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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

δρ)( , το χρόνο

-

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1992

Επτά εκατομμύρια
από την Ιερά
Μητρόπολη Αιτωλ/νίας
για την Εκκλησία
Επτά εκατομμύρια δραχμές περίπου συγκεν
τρώθηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών
της εκκλησίας του χωριού μας από ενέργειες
της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλοακαρνανίας.
Αναλυτι κότερα :
Από ιερούς ναούς της Μητρόπολης 6.275.296
δραχμές.
Από Ιερείς της Μητρόπολης 490.500 δραχμές .

Φίλοl της ΑδελΦότητας οι τυχεροί
ΕπnυΧία σημείωσε η Λα
χειοΦόρος Αγορά της Αδελ

..
.'.

Φότπτος που έγινε ΤΠ Δευτέ
,.

ρα 2 Νοεμβρίου σύμΦωνα
με το λαϊκό λαχείο .

ΠΡΩΤΟΣ ΤΥΧΕΡΟΣ:
Ο Φίλος τπς ΑδελΦότητος
ΜιΧάλης Οδυσσέας με το

Νο 432 κέρδισε τον πρώτο
λαχνό

και

εισέπραξε

200.000

χιλιάδες δραχμές.

Ο
Οδυσσέας πρόσΦερε
στην ΑδελΦότπτο 10.000 χι

πραξε

40.000

χιλιάδες

Και οι τρεις τυχεροί εί

ναι υπάλληλοι στη Διεύ
θυνση Τεχνικών υπηρε
σιών του I.κ.Α. και αγό
ρασαν

Κανένας ΠενταλοΦίτης δεν πρέΠέΙ να λείψει από
την εκδήλωση αυτή της ΑδελΦότητας.
Για την καλύτερη ορ γάνωση τη ς ε κδή λωση ς το
Διοικητικό Συμβού λ ιο τη ς Αδε λ Φότητα ς παρακα λε ί

τους Φί λους 'και τα μέλ η να προμηθευτούν από τώρα
τι ς προσκλητήρι ες κάρτ ες.

Επίσης

όσοι

χωριανοί

και

Φίλοι

μπορο ύν

να

προσΦέρουν δώρα γ ια την παραπάνω ε κδήλωση ας
τη λεΦωνήσουν σ ε οποιοδήποτε μέλο ς του Διοικητι
κού Συμβου λίου.

του rεvάρη και ώρα

'10

τα μας και θα μοιρασθούν δώρα για τα ,παιδιά των
μελών της Αδελφότητας ηλι κίας 12 χρονών και κά

δραχμές.

.

10

ιπτος Παύλος Βασιλείου
με το Νο 435 κέρδισε τον
δεύτερο λαχνό και εισέπρα
ξε 60.000 χιλιάδες δραχ

τον τρίτο Λαχνό και εισέ

.

λωση την κυριακή σης
το πρωί.

ΤΡΙΤΟΣ ΤΥΧΕΡΟΣ: Ο
Φίλος
τπς
ΑδελΦότητος
ΓιώΡΥος
Διαμαντόπου
λος με το Νο 429 κέρδισε

γλέντι.

Για τις γιορτές των Χριστουγ έν νων και του και

νούργιου χρόνου η Αδελφότητα διοργανώνει εκδή

Λιάδες δραχμές.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ
ΤΥΧΕΡΟΣ: Ο Φίλος τπς ΑδελΦό 

μές. Ο Παύλος πρόσΦερε
οτπν ΑδελΦότητο 5.000 χι
λιάδες δραχμές.

Στις 12 του Φλε6άρη ημέρα Παρασκευή και ώρα 9
το βράδυ οι Φίλοι και τα μέλη της ΑδελΦότητας
γλεντάνε στο κοσμικό κέντρο «ΑΓΡΙΜΙΑ)).
Διεύθυνση : Λιοσίων και Μάγιερ (Βασταξή 4) κον.
τά στην πλατεία Βάθης . ΤηλέΦωνο 52.44.739.
Ο Μάκης Μπέκος, η ΣοΦία Κολητήρη, ο Θανάσης
Βαρσαμάς, η Ζέτα Οικονόμου, ο Μετζελόπουλος και
άλλοι Kαλλ ιτέχνε~ της Δημοτικής και Λαϊκής μου 
σικής μας υπόσχονται ένα γνήσιο ΠενταλοΦίτικο

Δώρα για τα παιδιά
των μελών της ΑδελΦότητας

ΤΟ

Τυχερά

Λαχεία

από τον συνάδελΦό τους
και πρώην Πρόεδρο της

ΑδελΦότητας

ΜιΧάλη

Τ σορβανΤΖή.

Πέθανε ο
Στυλιανός Χούτας
Πέθανε στις 21-9-92 σε ηλικία 84 ε
τών ο παλαιός πολιτικός Στυλιανός
Χούτας. Γε ννήθ ηκε στην Κεχρινιά Β άλ
του Αιτωλ/νίας. Σπούδασε Ι ατρ ική και
εξάσκησε το επάγγελμα του γιατρού .
Κα τά τη ν Κατοχή , ήταν ε πι κεφαλής των
Εθνικώ ν Ομάδων Ελλή νων Α νταρτών ,
όπου συνεργάστηκε με τον ΕΔΕΣ του
Ναπ . Ζ έρ βα και έλαβε μέρος στη Μάχη
του Μακρυ νόμους 14-22 lουλίου 1943
εναν τίο ν των Ι ταλών και Γ ερ μ ανών . Ε
κλεγόταν συνεχώς Βουλ ευ τή ς του
Κέντρου απ ' το 1946 ως και 1977, χρη
ματίσας επί Γ εωργίου Παπα νδρέου και
γπουργός Δημ . Έργων. Η κηδεία του
έγινε στο Α ' Νεκροταφε ί ο Α θηνών .

Στην εκδήλωση που θα γίνει στα γραφεία της Α
δελφότητας θα κόψουμε την Πρωτοχρονιάτικη πίτ

τω .

Περιμένουμε εσάς και τα παιδιά σας για να γιορ
τάσουμε όλοι μαζί σε οικογενειακό και Πενταλοφί
ΤΙΚΟ περιβάλλον.

Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν.

ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Μεγάλη είναι η σπουδαιότη
τα του δρόμου που ενώνει τις
Κοινότητες Λεσινίου

- nεντα

λόφου - Στρογγυλο60υνίου nαλαιομάνινας - Ρίγανης - Γου
ριώτισσας • Οχθίων γι ' αυτό
και θα πρεπει να χα ρακτηρι 
σθεί ως επαρχ ιακό ς. Ο δρόμος
αυτός εξυπηρετεί πολλές κοι
νότητες που έχουν μ εγάλο
πληθυσμό και είναι άδικο να
βρίσκεται σε άσχημη κατάστα
ση. Με τον χαρακτ ηρισμ ό του

δρό μου ως επαρχιακού οι πι
στώσε ι ς από το Νομαρχιακό
Ταμ είο θα αυξ ηθούν σ ημαντι-

κά με αποτέλεσμα ο δρόμος να
επισκευασθεί κατάλληλα και
έχει ελλείψεις πολλές ο δρό
μος . Σε πολλά σημεία του έχει
λακούβ ες και καθόλου τεχνι

κά, με κίνδυνο για τα τροχο
φόρα που θ α επιχειρήσουν να
περ άσουν. Οι κάτοικοι κάνουν
έκκλ ηση στον κ . Νομάρχη να ε
ξετάσει το θέμα με συμπάθεια
και να ε ισηγηθε ί το χαρακτηρι
σ μ ό του δρόμου επαρχιακό ,
εγκρίνοντας παράλληλα σχετι
κή πίστωση.
(Α ΠΟ ΤΗΝ « ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ
ΝΙΚΗ »).

....-Στον κήπο των ηρώων
ο καλόγερος της Κλεισούρας
Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου έγιναν στον κήπο των
Ηρώων στο Μεσολόγγι τα αποκαλυπτήρια της προ
τομής του καλόγερου της Κλεισούρας Ιωόννη Γού
ναρη (Ζούκα).
Ο θρυλικός καλόγερος έσωσε το Μεσολόγγι κατά
την Α ' πολιορκία τα Χριστούγεννα του 1822.
Ο δωρητής - απόγονος του καλόγερου κ. Νίκος

Ζούκας τιμήθηκε με αναμνηστική πλακέτα .

-
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Αποχαιρετιστήρίος Επιστολή
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

-

Η Δήμητρα Τσάμη συζ.

Δημήτρη Σταθε λ άκη γέ ν ν ησ ε

Του αείμνηστου π ρωτοπρεσβύτερου
Όυγχωριανού μας Αθανάσιου Πετρονικολού

κορίτσι.

συζ.

Φώτη

Βάννα γέννησ ε

κορίτσι .

Eυχόμα~τε να τους ζήσουν.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

. -

Ο Ευθύμιος Κουκουρδέ

λης βάπτισε το γ ιο του Βασί

λειο

-

Νικόλαο.

. Ευχόμαστε να' τους ζήσει.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

-

Ο Σπύρος κωνσταντίνο\)

του Συμεών, αρραβωνιάστηκε

με την Αθανασία Καταπόδη
του Παντ ελή .

-

(Παπα σά κ.α)

Η Παρασκευ.ή Καταπόδη

Η

Αλεξία

Μπίκα

το υ

Χρήστου αρραβωνίαστηκε με
τον Δημήτριο Μολώνη από
το Α γ ρίνιο.

Ευχόμαστε καλά στέΦανα .

ΘΑΝΑΤΟΙ '

- Ο Αθανάσιος ΠετρoνΙKό~
λός, ιερέας.
.'
- Ο Αλέξης Πετρονίκολός
του Σωκράτη .

Ευχόμαστε στους οικείους

του ς τα θε ρμά μας συλλυπη 
τήρια .

Όταν κατά το έτος

1941

επέστρ εψα από το

Βρήκα και παρέλαβα έναν μισοΦτιαγμένον

με εξέλεξε και με διόρισε Εκκλησιαστικό Σύ μ

τοίχο του νέου Ιερού Ναού εντός του οποίου
ευρίσκετο ο παλαιός Ναός. Μέσα δε , σε μια

βουλο και ταμία του Ιερού Ναού μας.
ΔυστυΧώς, μέσα σ' ένα ακριβώς χρόνο αρ

ρώστησε και πέθανε , ο ιερεύς μας, ως . ήτο ε

πόμενον ανέλαβα εγώ όλο το βάρος της διευ
θύνσεως και ως διοικήσεως του Ιερού Ναού .
Η κατάστασις ήτοτότε ανώμαλος και δύσκο
λος. Χάρις όμως εις triv επιμονή μου κάτόρθω
να πάντοτε να μη λείπη από το χωριό μας ο
ιερεύς. Η κατάστασις αυτή διήρκεσε 4 ακριβώς
χρόνια .

Πυροσβεστική Υπηρεσία
Βλάβες Ο .Τ.Ε .
Βλάβες Δ.Ε.Η.

Βλάβες Ύδρευσης

μίας
Μετεωρολογικό Δελτίο
ΩΡΑ
Δελτίο Ε ιδήσεων
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

149
141
115

(0631)

Κρατικό Νοσοκομε ίο
Πυροσβεστική Υπηρεσία

Ελληνική Αστυνομία
Βλάβες Ο.Τ.Ε.
Βλάβες Δ . Ε . Η .

22268
199
100
121
22260

Αποτελέσματα ΠΡΟΠΟ , Λαχεία , ΛΟΠΟ και Ιπποδρομίας
ΩΡΑ
Δελτίο Ειδήσεων
Μετεωρολογικό Δελτίο
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

(0634)

Υγε ιονομικός Σταθμός
Πυροσβεστική Υπηρεσία

Ελληνική Αστυνομία
Βλάβες Ο .Τ.Ε .
Βλάβες Δ.Ε.Η.

27672
22199
27258
22121
27248

Αποτελέσματα προπο , Λα-

χεία, ΛΟΠΟ και Ιπποδρομίας
ΩΡΑ
Δελτίο Ειδήσεων
Μετεωρολογικό Δελτίο

11 1
141
115
149

αντίστοιχης

Δ/νσης

της

Νομαρ

χίας Άρτας.

-

Με

απόφαση

του

κ.

Υ

πoυργoύ Γεωργίας καθορίζον

νισχύσεων σε δραχμές στους

Ευχαριστώ τον Πανοσ. Αρχιμανδρίων κ.
Θεόδωρον Ευαγγελάτον για την καλωσύνη

δικαιούχους καθορίστηκε ως

Ο Ναός μας εσωτερικώς είναι εξοπλισμένος
με τα τελειώτερα μέσα που απαιτεί η σημερινή

εξέλιξις αλλά και εξωτερικώς με πλατείαν , δεν
δροΦύτευση και κλίμακες. Σταματάω και κλεί
νω το γράμμα.
Υποβάλω

θερμές

ευχαριστίες

στον Σεβα

του .

Ευχαριστώ τον κ. Θεόδωρον ΒλαΧόπουλον
γραμματέα και Θεολόγο της Ιεράς Μητροπό

λεως για τις τόσες καλωσύνες που προς εμέ
προσέΦερε.
Ευχαριστώ και όλους όσους εργάΖονται στην
Ιερά Μητρόπολη .

Και τώρα γονατίΖω και κλαίω προ του νωπού
τάΦου του πολυαγαπημένου μου Αλέξη πρωτο

σω διότι υπήρξε υπέροχος και εκλεκτός σ ' όλες

κογένειές σας .

και οι λεπτομέ
του

Με αγάπη και ΕυΧές

μ ' όλη μου την ψυχήν την συγΧώρησιν, άν

Αθανάσιος Πετρονικολός συνταξιούχος ιερεύς
ΠεντάλοΦος 8/3/1984

πος .

ΑΔΕΙΕΣ ΟIΚΟΔΟΜΩΝ

ΠENT~ΔEITEI
!(

ΤοπογραΦικά διαγράμματα

ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΣΑΛΗ

Π

EJ

Η Ελένη Κασσαλή, που είναι κόρη του συμπατριώ
τη μας Γιώργου . Κασσαλή, για τα μέλη και τους φί
λους της Αδελφότητας έχει ειδικές τιμές

με το Νόμο

εσπεριδοειδών που υπέστη 
σαν ζημιές από πυρκαγιές ,
χιονοπτώσεις και άλλες δυ
σμενείς καιρικές συνθήκες
κατά το

1991 » στο

Νομό Αιτωλ/

Το ύψος των οικονομικών ε

εξής , εΦ' όσον οι κάτωθι εργα
σίες γίνουν μέσα στο 1992:
α . 3.400 δρχ . για το κάθε
δέντρο στην περίπτωση επα

νασύστασης με εκρίζωση και
επαναφύτευση ή και καρατό
μηση στον κορμό .

β. 1.800 δρχ. για κάθε δέν
τρο στην περίπτωση ανασύ
στασης

με

καρατόμηση των'

πρωτογενών κλάδων (βραχιό

Αθηνών

ΚαταΘκευές - Ε-πισκευές
Μνημεία - ΠεριΦράξεις

-

ΤηλέΦ .

Για τις περιπτώσεις που η α 
νασύσταση θα πραγματοποιη

θεί το έτος 1993 το ύψος των
ενισχύσεων θα καθοριστεί με
Γεωργίας.

Στο ανωτέρω πρόγραμμα
εντάσσονται γενικά οι ιδιο
κτήτες εσπεριδοειδών ή και οι
νόμιμοι ενοικιαστές αυτών .
Όσοι απ · αυτούς δεν υπέβα
λαν για διαφόρους λόγους δη

λώσεις μέσα στις προθεσμίες
που είχαν ορισθεί, μπορούν να
για εξατομίκευση των
ζημιών το αργότερο μέχρι 3112-92 στην Δ/νση Γεωργίας Αι

1599/86

Σωκρότους

Αθήνα

χιόνωΎ) .

υποβάλλουν δηλώσεις του Ν .

- Ιδιοκτήτης

Αδελφότης Πενταλοφιτών

60
52.41 .185

τωλ/νίας στο Μεσολόγγι ή στα
κατά τόπους Γραφεία Γεωρ 

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας

γίας .
Περισσότερες πληροφορίες

Υπεύθυνος Σύνταξης:

δίδονται σχετικά από την Δ/

Υπεύθυνος ύλης :

Μιχάλης Τσορβαντζής
Φωτοστοιχειοθεσία
«Μ.

Συνεργείο Συντήρησης Κτιρίων

EJ ί\ EJ Β Ι Τ1Η\ 11

Εκδότης

ΔΙΠΛ. ΠΟΛIΤιΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε_Μ.Π.

43 25 964

Δ

Διευθύνσεις σύμφωνα

Επιβλέψεις

- Εκτύπωση :

Γ. ΖΩΡΖΟΣ Ο.Ε.»

&

Μεσολογγίου

Αθήνα

-

10 & Μόνης
33.01 .600

Τηλ .

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα
ή

μη ,

δεν

νση Γεωργίας Αιτωλ/νίας στο
0631 /22466 τις ερ

τηλέφωνο

γάσιμες ώρες και ημέρες .
ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

επιστρέφονται

Παντός είδου5 οικοδομικές · εργασίες

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΟΥΠΙΤΣΑΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ
Άρτια τεχνική κατάρτηση

Άμεση εξυπηρέτηοο
Τιμές λονικές
Έδρα : Πενιά λοΦο

προ

γράμματος «Ανασύσταση των

νέα απόφαση του κ . Υπουργού

γνώμη και συγχώρησιν καθώς και εγώ παρέχω

ΤΗΛΕΦ.

εφαρμογής

γ. 1.200 δρχ. για κάθε δέν
τρο στην περίπτωση ανασύ
στασης με καρατόμηση των
δευτερογενών κλάδων (βρα

έχω Φταίξει ή βλάψει οιονδήποτε Ζητώ συγ

-

1992

ρειες

νων).

Δεν επαννέλλομαι ούτε ισχυρίΖομε τον αλάν
θαστον και αναμάρτητον γι ' αυτόν αν τυΧόν

Μελέτες

έτους

συνεργάτη μου που ποτέ δεν θα τον λησμονή

του τις εκδηλώσεις. Ο Κύριος ας τον κατατάξει
και αναπαύσει στους κόλπόυς των Αβραάμ και
πάντων των ΠατριαρΧών και ας ψάλλει εκεί και
ας υμνεί και υμνολογεί τον Θεόν .
Συγχωριανοί μου σας αποχαιρετώ και Σας
εύχομαι υγείαν , ευτυΧίαν και προκοπήν στις οι

θρωποι είμαστε και τα λάθη τα κάνει ο άνθρω 

ται οι οικονομικές ενισχύσεις

ψάλτη του Ιερού -μας Ναού του αλησμόνητου

Θερμά συγχαρητήρια και καλές δουλειές

111
141
115
149

χρι τώρα Προϊστάμενος

έχει μετρημούς.

Ήτοι έχουμε συνολικά έτη υπηρεσίας και ε
Φημερίας 41 χρόνια αν προσθέσουμε και 9 έτη
ακόμη ως βοηθός ιερόπαιδο έχουμε μισό αιώ

σω στα όρια της μετριοΦροσύνης μου .

1Γ1

ρικών της Νομαρχίας ανέλαβε
ο κ . Ψαλλίδας Βασίλειος, μέ

νίας.

στις επεμβάσεις μου' δεν τις ονομάΖω με λε
πτομέρεια και με ακρίβεια διότι θα προσκρού

Αποτελέσματα ΠΡΟΠΟ , Λαχεία , ΛΟΠΟ και Ιπποδρο-

δρομή και την θυσίαν των συγχωριανών αΦ '
ενός και αΦ ' ετέρου με τις υπεράνθρωπες
προσπάθειες και τον υπερβολικόν Ζήλο του

καθήκοντα

26-11-92

σμιώτατο Μητροπολίτην μας και καλό μου Δε
σπότην κ. κ. Θεόκλητον που η αγάπη του δεν

καλύτερος .και πάλιν εδώ τονίΖω ότι με αγάπη
προσέΦερα ό , τι ημπορούσα ακόμη και πολύ
δυσάρεστα γεγονότα είχον αποΦευΧθή Χάρις

Ελληνική Αστυνομία

πάνες ξεπέρασαν το ποσό των 2.500.000 και
(Ιν ερωτήση κανείς πώς έγινε αυτό το θαύμα
του δίνουμε την απάνωση : Έγινε με ων συν

Από

Προϊσταμένου Δ/ νσης Εσωτε

χος .

είπα το όχι , σε κάθε έρανο r,ίμoυνα πρώτος και

Οδική Βοήθεια

που σήμερα διεκδικεί ων πρώτη θέση. Οι δα

γράΦοντος, όχι μόνο κόπους και ιδρώτα δια
θέσαμε αλλά , και δάκρυα .

καθενός.
Είναι άπειρες και αμέτρητες οι διευκολύνσεις
και εξυπηρετήσεις που με προθυμίαν και αγά
πην προσέΦερα στον καθένα μας. Εις ουδένα

22-222
104
100
199
131
125
35541

δεκαετία 1954-1964 παρουσιάσαμε έναν με
γαλοπρεπή και επιβλητικό και υπέροχο Ναό

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, τότε Αιτω
λίας και Ακαρνανίας μ . Ιερόθεος με εξέλεξε και
με εχειροτόνησε Ιεροδιάκονο στις 5.10.46 και
εν συνεχεία την 27.10.46 με εχειροτόνησε
Πρεσβύτερον την δε 8.2.47 τοποθετήθηκα και
ανέλαβα υπηρεσία ως τακτικός εΦημέριος του
χωριού μου και ακριβώς έπειτα από 37 ολό
κληρα χρόνια ήτοι ων 8.2.84 έγινα συνταξιού

Ναόν αυτόν .
Μέσα σ' αυτά τα χρόνια της εΦημερίδας μου
εργάστηκα τιμίως και ευσυνειδήτως. Ουδέποτε
έβλαψα ενορίτην , τουναντίον παντού και πάν
τοτε ήμουνα στη διάθεση και εξυπηρέτηση του

rενικό Νοσοκομείο

σία :

χωριού μας Αιδι:;σ. Παπα-Πάνος Λαλαπάνος ,

να υπηρεσίας και εργασίας μέσα στον Ιερό

χρήσιμα
τηλέφωνα
ΑΓΡΙΝΙΟ (0641)

Και τώρα ας πούμε και λίγα για την Εκκλη

μέτωπο ως Αλβανίας, ο τότε εΦημέριος τόυ

Στερεά καύσιμα

Καυσόξυλα παντός τύπου
,Αριστη Ποιότητα
Παραδοτέα σro σπίη
Τιμές λογικές

Κουκουρδέλης Ευθύμιος
ΠεντάλοΦο

Ι
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Ο Αρχαίος Δήμος της Alνlά~oς
του

Νομού

Αιτωλοακαρνανιας

Συνέχεια από το προηγούμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Το 1932 ή 1933, δεν θυμάμαι
καλά, έγινε η εκχέρσωση απ ό
την Εταιρεία Χαριλάου , με σύγ·

χρονα για την εποχή μηχανή·
ματα, με τρακτέρ μάρκας Καρ
τεπέλαρ, αρκετά αλυσιδοΦό·
ρα , δυνατοί εκσκαφε ί ς και
πάρα πολλοί εργάτες, που
δούλευαν στην εταιρεία του
Χαριλάου . Μικρά παιδάκια , ι
δίως αγοράκια τρέχανε να
δούνε αυτά τα μεγαθήρια. Θυ
μάμαι ότι αρχίσανε από τον
μύλο Κολορή όπου έγινε δια
πλάτυνση και καθάρισμα του
φυσικού Αυλακιού από τα δέν
τρα , τα αγριοκαλάμια, τα διά
φορα χόρτα και φύκια του Νε
ρού , ώστε ελεύθερα τα νερά να
φύγουν προς τη θάλασσα.
Διαμόρφωση του Έλους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Τώρα , για όλα αυτά δεν ξέ 
ρω και πολλά πράγματα για
το σημερινό Λεσίνη. Έχω μ ά 

' θ ε ι ότι έχει μοιραστεί στους α

κτήμονες. Είναι όμως κάπως
εγκαταλελειμμένο . Έχει αρκε
τά νέ ρα κι είναι σήμερα ένα πο
λύ μεγάλο και πανέμορφο πέ
ριβόλι . Αν το φροντίσουν θα α
ποδώσει τα τριπλάσια.
Ο Δ ήμ ο<; . ο π απάς και ο

Ν έος της Αινιάδος ας προσπα
θήσουν να το κάνουν πιο ό

μορφο . Αξίζει ο κόπος. Σίγου
ρα υπάρχει τρόπος να γίνει
καλύτερο!

και του πλούσιου εδάφους

Ο αΥώνας του χωριού

Σε λίγα χρόνια αυτός ο Βάλ
τος έγινε ένας πλούσιος Πα
ράδεισος, που με μαθηματική
ακρίβεια, έγινε η μεταμόρφω
ση του εδάφους. Όλα τα αυ

Ποδολοβίτσια Πεντάλοφο

λάκια τρέχανε ανενόχλητα με
τα καταγάργαρα νερά τους,
ύστερα από το καθάριμα που
έγινε απ' τα τότε σύγχρονα μη
χανήματα.
Καινούργια έργα έγιναν για
τη διαμόρφωση του εδάφους.
Το κάθε κομμάτι εδάφους ή 
ταν από

200

στρέμματα περί-

για τον Βάλτο το λεσίνη

Ιστορικά έγγραφα
Της

17 Αυγούστου
1838
Το έτος 1822 πολιορκημένοι
εν κατοχή

στην Παναγία τη Λεσινιώτισα
οι ήρωες της περιοχής του Δή
μου Αινιάδος.
Αγαπητοί φίλοι χωριανοί ,
θα γράψω λίγα, που ο φίλος
μας και χωριανός μας Μιχάλης
Σκούτερης , που αρκετ.ά αγω
νίστηκε να ερευνά και έβγαλε

σιος

Κορο ό σης ,

Αποστόλης

Τζουμερικι ώτης , Δήμος Κα
πώνης , Αναστάσιος Κοτζάνος ,
Ιω . Καραμετζής . Τα περισσό
τερα ονόματα είναι χωριανοί
μας , που αγωνίστηκαν περί

που

154

χρόνια για την άδικη

μοίρα σ' αυτόν τον Βάλτο και
πιο νεώτερα ονόματα: Τσορ
βαντζής, Δημητρούκας, Πα
πανικολός, Φίλις , Δημητρίου,
Θανασάς , Μουσουλής, Κου

τρούλης, Λιαροκάπη'ς i>ώσος
που έσχιζαν με τα υπέροχα
μονόξυλά τους τα παρθένα
αυλάκια με το άφθονό της τό
τε εποχής κυνήγι.
Και ορισμενοι από αυτά τα
ονόματα, ήτανε υπέροχοι αυ

τοδίδακτοι τεχνίτες που έφτια
χναν τα υπέροχα για σήμερα:
αντίκες, σκάφες, σκαφίδια,
μπισίκια, κασέλες, ντουλάπια
και άλλα ωραία σκαλιστά αντι
κείμενα από τα ωραία δένδρα
φράξια.
Αγαπητοί χωριανοί , Πεντα
λοφίτες,

Οι πρόγονοί μας που αγω
νίστηκαν πολύ σκληρά γι ' αυ
τό τον Βάλτο που έλεγαν μια
μέρα τα παιδιά μας θα χορτά
σουν το ψωμί που εμείς δεν το

χορτάσαμε ποτέ , από αυτόν
τον παρθένο τόπο , αλλά δυ
στυχώς το απολαμβάνουν άλ
λοι που δεν το ξέρουν . Άλλοι

κόποι πήγαν χαμένοι, και των
προγόνων μας αλλά και των

Προσκύνημα στη παναγία τη Λεσινιώτισα

χάρις

στο

πλούσιο

λαν μ έσα στον κλοιό του δήθεν
περάσματος και χάθηκαν πολ
λοί καβαλάρηδες και αρκετό
πεζικό από τις τρύπες που
βούλιαξαν και τις βδέλλες .

έδαφος

που έχει.

_

Ο Έλληνας γεννήθηκε ελεύ
θερος και γενναίος και θα πο

λεμάει κάθε εχθρό που θα ενο
χλεί την πάντα ωραία Πατρίδα
μας , για το πολύ μεγάλο αγα
θό για τον άνθρωπο , την ελευ
θερία. Έτσι, και στην περί,οδο
τότε του 1821 αρκετοί πρόγο
νοί μας αγωνίστηκαν πολύ
σκληρά επί αρκετά χρόνια , για
να είμαστε ελεύθεροι σήμερα .
Μια παράδοση λέει, από

1943

Και στην περίοδο αυτή η πε
ριοχή βοήθησε πάρα πολύ τα
ηρωικά παλικάρια μας για την
ελευθερία, γιατί τότε το Λεσίνι
ήταν πολύ πλούσιο, με άφθο
νΟ , σιτάρι και καλαμπόκι, που
το ΕΛΑΣ και το ΕΛΑΝ, είχαν αρ
κετά εξυπηρετηθεί στο ζήτημα
της διατροφής και από το
πλούσιο δασοσοστικό .
Αλλά
δυστυχώς,
αρκετά
χρόνια οι παράγοντες του Υ
πουργείου Γεωργίας τους κο
ρόιδευαν και θα αναφέρω ένα
περιστατικό από πληροφο
ρίες επί Κυβέρνησης Καραμαν

στόμα σε στόμα: Κάποτε έγινε

μια μεγάλη επίθεση των Τούρ
κων και οπισθοχωρώντας οι
δικοί μας έφτασαν κοντά στο
πέρασμα για την Παναγία την
Λεσινιώτισσα .

Περιγραφή

Περιοχή : Πήγασος , η λεγό
μενη « απάτη».
Ένα μέρος που οι πρόγονοί
μας τότε ξέρανε το πέρασμα,
γιατί ήταν πολύ επικίνδυνο
στην περιοχή αυτή. Είχε αρκε
τές
επικίνδυνες
βαλτώδεις
τρύπες που χανόσουνα , αλλά

λή το 1974, μετά την πτώση
των Απριλιανών της Δικτατο
ρίας, που Υπουργός Γεωργίας
ήταν ο Μπούτος , πήγαν ο Γυ
μνασιάρχης ο Κώστας Πετρο
νικολός και ο νέος Πρόεδρος

του Συλλόγου Ακτημόνων Δη- .
μήτριος Μασούρας , στον Υ
πουργό τότε Δικαιοσύνης Στα
μάτη. Δεν τους δέχθηκε, από
..... στη σελ. 7

και πολΛές βδέλλες.

Ένα μεΥάλο στρατήΥημα
Καθυστέρησαν τους βάρβα
ρους Τούρκους και τους έβα-

ι

αuτοκινητα

"

Εθνική Αντίσταση

-

ανταλλακτικά
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Οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν από το έτος του 1821 από
τα γύρω γειτονικά χωριά Κατοχή , Κατούνα και την Ποδολοβίτσια , που μέσα σ' αυτόν
τον βάλτο είναι χυμένο αρκετό
αίμα και ιδρώτας από τους
προγόνους μας που αγωνί-

φή .

στη καν κατά το 1822, 1838,
1873. Όπως γράφουν ιστορικά έγγραφα , ορισμένων πολ-

Για αρκετά χρόνια δούλευε
καλά η εταιρεία , με καλή διοί-

κηση και νοικοκυρεμένα. Μετά

τον πόλεμο του 1940 η εταιρεία
Λεσίνη έχασε τον έλεγχό της
και έπεσε σε άλλα χέρια .
Κρατικοποιήθηκε και ό , τι
κρατικοποιείται χάνει την ζων-

τάνια του, στον τόπο που λέγεται ΕΛΛΑΔΑ.

λών χωριανών μας τα ονόμα-

τά τους είναι τα ακόλουθα :
Σταθελάκης , Γιαννάκης , Νικολός Κοσταρέλης , Χρήστος Τζελέπης , Νικόλαος Κοσταρέλης,
Πέτρος

Λυμπέριος ,

Γιάννος

Φλέρης,
Φώτης
Ιωάννου,
Γεώργιος Καπώνης, Αναστά-

ΕΚΘΕΣΗ ΣΑΛΟΝΙΩΝ

~
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Άποψη από τον Αεσινιώτιιω Κάμπο.

τη συγκομιδή . Ήταν το κάτι
άλλο. Πλούτος μεγάλος. Χρήσιμο και μεγάλο έ ργο για την
περιφέρεια . Δεν μπορώ να περιγράψω πώς ζωντάν ε ψε η
περιοχή. Τα πουλιά δεν έφυγαν. Συνέχισαν να έρχονται
γιατί βρίσκανε πιο πολλή τρο-

--

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

~

στο φως αρκετά πολύτιμα για
το χωριό μας ιστορικά και που
οι νέοι θα καμαρώνουν για
τους αγώνες των προγόνων
τους υπέρ της ελευθερίας.

..

~

~

που . Έτσι δημιουργήθηκε ένα
απέ ραντο σύγχρονο περιβόλι .
Ήδη το βαμβάκι και το σιτάρι
ά ρχισαν να αποδίδουν.
Ανυπολόγιστα τα κέρδη από

....

δικών μας . Ο Σύλλογος ακτη
μόνων
Πενταλόφου ,
Πρόε
δρος Νικολάκης Φίλης , Γρη
γόριος Θανασάς , Δημήτριος
Βλαχομήτρος που αγωνίστη
καν αρκετά χρόνια για την
μοίρα του Λεσινίου.

Το ηρωικό μοναστήρι « Πα
ναγία Λεσινιώτισσα » βρίσκεται
σχεδόν στο μέσο του έλους Λε
σ ίνι, στο μέσον από τρεις σε
τέσσαρες λόφους , αρκετά πε
τρώδες , με πλούσια βλάστηση ,
επί το πλείστον αγριλι ές , λίγες
εληές , σκίνα, πουρνάρια και
άλλους μικρούς θάμνους , χτι
σμένο δεν ξέ ρω, ακριβώς, το
1700, ένα αξιοθαύμdστο μονα 
στήρι.
Το μοναστήρι « η Παναγία
Λεσινιώτισσα »
προσέφερε
πάρα πολλά για τον αγώνα
της ελευθερίας και το 1821 και
στον Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο,

ΚΑΝΑΛΙ

100
107,8 F.M. - STEREO
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Η εκτροπή του Αχελώου και οι επιπτώσεις της
ται να παραχθούν είναι πλεο

σότητας του νερού που πρέ

του ποταμού

νασματικά

Ευρωπαϊκή

πει να εισρέει στο Δέλτα του

πιστώνουν ότι η ετήσια παρο

Αχ ε λώου , δεδομένου ότι θα υ

χή δεν είναι

πάρξει μεταφορά νερού από

ρού κατ ' έτος αλλά

ένα υδατικό διαμέρισμα σε άλ

β ι κά κατ ' έτος , γεγονός που

Μεσοχώρας ,

Κοινότητα και θα πληγούν α
κόμη εντονότερα από την τρο
ποποίηση της Κοινής Αγροτι 
κής Πολ ιτικής και τις νέες εξε
λίξεις στο GATT, β) το κόστος
τους θα είναι πολύ υψηλό λό

της Συκιάς , της Πύλης και του

γω του μεγάλου κόστους του

συνολικά 1035 οικήματα και
θα καταστ ραφούν σημαντικά

όλου έργου. Υπολογίζετα ι ότι

κίου

το νερό θα στοιχίσει μέχρι

κοίτης του Αχελώου .

μνημεία .

Η Παναιτωλοακαρνανική Συ
νομοσπονδία (ΠΑΝΣΥ) , που α

νη χρήση λιπασμάτων και φυ

ποτελεί το τριτοβάθμιο όργα
νο των αποδήμων Αιτωλοα 

λέσει

τοφαρμάκων που θα προκα 

ση του έργου της εκτροπής

φράγματα

ματήσουν όλες οι διαδικασίες

της

ότι

από

τα

Μουζακίου θα κατακλυσθούν

για την υλοποίησή του γιατί θα
υπάρξουν οι εξής σοβαρές αρ -

.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

βάσεις για έντονες διαπεριφε
ρειακές συγκρούσε ις μεταξύ

υγροτόπων

και Ανατολικής

20

φορές περισσότερο από σήμε

Με την εκτροπή τίθενται οι

Θα επέλθει σοβαρότατη υ
των

εκεί

Κοινωνικές επιπτώσεις

Υποστηρίζεται

του Αχελώου και ζητά να στα

ποβάθμιση

προβλεπόμενη

εντατικοποίηση της γεωργίας.

καρνάνων , εκφράζει την αντί
θεσή της στην πραγματοποίη

νητικές επιπτώσεις :

η

στην

δια

(1985-1991)
5

δισ . κυβικά νε

αλλάζει

σοβαρή

μα

προϋπόθεση στην οποία στη

ταίωση της κατασκευής των

ρίχθηκε η αρχική ιδέα της ε

φραγμάτων Συκιάς και Αυλα

κτροπής. Για όλους τους πα

επί

της

φυσιολογικής

ραπάνω

τη

κυ

λο . Δεν έχει επίσης εκπονηθεί
μελέτη για την

ριζικά

3,1 δισ.

λόγους

λοακαρνανική

η

βασική

Παναιτω

Συν / δία

είναι

Στη σχετική δημοπρασία έ

πλήρως αντίθετη με τα εξαγ

ρα , γ) τα ενεργειακά οφέλη

λαβε μέρος μία μόνο κοινο 

γελθέντα έργα της εκτροπής

είναι αναμφίβολα ή οριακά και

πραξία , ενώ οι υπόλοιπες τελι

του Αχελώου κα ι ζητά να στα

γι' αυτό η ΔΕΗ έχε ι από μα

κά

κρού αντιταχθεί στο έργο το

σχουν κι ότι έχει παραμερι 

γειες για την υλοποίησή τους
να επανεξετασθεί το θέμα και

αρνήθηκαν

να

συμμετά 

ματήσουν

αμέσως

οι

ενέρ 

των εκβολών του Αχελώου και

Δυτικής

Ελ

οποίο θεωρεί καθαρά πολιτική

του Μεσολογγίου , που προσ
τατεύονται από την συνθήκη
RAMSAR και την κοινοτική ο
δηγία 79/409/ ΕΚ, λόγω της

λάδας για την χρήση των υδά

σθεί η εκτέλεση των αρδευτι 

επιλογή και τελευτα ί α δήλωσε

κών

Θεσσαλικού

στην αν τ ίθετη περίπτωση δη

καρνάνες είναι ιδιαίτερα ανή

ότι θα ζητήσει αποζημίωση σε

κάμπου και προωθείται η ε

λώνει ότι θ ' αγωνιστεί μ ' όλα

περίπτωση εκτέλεσης του έρ

συχο ι γιατί από τον νομό τους ,

κτέλεση

τα νόμιμα μέσα για να μην υ 

γου, δ) η ζωή των φραγμάτων

κεφαλής.

των του Αχελώου . Οι Αιτωλοα

μείωσης των νερών και των
φερτών υλικών που θα φτά

που κατέχει μία απ' τις τελευ
ταίες θέσεις στον πίνακα των

των

νουν στο Δέλτα του Αχελώου
(σοβαρή ρύπανση , αύξηση α
λατότητας , καταστροφή των

αναπτυγμένων νομών της χώ

σεων από την διάβρωση των ε

θα είναι περιορισμένη λόγω

ρας , αφαιΡείται το θείο αυτό
δώρο πριν καν αντιμετωπι
σθούν και λυθούν τα προβλή

λουρονησίδων). Θα υπάρξουν
επομένως επιπτώσεις σε πολ
λά σπάνια φυτικά και ζωικά εί

επιχώ

-

και

στις

εκμεταλλεύσεις

της

πάρξουν οικονομικά οφέλη
από την εκτροπή κι αυ τό δ ιότι :
α) τα γεωργικά και κτηνοτρο

ΒΑΣ.

Ατέλειες περί τη
δημοπρότησητοuέΡΥΟU

φικά προϊόντα που προβλέπε-

Δεν έχει εκπονηθεί , δημο

τα

προβλήματα

επί

της

•11

ΣΥΓΧΡΟΝΑ

μέρους

τν

εκτροπής

(κατασκευή ταμιευτήρων,

υ

σαλική πεδιάδα). Επίσης δεν

VIDIO

τt-4A

το ζήτημα των περιβαλλοντι

S9

& ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

A merI can LIl e Insura n ce C ompan y
Λαγου μιτζή

23
17671 Καλλιθέα
Τηλ . 92 17159 - 92 15411 - 9214063

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ANTInpOInnEIEI

ΒυlLΟ

Οικονομία σε χρόνο

AULTRA BUILD &

-

χρήμα

την ολοκληρωμένη σειρά

χρωμάτων ~ πετυχαίνετε τέλεια αποτελέσματα
χωρίς

Α
ΙΛΙ

ΠΑΝΤΑ

υψηλό

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ

ΣΤΟ
ΟΤΙ

ΧΡΩΜΑ

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

•

ΧΡΩΜΑΤ Α Α ΥΤΟΚ Ι ΝΗΤΩΝ

•

ΗΛΕΚΤΡΟΣγΓΚΟΛΛΗΣΕIΣ

•

ΚΑΛΙΜΠΡΕΣ

•

SUPER · LAMA

•

ΦΟΥΡΝΟΙ

•

ΠΙΣΤΟΛΙΑ

CAR BE8'04CH
SAIMA

Γ. Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Α θ Η Ν Ω Ν 54 - Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ι
ΤΗΛ. 5912754 - 5912787 - 5912710
ΤΕΛΕ:Ξ:: 219 209

Β. ΓΕΩΡΓιΟΥ 5 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ. 41 12 336 • 41 74 277

•
•
•
•
•
•
•

κογΡΤΙΝΟΞγΛΑ ΙΤΑΛ ΙΑΣ . ΑΜΕΡΙΚΗΣ

τοπσΘΕΤΗΣΕIΣ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ - ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΩΝ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΕΛΛ ΗΝΙΚΕΣ

ΚΕΝΤΗΜΑτΑ Χ ΕlροποlΗΤΑ ΚΙΝΑΣ

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΕ Ν ΤΗΜΑΤΑ

ΠΠΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ -

ΚΟΣΤΟΣ

ΕΧΟΥΜΕ

ΒΑΦΗΣ

~lίΙ:Ω

ΓΡΑΒΑΝΗΣ

ΤΟ Α ΤΣΑΛΙΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Χρησιμοποιώντας

370 . S9 02 207 . 59 87 520

M ember Co mpa ny Ο Ι
Am erI can Intern a tiona l Group

AULTRA
40 %

ΑΙΓ AAEQ

Α

ΟΝΟΜΑ

•..

.

Ασφα λιστικός Σ ύμβ ουλος Ζωή ς

ΣΤΙΙ ΗΑΕκτροιγΓΚΟλΑΗΣΕIΣ

...

1~

13

Δημήτρης Λυμπέριος

s. Α.Ι. Μ. Α.

ΠΡΩΤΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΚΑΙΜΑ ΤΙΣ ΤΙΚ Α

κών επιπτώσεων και ιδιαίτερα
το θέμα της ποιότητας και πο-

ΤΕινιΙΝ
το

3219100
9583035

6. Δ. 6. Φ. λ ΥΜΠΕΡΙΟΣ
"'ΙΙ<ΙΟΥ

έχει αντιμετωπισθεί συνολικά

36 27 554

.

θ.

γρότοποι Μεσολογγίου , Θεσ

38

ΤΑ Τ~A~I~τ~r>A ~Yr>nnATKA
xr>nMAΤA AYΤ~KINHΤΩN

...

ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Ο.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΜΙΑΟΥΛΗ 21 - ΑΘΗΝΑ g
νΠOΚlMA: ΘΗΣΕΩΣ 144 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ g

Επιπτώσεων που να καλύπτει
ταυτόχρονα

(ΣΤΟΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ)

ΕΠIΣΚΕγΑI ΩPOΛOΓlΩN

& ΚΩΝΣΤ.

λική Μελέτη Περιβαλλοντικών

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

ΤΗΛ.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ριοχες των φραγμάτων .

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΥΣΙΟΥ Ii~

~~

GORGOL/S

Αιτωλ/

τροφικών εκτάσεων στις πε

κές επιπτώσεις και για την Αι
τωλοακαρνανία.

GO

γεωργικές

νιμων γεωργικών και κτηνο

Δεν είναι βέβαιο ότι θα υ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

σεις της ποσότητας του νερού

νίας καθώς και η απώλεια γό

Οικονομικές επιπτώσεις

ΖΗΣΙΜΟΣ ΚΟΚΛΑΣ

~

πάρξουν οι πιο πάνω αρνητι

μικές επιπτώσεις στα ιχθυο
τροφεία

έργων

Τέλος οι τελευταίες μετρή

δαφών και ε) δεν έχουν υπο

σιοποιηθεί και εγκριθεί συνο

ΩΡΟΛΟΓΙΑ

υδραυλικών

λογισθεί οι αρνητικές οικονο

ματα άρδευσης και ύδρευσης
του νομού.

δη (πουλιά) και θ ' απειληθούν
με εξαφάνιση σπάνια είδη που
η επιβίωσή τους συνδέεται με
την ύπαρξη του ποταμού (βί
δρα, πέστροφα κλπ.) . Επίσης
θα ενταθεί η ρύπανση σ ' όλη
τη Θεσσαλία από την αυξημέ-

προβλεπομένων

έργων του

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ

TELWI8'04
OMER

Αντιπρόσωποι:

S Α 1 Μ Α Φοίιρνων Βαφής
CAR BE NCH ΚαλΙμΠf ες αυτοκινήτων
ΤΕΙΙΤΑΙΙΑ Ηλεκτρο , /υγκολλήσεις ηλεκτρονικές

ΛΙΑΝΙΚΗ

ΠΕΝΤΑΑsφs
5
Π Ει Δ Ει Α Ει ΒΙΤ!Α , , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Ιστορικά έγγραΦα Ποδολο6ίτζης
Κατά το έτος

1809

η Ποδο 

λοβίτσα είχεν κατά τον Ληκ
( Άγγλος

Περιηγητή)

30-40

σπίτια ενώ κατά τον Ποντιεβίλ
είχεν

30 οικογένειες κατά το
έτος 1826. Το έτος 1828 είχεν
25 φαμελιές ή 80 κατοίκους με
γεωργ ι κή έκταση 15 ζευγα
ριών (1 ζευγάρι πρώτης ποιό
τητος ισοδυναμούσε με 70-80
στρεμμ .,

μεσαίας

ποιότητος

με 100 στρεμμ . και εσχάτης με
130-150 στρέμματα κάθε δε
στρέμμα είχεν 1600 μ . ) ενώ το
Μετόχι είχεν 3 φαμελιές με
γεωργική γη τριών (3) κάδων .
Ήταν 14η στη σειρά επί 25 χω
ριών της Επαρχίας Ξηρομέρου
και 9η κατά τον Ποντεβίλ .

Τον αυτόν χρόνον επλήρω
σαν εισφοράν εις το κράτος η

μεν Ποδολοβίτσα γρόσια
το δε Μετόχι

120

3600

γρόσια.

Τα εισοδήματα της κατά το
έτος

1829

37013

λίτρα βελανίδ ι,

ανέρχονταν

δους κριθάρι και

534

17

σε
κά

καλαμ

πόκι [υποκείμενα εις την τότε

δοσολογίαν (δεκατιάν)] .
Το έτος 1839 οι Ποδολοβι
τζάνοι είχαν ζώα χονδρά 225
και λιανά

4140

(εξ ων

838

οι

Στατιστικά Στοιχεία Ποδολο6ίτσης
Βασίλειος και Δημήτριος Κορ
δόσης ,

569 ο
τράλης , 469
σκος και 446

Αθανάσιος Κου

ο Αθαν . ΚαραΤ
ο Πανούλας Κα 

πώνης κλπ . )
Κατά το έτος
γένειες

1840

ανήλθαν

σε

ΟΙ οικο 

50,

το

σε
σε
σε
κατ.) , το

306 κατοίκους , το
70 οικογένειες , το
56 οικογένειες (284
1861 σε κατοίκους
274, το 1889 σε 634 (323 αρρ.
και 311 θήλ . ), ομοίως το 1893,
το 1896 σε 584 (306 άνδρες και
278 γυναίκες) το 1908 είχεν
625 κατοίκους (323 άνδρες και
302 γυναίκες) το 1920 είχεν
755 κατο ί κους , το 1928933, το
1940 είχεν 1013 και το 1951 εί
χεν κατοίκους 1147.
το 1851 ο Πέτρος Λυμπέριος
1846
1851
1853

φορολογήθηκε δια εισοδήμα

τα 183 1/2 οκάδες σιτάρι , 866 ο
κάδες καλαμπόκι και 64 οκά
δες

βρώμη

με

δρχ .

40,37 -

129,90 και 7,68 αντίστοιχα .
Το 1890 είχεν μονοτάξιον
Σχολείον με 63 μαθητάς και
ένα Γραμματέα - δάσκαλο , το
1893 είχεν 44 μαθητάς , το

1905 είχεν 59, τα έτη 19061921
είχεν
αντίστοιχα
61 ,63,74,70,70,78,72,77 ,91,98,
86,77,93,87,112 και 116 μαθη
τάς με ένα δάσκαλο και τέσσε
ρις τάξεις . Κατά το έτος 1881
είχεν μόνον ξερικά χωράφια
αξ ί ας τότε δρχ. από 23-27 το
στρέμμα .
Το έτος

τσα ί οι

οι Ποδολοβι

1911

καλλιεργούσαν

στρεμμ .

σιτάρι,

90

879

στρεμμ .

κριθάρι ,

1176 στρεμμ. καλαμ 
πόκι , 484 στρεμμ . βρώμη, 23
στρεμμ. φασόλ ι α , 7 στρεμμ .
κουκιά , 3 στρεμμ . ρεβίθια , 13
στρεμμ . φακές , 27 στρεμμ . πα 
τάτες, 7 στρεμμ . ντομάτες , 6
στρεμμ. κρεμμύδια 5 στρεμμ.
σκόρδα , 3 στρεμμ. αγγινάρες ,
2 στρεμμ . μελιτζάνες , 8
στρεμμ .
πεπονοειδή ,
282
στρεμμ . καπνό και 20 στρεμμ .
σουσάμ ι
Είχαν επίσης 35 στρεμμ . κή
πους, 1 στρεμμ . συκιές , 166
στρεμμ . αμπέλια (125 για κρα
σί και 41 σταφίδα Κορινθιακή)
και ελαιώνες μηδέν, μόνον
100 αγριλιές ε ίχεν δια κέντρω

τρούλης (εμβ .

-

Παντοπώλες

Εργάτες
πτες

-

-

Κτηματίες

-

- Μετανάστες - Ρά

Καροτσέρηδες και Με

σίτς . Το

1905

είχεν και κου

80,1242),10)

= 0,135), 11)

ο Αντώνιος Φλε

ρής (εμβ. = 0,705) και 12) ο
Βασ. Βλάχος (εμβ . = 0,17276).

ρείς , Αγροφύλακες και Εμπει

Ποιοί πήραν τα υπόλοιπα πέν

ροχειρούργον .
Το 1836 η Ποδολοβίτσα ε ί 
χεν έναν Πύργον του Γιακίνη
Αγά και Ισμαπλαγά και δέκα
εννέα (19) οικόπεδα των ιδων
Οθωμανών (εκτός των καλυ
βών) τα οποία επισκεύασαν οι
κάτοικοι και κατοίκησαν μετά
την επανάσταση. Επίσης είχεν

τε

(5)

οικόπεδα (σπίτια) δεν υ

πάρχουν γραπτές μαρτυρίες

ούτε και για τους υπόλοιπους
μέχρι τις 50 ο ι κογένειες που

κατοικούσαν '{Υτα σπιτικάλυβα

ως γεωργοί . Οι Γεωργοί ονο
μάζονταν ζευγίτες ή Τσιφτή
δες τους έδιδεν δε ο Τσιφλι

κάς γη προς καλλιέργειαν , δια

και ένα καλυβοεργαστήριο 72
Τ . μ . και δύο κινητούς υδρόμυ

κατοικίαν αυτών και των ζώων

λους εις τις θέσεις " Χαλιάς »
και " Νησί ».
Στα ανωτέρω οικόπεδα κα
τοίκησαν οι 1) Νικ. ΚαραΤσκος

γην την καλλιεργούσαν ανά 

(εκτ .

η Κοινότητα
24,2 χιλ .
στρέμματα ήτοι γεωργική γη
9,2 χιλ . στρέμμ ., Βοσκοτόπους
10,2 χιλ . στρεμμ ., Δάση 5 χιλ .

οικοπ .

0,63), 2)

Πετρ.

Λυμπέριος (εβδ . 0,765), 3) ο
Δημ .
Τσουκνίδας
(εμβ.
=
0,245),4) ο Σίμος Ρώσσος (εμβ.
= 0,840), 5) ο Νικ . Καπώνης
(εμβ.

= 0,3285), 6) ο Αναστ . Τα

σογιανής (έκταση = 0,036), 7)
ο Δημ. Καπώνης (εμβ . =
0,270), 8) ο Γεωργούλας Φλε
ρής (εμβ. = 0,359), 9) Αθ. Κου-

και δια αποθήκην χόρτου. Την
λογα με την συμφωνίαν ήτοι
συντροφικά , τριτάρικα, κατ' α

ποκοπήν ή παρασποράρικα.

Σήμερα

(1961)

έχει πεδινές εκτάσεις

στρέμματα,

εκτάσεις

καλυ

πτόμενες υπό υδάτων 0,5 χιλ .
στρεμμ . και έκταση οικοδομη
μένη 0,2 χιλ. στρεμμ .
Καισαριανή 17/11 /1992

μα στα Κ . Ραχούλια .

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

Τον αυτόν χρόνον είχαν ά

- ΒΑΦΕΣ

λογα 126 (75 αρσεν. και 51 θη
λυκά), ημίονους 2, όνους 15,
βόδια 17, αγελάδες 104, πρό
βατα 2835, γουρούνια 400, γί
δια 1280, κότες 889 και 89 κυ

Φιλίτσα
Μεσολογγίου

Ειδικευμένη

Άνω Καλαμάκι
~

6αΦέας

ψέλες μελισσών .
Κατά το έτος 1945 είχεν συ

19

νολικά ζώα 5395 (εξ ων 240 ο
Ιω . Κορδόσης, 225 ο Αριστ .

9941 391
9924073

Λιαροκάπης ,

200 ο Αθ. Μετσο
βίτης και από 180 οι Θωμάς

~

*

•

0*
Ο

Ο

ΩΡΟΛΟΓΙΑ

•

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

•Ο

ΝΙΚΟΣ ΛΑΚΚΑΣ

~
~

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΟΡΗΣ
ΕΓΓγΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕγΕΣ

•

Δωδεκανήσου 6 - ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙ

ΕΚΑΝΤ
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΝ ΠΛΕΚΤΩΝ

ΕΥ ΑΓΓ. και ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΚΑΡΟΡΗ

17 -

ΤΗΛ .

32 40 756 - 32 40 911
ΑΘΗΝΑ 10551

Καλύβας, Παντελής Τσαμής
και Σωκράτης Πετρόπουλος)

+0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +

Ο

~
~

κλπ.
Τα Επαγγέλματα των Ποδο

λοβιτσάνων κατά το έτος 1882
ήσαν . Γεωργοί , Εργάτες, Κα
πνοκόπτες , Ποιμένες , Πωλή 
τες , Μυλωνάδες , Έμποροι Δήμαρχος - Κτηματίας - Στρα

τιωτικοί. Κατά το έτος 1916
Γεωργοί , Υλο τόμοι - Κρεοπώ

•

λες

Ο
g 99.13.867 - 99.27.165
Ο
+0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +

-

Οργανοπαίχτες , Καφε

πώλες , Κτίστες

- ΚτηνοτρόΦοι

,-_ .Τυριά - Αλλαντικά
& κατεψυγμένα

ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ
~

~
~

~

CU

ΑΥ.

ο

Σίμος Ρώσσος (εργαστήρι εμβ.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 10ν
Νικολάου & Ερεχθείου 44 τηλ. 54449'09 .
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 20ν:

Ταξιαρχών & Μετσόβου 1 τηλ. 495'0597 • Κορυδαλλός

ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

11-------------_______
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TOΠΩNνl\ι1IKA
Ονομασίες τοποθεσιών του χωριού από το βιβλίο

ΠΟΔΟΛΟΒΙΤΣΑ

- ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ του Κώστα Αλ.

Πετρονικολού

και ποτάμια . Στο μέρος τούτο
Μετά από πολλ ές παρακλήσει ς μ ελών τ η ς Αδελ Φότητα ς και
συ Ύχωρ ιανών, αναόημοσιεύουμε τα ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΑ, πο υ ε ιΎα ι
Ύραμμένα από τον αε ι'μ ν ηστο ΚΩΣΤΑ ΠΕΝΤΟΝΙΚΟΛο.
Για να γνωρίσουμε τον τόπο μας ...

Σε κάθε τόπο έζησαν στα παλιά χρόνια άνθρωποι, που έγρα
ψαν με τη ζωή τους και με τις ασχολίες τους ιστορία. Αυτή

όμως η ιστορία, άγραΦη όπως τις περισσότερε ς Φορές ήταν ε,
είναι σήμερα σκοτεινή. Περνούν τα χρόνια και τα γεΊονότα
σκεπάζονται και λησμονιούνται ή όπως Φέρονται από στόμα σε
στόμα και από γενεά σε γενεά, παραποιούνται και παραμορΦώ

νονται κι αλλάζ~υν δρόμο, ώστε να καταντούν αγνώριστα ... κι
όσο κι αν ερευνάμε, δεν καταΦέρνουμε να βρούμε την αλήθεια
και την πραγματικότητα. Οι τοποθεσίες δεν πήραν τις ονομα
σίες τους έτσι χωρίς λόγο ... Λέμε, ας πούμε, «της Λ ήρως η Βε

λανιδιά». Ποιά ήτανε αυτή η Λήρω και ποιά σχέση έχει με 17η

Βελανιδιά; Υπήρχε κάποια βελανιδιά πανύψηλη και κακοτρά
χαλη, που δεν ήτανε εύκολο να την ανεβεί οποιοσδήποτε, παρά
μονάχα κάποια Λήρω που σκαρΦάλωνε σαν αίλουρος και τίναζε
το βελανίδι τραγουδώντας, παρά τους κινδύνους που αντιμετώ
πιζε ... και ντρόπιαζε τους αντρες που δεν τα κατάΦερναν να
σκαΡΦαλώσουν. Σήμερα δεν σώζεται το δέντρο αυτό. Μονάχα
η τοποθεσία έμεινε. Τέτοιες διευκρινίσεις δίνω για τις διάΦορες
τοποθεσίες. Σ' αυτό με βοήθησαν ο μακαρίτης Κώτσος Ι. Πετρο

..νικολός

και ο Θόδωρος Γ. Κονδύλης, που σαν ξωμάχοι περπά
τησαν όλη την περιΦέρεια από λιθάρι σε λιθάρι και κάτι περισ
σότερο από κάθε άλλον ήξεραν ...

η λούμπα είχε σχήμα « κακα
βιού" , δοχείου χάλκινου , που
οι κτηνοτρόφοι το χρησιμο
ποιούν για να βάζουν μέσα
γάλα ,

φαγητό

κλπ .

Έτσι

η

λούμπα τούτη πήρε το όνομα
« κακαβόλ(ο)ουμπα », (το υ οι

πολύ παλιοί το πρόφεραν σαν

ου , όπως λέχε άχύρο

-

- αχούρι

αποθήκη αχύρου , που βά

ζουν στο παχνί για να τρώνε
τις

νύχτες

του

χειμώνα

τα

ζώα) .
ΚΑΚΑΒΑ

Απ ' το όνομα κάποιου 'Κακα
βά απ ' το γειγονικό Στρογγυ
λοβούνι.

ΚΑΚΟ ΛΑΓ'ΚΑΔΙ

Λαγκάδι είναι σχίσιμο ενός
λόφου από όπου περνάει πο
τάμι , ρυάκι από νερό που πέ
φτει από υπερκείμενους λό
φους. Οι πλευρές του λαγκα
διού είναι σκεπασμένες από
λογής θάμνους πυκνούς . Η

γλυκά σταφύλια χωρίς να κλα

λέξη λαγκάδι γίνεται από δυό
λέξεις : λάκκος (βαθούλωμα)
άγκος - αρχ . λέξη που σημαί
νει βαθούλωμα, φαράγγκι: άκκος και άγκος λ-άγκος, λαγ
κάδΙ. Τούτο το λαγκάδι είναι

νερά βρόχινα, σαν λίμνη, που

δεύεται από κανέναν και χω
ρίς καμιά φροντίδα και καλ

κίνδυνο το περνάει ο άνθρω

απ ' αυτό έπιναν άνθρωποι και

λιέργεια . Και απ ' αυτό το ευλο

(Συνέχεια από το προηγούμε νο)

ΔΥΟ ΛΟΥΤΣΕΣ

Λούτσα

είναι

Κάποιο κλήμα εκεί στον ο

βαθούλωμα

του εδάφους μεγάλο σε έκτα
ση , που γιόμιζε και κρατούσε

ζώα σε εποχές που σημειωνό
τανε έλλειψη νερού , κυρίως
στις μέρες καλοκαιριού. Απ ' το
όνομα «λούτσα» λέμε για τον
βρεγμένο

ΗΜΕΡΟΚΛΗΜΑ

άνθρωπο

« έγινε

λούτσα », δηλαδή μουσκεύτη

ρεινό αυτό τόπο ; που έκανε

γημένο ήμερο κλήμα πήρε η

με μαλακό κλίμα .

κε. Εδώ υπήρχαν δύο λούτσες.

ΗΜΕΡΟΚΟΥΤΙ

ΔΥΣΣΕΟΥ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ,

Ήμερος τόπος σχετικά με

το χρώμα αγριογούρουνου.
Τον βρήκαν κτηνοτρόφοι, που
οδηγήθηκαν εκεί απ' τη βα
ρειά, την ανυπόφορη δυσο 

σμία που ανάδιδε το πτώμα .
Στο χωριό μας λέμε τη λέξη
«κατελώνει» άμα θέλουμε να
πούμε «βρωμάει φοβερά» . Έ
τσι η περιοχή ονομάστηκε
«κατέλες», τόπος βρωμερός ...

Θυμάται τα δυο αδέρφια :
τον Δυσσέα και τον Στάθη
(Σταθέλο) Δημητρίου. Απ ' την

τα γύρω του, που είναι κάπως

ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙ

άγρια. Πώς πήρε αυτή την ο

περιοχή τούτη τα δυο αδέρφια

νομασία μας είναι άγνωστο .. .

Κάποιος καλόγερος φαίνε
ται μέσα σ' αυτό το λαγκάδι α-

δα να πηδάνε σαν διάολοι από

πέτρα σε πέτρα για να διαλέ
γουν την τροφή τους , τις κορ
Φές των θάμνων .
ΚΑΤΩ ΚΑΜΠΟΣ
Ένας κάμπος καμιά εκατο
στή στρέμματα και ίσως περ

σότερα, δίπλα στον Αχελώο .

Λέγεται « κάτω κάμπος» σχετι
κά με τον άλλο κάμπο του χω
ριού Παλιμάνινα . Ο κάμπος
' αυτός ανήκε στον Παλιομα
νιώτη μεγάλο κτηματία και με
γάλο κτηνοτρόφο Νίκο Κου

τσουμπίνα και απαλλοτριώθη
κε κάπου στα

1926.

Διαιρέθη

κε σε κλήρους και δόθηκε, με

ενέργειες του ίδιου του ιδιο 
κτήτη , σε ακτήμονες του χω
ριού μας , που είναι πιο κοντινό

χωριό . Τώρα το κτήμα αυτό εί
ναι γιομάτο αμπέλια και περι
βόλια .

ΚΑΤΩ ΝΗΣΙΑ
Λόγος πλατύς , για τα « κάτω

νησιά » γίνεται στο κεφάλαιο
«απάνω νησιά ».

ΚΛΕΦΤΟΛΥΜΠΑ
Κοίταξε τη λέξη

ΚΑΚΑΒΟΛ(Ο)ΥΜΠΑ

φορα γεωργικά εργαλεία . Ως
και κάρρο έφκιασαν όλο ξύλι
νο χωρίς το παραμικρό σίδερο
απάνω του . Φουστανελλάδες
γραφικοί τεχνίτες . Ο Δυσσέος
αργότερα έκανε τον καφετζή,
εκεί που σήμερα έχει ταβέρνα
ο γιος του Δημοσθένης .
ΕΦΤΑ ΣΤΗΜΑΤΑ
Μια

πολύ

μεγάλη

έκταση

καλλιεργήσιμη διαιρεμένη σε

7 τεμάχια

σε

7 μεγάλες

λουρί

δες. Ίσως από τούτο πήρε το
όνομα .
'

σκήτευε, ζούσε μακριά απ ' τον
κόσμο. Εκεί δεν πλησίαζε άν

Λούμπα λέγεται κάθε βα
θούλωμα πέτρας , που κρατάει
βρόχινο νερό . Άλλο πράγμα

θρωπος άλλος .. .

είναι η λούτσα, που είναι βα

στην περιοχή . Και ειναι τόσο

θούλωμα γης και συνήθως με 

γάλη σε έκταση. Η λούμπα εί
ναι βαθούλωμα πέτρας σαν να
την έχουν σκάψει . Η Φύση
προνόησε ώστε με τις λούτσες
και με τις λούμπες να υπάρχει
νερό για να πίνουν τα ζώα, αλ
λά και οι ξωμάχοι και οι περα

στικοί εκεί μακριά στο λόγγο ,
όπου

δεν υπάρχουν βρύσες

διάβα,

ένα

« κακαβό

πέρασμα

δασωμένο, που ήτανε κατάλ

ληλο για κρυΨώνας . Εκεί κρύ
βονταν ληστές και « καρτέρα

γαν» , δηλ . περίμεναν να πε
ράσουν για να ληστέψουν ε
κείνους, που ή ήσαν υποχρεω

και από

-

το γεγονός αυτό πήρε και η

τοποθεσίQ τούτη το όνομα
« κόμμα» και κατεβαίνει ίσα απ '
την τοποθεσία « νησάκι » , χτυ

πάει στην «τσακίστρα» (κοίτα

ξε στις λέξεις «νησάκι » και
«τσακίστρα») και γυρίζοντας
παίρνει νέα διεύθυνση προς
τα νησιά Ζήκου
κλπ.

- Δημητρούκα

ΚΟΥΔΟΥΝΟΤΡΥΠΑ
Ορεινός τόπος κ ' εκεί ένα
άνοιγμα τεραστίων διαστά
ρεια πολλών μέτρων και βάθος
μεγάλο, που δεν καλοδιακρί
νεται ο βυθός του ... δεν έχει

εξερευνηθεί,

γιατί

κανένας

δεν ήτανε τόσο τολμηρός να
το επιχειρήσεΙ. .. Όταν εκ
σφενδονίζουμε
μέσα
στην
τρύπα πέτρες, ακούγεται ο ή
χος , ο κρότος, που κάνει η πέ

τρα άμα φτάνει στον πάτο,ύ
στερα από κάμποσα δευτερό
λεπτα, πράγμα που δείχνει οη
έχει αρκετό βάθος .. . Η ονομα
σία δόθηκε ή γιατί το άνοιγμα
αυτό μοιάζει με τεράστιο κου
δούνι ανάποδα βαλμένο ή για
τί ο ήχος της πέτρας που φτά
νει στο , βυθό
κουδουνίζει
μοιάζοντας με ήχο μεγάλου
κουδουνιού .. .
ΚΟΥΜΑΡΟΥ ΛΕΣ
Ορεινή

σκέrι1~τη

τοποθεσία

από

κατα

κουμαριές

(καρπός τους ήταν τα « κούμα
ρα », στρογγυλοί καρποί σαν

μεγάλα κεράσια, που
γλυκά και δροσερά).

είναι

ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ
Ένα κτήμα δίπλα στο χωριό
και ανατολικά του . Το θυμάμαι
ακαλλιέργητο , γιομάτο πυκνά
και ψηλά αγκάθια, « δραξού
λια» τα λέγαμε. Στο κτήμα αυ

τό το «έρημο» (δεν ξέραμε
ούτε σε ποιόν ανήκε ... ) διανυ
κτέρευαν και έβοσκαν τα πολ
λά την εποχή εκείνη άλογα

« λούμπα ». Βρίσκεται σε από

του χωριού , τότε πριν βγουν

μερο , σε κρυφό σημείο. Χω

τα τρακτέρ και τα άλλα γεωρ
γικά μηχανήματα, που αχρή
στευσαν τα άλογα , ώστε τώρα
στο χωριό να υπάρχουν ελάχι

2-3

βαρέλες νερό . Μπο

ρεί οι άλλες λούμπες και λού .
τσες καμιά φορά το καλοκαίρι
σε περιόδους αναβροχιάς να
ξεραίνονται .. . Η κλεφτόλυμπα
δεν στερεύει ποτέ . Από τούτη
τη λούμπα, την ήξεραν λίγοι,
έπαιρναν νερό οι Κλέφτες.
ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΟΥΤΣΑ
(Κοίταξε τη λ . ( << δυο λού

ΚΑΡΤΕΡΙΑ
Ένα

όχθες, δημιουργεί νέες από
τομες στα δεξιά του

λυμπα » για να ιδείς τι ειναι

ράει

έκοβαν ξύλα και έκαναν διά

σαν να κόβεται. Χαλάει, κόβει

σεων, μια τρύπα με περιφέ

ΚΑΤΣΙΚΟΛΑΓΚΑΔΟ

την ικανότητα και τη σβελτά

Βράχος
απότομος ,
όπου
κάποτες υπήρχε φωλιά άγριου
μελισσιού, απλησίαστου και ε
πικίνδυνου για κάθε περαστι
κό . Γι ' αυτό και ονομάστηκε
«κακό μελίσσι» και απέφευγαν
να περνάνε από κεί. ..

κατάλληλος

τί φορούσε κάππα «κανούτα»,
που το χρώμα της έμοιαζε με

« κακό λαγκάδι».

τότε θα είναι « ημεροκλίμα» ,
ήμερος ,

κε κάποτε το πτώμα ενός βλά
χου. Τον είχαν πάρει ίσως κυ
νηγοί για αγριογούρουνο, για

πος και για τούτο ονομάστηκε

κακοδιάβατο, δύσκολα και με

ΚΑΚΟ ΜΕΛΙΣΣΙ

τόπος

τεύθυνση στο σημείο τούτο

Λαγκάδι, ρεματιά με πολλές
πέτρες , βράχους, πλούσιο σε
βοσκή και κατάλληλο μόνο για
γίδια , για κατσίκια, που έχουν

θέση την ονομασία της. Αν όχι,

για βόσκημα προβάτων, τόπος

ΚΑΤΕΛΕΣ
Στην περιοχή τούτη βρέθη

τσες » για να ιδείς τι είναι λού
τσα) . Το περίεργο της

λού

τσας αυτής είναι ότι το εσωτε

στα ... Το χωράφι αυτό, 85
στρέμματα, το αγόρασε ο πα
τέρας μου και τότε μάθαμε
πως ανήκε στους Κουσου
ρέους απ ' το χωριό Βάρνακας

του Ξηρομέρου και γι ' αυτό το
λέγαμε «Κουσουρής» . Ο Απο
στόλης Κουσουρής πολέμησε
με τ ' αδέλφια του Πάνο και

Φώτη κατά την Επανάσταση
του Εικοσιένα σε πολλές μά

ρικό της είναι από κοκκινόχω
μα σαν να το έχτισε , σαν να το

χες και στο Μεσολόγγι . Στους

έστρωσε τεχνίτης και έτσι το
νερό που κρατάει φα ίνεται κα
τακόκκινο ...

νάσταση δόθηκαν κτήματα απ'
τις «εθνικές γαίες» και ένα απ '

ΚΟΜΜΑ

μένοι να περάσουν από κει για
να κερδίσουν δρόμο ή αψη
φούσαν τον κίντυνο , που συ

ρίζει απ ' τα μέρη της Παλιομά

χνά όμως περίμενε εκεί ...

νινας,

Ο Αχελώος, όπως κατηφο
αλλάζει απότομα

κα-

Κουσουρέους μετά την Επα

τα κτήματα αυτά ήτανε και
τούτο, ο «Κουσουρής» . Τώρα
ο «Κουσουρής» είναι γιομάτος
ελιές και περιβόλια από ξινά.
(Συνεχίζε ται)

ΠΕΝΤΑΑΒφΒ
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ΕΘΝΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑΤΟΥ
NOMOV
.
.

Με σχετικές αποφάσεις της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού επιχο

-

ρηγήθηκαν :

Το Νομαρχιακό Ταμείο Αιτωλ/νίας , με το ποσό των

1.

13.500.000

δρχ .

για την αποπερ.ότωση των εργασιών και κατασκευή χλοοτάπητα στο

Εθνικό Στάδω Μεσολογγίου .
2. Ο Δήμος Αιτωλικού με
« Κατασκευή λουτρών

WC

2.820.000

δρχ . για συνέχιση του έργου

φυλακείου στο Εθνικό Στάδιο Αιτωλικού ».

Η Κοινότητα Μύτι)<α με το ποσό του

3.

1.000 .000

δρχ . ως συμβολή

στην ολοκλήρωση των εργασιών στο Κοινοτικό Γυμναστήριο .
Με σχετικές αποφάσεις της Γεν . Γραμματείας Αθλητισμού επιχο

-

ρηγήθηκαν τα παρακάτω Αθλητικά Σωματεία του Νομού μας.

Ι

1. Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος « ΑΓΡΙΟΣ ΖΕΥΣ » Αγρινίου με
500.000.
.
2. Αθλητικός Όμιλος « ΚΟΝΔΩΡ» Αγρινίου με 800.000.
3. Ναυτικός Ιστιοπλοϊκός Κολυμβητικός Όμιλος Ναυπάκτου δρχ .
1.430.000 . .
4. Πολιτιστικό Κέντρο Αμφιλοχίας 235.000.
5. Αθλητικός Σύλλογος « Προοδευτικής » Αγρινίου 1.045 .000.
6. Στέγη Πολιτισμού Νεοχωρίου 1.045.000.
7. Αθλητικός Σύλλογος Μεσολογγίου «ΤΥΔΕΥΣ ., 495.000 .
8. Αθλητικός Γυμναστίκός Όμιλος «Γρ. Λιακατά" Μεσολόγγι
234.000.
9. Πολιτιστικός Αθλητικός Όμιλος «ΔΟΞΑ " Καινουργίου 545 .000
10. Σύλλογος KARATE . ΟΟ Αγρινίου 320.000.
11 . Αθλητικός Σύλλογος Αντισφαίρισης Αγρινίου 65.000.
12. Αθλητικός Σύλλογος Αγρινίου «ΒΥΒΩΝ " 505 .000.
- Με σχετικές αποφάσεις της Γεν . Γραμματείας Αθλητισμού επιχο
ρηγήθηκαν τα παρακάτω Εθνικά Στάδια και Γυμναστήρια του Νομού

.

μας :

10ν . Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου με ποσό

1.890.000
1.000.000 δρχ .
με ποσό 8.000.000

δρχ .

20ν. Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου με ποσόν

30ν. Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου

δρχ .

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΥπον ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

- ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

- ..

ΤΗΛ .

24 -

·97 09 298 .(8-12

π. μ . )

ΑΓ .

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

77 .9.7..721 (.5-8

μ. μ ..)

77 78 161 (8-3)

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΕΧΕΤ ΑΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΟΙΚΙΑΣ

6441 300

Ο ΤΑΡΑΝΔΟΣ
Ιωνίας

103 - ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙ
ΤηλέΦ.: 9915588 - ΓΙΑΝΝΗΣ

~

Στου Καραπάνου

L.. ΚαλορίΖίκο, Γιώργο , και καλές δουλειές.

. ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ

αυτόν τον πανέ μορφο Βάλτο , οι ωραίοι κυνηγοί
Χαρ ίδημος , Γιαννάκας , Μπρίκης και οι τρεις μαζί,
που δεν ήταν μέρος αυτοίι του τόπου
απάτητο να ψαρ έ ψουν , να ~υνηγήσoυν γκινιά,

μαγκανάβλακο και στο παν έ μορφο νησί,
και στο γυρισμό το βράδυ που το στέ κι τους
ήταν γνωστό στον μπόρο του χωριανοίι τους και
φίλου τους , του Σπίιρου Μουσουλή
και με τη χαρά κάθε βράδυ αντάμωναν να τα πουν
και να ξαποστάσουν στο μαλακό γιατάκι τους
επάνω σ ' ένα γέρικο κλαρί ,
και να φάνε το πλοίισιο κυνήγι τους
και να πιουν με ευχαρίστηση και όρεξη
το αγνό ντόπιο μαίιρο κρασί

και με τη χαρά , νωρίς το Σάββατο το βράδυ
αγαπητοί μου φίλοι και χωριανοί

Δημήτριος , Βλαχοδη

μήτρος, Παναγιώτης Καπώ
νης, Σωτήριος Κορδώσης, ο
γιατρός Ρώσος, Παντελής Ε
λευθέριος Τσορβατζής, ο δά
σκαλος Περικλής Στραβοδή
μος και από το διπλανό χωριό
ο μεγάλος κυνηγός , ο ΨΕUτO
γελοτοποιός , ο Κώστας και
Θανάσης Μπρίκης, που τότε
πριμέικο ψέμα . Αυτοί οι κυνη
γοί, η οικογένεια Μπρίκη ήταν
ένα φαινόμενο , όπως λέγανε,
για το κυνήγι και ο Κώστας Κα

και φέρνανε το πλοίισιο κυνήγι τους να φάνε
με τις φαμίλιες τους και να πιουν με τους
φίλους τους , να κόψουν και να πουν , όπως λένε ,

αρκετά φέματα συνήθως οι κυνηγοί .

και μετά αμέσως στο μεράκι μπάίνανε στη στιγμή
και άλλα Μποδολοβιτσιάνικα , τα όργανα

που φέρνανε οι ντόπιοι καλλιτέχνες στου Δεσέου μαγαζί
και στο χορό όλο τσαλίμνια αγκαλιασμένοι
και χόρευαν στα νίιχια με μεράκι το ραστ
την Ιτιά, την Τριανταφυλλιά και τον Μάη μέχρι το πρωί
και τώρα συνεχίζεται , όταν έρχονται από την
ξενιτειά να φάνε και να πιουν και να χορέψουν
τραγοίιδια Ποδολοβιτσιάνικα από τα ωραία τα παληά.
Αυτά δεν είναι ψέματα , είναι όλα αλήθεια,
μα τα ωραία χρόνια τότε στο χωριό Ποδολοβίτσα πέρασαν .
Η φτώχεια θέλε ι καλοπέραση, υγεία , αγάπη και χαρά
μα την Αγιασωτήρα μας την Παναγία .

Ζήτω Η Αθάνατη

πολλοί ερασιτέχνες ψαράδες

Ποδολοβίτσια Πεντάλοφο

και αρκετοί ξένοι που ερχόν

Τασοίιλας Κορδόσης

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

- ΠIΤΣΑΡIΑ

« R Ι V Ε R S Ι D Ε»

γητό στο φοίιρνο , τις νόστιμες
τσιροίικλες με σπανάκι και
μαίιρο κρασί από την κυδωνιά
και αμέσως τους ντόπιους
μουσικοίις χωριανοίις μας ,
άρχιζε το γλέντι με τα ωραία
ντόπια ωραία δημοτικά τρα
γοίιδια και τους μερακλήδι
κους χοροίις , όπως το ράστι ,
την τριανταφυλλιά , την ιτιά ,
τον Μαη και άλλα ωραία Πο
δολοβιτσιάνικα τραγοίιδια .
Αυτό ήταν το χωριό μας τό
Και τώρα τελειώνοντας θα
γράψω λίγους στίχους για
τους παληοίις κυνηγοίις , ψα
ράδες και ξυλοκόπους και τε"

νω .

ΑΦΟΙ ΣΚΟΥΤΕΡΗ

ΑΦΟΙ

ΧΑΡΔΑΛΙΑ

Ο.Ε.
Παραγωγή και εμπορία
υφασμάτων
ΛΕΩΦ. ΤΑτοϊΟΥ 101

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΠΩΝΗΣ
ΤΗΛ.

που έσκιζαν με τα πανέ μορφα πριάρια τους

Αδελφοί Δημητράκης και Κώ
στας Κουτρούλης, . Χρήστος
Κουτροίιλης, Γεώργιος Καρα

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

-

και άλλοι πάρα πολλοί ,

ξεκινοίισαν όλοι μαζί για το χωριό ,

πάνος ,

.

Λιαροκάπης , Πετρονικολός , Βλαχομήτρος , Καπώνης

στας και Γιώργος Κουλορής,

.J

ΧΩΜΑ ΤΟΥΡΓΙΚΑΙ ΕΡΓ ΑΣΙΑΙ

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

λός , Αδελφοί Θανάσης και
Κώστας Ρώσος, Αδελφοί Κώ

Τεχνίτες , ξυλΟΚόΠΟΙ , ψαράοες , κυνηγοί ,
όλοι ήταν Ποδολοβιτσιάνοι , ωρα ίοι και καλο ί,

χνίτες , που σκάλιζαν τα ω
ραία , όπως αναφ έ ρω πιο πά

Σων οδό Λήμνου 27-29 στη ΔάΦνη , και στου
Καραπάνου θα είναι από δω και πέρα το στέκι
των ΠενταλοΦιτών.
Εξαίρετος παιριώως ο Γιώργος και καλός Φίλος.
Η αίθουσα Ζεστή και άνεω.
"

-

Γιάννακας
και
Χαρίδημος
Τσορβαντζής, Δημήτριος Δη
μητροίικας, Αλέκος Λιαροκά
πης , Θεόδωρος Πετρονικο

ΛΕ.ΣΙΝΗ

τε.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Οι κυνηγΟί noboAQlSlTOIaVOl
ήταν οι ακόλουθοι: Αδελφοί

Γιαννακό Κοντ ογιάννη .
Και το βράδυ με τους φιλοξε
νοίιμενους ξένους και ντό
πιο ι,.ι ς με το πολύ νόστιμο φα

ΨΗΣΤΑΡΙΑ - ΤΑΒΕΡΝΑ

r

πήραν την γη τους , που όπως
γράφω και πιο π6νω δυστυ
χώς αγωνίστηκαν σκληρά.

ποιό

Γ' Σεπτεμβρίου 39 - 40ς όροΦος - Αθήναι
ώρα 9-12 Π.μ . & 5 -9 μ . μ

5225870 -

σουμε ; γιατί το χωριό Ποδολο 
βίτσια Π εντάλοφο το περισ
σότερο ποσοστό ήταν αριστε
ροί , αλλά στους αγώνες 1821 ,
1912, 1913, 1940 και σε όλους
τους αγώνες για την ελ ε υθερία
και για την Δημοκρατία , ήταν
πρώτοι και ίσως γι ' αυτό ο Υ
πουργός κ . Σταμάτης καταδί
κασε το Πεντάλοφο και δεν

τουσαν από το Αγρίνιο με τον
χωριανό μας τον γιατρό Παν
τελή Ρώσο και αρκετοί από την
Πάτρα με συντροφιά τους χω
ριανούς μας Βαγγέλη Λαλα
πάνο γιατρό και τον φαρμακο

ΑΝΔΡΕΑΣ ·ΣΑΒΕΛΩΝΑΣ

ΤΗΛ. ΦΥΣΙΚ

πληροφορίες είπε τα εξής :
Στου ς κομμουνιστές θα δώ

λαματιανός από το χωριό Κα
τοχή και μετά χωριανός μας.
Και άλλοι πολλοί κυνηγοί που
δεν θυμάμαι όλους , αλλά και

Εργασία εγγυημένη
Τιμές λογικές
ΜΑΚΑΡΙΟΥ

ΤΟ
3

από τη σ ελ .

όποιος έλεγε ψέματα λέγανε:

ΜΑΚΗΣ ι. ΜΩΡΑΙΤΗΣ

ΕΘΝ.

...

31.385

Τηλ.

2825.432
2819.959

Πεντάλοφος Αιτωλ/νίας
ΤΗΛΕΦ_

31453

Χωματουργικές εργασίες
ΕκσκαΦές
Κατεδαφίσεις - Εκβραχισμοί
ΠΑΝΑΓιΩΤΗΣ ΚΑ ΤΣΑΡΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣτοuΣΩΚΡΑΤΗ
Τηλ. 91414 - 91416 - 91424 - Κατοχή

ΠΒΗΤ"ΑθφΕ)

.;;,8_ _ _ _ _~--------------cc

ΑΝΑΔΑΣΩΝΟΝΤΑΙ
29.463 ΣΤΡΕΜΜΑ ΤΑ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ
Με σχετικές αποφάσεις του Νομάρχη Αιτωλ/νίας κ. Νικολάου

π Ει Α Ει Α Ει 8IΤ!Λ

11-----______________

Οlπολύτεκνες
μητέρες
ΤΙΣ

133.500

έΦτασε ο αριθ

μός των οικογ ε νειών στην Ελ

λ άδα, που έχουν

ή και π ε 

3, 4

ρισσότερα παιδιά και επιδούν
ται από τον ΟΓ Α.
Όπω ς ανα κ ο ί νω σ ε
Φ υ πουρ γός

ο

Κ ο ι ν ω ν ικ ών

υ

Α

σΦα λ ίσεων, κ . Δημ . Σιο ύ Φ ας ,
τον Οκτ ώβ ριο οι μητ έ ρ ες πο υ
ε πι δ οτή θ ηκαν ήτ α ν

133.550,

Στάμου κηρύσσονται αναδασωτέες εκτάσεις 29.463 στρεμμά

έναν τι

των που καταστράφησαν από φωτιές στο Νομό μας.
Αναλυτικώτερα αναδασώνονται :

θηκαν τον Α ύγ ο υ στ ο . Το σ υ 
ν ολ ικό κ ό στο ς τη ς ε πιδότη

1. Στη θέση «Ζάχαρη» Περιφέρειας Κοινότητας Γαβαλούς
4 στρεμμάτων .
2. Στη θέση « Καμάρια» Περιφέρειας Κοινότητας Αγγελοκά
στρου 3 στρέμματα .
3. Στη θέση «Αγία Παρασκευή» Περιφέρειας Κοινότητας
Κουδουνίων Μεσολογγίου στρέμματα 4.
4. Στη θέση «Ξυδέικα» περιΦέρειας Κοιν. Αμπελακίου Βάλ
του 526 στρέμματα.
5. Στη θέση «Γελαδοσταλός» Περιφέρειας Αμπελακίου Βάλ- .
του 1234 στρέμματα.
6. Στη θέση «Μώλος» Περιφέρειας Κοιν . Αμπελακίου Βάλ
του 188 στρέμματα .
7. Στη θέση « 'Αγιος Γεώργιος» Περιφέρειας Κοιν . Μάστρου
Μεσ. 850 στρέμματα .
8. Στη θέση «Μποτόκος» Περιφέρειας Αμπελακίου Βάλτου
στρέμματα 5.
9. Στη θέση «Ξέκομα» Περιφέρειας Κοιν . Αμπελακίου Βάλ
του 497 στρέμματα .
10. Στη θέση «Πηγάδι Παπά » Περιφέρειας Κοιν . Αμπελακίου
Βάλτου 4 στρέμματα :
11 . Στη θέση «Πλατύδρομος» Περιφέρειας Κοιν. Αμπελα
κίου Βάλτου 720 στρέμματα .
12. Στη θέση «Καστρί» Περιφέρειας Κοιν. Αμπελακίου Βάλ
του 1094 στρέμματα.
13. Στη θέση « Αμπελάκι » Περ ιφέρειας Κοιν . Αμπελακίου
Βάλτου 10145 στρέμματα .
14. Στη θέση « Πλακούλες» ΠεριΦέρειας Κοιν . Αμπελακίου
Βάλτου 787 στρέμματα .
15. Στη θέση «Σχοίνος» Περιφέρειας Κοιν . Πετροχωρίου
Τριχωνίδας 41 στρέμ .
16. Στη θέση « Πλακούλες » ΠεριΦέρειας Αμπελακίου Βάλτου
765 στρέμματα.
17. Στη θέση «Aγoυζιά ~) ΠεριΦέρειας Κοιν . Αμπελακίου Βάλ
του 519 στρέμματα .
18. Στη θέση « Σταβαρούλα » Περιφ. Κοιν . Αμπελακίου Βάλ
του 2836 στρέμματα .
19. Στη θέση «Αγριλούλες » Περιφ . Κοιν. Αμπελακίου Βάλτου
1160 στρέμματα.
20. Στη θέση « Αγιος Γεώργιος» Περιφέρειας Κοιν. Αμπελα
κίου Βάλτου 1866 στρέμματα .
21 . Στη θέση « Παληοχώρι - Άγιος Γεώργιος » Περιφ. Κοιν .
Αμπελακ. Βάλτου 2200 στρέμματα.
22. Στη θέση «Αγουζιά » Περιφέρειας Κοιν . Αμπελακίου Βάλ
του 1015 στρέμματα .
- Στις 10-8-92 ο Νομάρχης Αιτωλ/νίας κ. Νικόλαος Στάμος
περιόδευσε στις Κοινότητες Βάλτου Στάνου - Κυψέλη - Λεπε
Μεσολ .

νούς και Στράτου όπου συζήτησε θέματα τοπικού ενδιαφέρον
τος .

- Επίσης ο κ. Νομάρχης μετέβη , μαζί με το Δασάρχη Αμφι
λοχίας στον Τόπο των πυρκαγιών που εκδηλώθησαν στις πε
ριοχές των κοινοτήτων Μπαμπαλιού και Βαρετάδας Βάλτου.

129.3 11

ση ς ανή λ θ ε σ ε

π ου ε πι δο τή

7, 7,

δ ια . δ ρ χ.

γ ι α το τ ελευ ταίο δ ίμη ν ο.
Τα

ε πι δό ματα

που

δικαι

ο ύνται οι μητ έ ρ ες, ε ίν α ι:

•

Η ισό βια σύν ταξ η τη ς

πο λύ τ ε κνη ς μητ έ ρα ς . Η σύ ν
τα ξ η α υ η1 ε ίναι ύ ψου ς 4 ημ ε 
ρ ο μισθίω ν τ ου αν ε ι δ ίκευτου
ε ρ γά τη , ό πω ς κά θε Φορ ά ι
σ χύε ι . Σήμ ε ρα ε ίν α ι π ε ρίπο υ

Ί4.000 δρχ . το μήνα.

• Το επί δ ομα στην πο λύ 
τ ε κνη μητ έ ρα , το ο π ο ίο αντι 
στ ο ιχ ε ί σ ε ε νάμισι ημ ε ρ ο μί

σθο αν ε ι δ ίκ ε υτου ε ρ γάτη , γ ια
κ άθε τ έ κ νο .

•

Το ε πί δ ομα γ ι α το

πα ι δ ί ,

η λ ικία ς

μέ χρι

τ ρ ι ώ ν ε τ ώ ν , ύ ψο υς
μ η ν ιαίω ς.
π α ίρ ν ο υ ν

κα ι

34 .000 δρχ .

Ισ ό βι α
σήμε ρα

30

σύν τ α ξ η

6. 185

πο

λύ τ ε κν ες μητ έ ρ ε ς.
Ε πι δό μ α τ α

π ολυ τ έ κν ω ν

π αί ρ νο υν 98. 162 δ ι κα ιο ύχο ι
κ α ι το ε πί δο μ α γ ι α τ ο τρίτ ο
π αιδ ί 29. 199 δ ικαι ούχο ι .

Εκδήλωση της ΠΑΝΣγ
για τον Αχελώο
Η Παναιτωλοακαρνανική Συ
νομοσπονδία (ΠΑΝ . ΣΥ . ) διορ

γάνωσε στις 31-10-1992, ημέ

της

ρα Σάββατο και από ώρα 10.30

Προστασίας Τοπίου και Περι
βάλλοντος , οι οποίοι καιαπάν

Π . μ . στο Πνευματικό Κέντρο

Ρουμελιωτών (Σίνα και Δαφνο
μήλη) συνέντευξη τύπου με
θέμα « Η εκτροπή του Αχε
λώου και οι επιπτώσεις της ».
Το θέμα ανέπτυξαν εκπρό
σωποι της Παναιτωλοακαρνα-

AΠOK~εlστIK~ Νοσοκόμα
Είναι
όλοι τους στoυ~ ασφα~lσμενoυ~ του orΑ
Μ ε απόφαση του Υπουρ
καλά
γε ίου Υγε ίας και Πρόνοιας
οι ασφαλlσμένοl του ΟΓΑ

Ό λοι οι Φί λοι και συμπα
ρατριώτες που έδωσαν Αίμα
για την Τράπεζα της Αδελ
Φότητας στην τελευταία Αι
μοδοσία εί ναι καλά.
Αυτό μας έκανε γνωστό με
έγγραφό του το αρμόδιο τμή
μα Αιμοδοσίας του Λαϊκού Νο

νικής Συνομοσπονδίας , της
Ορνθιθολογικής Εταιρείας και

που νοσηλεύονται σε κρατι
κά νοσοκομεία και θερα
πευτήρι α του ΙΚΑ με δαπά
νη του Ταμείου τους θα
μπορούν να χρησιμοποι
ούν αποκλειστική νοσοκό 
μα στη δ ι ά ρκεια της νύχτας
αν ε ίν αι β α ριά πάσχοντες.
Αποκλε ιστική νοσοκόμα

Αιτωλικής

Εταιρείας

τησαν στις ερωτήσεις.

Σύντομες τοποθετήσεις έ
καναν οι βουλευτές της ΑιτωλΙ

νίας , οι δήμαρχοι Αιτωλ/νίας ,
οι εκπρόσωποι των Ενώσεων
Αγροτικών Συν/σμών Ν. ΑιτωλΙ

νίας , οι Πρόεδροι των Ομο 
σπονδιών-μελών της ΠΑΝ ΣΥ κι
άλλοι πνευματικοί άνθρωποι
και τοπικοί παράγοντες που

πήραν μέρος στη συνέντευξη .
Όλοι οι ομιλητές τόνισαν
τις σοβαρότατες περιβαλλον
τικές, κοινωνικές και οικονο

μικές επιπτώσεις πόυ θα προ- .
καλέσει στην περιοχή το έργο
εκτροπής του Αχελώου

της

και τις άτέλειες που παρατη
ρήθηκαν στην δημοπράτησή
του και εξέφρασαν την πλήρη
αντίθεσή τους με την πραγμα
τοποίηση του έργου .

Επιτυχίες

σοκομείου Αθηνών μετά από
λεπτομερή εργαστηριακό έ
λεγχο.
Όπως είναι γνωστό το Αίμα
των εθελοντών αιμοδοτών ε

μοποιούν οι ασθενείς που
νοσηλεύονται για παρα

ρης

πληγία , τετραπληγία , για

ρο υ π έ ρασε με ε πιτ υ χ ία στη

ξετάζεται

δοθεί για

νευροψυχικές παθήσε ις και

χρήση και ιδιαίτερα για τις α

όσΟ ί παραμένουν σε θερα
πευτήρια χρονίων παθή

προτού

σθένειες Έιτζ , ηπατίτιδα και α
φροδίσια.

δεν θα μπορούν να χρησι

σεων.

Ο συμπατριώτης μας Σωτή
Παπανικολάου

του

Σχο λή Πο λ ιτικών Μηχανι
κών του Εθνικο ύ Μ ε τσοβί ου
Πο λυτ εχνίο υ .
Θε ρμά συγχαρητήρια.

Μη ξεχνάμε
Το αίμα δεν αΥοράΖεται,
ούτε πουλιέται
Μονάχα προσΦέ
Όλοι έχουμε
υποχρέωση να

προσΦέρουμε λίγο αίμα
για ης ανάγκες της

ΤράπεΖας που διατηρεί
η ΑδελΦότητα στο
Λαϊκό Νοσοκομείο της
Αθήνας στο Γουδί .

Όσοι επιθ υμούν να γίνουν αιμοδότες μπορούν
να επικοινωνήσουν με το Διοικηηκό Συμβούλιο
Ο φ ίλος της Α δελ φότψας Βασίλ η ς Βα σι λό πουλ ος σε πρόσφατ η α ιμοδοσία .

Τllς ΑδελΦότητας.

Σπύ

