) Προμήθεια - τοποθέτηση στεγάστρων (στά
σεων λεωφορείων) πρ/σμού δαπάνης 150.000 δρχ.
ια) Διαμόρφωση χώρου ρίψης απορριμάτων πρΙ
Γυμναστηρίου

πρΙ

ιγ) Αποπεράτωση παιδικής χαράς πρ/σμοΥ δαπά
νης 300.000 δρχ.
ιδ) Συντήρηση αγροτικών δρόμων στην περιφέ
ρεια πρ/σμού δαπάνης 200.000 δρχ.
ιε) Διαμόρφωση - αξιοποίηση προαυλίου Πνευμα~
τικοκύ Κέντρου πρ/σμού δαπάνης 500.000 δρχ.

(1987

μέχρι κα ι το

1990), είχαμε τα παρα

κάτω στοιχεία:
Α. Για το έτος

1987

Έγιναν 23 συνεδριάσεις Κοινοτ. Συμβουλίου, συν
μια για Αντιπρόεδρο, συζητήθηκαν 140 θέματα και
απουσίασαν:
Ο Αντιπρόεδρος Κοινότητας Πάνος Γ. Κουκουρ
δέλης, 1 φορά.
Ο Κοιν. Σύμβουλος Γεράσιμος 8. Παπαδημη
τρίου, 1 φορά.
Ο Κοιν. Σύμβουλος Σεραφείμ Θ. Στέλιος, 8 φο
ρές.

Ο Κοιν. Σύμβουλος Πάνος Σ . Κουτσουβέλης,

13

φορές.
Ο Κοιν. Σύμβουλος Κλεώπας Α. Πετρονικολός, 5
φορές.
Β. Για το έτος 1988
Έγιναν 10 συνεδριάσεις Κοινοτ. Συμβουλίου, συ
ζητήθηκαν 71 θέματα και απουσίασαν:
Ο Κοιν . Σύμβουλος Σεραφείμ Θ . Στέλιος, 6 φο
ρές.
Ο Κοιν. Σύμβουλος Θύμιος Λ .Τριανταφυλλόπου
λος, 1 φορά.

Ο Κοιν. Σύμβουλος Πάνος Σ . Κουτσουβέλης,

8

φορές.

Ο Κοιν. Σύμβουλος Κλεώπας Α. Πετρονικολός,

3

φορές.
Γ. Για το έτος

1989

Έγιναν 17 συνεδριάσεις Κοινοτ. Συμβουλίου, συν
μια για Αντιπρόεδρο, συζητήθηκαν 87 θέματα και
απουσίασαν:
Ο Αντιπρόεδρος Κοινότητας Πάνος Γ. Κουκουρ
δέλης, 1 φορά.
Ο Κοιν. Σύμβουλος Σεραφείμ Θ. Στέλιος, 2 φο
ρές.
Ο Κοιν. Σύμβουλος Ευθύμιος Δ. Τριανταφυλλό
πουλος, 6 φορές.
Ο Κοιν. Σύμβουλος ΚλεώπαςΑ. Πετρονικολός, 6
φορές.
Για το έτος 1990
Έγιναν 18 συνεδριάσεις Κοιν. Συμβουλίου, συζη
τήθηκαν 81 θέματα και απουσίασαν:
Ο Κοιν. Σύμβουλος Σεραφείμ Θ. Στέλιος, 4 φο
ρές.

Ο Κοιν. Σύμβουλος Θύμιος Δ. Τριανταφυλλόπου
λος,

στ) Συντήρηση εκσκαφέντων δρόμων πρ/σμού
δαπάνης 300.000 δρχ.
ζ) Προμήθεια - τοποθέτηση πινακίδων οδικής

σμού δαπάνης 150.000 δρχ .
ιβ) Συντήρηση Κοινοτικού
σμαύ δαπάν,ης 200.000 δρχ.

Π . Κουκουρδέλης, Γ . Παπαδημητρίου,

5 φορές.

Ο Κοιν . Σύμβουλος Πάνος Σ . Κουτσουβέλης,

15

φορές.

Ο Κοιν . Σύμβουλος Κλεώπας Α. Πετρονικολός,

9

φορές.

Συνολικά στην τετραετία 1987-1990, έγιναν 68
συνεδριάσεις του Κοινοτικού μας Συμβουλίου συν
για Αντιπρόεδρο Κοινότητας, συζητήθηκαν
θέματα και απουσίασαν:

2

379

Ο Αντιπρόεδρος Κοινότητας Πάνος Γ. Κουκουρ
δέλης, 2 φορες.
Ο Κοιν. Σύμβουλος Γεράσιμος 8. Παπαδημη
τρίου, 3 φορές .
Ο Κοιν . Σύμβουλος Σεραφείμ Θ . Στέλιος , 20 φο
ρές.
Ο Κοιν. Σύμβουλος Θύμιος Δ. Τριανταφυλλόπου
λος, 12 φορές.
Ο Κοιν. Σύμβουλος Πάνος Σ . Κουτσουβέλης, 46
φορές.

Ο Κοιν. Σύμβουλος Κλεώπας Α. Πετρονικολός,
φορές.

23

ΠΕΝΤΑΔΒφΒ
7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( ( Π EJ Δ EJ Α EJ BITl!-A 1 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΣύλλΟΥος Ακτnμόνων
,

στο χωριο μας
Πριν 'ένα χρόνο περίπου με απόΦαση του Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου ιδρύθηκε πρωτοβάθμια Αγροτική Συνδικαλι
στική Οργάνωση με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ
ΓΟΣ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ»,
με έδρα την ΠεντάλοΦο Ξηρομέρου .
ΣύμΦωνα με το καταστατικό , ο παραπάνω Σύλλογος μετα
ξύ άλλων σκοπεύει:

α. Στην μίσθωση Δημοσίων και Κοινοτικών κτημάτων, ό
πως του Δημοσίου κτήματος «Λεσινίου», στα μέλη του .

β . Στην διανομή των παραπάνω Δημοσίων και Κοινοτικών
κτημάτων και την παροχή κλήρού από τις διανομές αυτές,
οταν γίνουν, στα μέλη του .

γ. Στην προστασία της καλλιεργήσιμης γης, στην εξα
σΦάλιση δικαίου αμοιβής της εργασίας των μελών του και
τη διατήρηση της πνευματικής και πολιτιστικής μας κληρο
νομιάς και στην ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου.
Αξιόλογη η ενέργεια των ιδρυτικών μελών και οι μέχρι
τώρα δραστηριότητές του πάρα πολύ ικανοποιητικές.

Παρακάτω παραθέτουμε έγγραΦα από την αλληλογραΦία
του παραπάνω Συλλόγου με τις Δημόσιες Αρχές.

Μιά αξιέπαινη
προσπάθεια
Έκθεση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΝΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣ: Την Δ/νση Γεωργίας.
Ενταύθα.

Σας αποστέλλουμε αίτηση
του Συλλόγου Ακτημόνων Καλ
λιεργητών Πενταλόφου, περί
παραχώρησης τεμαχίου α
γροκτήματος Λεσινίου, για
καλλιέργεια κ.λ.π. και αφού ε
ξετάσετε

το

θέμα,

Αιτωλοακαρνανι

κού βιβλίου διοργάνωσε η Πα
ναιτωλοακαρνανική Συνομο
σπονδία (πολιτιστικών Συλλό

γων) στο Πνευματικό Κέντρο
Ρουμελιωτών (Σίνα και Αρα
χώβης) στις 9 και 10 Μαρτίου
1991. Ήταν ' μια αξιόλογη
προσπάθεια που αξίζει συγχα
ρητηρίων και μακάρι να μη
σταματήσει εκεί. Στην εκδή

λωση μίλησαν οι συγγραφείς
Μιχάλης Σταφυλάς με θέμα το

Με την ευκαιρία ο γράφων
ρίχνει την ιδέα στο Νέο Δ.Σ. να
προχωρήσει και αυτό σε 'πα
ρόμοια βράβευση στο χωρια
νό μας ΝΙΚΟ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ (ό
πως στο παρελθόν έγινε και με
το Μπάρμπα Κώστα) και στον
αξιόλογο και άοκνο ερευνητή
Μιχάλη Σκούτερη.
Και ας με συγχωρήσουν για
την ιδέα μου αυτή οι φίλτατοι
χωριανοί. Γνωρίζω καλά τη σε
μνότητα που τους διακρίνει.

παρακα

λούμε:
Να απαντήσετε στον ενδια
φερόμενο.

Να δώσετε την καλλίτερη δυ
νατή λύση.
Να επιληφθείτε του θέματος
λόγω αρμοδιότητος .

Με εντολή Νομαρχη
ΚΟΙΝ/ΣΗ: κ. Ελευθέριο Ι .
Τζακώστα, Πρόεδρο Σ. Ακτη
μόνων Kαλlτών, Πεντάλοφο
Αιτ/νίας.

ΑΙΤΗΣΗ

Του Συλλόγου με την επωνυ
μίας «Α. ΣΥΛΛΟΓΟΣΑΚΤΗΜΟ

ΝΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΠΕΝΤΑ

ΛΟΦΟΥ», νόμιμα εκπροσω
πούμενου, από την Προσωρι
νή Διοικούσα Επιτροπή. Πεν
τάλοφος 31-10-1989.
Προς την Δ/νση Γεωργίας
Αιτ/νίας. Μεσολόγγι .
Παρακαλούμε και ζητάμε με
την παρούσα αίτησή μας, ό
πως, για την επόμενη καλλιερ
γητική περίοδο (Μάρτης 1990,
Οκτώβρης 1990), εκμισθώσετε
στα μέλη του Συλλόγου μας,
που είμαστε όλοι ακτήμονες,
τμήμα του Δημοσίου κτήμα
τος Λεσινίου, για ομαδική εα
ρινή καλλιέργεια.
Διευκρινίζουμε ότι ζητάμε
για νοίκιασμα το τμήμα των ε

περί διαθέσεως τμήματος του
AμπελlKOύ Φυτωρίου Λεσινίου
για ομαδική εαρινή καλ/γεια,.
Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ.
του Τ . Γ . Κ . και Δασών με την α

ριθμ. 8/89 απόφασή του δεν εγ
κρίνει τη διάθεση της αιτουμέ
νης εκτάσεως, διότι σύμφωνα
με τις διατάξεις του από 11/12-

11-29

Διατάγματος , περί δια

χειρίσεως Δημοσίων Κτημά
των, απαγορεύεται η απ' ευ
θείας διάθεση των Δημοσίων
Κτημάτων
και
επιτρέπεται
μόνο δια πλειοδοτικής δημο
πρασίας. Με την ίδια απόφα
ση κρίθηκε σκόπιμη η αυτο
Kαλlγεια με χειμερινά σιτηρά.
Ε .Ν.

Ο Δ/ντής Γεωργίας
Ν. ΜΠΡΩΝΗΣ

κτάσεων που μέχρι σήμερα
καλλιεργούν οι Ενώσεις Γεωρ

YIKCΊJV Συνεταιρισμών Μεσο
λογγίου και Ξηρομέρου .
Με κάθε τιμή
Ο αιτών

(Για την Προσωρινή Διοίκηση)
Ε. Τζακώστας

*

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΑΙΤΩΛ ΙΑΣ

&

ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δ/ ΝΣΗ ΓΕΩΡΓιΑΣ

Μεσολόγγι

1 Δεκέμβρη 1989

ΠΡΟΣ: Α' Σύλλογο Ακτημό
νων Καλ/γητών Πενταλόφου ,
εις Πεντάλοφο .
ΘΕΜΑ: «Μ η διάθεσις τμήμα
τος Α.Φ. Λεσινίου για καλ/
\

Ί

γεια».

Σε απάντηση των από 31-1089 και 20-11-89 αιτήσεων σας,

ΑΙΤΗΣΗ

Του Σωματείου με την επω
νυμία «Σύλλογος Ακτημόνων
Καλλιεργητών Πενταλόφου »,
νόμιμα
εκπροσωπούμ::νΟύ
από τον Πρόεδρό του Ελευθέ
ριο Τζακώστα .
Μεσολόγγι

*

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δ/NΣι-f

Μεσολόγγι
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βιβλίο στην Αιτωολοακαρνα
Μάη

1990

ΠΡΟΣ: Το Σύλλογο Ακτημό
νων Καλλιεργητών.

Πεντάλο

φο .

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση έκτα

σης στο αγρ/μα Λέσινίου.
Απαντώντας στην από

1990 αίτησή

10-1-

σας, με την οποία

ζητάτε την παραχώρηση στα
μέλη του Συλλόγου σας, για εκ
χέρσωση
και παραχώρηση
του 217 διαθέσιμου τεμαχίου
αγρ/τος Λεσινίου, σας γνωρί
ζουμε, η έκταση του παραπά
νω τεμαχίου δεν είναι επιδεκτι
κή καλλιέργειας. Για να διατε
θεί σε ακτήμονα πρέπει να με
λετηθεί ο τρόπος αξιοποίησής
του και αφού τελικά γίνει επι
δεκτικό καλλιέργειας να κινη
θεί η διαδικασία που προβλέ
πεται για τη διανομή του απο
τις διατάξεις της εποικιστικής
νομοθεσίας.
Ε.Ν.

Ο Δ/ντής Γεωργίας

10-1-1990.

ΝΙΚ . ΜΠΡΩΝΗΣ

Προς την Δ/νση Γεωργίας
Αιτ/νίας, Μεσολόγγι.
Επειδή
από 15ετίας
και
πλέον, το με αριθμό 217 τεμά
χιο από το Δημόσιο Κτήμα Λε
σινίου, που έχει έκταση περί 
που

2.000

στρέμματα, μένει α

καλλιέργητο, έχε ι xαρα~τηρι
σθεί όμως ως διαθέσιμο από
τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρε
σίες.

Επειδή τα μέλη του Συλλό
γου μας είναι όλοι τους ακτή
μονες και αγρότες μικροκαλ
λιεργητές.
παρακαλούμε και ζητάμε
από την Υπηρεσία να παρα

χωρηθεί σε μας, δηλαδή στα
μέλη του Συλλόγου μας, για
καλλι έργε ια και
μελλοντική
πλήρη αποκατάσταση, έχον
τες προς τούτο όλα τα νόμιμα
προσόντα.

Για να γίνει καλλιεργήσιμο
το κτήμα αυτό θα -απαιτηθεί
να γίνουν διάφορες εργασίες,
όπως εκχέρσωση, αποστράγ
γιση κ.λ.π., τις οποίες θα κά
νουμε εμείς με δικά μας έξοδα.
Με κάθε τιμή
Ο αιτών
(Για το Σωματείο)

Ο Πρόεδρος

νία και Γιάννης Γαϊτάνης με
θέμα ο Τύπος στην Αιτωλοα 
καρνανία . Ακολούθησε βρά
βευση των επιζόντων συγγρα
φέων , καθώς και φορέων που
εκδίδουν εφημερίδα . Ήταν
μια συγκινητική και ευγενική

χειρονομία,

πρόεδρος

που εύστοχα ο
της Συνομοσπον

δίας κ . Αλέκος Σάββας τη χα

ρακτήρισε, όχι σαν ένα πολύ
κροτο βραβείο, αλλά σαν ένα
αντίδωρο

στους
πνευματι
κούςεργάτεςτουΝομούμας .
ΣτηνεKδ~λωση6ρα6εύτηKε
η ΑδελΦότητα Πενταλοφητών
για την επιτυχημένη έκδοση

της εφημερίδας "ΠΕΝΤΑΛΟ

ΦΟ
και

- ΠΟΔΟΛΟΒΙΤΣΑ" , καθώς
ο

χωριανός

μας

ΝΙΚΟΣ

ΚΟΥΤΡΟΥ ΛΗΣ για την άοκνη
συγγραΦIK~ του προσπάθεια.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε από
τον ομιλητή κ. Σταφυλά για
τον αξέχαστο Μπάρμπα-Κώ
στα
Πετρονικολό,
για
το
πλούσιο συγvραφικό του έρ

Και δεν θα ήταν άσχημο εάν
ξεφεύγαμε λίγο από τα όρια
του χωριού μας και η βράβευ

ση που προτείνω να απευθυ

νόταν και στον πολυγραφότα
το ΔΙΟΝΥΣΗ
ΜΥΤ ΑΚΗ
και
στους

του

επιζόντες

αείμνηστου

συγγενής

ΚΩΣΤΑΝΤΙ

ΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑ. Προτείνω επί
σης στη Συνομοσπονδία να" α
πευθυνθεί στους δημάρχους

ΜΕΣΟΛΟΓΓιΟΥ- ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ

-

-

ΒΟΝΙΤΣΑΣ και για

τί όχι και σε όλα τα μεγάλα κε
φαλοχώρια των Νομών, προ
κειμένου να γίνει γνωστός σε
όλους

τους

συντοπίτες ,

ο

πνευματικός πλούτος του Νο
μού μας. Στην εποχή της ισο
πέδωσης και πνευματικής πε
νίας που περνάμε, τέτοιες ε
νέργειες

είναι

ανάσα

ζωής.

Από ό , τι πληροφορήθηκα εκ
δήλωσε ήδη ενδιαφέρον
Δήμος Ναυπάκτου.

ο

Ιδού , λοιπόν, η ευκαιρία .
ΑΝΤ. ΣΤΕΛΙΟΣ

γο.

Ο Κρόνος που τρώει
...

από τη σελ.

3

μό μας πρέπε ι να έχε ι πρωταρ
χικό στόχο την αξιοποίηση
των Αρχαίων, Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών
μνημείων
της . Η τουριστική ανάπτυξη
της περιοχής ε ίναι ένας από

τα παιδιά του

Και για να πάμε λίγο πίσω
στην παιδική μας ηλικία σας
θυμίζω εκείνο το σοφό κειμε
νάκι (εθνι κό ομόλογο για τους
νεώτερους) από το Αναγνω

τους στόχους που πρέπει να
εντάσσεται στα αναπτυξιακά

στικό της πρώτης Δημοτικού
που έλεγε ότι στην πολιορκία
της Ακροπόλεως οι Έλληνες έ
δωσαν από το δικό τους μο

προγράμ ματα.
Και είναι απαράδεκτο να πε

ψτιάξουν βόλια και να σταμα

ριμένουν οι αρχαιότητες 15-20
χρόνια (τόσο χρόνο μας λέει η

πείρα ότι διαρκεί κάθε οργανι
σμός) προκειμ ένου να ιδρυθ εί
στο Νομό μας εφορεία αρ
χαιοτήτων. Και θα ιδρυθεί μ ε

την προϋπόθεση ότι και στον
επ ικε ί μενο οργανισμό πάλι δεν
θα συντρέχουν κάποιες σκοπι
μότητες και εφόσον η μέλλου
σα ηγεσία θα έχει την πολιτι
κή βούληση και εφόσον δεν θα

υπάρχει οικονομική στενότη
τα και με την προϋπόθεση ότι
ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΜΝΗ
ΜΕΙΑ .

λύβι στους Τούρκους για να
τήσουν έτσ ι να σπάζουν τα

Μάρμαρα. Αυτά μ ας άφησαν
υποθήκη οι πρόγονοί μας ό,τι

δηλαδή δεν αρκεί να δημιουρ
γείς πολιτισμό, αλλά και να
τον σέβεσαι, να το προστα
τεύεις και να το αξιοποιείς ώ
στε να επ ιτ έλεσει τον ιστ ορικό
τους ρόλο. Δεν φτάνει να γεν

νάς παιδιά , μα κω ία τα μεγα 
λώνεις και όχι να τα καταβρο
χθίζεις όπως ο Κρόνος .
Και τελειώνω με μια περικο
πή από τα απομνημονεύματα
του' lΥ'Ιακρυγιάννη έτσι για να
έχουμε και ένα μέτρο σύγκρι-

σης για το πως βλέπουμε και

το πως θα έπρεπε να βλέπουμε
τις αρχαιότητες. Μας λέει ο
σοφός Γέροντας .
« Είχα δύο αγάλματα περί
φημα, μία γυναίκα κι έναβασι

λόπουλο ατόφια - φαίνονταν
οι φλέβες- τόση εντέλεια είχαν.
Όταν χάλασαν τον Πόρο, τά
χαν πάρει κάτι στρατιώτες και
εις το 'Αργος θα τα πουλού
σαν κάτι Ευρωπαίων. Χίλια
τάλλαρα γύρευαν. Άντεσα κ'
εγώ εκεί, πέρναγα' πήρα τους
στρατιώτες, τους μίλησα . «Αυ
τά και δέκα χιλιάδες τάλλαρα
να σας δώσουνε, να μην το κα
ταδεχτήτε να βγούνε από την
πατρίδα μας. Δι' αυτά πολε

μήσαμεν».

(Βγάζω και

δίνω

τριακόσια πενήντα τάλλαρα) .
Κι όταν φιλιωθούμε με τον Κυ
βερνήτη, (ότ ι τρωγόμαστε), τα
δίνω και σας δίνει ό,τι τοl) ζη
τήσετε δια να μείνουν ε ις την
πατρίδα απάνου».
ΑΝΤ. ΣΤΕΛΙΟΣ

ΠENT~ΔBφB

8
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Απότελέσματα
των εκλογών
της

24

Φλε6άρη

1991.

Τα αποτελέσματα των Εκλογών, όπως τα ανακοίνωσε
η ΕΦορευτική Επιτροπή, είναι τα παρακάτω:
ΕψήΦισαν: 94
'Έγκυρα: Για το Διοικητικό Συμβούλιο

93.

Άκυρα

Έγκυρα: Για Εξελεγκτική Επιτροπή και Ομοσπονδία
Έλαβαν: Για Διοικητικό Συμβούλιο:
Παπαγιάννης Αποστόλης

Θεοδωρογιάννης Λάζαρος

87
73
68
66
65
63
58

Παπαδημητρίου ΞενοΦώντας

31

Κουλουρή Μαργαρίτα
Τσορβαντζής Δημήτριος
Καραπάνος Δημήτριος
Σκουλικαρίτης Παναγιώτης
Κιτιμές Βασίλειος

/

1

94

εκλέγονται οι επτά πρώτοι.
Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία (ΟΠΣγΞ) :
Στέλιος Αντώνης

79
73
70

Καραπάνος Γιώργος
Τσορβαντζ ής Παναγιώτης

Παπαδημητρίου Αθανάσιος

64

Κουτσουπιάς Παναγιώτης

63

Κιτιμές ΠαναγιdJτης

62
60

Κιτιμές Κωνσταντίνος
Τσούκας Παντελής
εκλέγοντα ι οι πέντε πρώτοι.

59

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή :

Τσορβαντζ ή ς Παναγιώτη ς
Κ,ιτιμές Αθανάσιος

83
77
75

Κουτσουπιάς Παναγιώτη ς
εκλέγονται και οι τρεις .
Αθήνα

24

Φλεβάρη

1991

Η ΕΦορε υτική Επιτροπή
Κάππας Νίκος
Κάππας Γιώργος

Καταπόδης Σωτήρης

Χορευτικό
' Αρχισαν οι πρόβες
του Χορευτικού.
Σε όσους και όσες αρέσουν
οι παραδοσιακοί χοροί
μπορούν να εγγραφούν
αφού το δηλώσουν
μέχρι και τις 21 του Απρίλη.

Δωρεάν εκδρομή
Μ εΥάλη ε πιτυΧία σημείωσε η Δωρεάν Εκδρομή που

,
ι

δΙΟΡΥάνωσε η ΑδελΦότητα με τη συνεΡΥασία της Κοι
νότητας στο χωριό, στις 16 και 17 1Ου Μάρτη με την
ευκαιρία της Γενικής ΑΠΟΥραΦής Πληθυσμού .
Τρία πούλμαν και εκατόν πενήντα άτομα ξεκινήσα
με 10 Σάββα1Ο 10 πρωί από τα ΥραΦεία της ΑδελΦότητας
και μετά από ευΧάριστο ταξίδι (μόνο στο Ρίο ταλαιπωρη
θήκαμε λίΥΟ λόΥω καιρού) , Φτάσαμε στο χωριό στις τρεις

και μεΖέ στου Δυσσέα και στου Κε
ρατίνη και τις μεΥάλες ώρες «εν ευθυμία», διάλεξη υ
ψηλού επιπέδου στην ΚαΦετέρια των ΑδελΦών Σκουτέ

Ι

Δεν χρωστάτε
.

"

.

τιποτο

Μετά την ομόφωνη απόφαση του

10 απόΥευμα.
Κρασί 10 βράδυ

ρη

Οι συγχωριανοί μας Δημητρίου Δημοσθένης και Μυτιλήνης Αντώνης σε παλιότερη αιμοδοσία

«RIVER SIDE», , Ακρη - ' Ακρη

Ποτάμι.

Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελ·
φότητας να γίνει εκκαθάριση του
μητρώου των μελών, προκύπτει ότι
όλα τα μέλη έχουν εκπληρώσει τις

ΛίΥος ύπνος, και την Κυριακή 10 πρωί, ευτυΧώς μετά
την αΠΟΥραΦή , τις μικρές ώρες (εν μπούνα), ξανά Διά
λεξη στην ΚαΦετέρια των ΑδελΦών Σκουτέρη «RIVER

ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι
το τέλος του 1990 και δεν χρωστάει

SIDE», ,Ακρη - ' Ακρη

Οι ταμειακές υποχρεώσεις των
μελών ισχύουν μόνο από το Γενάρη
του 1991 και είναι 100 δρχ. το μήνα.

Ποτάμι.

Περίπατο το κολατσιό στην Παραλία (άκρη

- άκρη

Ποτάμι) , επίσκεψη στο ΚρυΦό , αΥκαλιές , Φιλιά, δεμα
τάκια στα πορτ-μπαΥκάΖ (πατάτες, πoρτo~άλια, ,ψω
μί χωριάτικο, τσίντσιΦα από την Παλιόστανη και

από

10

στόμα της Λάκας και άλλα πολλά) και στα λεω

Φορεία Υια επιστροΦή .

Καλαμπούρι στο δρόμο , ανέκδοτα (6ε-νΖι-νάτικο) και

10 βράδυ στις εννιά στην Αθήνα .

Την Δωρεάν Εκδρομή χρηματοδότησαν η ΑδελΦό 
τητα μαΖί με την Κοινότητα .

κανένας και τίποτα.

Αιμοδοσία
.

Ξέρουμε όλοι, πως το Αίμα

ε ίναι η Ζωή .

Ξέρουμε ακόμα ότι το Αίμα
δε ν αγοράζε ται, ούτε πουλ ιέ
τ αι.

Μονάχα προσΦέρεται .
Κάθ ε Π ενταλοΦίτη ς έχει υ
ποχρ έωση να προσΦ έ ρ ε ι λίγ ο
απ ' το Αί μα το υ γ ι α ν α σώσει

Ελάτ ε

κι

όλοι

το υ , τον χωριανό το υ , το ν συ 

ν άνθρωπό του , τον ίδιο του
το ν εαυτό .
ΤΗΝ Κ Υ ΡΙΑ ΚΗ

21

του Α 

πρίλη η Αδελ Φ ότ ητα δ ιοργ α 
νώνε ι

αιμο ληψία

Φ ε ία τη ς:

στα

γ ρα

να

νένα άλλο τρόπο δεν μπο
ρούμε να το έ χ ουμε , όταν το
χρ ε ιαζόμαστε.
Την Κυριακή

21

του Απρί

λη η ΑδελΦότητα διοργανώ
ν ε ι αιμο ληψία . Α ς αναλάβου

. με ό λοι τις ευθύνες μας .

αν χρ ε ιασθε ί τ ο ν π ατ έ ρα το υ ,

τον αδ ελ Φό του , το παιδί τ ου ,
το ν γε ίτονά του, το ν Φίλ ο

μαζ ί

προσΦέρουμε αυτό που με κα

ιιιο,

uwu, c. "., uu νu!luμc.., σας
στο συγχωριανό μας Βαγ

γέλη Χαραλάμπους, τηλέ
φωνο

31732.

ΟΣΟΙ μένετε στα Γιάννε
να, στον επίσης συγχωρια
νό μας Πάνο Τζακώστα, τη
λέφωνο

29236.

