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ΠΒΝΤΑΑΕΙΤΕΙ 
(( Π Β Δ Ει Α Ει 11 Ι Τ! Α )) 

Γραφεία: Σωκράτους 60 
10432ΑΘΗΝΑ-Τηλ.5241185 

ΧΡΟΝΟΣ 110ς 
ΑΡΙΘ . ΦΥΛΛΟΥ 49 

Συνδρομή: 

500 δρχ. το χρόνο 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1993 

Εσείς τι λέτε; 
Κυριακή 10 Ιανουαρίου. 

Παίρνοντας το λεωΦορείο 
κατέβηκα στην πλατεία Λαυ
ρίου . Από 'κει πήγα στα γρα

φεία τη~ Aδελφότητα~. Σω
κράτους 60, διάβασα και 
μπήκα μέσα στο κτίριο. Ανε

βαίνοντας τις σκάλες, οι Φω
νές στον τέταρτο όροΦο, γί
νονταν όλο και πιο έντονες. 
Αυτός θα είναι ο όροΦος, 
σκέΦτηκα. Οι σκέψεις μου 
βγήκαν αληθινές, όταν είδα 

τα Φιλικά πρόσωπα των συγ
χωριανών μου. 

Λέγοντας χρόνια πολλά, 
μια απογοήτευση με κυρίεψε. 
Γιατί άραγε τόσοι λίγοι ενώ 

το χωριό μας έχει σχεδόν δύο 
χιλιάδες (2.000) κατοίκους; 
Τι να Φταίει; 
Οι σκέψεις μου διακόπη

καν όταν είδα στην άκρη της 
αίθουσας το Χριστουγεννιά
τικο δέντρο και τις πολύχρω
μες μπάλες του να παίρνουν 

Ευανθία Λάκα-Ξανθάκη 
Η Αδελφότητα έχασε 

έναν δικό της / Ανθρωπο 

Έφυγε πρόωρα από κοντά 
μας η συμπατριώτισσά μας 
και πρώην έφορος της 
Αδελφότητας Ευανθία Λάκα 
- Ξανθάκη. 
Η τόσο ευγενική και 
ευαίσθητη καρδιά της δεν 
άντεξε και μετά από οξύ 
πνευμονικό οίδημα 
υπέκυψε στο μοιραίο. 
Για τον ξαφνlκό της θάνατο 
πονέσαμε όλοι γιατί ήταν 
ολόκληρη ένα χαμόγελο. Η 
Ευανθία που αγαπούσε 
όλους και την αγαπούσαν 
όλοι όσοι την γνώριζαν. 
Μπορεί κάποια μέρα μετά 
από χρόνια που θα 
περάοσυν, να ξεχασθούν 
τα χαρακτηριστικά της, 
μπορεί το χρώμα των 
μαλλιών της ή και όλα μαζί. 
Όμως κανείς απ' όσους 
γνώριζαν την Ευανθία δεν 
θα ξεχωρίσει στη θύμισή 
του τ' όνομά της απ' το 
χαμόγελό της. 

Παντού και πάντα πρώτη η 
Ευανθία αγωνίστηκε σ' όλη 
της τη ζωή με ανιδιοτέλεια 

για το καλό και το δίκιο 
αφήνοντας πίσω της έργο 
ευγενικό, ανθρώπινο, 
κοινωνικό και θεάρεστο. 
Αγάπησε την Αδελφότητα 
και την υπηρέτησε με το 
ίδιο πάθος και σαν μέλος 
του Διοικητικού 
Συμβουλίου αλλά πολύ 
περισσότερο σαν απλή 
χωριανή. 
Στην Αδελφότητα, στο 
χωριό και στη κοινωνία 
γενικώτερα η Ευανθία 
έδωσε πολλά και δεν τους 
πήρε τίποτα ... 
Αιωνία σου η μνήμη 
Ευανθία και ελαφρύ το 
χώμα που σε σκεπάζει. 

Μιχάλης Τσορβαντζής 

ζωντάνια αντανακλώντας τη 
λάμψη από τα Φώτα τα γιορτι
νά. 

Σε λίγο μπήκαμε στην αί

θουσα της Ομοσπονδίας. 
Μας μίλησε ο πρόεδρος, τα 
παιδιά έψαλαν τα Πρωτοχρο
νιάτικα και τα Χριστουγεν

νιάτικα κάλαντα και κόπηκε 
η πίτα. Το Φλουρί το κέρδισε 
η συμπατριώτισσά μας Κορ
δώση - Βουγιούκα Μαρία η ο
ποία άΦησε το χρηματικό πο
σό που είχε ορίσει ο πρόεδρος 
της ΑδελΦότητας, στην Αδελ
Φότητα. Μετά τα παιδιά ηλι
κίας κάτω από δώδεκα χρο
νών πήγαν και πήραν τα δώρα 
τους. Η χαρά στα μικρά και α

θώα προσωπάκια τους, ήταν 

εκθαμβωτική. 

Έπειτα από λίγο η αίθουσα 
άρχισε ν' αδειάζει . Οι περισ
σότεροι είχαν Φύγει όταν, κα
θισμένη σε μια καρέκλα, σκε
Φτόμουν ποιές να ήταν οι αι
τίες που η γιορτή έγινε με τό
σα λίγα άτομα . 

Μήπως Φταίει το διοικητι
κό συμβούλιο; Μήπως Φταίμε 
εμείς; Αυτή η αιτία έμεινε 
στο μυαλό μου και θεωρήθη
κε πιο σωστή. Μήπως θα 
'πρ'επε να μείνει και στο μυα
λό κάθε ΠενταλοΦίτη; Ε
σείς, τι λέτε; 

Φιλικά 

η μαθήτρια Γυμνασίου 
Ελένη Β. Κιτιμέ 

Η ιδέα που στήριξε την πρό- Θεωρήθηκαν ως οι λόγοι που 
ταση για το πακέτο Ντελόρ-2 εJ1έβαλαντην ενίσχυση των 
ήταν και εξακολουθεί ναείναι / περιοχών πόυ μειονεκτούν 
η δημιουργία ενός ενδοκοινο- από πλευράς ανάπτυξης. 
τικού περιβάλλοντος ευνοϊκού Έτσι έγινε η πρόταση από 
για την ευρωπα"ίκή ανταγωνι- τον πρόεδρο της επιτροπής 
στικότητα στη διεθνή αγορά. των Ευρωπα"ίκών Κοινοτήτων 
Γι' αυτό κρίθηκε ως απαραίτη- Ζακ Ντελόρ για την σύγκληση 
τη προϋπόθεση η οικονομική των οικονομιών των 12 κρατών 
και κοινωνική συνοχή μεταξύ - μελών. Το σύνολο των προ-
των Κρατών - Μελών της Ευ- τάσεων που ονομάστηκε πα-
ρωπα"ίκής Κοινότητας. Οι δια- ..- στη σελ. 2 

φορετικοί ρυθμοί ανάπτυξης, 
το διαφορετικό βιοτικό επίπε
δο όχι μόνο μεταξύ των 12 χω
ρών αλλά και των διαΦόρων 
περιοχών μέσα στην ίδια χώρα. 

Πρ~<Yφ~ρά 
Η συμπατριώτισσά μας Μηλιά σύζυγος Επαμεινών

δr, · Φλέρη πρόσφερε στην Αδελφότητα εκατό χιλιάδες 
δραχμές. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας αισθά

νεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει δημόσια τη 
Μηλιά για την ευγενική της προσφορά και να σημειώσει 
πως με την πράξη της αυτή η Μηλιά δείχνει πόσο 
αγαπάει την Αδελφότητα και το χωριό γενικώτερα. 

Η συμπατριώτισσα Κορδώση 
- 80υΥιοόκα Μαρία κέρδισε 
10 Φλουρί και ια χρήμαω που 

ανΙΙΟ1Οιχούοαν IQ πρόσΦερε 
σιπν ΑδελΦόιπια. 
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

- Η Πηνελόπη σύζυγος 
Κώστα Σαρδελή γέννησε α
γόρι. 

- Η Κωνσταντίνα σύζυγος 

Γιάννη Πλιάκου γέννησε κο

ρίτσι. 

ΒΑΠΤιΣΕIΣ 

Ο ΤρύΦωνας ΚορΦιάτης 
βάπτισε το γιο του Σπυρίδω-

να. 

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 

- Ο Παντελής Κατσούλας 

με την ΕυΦροσύνη Κονδύλη 
του Αναστασίου . 

- Ο Γιάννης Αλ. Μουστά-

κας με την Ευσταθία Μπάκα 
από τα Βλιζανά. 

- Ο Πάνος Κουκουρδέλ ης 
με την Ευαγελία Κηρύκου του 
Κώστα. 

ΓΑΜΟΙ 

- Ο Θεόδωρος Μωραίτης 
παντρεύτηκε με την Ευαγγε
λία Κοσό6α από το Στρογγυ
λοβούνι . 

ΘΑΝΑΤΟΙ 

ΈΦυγαν από κοντά μας οι 
συμπατριώτισσες: 

- Ευανθία Λάκα-Ξανθάκη 
- Κατίνα χήρα Κων/νου 

Πετρονικολού. 

Για τη συμμετοχή σας στο βαρύ πένθος μας 
για το θάνατο τo~ αγαπημένου μας 

ΣΤΥ λlΑΝΟΥ Θ. ΧΟΥΤΑ 

σας ευχαριστούμε θερμά 

Η σύζυγος: 
ΜΑΡΙΑ ΣΤ. ΧΟΥΤΑ 
Τα εγγόνια: 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΡΧΑΝΙΩΤΗ 

Τα παιδιά: 
ΘΩΜΑΣ - ΔΑΦΝΗ ΧΟΥΤΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΟΥΤΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΝΙΚΟΣ 
ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ 

Συνδρομές 
Κορδώση-Βουγιοίικα Μαρία δρχ. 15.000 
Καταπόδη Μαρία 10.000 
Καταπόδη Γκόλφω 10.000 
Τριανταφυλλόπουλος Χρήστος 10.000 
Ξίιστρας Κώστας 10.000 
Τριανταφυλλόπουλος Στέφανος 5.000 
Κάππας , Νίκος , " .~, ,,,. '; 5:000 
Δημητροίικα Πατροίιλα 5,000 
,Διαμαντίδου Μαρία 5.000 
)Κιτεμές Νίκος ' 5,000 
Ι Κουτσου6έλης Ελευθέριος 5.000 

Καραίσκος Γιάννης 5,000 
Δημητρίου Δήμος του Παναγ. 5,000 
Μυτιλήνης Τάκης 5.000 
Κουτσουπιά-Ράϊκου Δήμητρα 5.000 
Κορφιάτη-Μπακάλη Βασιλική 5.000 
Χαραλάμπους Σπίιρος 5,000 
Κουτσουπιάς Γεώργιος 5.000 
Κάππας Δημήτρης 5.000 
Κουτροίιλης Θανάσης 5,000 

Κουτροίιλη - Καστραντά 
Χαροίιλα 5.000 

Μπερερής Διονίισιος 5,000 
Κάππας Γιώργος του Ταξιάρχη 5,000 
Θεοδωρογιάννης Λάζαρος 5.000 
Θεοδωρογιάννης Κώστας 1.500 
Θεοδωρογιάννη Όλγα , 1,000 
Κάππας Πάνος 3,000 
Στέλιος Αντώνης 1.500 
Χαραλάμπους Γιώργο( 3,000 
Κάππα Ελευθερία του Γιωργ. 1,000 
Τσεκοίιρας Σωτήριος 1.000 
Τ ριανταφυλλόπουλος Νίκος 1.200 
Κορδόσης Τάσος 500 
Σιώκος Βασίλης 500 
Αντωνοποίιλου Σπυριδοίιλα 5,000 
Σκουτέρης Δημήτριος του Σπίιρου 2,000 
Η Βαγγελιώ Χαραλάμπους πρόσφερε 

στην Αδελφότητα 12,000 δρχ, στη μνή
μη των πεθερικών της Στάθη και Ευστα
θίας. 

ΓΡΑΒΑΝΗΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 
Β. ΓΕΩΡΓιΟΥS ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ. 41 12 336 - 41 74 277 

• ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ - ΚΟΥΡΤιΝΟΞΥΛΩΝ 
• ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
• ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
• ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΚΙΝΑΣ 
• ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
• ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ 

ΠΟΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

;;BIΞ'-'-'SS'M Ο" 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 

ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ: 
ΣΕ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΜπογΦΕ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΚΛ.π, 
Δικτγο ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΤΥΡΟΠΙΤΤΕΣ - ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΤΕΣ 
ΚΑΙ Γ Λ ΥΚΙΣΜΑΤΑ 

2ΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε. 
ΗΡΑΚΛΕονΣ 84 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
ΤΗΛ. 9598409 - 95 68 049 

ΠΑΚΕΤΟ ΝΤΕΛΟΡ-2 
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

__ από τη σελ. 1 

κέτο Ντελόρ-2 ουσιαστικά 
συμπλήρωνει το πακέτο Ντε
λόρ-1 και συνοδεύεται και από 
την πρόταση για την ίδρυση 
του ταμείου Συνοχής οι πόροι 
του οποίου θα κατευθύνονταν 
στις 4 φτωχότερες και πιο κα
θυστερημένες χώρες της Κοι
νότητας (Ελλάδα - Πορτογαλία 
- lσπανία - lρλανδία) . Είναι 
γνωστές οι αντιδράσεις των υ
πολοίπων χωρών κυρίώς Ολ
λανδίας - Βρεττανίας που δεν 
ωφελούνται από τα μέτρα αυ
τά. 

Οι Βόρειες χώρες ενώ ήταν 
αντίθετες στην αύξηση των 
διαρθρωτικών δαπανών (Πα
κέτο Ντελόρ-2 και Ταμείο Συ 
νοχής), δεν είχαν αντίρρηση 
στο διπλασιασμό των πόρων 
για τις εξωτερικές δράσεις της 
Κοινότητας , οι οποίοι προορί
ζονται κατά κύριο λόγο στις 
χώρες της Ανατολικής Ευρώ
πης (προφανώς , γιατί αποβλέ
πουν σε επενδύσεις στις χώ
ρες αυτές). 
Ο κίνδυνος μη υιοθέτησης 

του πακέτου Ντελόρ-2 και του 
Ταμείου Συνοχής αποτράπηκε 
από τον Ζακ Ντελόρ που επι
σήμανε ότι κινδυνεύει η ίδια η 
ιδέα της Ευρωπαϊκής ενοποίη
σης και η υλοποίηση της - συν
θήκης του Μάαστριχτ - αν δεν 
ψηφιστούν αυτές οι προτά
σεις . 

'ETCH η συμφωνία στο Εδιμί 
βούργο (11-12 Ί Δεκεμβρίου 
(πέρα από θριαμβολογίες και 
κινδυνολογίες θα πρέπει να 
θεωρηθεί ικανοποιητική για 
την Ελλάδα - σύμφωνα με τα 
ποσοστά συμμετοχής, που θα 
έχει - υπολογίζονται ότι θα εί
ναι από Ταμείο Συνοχής και 
πακέτο Ντελόρ-2 20 δια. ECU, 
δηλαδή πάνω από 5 τρια. δρχ. 
στη διάρκεια της εφταετίας . 
Στο ποσόν αυτό, θα προστε
θούν και οι εισρροές από την 
Κοινή Αγροτική Πολιτίκή και 
τις άλλες Κοινωνικές Πολιτι
κές το σύνολο των οποίων θα 
ανέλθει στο ύψος των 10 τρια. 
δρχ. 
Σημαντικό ζήτημα που θα 

προκύψει είναι η αξιοποίηση 
των πόρων αυτών από την χώ
ρα μας. Τα όποια προγράμματα 
πρέπει να ικανοποιούν πραγ
ματικές ανάγκες και όχι προ
σωπικές ή κομματικές σκοπι
μότητες . Εάν η χώρα μας διέ
θετε ένα αποτελεσματικό πο
λιτικό μηχανισμό, θα μπορού
σε στο τέλος της δεκαετίας 
του '90 να έχει περάσει σε ένα 
άλλο επίπεδο ανάπτυξης. 

Είναι απαραίτητο να υπάρ
ξουν συγκεκριμένες και ολο
κληρωμένες μελέτες για την 
μέγιστη απορροφητικότητα 
των Κοινοτικών Κονδυλίων για 
να μη συμβεί αυτό που συνέβη 
με το πακέτο Ντελόρ-1. Δηλα
δή η καθυστέρηση απορρόφη
σης των κονδυλίων. Από την 
άλλη η αποσπασματικότητα 
των έργων και η μη υπαγωγή 
τους σ' ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα ανάπτυξης μιας 
περιοχής θα έχει σαν αποτέλε-

σμα την μειωμένη απορροφη 
τικότητα και την διάθεση σε 
άλλη Κοινοτική χώρα. 
Δεν νοείται ανάπτυξη της Αι

τωλ/νίας αν η κατασκευή της 
γέφυρας του Αντιρίου δεν συ
νοδεύεται με την δημιουργία 
καινούργιου οδικού άξονα που 
θα συνδέεται με το Πλατυγιάλι 
του Αστακού στο οποίο πρό
γραμμα η λειτουργία του λιμα
νιού εκτός από τις γενικές εμ
πορικές δραστηριότητες - οι 
οποίες · λόγω των δυσκολιών 
στα Βόρεια σύνορά μας θα α
ναβαθμίσουν τα δυτικά λιμά
νια της χώρας - θα έχει να κά
μει με την παραγωγή προϊόν
των στο εσωτερικό του Νομού 
ανταγωνιστικών στη διεθνή α
γορά . Στήριξη του προγράμμα
τος θα πρέπει να είναι σωστές 
και επαρκείς τηλεπικοινωνίες 
και ενέργεια (ΔΕΗ) . 
Τα λάθη τα οποία αποδείχθη

σαν καταστροφικά για την ελ
ληνική οικονομία δεν πρέπει 
να είναι η κύρια μέριμνα στη 
διαμόρφωση των προγραμμά
των που θα υποβληθούν . 
Στον Αγροτικό τομέα υπάρ

χει ο κίνδυνος λόγω της ελλι
πούς ενημέρωσης του Αγροτι
κού κόσμου γύρω από τις δυ
νατότητες αξιοποίησης και 
λόγω κυρίως της χαμηλής υπο
δομής που υπάρχει στον αγρο
τικό τομέα και της έλλειψης έ
στω και στοιχειώδους προ

γραμματισμού. Το αίτημα της 
συγκροτημένης καιολοκληρω
μένηςανάπτυξης στην ύπαι
θρο όπου ζει και εργάζεται ο α
γροτικός πληθυσμός αναδει
κνύεται ως μείζον. 
Η βελτίωση της ποιότητας 

ζωής στην ύπαιθρο προϋπο
θέτει προγράμματα με επίκεν
τρο τον παράγοντα άνθρωπο 
και σημαίνει πρώτα απ: όλα δυ
νατότητες συγκράτησης του 
πληθυσμού στις αγροτικές πε
ριοχές της χώρας μια και η Ελ
λάδα ήταν και θα παραμείνει α
γροτική χώρα. 

Οι πόροι πρέπει να διατε
θούν σε τρεις κατευθύνσεις: 

Α. για την επαγγελματική 
ένταξη των . νέων και την δη
μιουργία προϋποθέσεων για 
την παραμονή στην ύπαιθρο . 

Β. για την δημιουργία υπο
δομών σχετικά με την ανάπτυ
ξη του αγροτικού τομέα. 

Γ, για την προστασία του 
περιβάλλοντος σαν απαραίτη
τη προϋπόθεση για την ανά
πτυξη του Κοινωνικού ιστού 
στο χωριό και στη περιφέρεια. 

Προτεραιότητες στον αγρο
τικό τομέα πρέπει να είναι : 

1. Η σύνταξη του εθνικού 
κτηματολογίου και η χάραξη 
πολιτικής χρήσεων γης. Είμα
στεη μόνη ευρωπαϊκή χώρα (α
κόμα και η Κύπρος έχει) που 
στερείται εθνικού κτηματολο
γίου . 

2. Ολοκλήρωση αρδευτικών 
και εγγειοβελτιωτικών έργων 
που συμβάλλουν στην ανάπτυ
ξη της αγροτικής παραγωγής 
και προγραμματισμός νέων ό
που είναι απαραίτητος . 

3. Αναδασμός της γης με α-

ναμόρφωση του κληρονομικού 
δικαίου που να μην επιτρέπει 
τον κατατεμαχισμό της γης. 

4. Ανάπτυξη της Κτηνοτρο
φίας με την παροχή κινήτρων 
στην καλλιέργεια ζωοτροφών 
(επιδότηση στο καλαμπόκι, 
τριφύλλι - σιτάρι) , βελτίωση 
των βοσκοτόπων και κοινωνι
κοοικονομική στήριξη του κτη
νοτρόφου. 

5. Αναδιαρθρώσεις των καλ
λιεργειών. 

5. Ανάπτυξη της αλιείας . 

6. Η προστασία του περι
βάλλοντος είναι η πρώτη προ
τεραιότητα η οποία αρχίζει και 
καταλήγει σ' όλες τις άλλες ε
πιλογές. Επειδή η προστασία 
του περιβάλλοντος και η αλιε
ία αποτελούν τομείς αρμοδιό
τητας του καινούργιου επι
τρόπου της Ελλάδας στην Κοι
ν ότ'ητα , ελπίζουμε ότι θα τύ
χουν ανάλογης με την σπου
δαιότητά τους προσοχής. 
Η αναθεωρημένη Κοινή Α

γροτική πολιτική παρ' όλο ότι 
έχει και θετικά στοιχεία δεν 
κατάφερε να λύσει βασικά 
προβλήματα με κυρίαρχο αυτό 
της ανατροπής της σχέσης 
80:20 που αναφέρεται στην κα
τεύθυνση των επιδοτήσεων. 
Δηλαδή οι επιδοτήσεις καλύ
πτουν πιο πολύ απώλεια εισο
δήματος που πάνε στην κατα
νάλωση και πολύ ελάχιστα δια
τίθενται υπέρ των διαρθρώ

σεων, αν και έχουν γίνει μερι-
κές ανακατανομές. -
Η σύγκληση, ή η προσπάθεια 

για σύγκληση, είναι γεγονός 
ότι θα θίξει συμφέροντα και 
κατεστημένες αντιλήψεις και 
απαιτείται η ενεργοποίηση της 
ελληνικής κοινωνίας. Ο ελλη
νικός λαός θα εγκρίνει αν του 
δοθούν εγγυήσεις και δεισυγ
κεκριμένα αποτελέσματα σε ο
ρισμένο χρόνο , 
Εναπόκειται στην Κυβέρνη

ση πρώτα απ' όλους η σωστή 
χρησιμοποίηση των πόρων . Ό
μως μεγάλες θα είναι και οι ευ
θύνες των πολιτικών κομμά
των - συνδικαλιστικών και ε
παγγελματικών φορέων, για να 
μη ματαιωθούν οι προϋποθέ
σεις για την επιτυχή αξιοποίη
ση των κονδυλίων του πακέτου 
Ντελόρ-2. 

Νίκος Χρ. Στέλιος 
Πρόεδρος 

Κοινότητας Πενταλόφου 

Π ΕΝ ΤΑ Α EJII' a 
!c Π εJ Δ εJ Α εJ ΟΙ Τ]!-#\ tl 
Διευθύνσεις σύμφωνα 

με το Νόμο 

Εκδότης - Ιδιοκτήτης 

ΑδελΦότης Πεντaλοφιτών 

Αθηνών 

Σωκρότους 60 
Αθήνα - Τηλέφ . 52.41.185 

Υπεύθυνος ύλης: 

Το Δ.Σ. της ΑδελΦότητας 

Υπεύθυνος Σύνταξης: 

Μιχόλης Τσορ6aντζής 

Φωτοστοιχειοθεσία - Εκτύπωση: 

"Μ. & Γ. ΖΩΡΖΟΣ Ο.Ε ... 
Μεσολογγίου 1 Ο & Μόνης 
Αθήνα - Τηλ. 33.01 .600 

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα 

ή μη, δεν επιστρέφονται 
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Η εκτ,ροπη του Αχελώου 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Στην Πεντάλοφο και στο Κοινοτικό 
Κατάστημα στις 6 Μάρτη 1992 συνήλθε 
το Κοινοτικό Συμβούλιο για την συζή
τηση και λήψη αποφάσεων στα παρα
κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Ανόθεση εκτέλεσης έργου. 
2. Ψήφισή πίστωσης 
3. Σχετικό με την εκτροπή του Αχε

λώου ποταμού. 
4. Αναμόρφωση πρ/σμού της Κοινό

τητός μας οικον. έτους 1992. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπί
στωση της απαρτίας κήρυξε την έναρ
ξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 
το 30 θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«σχετικά με την εκτροπή του Αχελώου 
ποταμού" , ανέφερε ότι τον τελευταίο 
καιρό, ακούγονται όλο και περισσότε
ρες φωνές ανησυχίας και προβληματι
σμού από διάφορους φορείς σχετικά 
με την εκτροπή του Αχελώου ποταμού. 
Αυτό το θέμα έχει βγει στην επιφάνεια 
ενόψη της τελικής απόφασης από το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο και τις αίτησης 
για να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο 
από την ΕΟΚ. 

Είναι δεδομένο ότι η οπιοαδήποτε 
παρέκλιση του ποταμού θα επιφέρει οι
κονομικές , κοινωνικές και περιβαντο
λογικές επιπτώσεις . 
Γιαυτό θα πρέπει όλη η περιοχή του 

Κάτω Αχελώου και ο λαός που θα δε
χθεί όλες αυτές τις παραπάνω αρνητι
κές επιπτώσεις να αντιδράσει δυναμι-

κά , με κινητοποιήσεις και αγώνες έχον
τας επικεφαλής την Τοπική Αυτοδιοί
κηση , όλων των παραχελωίτιδων Δήμων 
και Κοινοτήτων, που θα αποτρέψει την 
εκτροπή του Αχελώου ποταμού που θα 
στοιχίσει τόσο πολύ στον τόπο μας . 
Θα πρέπει να πείσουμε ότι δεν έχει 

κανένας το δικαίωμα στο όνομα της 
κάποιας σκοπιμότητας να μας στερήσει 
αυτό που χιλιάδες τώρα χρόνια η φύση 
χαρίζει στη περιοχή και ακόμη να απο
διοργανώσει και να αναστατώσει την 
οικονομική , κοινωνική και περιβαντο
λογική μας ζωή. 

Γι αυτό προτείτω τα παρακάτω για να 
αποτραπεί η εκτροπή του Αχελώου : 

1. Συντονισμός με όλους τους φο
ρείς και των παραχελωίτιδων Δήμων 
και Κοινοτήτων. 

2. Να γίνει ενημέρωση με ομιλίες 
του πληθυσμού της περιοχής , για τις 
δραματικές επιπτώσεις που θα επιφέ
ρει η πιθανή εκτροπή του Αχελώου. 

3. Να εκδοθεί ψήφισμα με τις θέσεις 
μας ενάντια στην εκτροπή του Αχε
λώου και να αποσταλεί στα κόμματα , 
στην Κυβέρνηση, στον Πρόεδρο της 
Βουλής και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 
Κατόπιν κάλεσε το Συμβούλιο να α

ποφασίσει σχετικά και αυτό μετά από 
διαλογική συζήτηση 

αποφασlζει ομόφωνα 

Με βάάει τα υπάρχοντα στοιχεία το 
Κοινοτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι ενδε
χόμενη εκτροπή του Αχελώου ποταμού 

θα έχει τις παρακάτω σοβαρές συνέ
πειες στην περιοχή του Κτω Αχελώου : 

1. Περιβαντολογικές , αφού η μείωση 
της ποσότητας του νερού θα επιρεάσει 
σημαντικά το οικοσύστημα της λιμνο
θάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού και 
συνολικά τις υφιστάμενες σ' αυτό ισορ
ροπίες. 

2. Κοινωνικές , αφού θα τεθεί σε αμ
φισβήτηση η ομαλότητα της διαβίωσης 
πολλών χιλιάδων κατοίκων της περιο
χής . 

3. Οικονομικές, αφού ο Αχελώος πο
ταμός είναι πηγή ζωής για ολόκληρη 
την πεδιάδα . 
Κατόπιν τούτων το Κοινοτικό Συμ

βούλιο εκφράζει την πλήρη αντίθεσή 
του στο έργο τη εκτροπής του Αχε
λώου ποταμού. Άλλωστε τέτοια έργα 
αποδείχθηκε στην πράξη σε παγκόσμια 
κλίμακα ότι είναι καταστροφικά και σε 
ανεπτυγμένες χώρες δεν γίνονται 
πλέον . 
Το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προχω

ρήσει σε ενημέρωση των πολιτών και 
σε κοινές ενέργειες με τις άλλες γειτο
νικές Κοινότητες και τους ενδιαφερό
μενους φορείς. 

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΣ Χ. ΣΤΕΛΙΟΣ 
Ο Γραμματέας 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΚΑΠΠΑΣ 
Τα Μέλη 

Κ . ΣΤ ΑΘΕΛΑΚΗΣ , Σ. ΣΤΕΛΙΟΣ , Λ . ΜΑΡ
ΓΩΝΗΣ, Ε . ΚΑΤΣΑΝΟΣ Κ . ΜΠΙΚΑΣ 

Τ() Λ.ΕΣΙΝΙ-Ι 
Ο Αρχαίος 
του Νομού 

Δήμος της Αινιάδος 
Αιτωλοακαρνανίας 

(Συνέχεια από το προηγούμενο) 

~τη συνέχεια , αγαπητοί 

χωριανοί και χωριανές , θα 
γράψω αναλυτικά , όπως έχω 
πληροΦορηθεί και το έχω κι 
εγώ ζήσει , τον πραγματικό 
αιματη ρό αγώνα γι' αυτόν τον 

βάλτο , το σημερινό Λεσίνι , 
που σχεδόν όλο το χωριό μας, 
μετά το 1930 που ήρθαν τα ει
δικά συνεργεία τη ς Εταιρείας 
Χαριλάου για την εκχέρσωση 
και εκμετάλλευση του πλού
σιου εδάΦους του Βάλτου. 
Και θα ξεχωρίσω ορισμένα 

νέα ηρωϊκά παλληκάρια της 
τότε εποχής, που ήξεραν πι

θαμή προς πιθαμή σχεδόν 
όλο τον Βάλτο , από την κάτω 
ζώνη ως την Λάμπρα και όλες 
τις περιοχές: 10 το Νησί , 20 ο 
Γκινιάς, 30 ο Πήγασος, 40 το 
Ταμπανοχώρι , 50 το Δέλτα , 
60 ο Γυροπόρος. Όλες αυτές 
οι περιοχές ήταν επικίνδυνες 

Γ 

και μπορούσες να χαθείς μέ
σα στη λάσπη και στα μαλά
κια, όπως τα αποκαλούσαν 
τότε. Σωστή άγρια ζούγκλα 
δηλαδή, με πάρα πολύ πλού
σια βλάστηση. Μεγάλες ε
κτάσεις καλαμώνες και δάση 
από τα αιωνόβια μεγάλα δέν
δρα, τα λεγόμενα: Φράξια. 

Και τους πρώτους που ζή
τησαν γι' αυτό το μεγάλο έρ
γο του Βάλτου - το σημερινό 
Λεσίνι - για το συμΦέρον τη ς 
Εταιρείας «Χαριλάου» ήταν 
οι εξής: 
Τα νεαρά αγνά τότε παλη

κάρια του χωριού μας όλο 
ζωή, που δυστυχώς την έδω
σαν χωρίς αντάλλαγμα για 
τον Βάλτο μας. 

ΑδελΦοί: Χρήστος και 
Γιώργος Ι. Τσορβαντζή, 
Ιωάννη ς Ν . Καταπόδης, 
Χρήστος Γεωργίου Κου-

~, 
αυτοκίνητα - ανταλλακτικά 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 386 ~ 335831 

πασχαλιδης ΚΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓιΩΤΗΣ 

τρούλης, Γιώργος Καραπά
νος, Κώστας ΚορΦιάτης, 

Νίκος Α. Κηρίκος, Αλκιβιά
δης Κηρίκος και το μεγάλο 
«θηρίο» Δημήτριος ΕΦ . 
ΤριανταΦυλλόπουλος. Αυ-
τοί , αγαπητοί συγχωριανοί 
και συγχωριανές απ' ό,τι έχω 

πληροΦορηθει, ήταν οι πρώ
το ι ε ργαζόμενοι που γράΦη
καν στα βιβλία της τότε εται
ρείας Χαριλάου και μετά 
Γ.Ε.Λ . Αυτοί οδηγούσαν τα 
συνεργεία των τοπογράΦων -
μηχανικών και κρατούσαν τα 
κοντάρια τη ς καταμέτρησης 
ήταν οι οδηγοί στις επικίνδυ
νες διαβάσεις και οι Φύλακες 
των μηχανημάτων της τότε ε
ποχής. 

Το 85% του χωριού μας 
δούλευε στα παρθένα εδάΦη 
του Βάλτου. Η συγκομιδή ή
ταν πλούσια' στάρι , καλαμ
πόκι και βαμβάκι. Τα ωραία 
και εργατικά κορίτσια της 
τότε εποχής ήταν , με πολλά 
μπράβo , oιπρώτεςστηνπερ~ 

Φέρεια, γρήγορες μαζώτριες 
του βαμβακιού. Δεν υπάρχει 

απάτητος δρ'όμος, από τους 
εργαζόμενους Φτωχούς του 
χωριού μας, που ξεκινούσαν 
από τα άγρια χαράματα για τη 

δουλειά στο Λεσίνι . Στα λιο
πύρια και τις βροχές. Είκοσι 

(20) χρόνια δουλειάς. Ότι το 
Λεσίνι μια μέρα θα γίνει δικό 
μας. Αυτό βέβαια που ανήκει 
στην περιΦέρεια του χωριού 
μας. 

Μάταιος ο αγώνας του συλ
λόγου των ακτημόνων . Δυ
στυχώς. Θα σας πω τα σύνορα 
που ανήκαν στο χωριό μας 
πάνω από 20.000 στρέμματα 
και που συνορεύανε στα πα
ραλεσίνια χωριά . α) Αστα
κός, β) Κατοχή , γ) Κατούνα, 
δ) Στρογγυλοβούνι, ε) Πεν
τάλοΦο . Σύνορα ΠεντάλοΦο 
Κατούνα. ΧωράΦια ΤΦέκα 
Κορδοσέϊκα, ευθεία Μαγγα
νάβλακος, ΑϊτοΦωλιά (Ανα
τολικο-δυτικά) Λευκούλες , 
Ταμπανοχώρι , Φράξιο . Προς 
Βορρά , ευθεία Μαραθούλα 
κόβει ένα μέρος τη θέση του 
Γιραπόρου . Αυτό το μέρος α
νήκει στην περιΦέρεια του 
χωριού μας, στην κοινότητα 
ΠενταλόΦου. Όλα τα όνειρα 

, των προγόνων μας και τα δικά 
μας, σ ' αυτόν τον τόπο που 

λέγεται Ελλάδα δυστυχώς εί
ναι ψεύτικα. Θα 'θελα να 
γράψω πολλά' με λεπτομέ
ρειες. Αλλά πολλά είναι κι 
αυτά . 

'Αλλοι τα παίρνουν και συ
νεχίζουν. Έτσι και το ωραίο 
Λεσίνι . Μας το πήραν . 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΤ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ 
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«Θέματα 
Λαϊκής 
Τέχνης» 

Ανταπόκριση απ' την Κατοχή 
Ξεπέρασε κόθε προσδοκία επιτυχίας 

για την εκτέλεσή του το σεμινόριο με 

τίτλο "Θέματα Λαϊκής Τέχνης" που 

πραγματοποιήθηκε τους περασμέ

νους μήνες στην όμορφη Κοινότητα 

Κατοχής. Το σεμινόριο ήταν διόρκειας 
150 ωρών, χρηματοδοτούμενο κατό 

65% από (ΕΟΚ) ΕΚΤ συνολικού ύψους 
5.000.000 και το παρακολούθησαν 15 
νέοι και νέες της Κοινότητας οι οπο[οι 

πήραν τα απαραίτητα εφόδια για να γί

νουν επαγγελματίες κατασκευής ει

δών λαϊκής τέχνης. 

Στους εκπαιδευθέντες απονεμή

θηκαν οι τίτλοι σπουδών από τον 

Πρόεδρο της Κοινότητας Κατοχής 

κ. Ανδρέα Λαχανό σε ειδική τελετή 

που έγινε παρουσία Κοινοτικών 
συμβούλων εκπαιδευτικών κ.λ.π. 

Οι ενέργειες γαι την έγκριση και πραγ

ματοπolηση του σεμιναρioυ έγιναν εξ 

ολοκλήρου από τον όοκνο Πρόεδρο 

της Κοινότητας Κατοχής κ . Ανδρέα 

Λαχανό. Την επιλογή του θέματος και 

την ευθύνη διδασκαλίας - πρακτικής 
εξόσκησης είχε ο μοναδικός και όρι
στος κατασκευαστής ειδών Λαϊκής Τ έ

χνης κ . Νίκος Πλακίδας που διατηρεί 

εργαστήριο και έκθεση λαϊκών ειδών 
'στη γραφική Kατox~ . Τον συ.VΤOνισμό 
εκτέλεσης και διεκπεραίωσης του 

προγρόμματος είχε ο καθηγητής Χαρ. 
Μαλακόσης ως διευθυντής σπουδών 
της εταιρείας EUROMANAGER στην 
οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του προ

γρόμματος. 

Σ' όλους που επιμέλήθηκαν και έγινε 
όψογη εκτέλεση του προγρόμματος 

και (τις αρμόδιες υπηρεσίες περιφέ
ρειας δυτικής Ελλόδος και Νομαρχίας 
Aιτωλlνίας) που συνεργόστηκαν αρμο

νικό με την Κοινότητα για την γρήγο
ρη και σωστή τήρηση των διαδιKασιώ~ 

θερμό συγχαρητήρια. 

Τον καινούργιο χρόνο 1993 προσ-
δοκούμενα εγκριθούν από την περι

φέρεια Δυτ. Ελλόδος περισσότερα 

Qπό ένα προγρόμματα για την Κοινό

τητα Κατοχής η οποία έχει την δυνα

τότητα να τα πραγματοποιήσει και να 

μειώσει την ανεργία των νέων της. 

Με τις καλύτερες ευχές μας γΙςJ το 

νέο χτρόνο 1993 
Η Κοινότητα Κατοχής 

ΚαταΥραφή 
Βυζαντινών 
Εκκλησιδίων 

Ύστερα από σχετική εγκύ
κλιο της γπουργού Πολιτισμού 
η Νομαρχία AτωλJνίας θα προ
βεί στην καταγραφή των Βυ
ζαντινών Εκκλησιδίων πο!) 
βρίσκονται στην περιφέρεια 
του Νομού μας , ο οποίος είναι 
κατάμεστος από μικρούς 
ναούς και θεωρούνται σημαν
τικά μνημεία . 
Στόχος της καταγραφής είναι 
η συντήρηση και η προβολή 
των μνημ είων. 
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ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ ΚΗ 
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

(ΠΑΝ.ΣΥ.) 
Η Κοινότητα ενημερώνει 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 60 
ΤΗΛ. 52.32.676 
10432 ΑΘΗΝΑ 

Η Παναιτωλοακαρνανlκή Συνομοσπονδία (ΠΑΝ.ΣΥ.) με τη συ
νεργασία των Ομοσπονδιών των . Επαρχιών Βάλτου, Ναυπα
κτίας, Ξηρομέρου και Τριχωνίδας και των πολιτιστικών συλλό
γων του Ν. Αιτωλ/νίας διοργάνωσε στις 10-1-1993 ημέρα Κυριακή 
και από ώρα 10.30 Π.μ . στο κινηματοθέατρο « ΠΑΛΛΑΣ» (Βου
κουρεστίου 1 - Αθήνα) Αιτωλοακαρνάνlκη γιορτή. 
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε την κοπή της πί

τας του Αιτωλοακαρνάνα και την παρουσίαση είκοσι (20) χορευ
τικών ομίλων που προέρχονταν από τις Ομοσπονδίες Τριχωνί
δας και Ξηρομέρου και από τους Συλλόγους Κωνωπίνας, Πα
λαιομάνινας, Τ ρύφου, Ελευθέρlανης, Αλευράδας, Αμπελακίου, 
Εμπεσού, Μενιδίου, Περδlκακίου, Φλωριάδας, Χαλκιοπούλων 
και τον εκπολ/κό σύλλογο Αιτωλ/νάνων του Πόντου «Αξέχαστες 
Πατρίδες ». 

Τα χορευτικά συνόδευσε το συγκρότημα του Νίκου Φιλιππί
δη. Τραγούδησαν οι: Γιώτα Βέη, Βασίλης Κολοβός και Στυλιανός 
Μπέλλος. Η εκδήλωση ήταν αφlερωμένη στην πολιτιστική μας 
κληρονομιά . 
Κατά την διάρκεια της εlfδήλωσης βραβεύτηκαν οι Σύλλογοι, 

οι Ομοσπονδίες και οι Δήμοι , που διατηρούν χορευτικούς ομί
λους και θεατρικές ομάδες, οι Βιβλιοθήκες του νομού κι επιστη
μονικά σωματεία . 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι: Αθ . Δημη
τρακόπουλος , Χρ . Κοκκινοβασίλης, και Γεώργιος - Αλέξανδρος 
Μαγκάκης, βουλευτές, ο κ . Δημ. Στρατούλης μέλος της Κ.Ε. του 
Συνασπισμού , οι πολιτευτές Γιώργος Ζαμπέλης, Άγγελος Χρό
νης, Αντώνης Στασινός, Γρηγόρης Κωσταράς, ο Αλεξ. Φλώρος 
τ. υπουργός και τ. Εισαγγελέας Αρείου Πάγου , ο Κώστας ΠQπα
λέξης τ. Γεν. Γραμματέας Υπ . Εργασίας , ο Χρ. Σμυρλής τ . Υποδ/ 
τής του ΙΚΑ, ο Γιάννης Καρακώστας, Δημοτικός Σύμβουλος Δή
μου Αθηναίων, ο Παν. Τσίκνας τ. έπαρχος Νάξου, ο Δημ. Χιου
ρέας πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Τοπικών (Αποδη
μlκών) Οργανώσεων Ελλάδας , ο Αθαν. Τρίτσας εκπρόσωπος 
του ΠΚΡ, ο Κ. Βασιλάκης Πρόεδρος της Ορνιθολογlκής Εται
ρείας Ελλάδας, ο Χρυσόστομος Πατούλας, εκδότης της εφημε
οίδα, «Αιτωλοακαονανlκrl » . εκπρόσωποι Συλλόγων και πλήθος 
κόσμου. ; Για το Κεντρικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας 
Αλέκος Σάββας Αγγελική Σταθοπούλου 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Κοινότητας 
Νίκος Χ. Στέλιος πήρε μέρος σε 
πρόγραμμα «κατάρτισης αιρετών» 
που διοργάνωσε η ΤΕΔΚ Αιτωλ/ 
νίας. 

Στο πρόγραμμα πήραν μέρος 30 
Δήμαρχοι και Πρόεδροι Κοινοτή

των του Νομού μας. Ένα μέρος 
του προγράμματος από τις 1-6-92 
έγινε στις Βρυξέλλες όπου οι Δή
μαρχοι και Πρόεδροι επισκέΦθη
καν την GOMISΙON και το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο και πήραν μέ
ρος σε ενημερωτικά σεμινάρια από 
την Ελληνική Αντιπροσωπεία και 
τους Ευρωβουλευτές μας. 
Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠενταλόΦου 

ευχαριστεί τον βουλευτή της Ν.Δ. 

Αριστοτέλη Μιμμή που εισηγήθηκε 
και δόθηκε από το Υ-ΠΕ . ΧΩ . Δ.Ε. 
επιχορήγηση ποσού 1. 000. 000 
δρχ. για εσωτερική οδοποιία. 
ΕΠΕΙΔΗ από τις 1-1-93 τα 

σκουπίδια περισυλλέγονται κάθε 
Τρίτη και Παρασκευή το πρωί και 
τα Φορτώνει ο ίδιος ο σκουπιδιά
ρης, παρακαλούνται οι κάτοικοι 
του χωριού να βάΖουν τα OKounl
δια μέσα σε πλαστικές σακούλες, 
να τις δένουν καλά και να τις τοπο
θετούν στα καθορισμένα σημεια 
των δρόμων ΜΟΝΟΝ το πρωί της 
Τ ριτης και Παρασκευής γιατl η πο
λύωρη παραμονή τους στους δρό
μους εγκυμονεl κινδύνους για την 
καθαριότητα και τη δημόσια υγεια 
των κατοίκων. 

ΣΤΟ ΚΟIΝΟTlΚΟ κατάστημα 
ΠενταλόΦου στις 3-1-93 συνήλθε 
σε συνεδριαση ο επιτυΧών συνδια
σμός κατά τις Δημοτικές και Κοινο
τικές εκλογές της 14ης Οκτώβρη 

ΤΑ Τ~λ~I~Τ~~A ~Y~ΩΠATKA 
X~ΩMAΤA AYΤ~KINHΤΩN 

•
• .. s. Α.1. Μ. Α. 

ΤΕ ινlι Ν 
το ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ 

ΣΤΙΣ ΗλΕΚΤΡΟΣνΓΚΟλλΗΣΕIΣ 

AULTRA ΒυlLΟ 
ΤΟ Α ΤΣΑΛΙΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ •

• .. 
40 % Οικονομία σε χρόνο - χρήμα 

Χρησιμοποιώντας AULTRA BUILD & την ολοκληρωμένη σειρά 

χρωμάτων ~ πετυχαίνετε τέλεια αποτελέσματα 
χωρίς υψηλό ΚΟΣΤΟΣ 

Α 
ΙΛΙ 

ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ 
ΕΧΟΥΜΕ στι ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ 

• ΧΡΩΜΑ Τ Α Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

• ΚΑΛΙΜΠΡΕΣ CAR BENCH 

• ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΑΦΗΣ 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 

• ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ TELWIN 

• 5 υ Ρ Ε R . Ι Α Μ Α 

• ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ OMER 

Αντιπρόσωποι: 

S Α Ι Μ Α Φούρνων Βαφής 
CAR BENCH ΚαλΙμΠf ες αυτοκινήτων 
ΤΕΙΙΤΑΙΙΑ ΗλεΚΤΡΟ' Νγκολλήσεις ηλεκτρονικές 

1990 και ανέδειξε και πάλι Αντι
πρόεδρο της Κοινότητάς μας για τη 
Β ' διεήα 1993-94 τον Κοινοτικό 
Σύμβουλο Κωνσταντινο Σταθελά
κη του Θωμά. 

Και οι Δημότες μας μη ξε
χνούν ότι: 

- Σε ηλlκια 14 ετών βγάΖουμε 
υποχρεωτικά Αστυνομική Τ αυτότη
τα. 

- Σε ηλικια 18 ετών βγάΖουμε ε
κλογικό βιβλιάριο. 

- Τη γέννηση των παιδιών μας 

τη δηλώνουμε στο Ληξιαρχειο του 
τόπου γέννησης μέσα σε προθε
σμια 10 ημερών από την ημερομη
νια της γέννησης. 

- Τ η βάπτιση των παιδιών μας 

τη δηλώνουμε στο Ληξιαρχείο που 
έγινε η βάπτιση μέσα σε προθεσμία 
30 ημερών από τότε που έγινε η 
βάπτιση. 

- Τ ο γάμο το δηλώνουμε στο 
Ληξιαρχείο που έγινε ο γάμος μέ
σα σε προθεσμια 40 ημερών από 
την τέλεσή του. 

- Μετά το γάμο ανοίγουμε 01-

κογενειακή μεριδα στα δημοτολό
για της Κοινότητάς μας. 

- Όταν δηλωθεl η γέννηση των 

παιδιών στέλνουμε ένα αντιγραΦΟ 
ληξιαρχικής πράξης γέννησης στη 
Κοινότητά μας για την ενημέρωση 
της οικογενειακής μερίδας. 

- Για την έκδοση οποιουδήποτε 
πιστοποιητικού ή βεβαίωσης από 

την Κοινότητα απαιτείται χαρτόση
μα 100 δρχ. 

- Για την έκδοση κάποιας λη 
ξιαρχικής πράξης απαιτειται χαρτό
σημο 50 δρχ. 

- Τα άτομα εκεινα που μένουν 
εκτός ΠενταλόΦου και χρειάΖονται 
κάποιο πιστοποιητικό ή βεβαιωση 

ή ληξιαρχική πράξη , για να εξυπη 
ρετηθούν, μπορούν να το Ζητή
σουν και τηλεΦωνικά (για να μην 
αναγκάΖονται να ταξιδέψουν) , αρ
κει να μας εξασΦαλίσουν το απα
POlTπΤO χαρτόσημο και τη διεύθυν
ση που θα τους αποσταλεl το έγ
γραΦο. 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

ΝΙΚΟΣ Χ. ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥ ΛΛΟΓΩΝ Β.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ 
Με την 2406/1992 απόφαση του ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙ

ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ εγκρίθηκε το καταστατικό της νεουδρυθείσης 0-
ΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Β.Α . ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ. 
Μετά την έγκριση του καταστατικού η προσωρινή Ιδρυτική 

Eπlτρ~πή συνεK~λεσε τη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών , 
η οποια και συνηλθε την 3-12-92 με θέμα την εκλογή Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
Η σύνθεση του πρώτου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, και της 

~ξελεγKΤIKής Επι;ροπής, ποι) προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες . 
εχουν ως κατωτερω: 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Πρόεδρος Πουρνάρας Γεώργιος 
Αντ/δρος Μακρής Νικόλαος 
Γενικός Γραμματέας Κοτσιμπός Ευθύμιος 
Ταμίας Πρέζα Μαρία 
Σύμβουλος Τούμπας Κων/νος 
Σύμβουλος Βανδώρου Αθανασία 
Σύμβουλος Δραγάτση Διονυσία 

Εξελεγκτική Επιτροπή 

Πρόεδρος Ρούλιας κων/νος 
Αντ/δρος Τσάκαλος Νικόλαος 
Μέλος Μαστροκωστόπουλος Παναγιώτης 

r~ 
ΕΣΤΙΑΣΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓιΟΣ Β. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ 

ΟΠΤΙΚΑ 
ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ 

Μ. Παπαδημητρίοu - Ο. Λαγούρας 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΠΤΙΚΟΙ 

Αιόλου 105 & Πανεπιστημίου (Χαυτεία) 8' 3240487 

GO 
GORGOLIS 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΒΑΣ. & ΚΩΝΣΤ. ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Ο.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΜΙΑΟΥΛΗ 21 - ΑΘΗΝΑ ~ 3219100 
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΘΗΣΕΩΣ 144 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ~ 9583035 
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΓιΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 - ΜΠΡΑχΑΜΙ 

FAX: 3219442 
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Ιστορικά έγγραΦα Ποδολο6ίτζης 
Έρευνα --.. 

του πρώην Προέδρου 
της Αδελφότητας 
ΜΙΧ. ΣΚΟΥΤΕΡΗ 

« Ένα αφιέρωμα στους γο
νείς μας που νηστικοί και ξυ
πόλητοι με το τσαπί και λιγγά
ρι δημιούργησαν το σημερινό 
Πεσίνι_ Σ' αυτούς που για μια 
χαψά ψωμί δουλεύαν από «ή
λιο σε ήλιο)) σε εκείνη την καρα
καμπιλιά, κόντρα με την ελονο
σία, τα κουνούπια και τα «ντα-
8άνια)) ταπεινωμένα και απάν

θρωπα για τον τότε Αφέντη». 
Με το από 25/1/1912 Β.Δ., 

που εκδόθηκε με βάση τον νό
μο 4013/1912 παραχωρήθηκαν 
από το Δημόσιο στον Ολλανδό 
Ο . Ι Craadt van Paggen , χίλια 
στρέμματα (1.000) δια δοκιμα
στική καλλιέργεια βάμβακος. 
Το ανωτέρω Β.Δ. έχει επτά 

(7) άρθρα με τα οποία ρυθμί
ζονται οι όροι , η έκτασις και η 
διάρκεια της δοκιμαστικής κα
λιεργείας καθώς και οι υπο
χρεώσεις του Ολλανδού ο ο
ποίος με δαπάνες του θα έκανε 

και την εκχέρσωση κλπ. 
Με το Διάταγμα από 17/24-6-

1930 (ΦΕΚ 214/30ΤΑ) το Έλο Λε

σινίου παραχωρήθηκε κατόπιν 
διαγωνισμού , εις τον Επαμει
νώνδαXαρ~αoνμεόρoυς ι ηα
ποξήρανση και εκμετάλλευσις 
αυτούς » . 
Τ ο άνω Διάταγμα έχει άρθρα 

16: 
Με το άρθρο 1 καθορίζεται η 

περιοχή του Έλους η οποία πε
ριλαμβάνεται μεταξύ : 
α)των ρεμάτων Κονταύλακο , 

Βαλτί και του χειμάρρου Χρυ
σοβίτσης, αφ' ενός και αφετέ
ρου από της θαλάσσης μέχρι 
τις πρόποδες των έναντι Ανα
τολικών βουνών μέχρ ι της υ
ψομετρικής καμπύλης 5.00 
από της στάθμης του χειμερι
νού κύματος της θαλάσσης. 

β) Περιλαμβάνονται επίσης 
οι εκτάσεις κατά μήκος του ρέ
ματος Βάλτι και του χειμάρρου 

Συνεργείο Συντήρησης Κηρίων 
Κατασκευές - &πισκευές 
Μνημεία - ΠεριΦράξεις 

Παντός είδους οικοδομικές εργασίες 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΟΥΠΙΤΣΑΣ 
ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ 

Άρτια τεχνική κατάρτηση 
Άμεση εξυπηρέτηοο 

Τιμές λογικές 
Έδρα: Πεν.lάλοΦο 

Χρυσοβίτσης μέχρι της υψομε
τρικής καμπύλης +5.00 της 
στάθμης των προποδών των 
παρακειμένων βουνών. 
γ) Οι εκτάσε ις νοτίως του 

ρέματος Κονταυλάκο μέχρι του 
υψομέτρου +2,50 της ανωτέ
ρω στάθμης καθώς και η λιμνο
θάλασσα Οινιάδος με τις πα
ράκτιες εκτάσεις της μέχρι του 
υψομέτρου + 5.00 και 

δ) Η περιοχή μεταξύ των α
κτών της υπό στοιχείον α λι
μνοθάλασσας μέχρι της πα
ραλλήλως αυτής αμμώδους 
σύρτεως και της εις αυτήν υ
φάλων». 
Τα άρθρα 2·6, 8·10, 13·16 πε

ριλαμβάνουν τους όρους που 
πρέπει ο ανάδοχος Επαμ . Χα
ρίλαος να τηρήσει. Μεταξύ αυ
τών ήταν η κατασκευή αντι
πλημμυρικού αναχώματος επί 
της αρ ιστεράς όχθης του ρεύ
ματος Βαλτί μ έχρι του χειμάρ
ρου της Χρυσοβίτσης, διεύρυν
ση και εκβάνθυνση της κοίτης 
του ρεύματος βαλτί, ή κατα
σκευή αναχώματος επί του 
ρέμματος Αϊδημητριάτικο , κεν
τρικού αποχετευτικού αγω
γού, διαρρύθμιση του ρεύμα
τος Κονταυλάκου, μηχανοστα
σίου δια την ανύψωση των νε
ρών της χαμηλής ζώνης, έργα 
συγκοινωνίας και υποδειγματι
κού πειραματικού σταθμού 
καλλιέργειας γεωργικών ειδών 
κλπ. και ότι δια μίαν 3Οετίαν 
δεν μπορούσε να γίνει καμμία 
απαλλοτρίωσις . 
Με το άρθρο 7 ει ς τον Επ . Χα

ρίλαον παραχωρήθη καν τα 60/ 
100 των αποξη ρα μένων μερών 
σε πλήρη κυριότητας , η επι 
καρπία των υπολο ίπων κλπ . 

Με το άρθρο 11 ορίζεται ότ ι η 
παραχώρηση γίνετα ι δ ι α 75 
χρόν ια και ότι κατά το άρθ ρον 
12 δ ι καιο ύνται όποτε θελήσει 
να συστήΌ ί Ι ανώνυ μο Εται 

ρείαν . 
Με βάση το παραπάνω διά -

Τυριά· Αλλαντικά 
& κατεψυγμένα 

ταγμα έγινε το Καταστατικό 
της Α . Ε. με την υπ' αριθ. 9562/ 
1932 προώθηση του Συμβο
λαιογράφου Αθηνών Νικ. Ανα
στασόπουλου αποτελούμενο 
από 36 άρθρα δημοσιεύθηκε δε 
στο Δελτίο Ανωνύμων Εται
ρειών (ΦΕΚ 52/34) . 
Το πρώτον (10ν) άρθρον ο

ρίζει ότι Συνιστάται Ανων . Ε
ταιρεία με την επωνυμία ι ΓΕΛ 
Γεωργική Εταιρεία Λεσίνι » με έ
δρα την Αθήνα το άρθρον 2 ο
ρίζει ότι η διάρκεια της εται
ρείας θα είναι 75 ετών με υπο
χρέωση αποξηράνσεως και εκ
μεταλλεύσεως του Έλους Λεσι
νίου. 
Με το άρθρον 4 το Εταιρικόν 

Κεφάλαιον ορίσθη σε 8.00Ό.000 
δρχ. και διαιρέθηκε σε 16.000 
μετοχές ονομαστικής αξίας ε
κάστης χ 500. Με το άρθρον 10 
του ανωτέρω καταστατικού η 
ΓΕΛ θα διοικείται από Δ.Σ . α
παρτιζόμενον από 2-9 μέλη τε
τραετούς διαρκείας, επ' αμοι
βή των μελών δια κάθε παρά
σταση εκ χ 500. 
Κατά το άρθρον 3 του κατα

στατικού Μέτοχος ήταν ο Επ . 
Χαρίλαος με 6.400 μετοχές , ο 
Θ. Μαράτος με 1.600, η Αντιό
πη Ε . Χαρίλαου με 1.600, ο Βα
σίλειος Σωτηρίου με 800, ο Νικ. 
Τσεκούρας με 1.600, ο Π. Βρετ
τός με 1.600, ο Σπυρ . Πολυχρο-

.... στη σελ . 7 

Γ-----------------, ΕΚΘΕΣΗ ΣΑΛΟΝΙΩΝ Ι 
Ι ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Ι 
Ι ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ Ι 

Ι Ι 
Ι ι 

! ΚΑΝΑΚΑΡΗ 238 - ΤΗΛ. 337.567 - ΠΑΤΡΑ Ι 
~-------------____ J 

ΚΑΝΑΛΙ "100 
107,8 F.M. - STEREO 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΡΙΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΩΡΑϊΤΗΣ 

ΤΗΛ. 68 12 809 

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 

ΦΡΑΓΚΟΣ Γ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 67 - ΜΟΣΧΑΤΟ - ΤΗΛ. 4828361 

-_. 

ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 10ν λ 

ΑΥ. Νικολάου & Ερεχθείου 44 τηλ. 5444909 -~ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 20ν: Ώ-

Ταξιαρχών & Μετσόβου 1 τηλ. 4950597 • Κορυδαλλός 

ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 
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TOΠΩNYJ\ιIIKA 
Ονομασίες τοποθεσιών του χωριού από το βιβλίο 

ΠΟΔΟΛΟΒΙΤΣΑ -ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ του Κώστα Αλ. Πετρονικολού 

Μετά από πολλές παρακλήσεις μελών της ΑδελΦότητας και 
συΎχωριανών, αναδ"ημοσιεύουμε τα ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΑ, που είνα ι 
Ύραμμένα από τον αείμνηστο 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 περισσότερες Φορές ήτανε, 
είναι σήμερα σκοτεινή. Περνούν τα χρόνια και τα γεγονότα 

σκεπάζονται και λησμονιούνται ή όπως Φέρονται από στόμα σε 
στόμα και από γενεά σε γενεά, παραποιούνται και παραμορΦώ
νονται κι αλλάζουν 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 Λήρωςη Βε
λανιδιά». Ποιά ήτανε αυτή η Λήρω και ποιά σχέση έχει με 1:η 
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 άντρες 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. ΚονδQλης, που σαν ξωμάχοι περπά
τησαν 'όλη την περιΦέρεια από λιθάρι σε λιθάρι και κάτι περισ
σότερο από κάθε άλλον ήξεραν... . 

(Συνέχεια από το προηγούμενο) 

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ 

Κουτσούμπας ήτανε αρχη
γός βλάχικων οικογενειών, 
που παραχείμαζαν με τα πρό
βατά τους στο μέρος αυτό . 

ΚΟΥΦΑΛΕΣ 

Ένα περίεργο φαινόμενο: 
πλήθος από βελανιδιές αιω
νόβιες, που έχουν όλες σχε

δόν παχειούς κορμούς με κου
φάλες, τρύπες τεράστιες σαν 
να τις έχει ανοίξει και σκαλίσει 
χέρι ανθρώπου τεχν ίτη ... Ο ι " . 
κουφάλες αυτές ήτανε κατα-
φύγιο των κτηνοτρόφων σε ώ
ρες που έπεφτε πολλή βροχή -
δρολάπι , και κρυψώνες τρο

φίμων κλπ . 

ΚΡΕΒΒΑΤΕΣ 

Αριστερά απ' την τοποθεσία 
« Μαγγανάς» είχε πλούσια βο
σκή για τα άλογα , <<μοχρίτσα» 
και άλλα χόρτα . Εκεί πήγαιναν 
την παλιά εποχή τα άλογά 
τους οι Πενταλοφ ίτες για βο

σκή και επειδή δεν μπορούσαν 
να ζήσουν και να σταθούν οι 
άνθρωπoι~ έκαναν απάνω στις 
ιτιές κρεββάτες ξυλόπλεκτες 

για να έχουν ίσκιο, αέρα και 
για να προστατεύονται απ ' τα 
λογής έντομα που αφθονού
σαν μέσα σε κείνη τη ζούγκλα , 
μέσα σε κε ίνη τη φοβερή βλά

στηση που σκέπαζε και τον πιο 
ψηλό άνθρωπο ... Έτσι λέει η 
παράδοση .. . 

ΚΡΟΚΙΔΕΣ 

Η παράδοση λέει πως κά
ποιος γιατρός Σαμαράς είχε 
βάλει κάποιον Κροκίδα , που 
για πολύν καιρό ξεχέρσωσε 
μεγάλο μέρος της δασωμένης 
περιοχής . Όλα τα κομμάτια 
γης που είχε ξεχερσώσει ο 
Κροκίδας τα λέγανε «κροκί
:5ες » . 

ΚΡΥΦΟ 

Πάνω σε ένα λοφίσκο κοντά 
:nο χωριό (βορειοδυτικά) μια 
τεράστια ρε βάθος , αλλά και 
αρκετά μεγάλη σε πλάτος σαν 
σπήλαιο λεκάνη - τρίιπα, που 
έχει πάντα ωραίο κρύο νερό . 
Και το νερό κρατιέται πάντα 
στο ίδιο ύψος . Φαίνεται πως 
τροφοδοτείται από υπόγειες 
πηγές και συγκοινωνεί με υ
πόγειες «καταβόθρες» , που 
ρουΦάνε και απομακρύνουν 
και ανανεώνουν το νερό , το 
«κρυφό» νερό ... 
. ,. 'ΚΥΔΩΝΙΑ 

Μια τοποθεσία, που είχε μια 
πελώρια κυδωνιά . Την είχε φυ
τέψει άνθρωπος ; Μόνη της 
είχε φυτρώσει ; Ποιός ξέρει. .. 
Πάντως η «κυδωνιά» φημίζε 
ται για το εξαιρετικό μαύρο 
κρασί , που βγάζει το αμπέλι 
της περιοχής. 

ΛΑΚΚΑ ΚΟΥΤΡΟΥ ΛΗ -
ΣΤΕΡΓιΟΥ ΠΑΝΑΓιΑ -

ΤΣΟΡΒΑΝΤΖΗ 

Λάκκες που πήραν τα ονό
ματά τους απ ' τα ονόματα των 

ιδιοκτητών των. 

ΛΑΚΚΑ ΜΠΑΝΙΤΣΑ 

Μπανίτσας ήτανε το παρα
τσούκλι των Πετροπουλέων. 
Θυμάμαι τον αγροτικό ταχυ 
δρόμο Θανάση Πετρόπουλο , 
ένα εξυπνότατο και καλόν γέ 
ροντα , που μια ζωή ολόκληρη 
μετέφερε το ταχυδρομείο έ
φιππος στα χωριά Παλιοκα
τoύνα-Πoδoλoβ~σα - Pήγανη 
με ζέστες και με βροχές και με 
κρύα χειμώνα-καλοκαίρΙ. .. 
Φτωχός με μεγάλη οικογένεια , 
που αντιμετώπιζε τη ζωή με 
θάρρος , πάντα γελαστός και 
πάντα χαρούμενος .. . 

ΛΑΠΠΑ ΣΠΗΛΙΑ 

Κάποιος Λάππας (το όνομα 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

V ΔΡΑ V ΛΙΚΑ - ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΜΑΚΗΣ ι. ΜΩΡΑΙΤΗΣ 

Εργασία εγγυημένη 
Τιμές λογικές 

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 24 - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΗΛ . 9709298 (8-12 π . μ . ) 7797721 (5-8 μ . μ . ) 

7Τ78 161 (8-3) 

αυτό δεν υπάρχει στο χωριό 
σήμερα) είχε ξεχερσώσει κομ
μάτι απ ' το έλος Λεσσίν ι, που 

στα χρόνια του ήτανε αληθινή 
ζούγκλα - βάλτος και είχε κα
τοικιό του αυτή τη σπηλιά . 

ΛΕΜΟΝΙΑ 

Χωράφι στην αρχή της τοπο
θεσ,ίας «Μαγγανάς» , αριστερά 
απ' τις πρώτες πηγές που χύ
νουν τα νερά τους στον κεν
τρικό αύλακα του Λεσινιού. 
Μια λεμονιά , που ποιός ξέρει 
πώς φύτρωσε εκεί, έδωσε 
στην τοποθεσία το όνομα «Λε
μονιά» . 

ΛΗΡΩΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 

Το όνομα πήρε η τοποθεσία 
από κάποια Λήρω . Η βελανιδιά 
ήτανε δέντρο πανύψηλο και 
κακοτράχαλο, που δεν μπο
ρούσε να σκαρφαλώσει σ' αυ
τό παρά μονάχα η Λήρω. Αυτή 
σκαρφάλωσε σαν αίλουρος και 
τίναζε το βελανίδι της τρα
γουδώντας παρά τους κινδύ
νους που αντιμετώπιζε... και 
ντρόπιαζε τους άντρες , που 
δεν. μπορούσαν ή από φόβο έ
καναν πως δεν μπορούσαν να 
ανέβουν ... Κάποτε τη βελανι-
διά την ... έκοψαν και σήμερα 
δεν υπάρχει .. . Μόνο το όνομα 
της τοποθεσίαςr έμεινε ... 

ΛΙΑΝΟΥ ΛΟΥΤΣΑ 

Απ' το όνομα κάποιου Λια
νού (τέτοιο όνομα δεν υπάρ
χει σήμερα στο χωριό μας). 

ΛΥΚΟΧΟΡΟΣ 

Μια τοποθεσία δασωμένη 
και απόμακρη, όπου μαζεύον
ταν πολλοί λύκοι και μέσα 
στην ησυχία της νύκτας και 
χωρίς κίνδυνο έπαιζαν , ερω
τεύονταν , τσακώνονταν και 
.. . χόρευαν . 

ΜΑΓΓιΝΑ το ΒΑΡΕΜΑ 

Άγνωστο ι στα παλιά χρόνια 
λήστεψαν εκεί και « βάρεσαν» 

(σκότωσαν) κάποιον Μαγγίνα , 
ίσως απ' τον Αστακό. 

ΜΑΚΡΥ ΛΑΚΚΑΣ 

Μια στενή λουρίδα πεδιά
δας , μεγάλη σε μάκρος και 
γύρω - γύρω λόφοι. 

ΜΑΛΙΟΥ το ΒΟΙΔΙ 

Στην τοποθεσία τούτη έβο
σκε ένα βόιδι , και μόνο αυτό , 
κάποιου Μάλιου , σαν να ήτανε 
ιδιοκτησία του ... (το όνομα 

Μάλιος δεν υπάρχει σήμερα 
στο χωριό) . 

ΜΑΡΑΘΟΥΛΑ 

Τόπος ορε ινός , όπου ευδο
κιμεί το « μάραθο» , πολύ ευω
διαστό φυτό , που επιστημονι
κώς λέγετα ι « φαινίκουλον ». 
Εκεί μακρίά απ ' το χωριό έβγα
ζε το χειμώνα με τα πρόβατά 
του ο συνομήλικος φίλος μου 
Θόδωρος Γ. Κονδύλης . Εκε ί 

ΑΦΟΙ 

ΧΑΡΔΑΛΙΑ 
Ο.Ε. 

Παραγωγή και εμπορία 

υφασμάτων 

ΛΕΩΦ. ΤΑτοϊΟΥ 101 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Τηλ . 2825.432 
2819.959 

κέντρωσε ένα πλήθος αγριε
λιές , ώστε τώρα να έχει δη
μιουργήσει εκεί έναν περίφη
μον ελαιώνα . 

ΜλΣΤΡλΠΟΣΤΟΛΗ .ΣΠΗΛlλ 

Έμενε εκεί διαρκώς κά
ποιος Αποστόλης μάστορας (τι 
είδους μάστορας ήτανε δεν 
ξέρουμε ... ). 

ΜΕΛΙΚΟΚΚΙΑ 

Ένας τόπος δασωμένος ό
που κυριαρχούσε μια μελικοκ
κιά . Η μελικοκκιά είναι δέντρο 
μεγάλο , που κάνει πλήθος με
λίκοκκα, στο μέγεθος του ρε
βυθιού που είναι νοστιμότατα 
σαν μέλι, όταν μαυρίσουν, 
δηλ . άμα ωριμάσουν. Τα μελί-

«Η Ελλάδα έχει ανάγκη 
από Ελληνική Ορθοδοξία 
και Ελληνική Δημοκρατία» 
Αγαπητέ Φίλε , 

Η αποκοπή του Νεοελληνι
κού βίου απ' τις ρίζες του , κα
θώς και η αναμεταξύ μας δι
χόνοια , έφεραν την πατρίδα 
στο χείλος της αυτοκαταστρο
φής . Για να σωθεί η πατρίδα , ε
πιβάλλεται όλοι μας, μ ' αίσθη
μα ευθύνης να γίνουμε μιμη
τές και λάτρεις της τακτικής 
του Πάτερ Κοσμά , που με το 
κήρυγμα της «ομόνοιας » , έ
σωσε το Γένος των Ελλήνων 
απ' τον αφανισμό . Το Εθνικό 
συμφέρον επιτάσσει σήμερα 
να γίνουμε "Αγιοκοσμίτες » , 
διώχνοντας τη δολερή Κομμα
τική διχόνοια. 

Μόνον η « ομοψυχία», που 
ε ίναι το θερμοκήπιο ενός Έ
θνους , μπορε ί να σώσει τον 
τόπο . Αλλά για να επιτευχθεί 
το «ποθούμενο », πρέπει άν
θρωποι ήθους κ ι αρετής , όπως 
εσε ις , ν ' αναλάβουν και τη 
σχετική πρωτοβουλία . 

Με Φιλ ία 
Γιώργος Δ . Παπαδημητρίου , 

τ. Υπουργός 

ΣΥΓΧΡΟΝλ 

τν - VIDIO 

κοκκα ήσαν ένα από τα φρού
τα της εποχής τότε στα χρόνια 
μου τα παιδικά, που δεν υπήρ
χε τίποτες άλλο παρά αγραπί
δια , μελίκοκκα και κούμαρα .. . 

(Συνέχεια στο επόμενο) 

χρήσιμα 
τηλέφωνα 

ΑΓΡΙΝΙΟ (06411 
Γενικό Νοσοκομείο 22-222 
Οδική Βοήθεια 104 
Ελληνική Αστυνομία 100 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 199 
Βλάβες Ο.Τ.Ε. 131 
Βλάβες Δ.Ε . Η. 125 
Βλάβες Ύδρευσης 35541 
Αποτελέσματα ΠΡΟΠΟ, Λα-
χεία , ΛΟΠΟ και Ιπποδρο-
μίας 111 
.ΜετεωρολΟΥικό Δελτίο 149 
ΩΡΑ 141 
Δελτίο Ειδήσεων 115 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (06311 
Κρατικό Νοσοκομείο 22268 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 199 
Ελληνική Αστυνομία 100 
ΒλάβεςΟ.Τ.Ε . 121 
Βλάβες Δ.Ε.Η. 22260 
Αποτελέσματα ΠΡΟΠΟ , Λα-
χεία , ΛΟΠΟ και Ιπποδρο-
μίας 111 
ΩΡΑ 141 
Δελτίο Ειδήσεων 115 
Μετεωρολογικό Δελτίο 149 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ (06341 
Υγειονομικός Σταθμός 27672 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 22199 
Ελληνική Αστυνομία 27258 
Βλάβες Ο.Τ . Ε . 22121 
Βλάβες Δ.Ε.Η . 27248 
Αποτελέσματα ΠΡΟΠΟ, Λα-
χεία , ΛΟΠΟ και Ιπποδρο-
μίας 111 
ΩΡΑ 141 
Δελτ ίο Ειδήσεων 115 
Μετεωρολογικό Δελτίο 149 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙλ 

ΙCAΙMA ΤΙΣTIΙCA 

θ. 6. Δ. 6. Φ. λ ΥΜΓΕΡΙΟΣ 

,.ιΙΚΙΟΥ 13 - ΑΙΓ AAEQ 
Τ~ι\. 59 1~ 370 - 59 02 207 - 59 87 520 

ΑΔΕΙΕΣ ΟIΚΟΔΟΜΩΝ 
ΤοπογραΦικά διαγράμματα 
Μελέτες - Επιβλέψεις 

ΕΛΕΝΗ ΚΑ'ΣΣΑΛΗ 
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙTlΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 

ΤΗΛΕΦ. 43 25 964 

Η Ελένη Κασσαλή, που είναι κόρη του συμπατριώ
τη μας Γιώργου Κασσαλή, για τα μέλη και τους φί

λους της ΑδελΦότητας έχει ειδικές τιμές 

Θερμά συγχαρητήρια και καλές δουλειές 
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Τα τελευταία λείψανα . • • 
Διήγημα του 
ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ 

Ο Λάμπρο-Γαϊτάνης κατέ
βαινε τρέχοντας τις απότομες 
πλαγιές του Τζουμέρκου . Έ
πρεπε να προφτάσει το ξημέ
ρωμα . Να βρει το πρώτο από
σπασμα . Αλλά πού; Είχαν τώρα 
μέρες να φανούν. Τους είχαν 
ξεγραμμένους! 
Καλά του 'λεγε εψές ακόμα 

ο Φώτος. Ο τροφοδότης τους 
το 'πε κι εκείνος: «'Ολα πια 
τέλειωσαν . Είστε τα τελευταία 
λείψανα!! Δεν σας φοβάται 
κανείς τώρα ... Κι η πολιτεία 
ούτε νοιάζεται αν υπάρχουν 
δέκα ή και είκοσι από σας!!». 
Κάπου σταμάτησε να πάρει 

μια ανάσα . Η γλώσσα του κό
λησε στον ουρανίσκο. Ο ιδρώ
τας έτρεχε ποτάμι απ' το πρό
σωπό του όπου είναι κατακόκ
κινο και μπλάβο . Άνοιξε το 
παγούρι τραβώντας κάμποσες 
γουλιές . Θαρρείς πως κάτι σαν 
κόμπος του έκατσε στο λαιμό , 
και το νερό δεν πάει κάτω. Εί-

ναι Άνοιξη και το κρύο είναι 
τσουχτερό . Κι όπως είναι το 
μέρος απόσκιο, το χιόνι ακόμα 
δεν έλιωσε . Η σπηλιά όπου 
κρυβόντουσαν ήταν τόσο α
θέατη που και κοντά δύο δρα
σκελιές αν έφτανες ήταν α
δύνατο να εντοπίσεις το ά
νοιγμά της . Άσε που την προ
φύλαγε και το χιόνι που είχε 
πάνω κι ολόγυρα ως ένα μέτρο 
ύψος . Όπως έπιασε την απο
σκιούρα ενός γέρικου κέδρου 
έβγαλε απ' το δισάκι ψωμί και 

προσΦάι. Με το άγγιγμα του 
ψωμιού ένιωσε την κόρα νοτι
σμένη . Ανατρίχιασε. Έβαλε 
μια μπουκιά στο στόμα ... Ώρα 
πολύ το μασούλαγε . Μ' αυτό 
δεν κατέβαινε ... Ύστερα σκέ
φτηκε: «Γιατί άραγε; Μήπως 
είναι το «κρίμα» ; ». Δεν ήταν 
προληπτικός, αλλά τώρα εκεί
νη τη στιγμή ξύπνησαν μέσα 
του οι φόβοι των παιδικών του 
χρόνων! 

Θυμάται όταν έμπαινε στην 

εκκλησία κρατώντας τον η 

μάνα του απ' το χέρι . Κι αυτός 
κρυβόταν στο φουστάνι της 

στη θέα του Αρχάγγελου Γα
βριήλ ή θωρώντας το κομμένο 
κεφάλι του lωάννου του Βα
πτιστή στο πιάτο!! Τι Φόβος ή
ταν εκείνος ... 
Αργότερα, όταν μεγάλωσε 

δε φοβόταν τίποτε . Οι μάχες 
που πήρε μέρος είναι αμέτρη
τες ... Πόσες φορές του έστη
σαν καρτέρι ... δέκα .. . είκοσι , 
τριάντα; Απ ' όλα τα μπλόκα έ
βγαινε σώσος . Αυτό οφειλό
ταν στην επιδεξιότητα και την 

παλικαριά του. Ακόμα κι ο Φω
το-Νάκας του το αναγνώριζε 
και του το 'λεγε: «Ωρέ Λάμπρο 

σε θαυμάζω για την ψυχραιμία 
σου ... μόνο που μερικές φο
ρές είσαι αψής! Κι αυτό σε 
μειώνει ... Η παλικαριά χρειά
ζεται φρόνηση και υπομονή! 
Και πίστη στα ιδανικά μας. Αλ

λιώς δεν επιβιώνεις!» . 

Πάθαινε πολλές μεταπτώ
σες ο Γαϊτάνης . Πολλές φορές 
μελαγχολούσε όταν άκουγε 
κάτι δυσάρεστο ή χαιρόταν α
πότομα για ένα απλό ευχάρι
στο γεγονός! Φέροντας στο 
νου του τώρα τα χτεσινά λόγια 

Ιστορικά έννραΦα Ποδολο6ίΤΖης 
.... από τη σελ. 5 

νάκος με 800 -κα-ι-ο-Α-νδρ . Σάβ

βας με 1.600 μετοχές . 
Το πρώτο Διοικητικό Συμ

βούλιο αποτελείτο από τους 
Επ. Χαρίλαον , Αλεξ . Σίνην , 
Ανδρ. Σάββαν, Νικ. Τσεκούραν, 

; Βασ. Σωτηρίου, Π . Βρεττόν με 
Πρόεδρο τον Επαμ. Χαρίλαον 
και Αντιπρόεδρον τον Αλ. Σί
νην. 

Το έτος 1952 με την υπ' αριθ. 
203171 /8-10-1952 απόφαση του 
Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 2291 
52 ΤΒ) και βάσει του Ν.Δ. 21851 
1952 «Περί αναγκαστικής α
παλλοτριώσεως ... » το έλος Λε
σινίου παραχωρήθηκε προς α
ποκατάσταση ακτημόνων. Η 
απόφαση γράφει επί λέξει: 
«Παραχωρούμεν προς αποκα
τάστασιν ακτημόνων καλλιερ
γητών τας αποκαλυφθείσας 
και αποκαλυφθησόμενους δη
μόσιας έκτασης του Έλους Λε
σίνι ως και τας εις την ανάδο-. 
χον Εταιρείαν «Γεωργική Εται
ρεία Λεσίνι » φερομένους εις πε
ριερχόμενας κατά κυριότητα ε
κτάσεις βάσει του Διατάγμα
τος της 1716/1930». 
Το έτος 1955 (επεκύρωσις) 

ΝΔ 3863/58 ΦΕΚ 164/58Τ Α) . Το 

Κράτος αφενός και η ΓΕΛ αφε
τέρου εκπροσωπουμένη υπό 
των κ.κ. Δ. Δημαρά, Πρόεδρος 
Δ. Συμβουλίου και Νικολάου 
Χαρίλαου, Δlντή Συμβουλίου, 
προέβησαν στην τροποποίηση 
και λύση της από το έτος 1930 
συμβάσεως ετέθησαν οι κάτω
θι όροι (Νέα Σύμβασις). Το Δη
μόσιο, δια την υγειονομική α
παλλοτρίωσιν (Ν . 2185/52) 0-

φείλει να καταβάλει εις την Ε
ταιρεία δρχ . 30.800.000 (ή με
ταλλικάς 3.142.857) των οικο
πέδων, κτιριών, εκκοκιστη

ρίου, μηχανημάτων, εργα
λείων και λοιπών μη συμπερι
λαμβανομένων, σε τρεις δόσεις 
μέχρι της 1/10/1956. 
Το ποσόν των δρχ. 30.800.000 

θα διατεθεί από το Κράτος δια 

την αποπεράτωση των έργων 
της Κάτω Ζώνης υπό της ΓΕΛ . 
Ορίσθηκε λήξη προθεσμίας έρ
γων η 30/9/1958 και παραλαβή 
των έργων από το Δημόσιο ή 
30/4/1960 μέχρι δε την ημερομη
νία τούτων η Εταιρεία θα εκμε
ταλλεύεται το κτήμα, τα δε κέρ
δη της Εταιρείας από 1/10/1955 
θα ανήκουν στο Δημόσιον (άρ
θρα 1-7 της Συμβάσεως). 
Το Δημόσιον δεν ανέλαβε 

καμμία υποχρέωση δια την 
διατήρησιν του προσωπικού 
της Εταιρείας ή αποζημίωσιν 
σε περίπτωση απολύσεων των. 
Όλα δε τα περιουσιακά στοι
χεία της Εταιρείας κατά την τε
λική παράδοσιν θα εξαγορα
σθούν από το Δημόσιο. Η Εται
ρεία υποχρεώθηκε να καταβά
λει και 300.000 δρχ. δια την το
πογράφησιν της Κάτω Ζώνης. 
Με το από 11 /11 /1959 ΒΔ (ΦΕΚ 

260/59Τ Λ) η Ανώνυμος Εταιρεία 
ΓΕΛ μετετράπη σε Οργανισμό 
Λεσινίου (Ο.Λ.). Το άνω Διά
ταγμα έχει 1 Ο άρθρα με έδρα το 
Λεσίνι και Σκοπό μέχρι εγκατα
στάσεως των κληρούχων , 
«καλλιέργεια, βελτίωσις και 
γεωργική εκμετάλλευσις του 
κτήματος Λεσινίου» . 
Το άρθρον 3 αναφέρεται 

στους πόρους, το 4 στην Διοί
κησιν , το 5 στο Προσωπικό τα
κτικό και έκτακτο, στα Γρα
φεία κλπ., το άρθρον 6 στο 
πρόγραμμα καλλιέργειας και 
αρδεύσεως τα άρθρα 7-8 στην 
αποβολή των αυθαιρέτως καλ
λιεργούντων στην φύλαξη και 
αστυνομία των έργων και το 9 
στην Διαχείρησιν εν γένει του 
Οργανισμού και το άρθρον 10 
στην ισχύ του Διατάγματος. 
Με το Ν . Δ. 792/62 ΦΕΚ 201 /67 

ΤΑ τροποιήθηκε το Διάταγμα. 
Το ανωτέρω Ν .Δ . έχει 33 άρ

θρα εξ αυτών τα από 1-21 ανα
φέρονται στο Προσωπικό του 
Οργανισμού (Διορισμός - με
τάθεση - αντλίες κλπ.) το άρ
θρον 22 στα Βιβλία, το 23 στον 

Προϋπολογισμό , το 24 στα Έ
σοδα και το 25 και τα εξής και 
τα λοιπά στην διαχείρισή του. 
Με το άρθρον 8 του ΝΔ Π77/72 
(ΦΕΚ 213 Α) μετετράπη εις Ορ
γανισμόν Εγγείων Βελτιωσεων 
(ΟΕΒ) . 

Με το Π.Δ. 89/1979 (ΦΕΚ 18179 
ΤΑ) ορίσθηκε ότι το Κτήμα Λε
σινίου πρέπει να διανεμηθεί ε
κτός 1) Μητρικής Φυτείας Αμ
πέλους, 2) Φυτείας Εσπεριδοει
δών και άλλων Οπωροφόρων, 
γ) Φυτεία ελαιοδένδρων, δ) 
γαιών κατεχομένων μακροχρο
νίως υπό καλλιεργητών ποσο
στών παραγωγής, χαρακτηρι
σθέντων ως εκχερσωτών και 6) 
το Δάσος Φράξος. 
Το άνω Π.Δ. έχει 13 άρθρα 

και τα οποία ορίζονται το μέγε
θος του χορηγητέου κλήρου 
και τους ακτήμονες των όμορ
ρων και γειτονικών συνοικι
σμών (ΥΑ Ε27714/7-7-59 και Ε 
11372/25-4-61) η σειρά και η επι
λογή αποκαταστάσεως ή κα
τάταξης των διανεμητέων 
γαιών , η διαδικασία διανομής, 
οι υποχρεώσεις των αποκαθl
στα μένων η μορφή και ο τρό-
'πος παραχώρησης, η ρύθμιση 
κλήρου , η κληρονομιά του 
κλήρου, η παραχώρησις κατε
χομένων γαιών, η διαδικασία 
παραχωρήσεων κατεχομένων 
γαιών, η εγκατάστασις των α
ποκατασταθέντων, η εξόφλη
ση οφειλής, τίτλοι κυριότητας. 
Τέλος δε με την υπ' αριθ. 

95435/1255/1984 ΧΑ (ΦΕΚ 8981 
113) καταργήθηκε ο Οργανι
σμός Λεσινίου και με την Υ Α 
1264/1985 ΦΕΚ 244/85Β ορίσθη
καν οι εκκαθαρυντές του Ορ
γανισμού της Δlνσης Ε.Ν . Αι
τωλ/νίας » . 

Καισαριανή 1512/1993 
Μιχ. Σκουτέρης 

Σημείωσις: Αγαπητέ συγχω
ριανέ αν θέλεις να έχεις μια 
πλήρη εικόνα για το Λεσίνl 
πρόσθεσε στ' ανωτέρω και τις 

δικές σου αναμνήσεις. 

του Φώτου ένιωσε την καρδιά 
του να σφίγγεται από πόνο. 
Τον συνεπήρε η ίδια η σκέψη 
του σ' ένα τρέμουλο ανεξήγη
το . Όταν άνοιξε το δισάκι κι 
άγγιξε την κάρα του συντρό
φου του αποτράβηξε αμέσως 
το χέρι του. Σάμπως να το 'βα
λε σε παγωμένο χιόνι. .. Είπε 
με το νου του : "Καημένε Φώ

το, πότε πάγωσες κι όλας ; Α
φού ούτε μια ώρα δεν πέρα-
σε .. . » . __ 

Από εκείνη τη στιγμή βρέθη

κε σ' έναν κόσμο όξω απ ' αυ
τόν που γνώριζε πριν λίγη 
ώρα . Κι αν έβλεπε τώρα το 
πρόσωπό του δεν θα το ανα

γνώριζε . Ο Φόβος φώλιασε 
μέσα του σαν αγρίμι, σαν ί
σκιος. Φοβόταν... Έγινε το 
παιδάκι των εννιά χρόνων! 
Έκλεισε το δισάκι και τινά

χτηκε ολόρθος. Έτρεχε μες 
στη νύχτα σαν το λιποτάχτη. 
Για πού τραβούσε ; Ούτε κι αυ
τός ήξερε. Αυτός που γνώριζε 
όλα τα σύρματα και τις γιδό
στρατες τώρα δεν ήξερε πού 
να πάει ... Τρέχει ... τρέχει κι α
ναπαμό δεν βρίσκει' Ο ιδρώ
τας του 'κλεισε τα μάτια. Κάθε 
τόσο τα σφουγγίζει μ ' αυτά θο
λώνουν ... Μπροστά του τα 
δέντρα και οι θάμνοι γίνονται 
αξεπέραστα εμπόδια. Προσ
παθεί ν ' ανοίξει δρόμο . Κάποια 
φορά έπεσε σε μια πλαγιά . Να, 
ένα μονοπάτι! Πήρε το σύραχο 
κλεφτά-κλεφτά . Ένα πετρα
δάκι κύλησε ύστερα κι άλλο, 
ύστερα πολλά μαζί όπως στη 
σάρα. Ένα αγρίμι διάβηκε πιο 

πάνω. Μύρισαν τα χνώτα του 

όπως ερχόταν ένα αεράκι ... 
Ύστερα έπεσε μέσα στο 

δάσος. Σ' ένα αξεπέραστο 
ρουμάνι. Προχωρεί με χέρια 
και με δόντια . Το παντελόνι 
του - μια τσαχτσίρα βλάχικη -
έγινε ξεσκλίδια . Γδάρθηκαν 
τα κρέατά του. l' άρβυλά του 
απ' το πάλεμα, έλιωναν σιγά
σιγά. Και τα δάχτυλα των πο
διών του βγήκαν απ' έξω. Στέ-

κεται κάπου ν ' αφουγκραστεί . 
Κοιτάζει δεξά ζερβά και πίσω . 
Ησυχία . Το σκοτάδι είναι παχύ. 
Νιώθει ότι ξεμάκρυνε απ ' τον 
"τόπο» . Οι φωνές εκείνου ό
μως αντιλαλούν στ ' αυτιά του : 
"Γιατί ωρέ Γαϊτάνη με βάρε
σες; Γιατί ;» . Βάζει τις παλάμες 
στα αυτιά του να μην ακούει 
αυτές τις φωνές και κιοτέψει ... 
Μ' αυτές, όσο προχωρεί , γί
νονται όλο και πιο έντονες . 
Τον ξεκούφαναν . Βγήκε σε 
κάποιο ξέφωτο, όμως δεν στα
μάτησε να τρέχει . Τρέχει χω
ρίς αναπαμό. «Εδώ είμαι σί
γουρος», λέει» . Και την ίδια 
στιγμή πάλι: «Κι αν περικυ

κλώσουν το δάσος, από πούθα 
βγω; » . Ψηλαφεί τη φορεσιά 
του που έγινε κουρέλια και 
μονολογεί: «Πού κατάντησες 
Γαϊτάνη!! Πού κατάντησες ... ». 
Πετάει το όl1λο όπου κρατού
σε το φονικό . «Τώρα δεν μου 
χρειάζεται ... Εφόσον όπου να 
'ναι θα με συλλάβουν ... ». Κι 
όλο προχωρεί με κόπο .. . Κι όλο 
προχωρεί. «Οχι!», λέει ύστε
ρα . «Οχι! Κάλλιο να με φάνε 
τα τσακάλια ... Αυτοί όως δεν 
θα χαρούν! Όχι! Δεν παραδί
νεται ο Γαϊτάνης!! Αυτό βγάλ
τε το απ' το νου σας!!». 
Το φεγγάρι πρόβαλε ματω

μένο παν' απ ' τις κορφές των 
Αγράφων. Έφεξε όλος ο τό
πος ένα γύρω σάμπως να 'ναι 
μέρα. Κοιτάζει δεξά ζερβά ό
πως το θρασίμι. Βλέπει ότι α
κολούθησε την αντίθετη 
πλευρά του Τζουμέρκου . 
Μπροστά απλώνεται το βάρα

θρο , το χάος, και πίσω βαθμιά 
κι απότομη χαράδρα. 
Τότε όπως κρατούσε το δι

σάκι με το κεφάλι του συν
τρόφου του φώναξε φωνή με
γάλη να τον ακούσουν οι πλα
γιές και τα ξάγναντα που τον 
ανάθρεψαν: «Γαϊτάνη είσαι 
φονιάς!». Ο αντίλαλος ήρθε α
μέσως απέναντι απ' τη Σάρα: 
«Γαϊτάνη είσαι φονιάαααας! 
φονιάαααας! φονιάαααας! 
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Αναδάσωση 
στο Νομό μας 
Με απόφαση του Νομάρχη 

Αιτωλοακαρνανίας κ. Νίκου 
Στάμου αναδασώνονται οι πα· 
ρακάτω εκτάσεις που κάηκαν 
από φωτιές. 

1. Στη θέση « Χασοβούνια » 
Περιφέρ~ιας Κοιν . Αγγελοκά
στρου στρέμ. 15. 

2. Στη θέση « Βρυσούλες » Πε· 
ριφέρειας Κοιν. Άνω Κερασό
βου στρέμ. 15. 

3. Στη θέση «Γλά·Σκεπαστό » 
Περιφέρειας Κοινότητας Γ ραμ
ματικούς στρ. 15. 

4. Στη θέση « Άγιοι Απόστο
λοι » Περιφέρειας Κοιν. Αγίου 
Γεωργίου στρέμ. 2. 

5. Στη θέση « Νικούσι » Περι
φέρειας Κοιν. Γραμματικούς 
στρέμ.5. 

6. Στη θέση «Σικούλα » Περι
φέρειας Κοιν . Αμπελακίου 

στρέμ . 2. 
7. Στη θέση «Δέσποινα » Πε

ριΦέρεια Κοι ν. Άνω Μα κρυ
νούς , στρέμματα 2. 

8. Στη θ έση « Παραθύριω 
Περιφέρειας Κοιν. Κεχρινιάς 
στρ.5 . 

9. Στη θέση «Αγριλιά » Περι
φέρειας Κοιν . Αρχοντοχωρίου 
στρ . 2 . 

10. Στη θέση « Μαλιαρά» Πε
ριφέρειας Κοιν. ΚομΉ'ωτής στρ. 
150. 

11 . Στη θέση « Αγριλιά » Περι-
φέρειας Κοιν . Κουδουνίου , 
στρέμματα 3. 

12. Στη θέση «Αντώνψ Περι
φέρεειας Κοιν . Δρυμού στρ. 
600. 

13. Στη θέση « Άνω Ζευγα
ράκι » Περιφέρειας Κοιν . Ζευγα
ρακίου στρ . 100. 

Τιμητική εκδήλωση στο Θέρμο 
για τον τ. Υπουργό 

κ. Γιώργο Δ. Παπαδημητρίου 
και μετακομιδή του Ιερών Λει
ψάνων του Αγίου Κοσμά από 
την Αλβανία στη γενέτειρά του 
το Μέγα Δέντρο . Πρέπει να α
ναφέρουμε ακόμα ότι με προ
τροπή του τιμηθέντος κ. Γ. Πα
παδημητρίου , ανοίχτηκε στην 
Εθνική Τράπεζα Θέρμου Ειδι
κός ΛογΙσμός (ΥπΙμα Θέρμου 
352/296011 -70), γ ια την ενί
σχυση του Ιερού Πρυσκυνήμα
τος «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ " κα ι 
για το σκοπό αυτό απέστειλε 
σε φίλους του περ ί τις χίλιες 
(1 .000) προσωπικές επιστολές . 

Πήραν 
, 

πτυχιο 

Τέλειωσαν τις σπουδές 
τους οι αδελΦές 
ΑγΥελική Μπερερή 

mυΧίο τμήματος 

Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
και Ευσταθία Μπερερή 
πτυΧίο ΦιλοσοΦικής 
Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Η Ευσταθία και η 
ΑγΥελική είναι κόρες 
της συμπατριώτισσάς 

μας Σπυριδούλας 
Κουτσουβέλη και του 
Φίλου της ΑδελΦότητας 
Διονύση Μπερερή 
από τη r ουριά . 
Θερμά συγχαρητήρια 

και καλή σταδlOδρ()μία . 

Στις 25 Αυγούστου 1992, ύ
στερα από απόφασή του , το 
Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου , 
σε τιμητική εκδήλωση στο Δη
μαρχείο της πόλης , επέδωσε 
στον τ. Υπουργό κ . Γιώργο Δ . 
Παπαδημητρίου , εικόνα του 
Πατρο-Κοσμά του Αιτωλού , φι
λοτεχνημένη στο Άγιο Όρος , 
σε ένδε ιξη τιμής και αναγνώρι

σης των πολλαπλών υπηρε
σιών του προς το Θέρμο , οι ο
ποίες αφορούν στις ενέργειές 
το υ να μετωνομαστεί το Θέρ
μο από κο ινότητα σε Δήμο , κα
θώς και γ ια τους πολυετε ίς α· 
γώνες του για την ανεύρεση Για τις πολύτεκνες 

, 
μητερες 

Προκειμένου ο ΟΓΑ να συγ
κεντρώσει στοιχεία για τις μη 

τέρες, που έχουν ή είχαν στη 

Ζωή τέσσερα τουλάχιστον πα
διά , αλλά δεν θεωρούνται πο 
λύτεκνες βάσει του Ν . 860179 
και δεν έχουν πάρει μέΧρι σή
μερα το επίδομα ή την ισόβια 
σύνταξη , που προβλέπονται 

Ο Αάμπρος Πετρονικολός σε πρόσφατη αιμοδοσία 

ι πό τις διατάξεις των παρ . 3 και 
~ του άρθρου 63 του Ν. 1892/ 
1990, θα πρέπει οι μητέρες αυ
I ές να επισκεΦθούν μέΧρι τέ
ί\ος Ιανουαρίου , τους κατά τό
πους Ανταποκριτές των ΟΓΑ 
Δήμων και -Κοινοτήτων του 
Τόπου της μόνιμης κατοικίας 

: ους για να συμπληρώσουν ει-

Ο χορός μας 
Έγινε την Παρασκευή στις 

12 του Φλεβλάρη στο κέντρο 
«ΑΓΡΙΜΙΑ» ο καθιερωμένος α
ποκριάτικος χορός της Αδελ

Φότητας. 
Ο Μάκης Μπέκος, η ΣοΦία 

Kcιιάλλη 
ΑΔ..ΙΚΙΑ 
Για άλλη μια φορά το επίση 

μο κράτος αδικεί το Νομό μας 
κατάφωρα ... Γιατί ; Επειδή εί
ναι ο μόνος Νομός που προσέ
φερε και προσφέρει τόσα πολ
λά ; Το Υπουργείο Παιδείας ι
δρύει σε γειτονικούς Νομούς 
Πανεπιστημιακές Σχολές και 
αποκλε ίει το γ ίγαντα Νομό 
μας . Μας προκαλε ί η μεγάλη α

δ ικ ία . Εμε ίς δ ίνου με το α ί μα 
μας (Αχελώος - Εύηνος) και το 
κράτος αντ ί ε υχαριστώ μας πο
τίζει φαρμάκι και πίκρα ... Δεν 
υπάρχουν ΦΩΝΕΣ ; 
Από την εφημερίδα Αιτωλοακαρνανlκή 

25 δις 
, , 

απο τα καπνα 

στον Νομό μας 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ε

θ ν ικού Οργανισμο ύ Καπνού 
25.000.000.000 δραχμές εισέπρα
ξαν οι καπνοπαραγωγοί του Νο
μού μας από την πώληση HQV κα
πνών τους εσοδείας 1991. 

Κολλητήρη , ο Θανάσης Βαρ
σαμάς και άλλοι αξιόλογοι καλ
λιτέχνες έδωσαν ξεχωριστό κέ
ΦΙ όλη τη βραδιά. 
Το χορό τίμησαν με την πα

ρουσία τους ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας Νίκος Στέλιος και 
εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας, 
της ΠΑΝΣγ και της ποδοσΦαι
ρικής ομάδας του χωριού μας. 

~, ., 
Προσφεραν 

δώρα 
Το Διο ι κητικό Συμβούλιο 

της Αδελφότητας αισθάνε
ται την υποχρέωση να ευ· 
χαριστήσει τους παρακάτω 
χωριανούς και Φίλους. που 
πρόσφεραν δώρα ' για τον 
χορό και να τους ευχηθεί 
καλή και κερδοφόρα χρο
νι ά. 
Αποστόλης Χαρδαλιάς, Α· 

φοί Πάνος και Δήμος Χαρ· 
δαλιάς, Αφο ί Βασίλης και 
Κώστας ΓΚΟΡΥκόλης, Πάνος 
Κηρύκος, Αλεξάνδρα Κιτε· 
μέ, Ν ίκος Δημητρούκας, 
ΣαλαΥιάννης Τουρς, θεό· 
δωρος Βαλαμόντης, Ευτυ· 
χία Σκουλlκαρίτη , ΓιώΡΥος 
Χαραλάμπους, Παπαδημη' 
τρί9υ, Γιαννουδάκης, Γρα8· 

ιι.!άνη κα ι ΓεωΡΥαντάς. ... 

Μη ξεχνάμε 
Το αίμα δεν αΥοράΖεται, 

ούτε πουλιέται 
Μονάχα προσΦέρεται 

Όλοι έχουμε 
υποχρέωση να 

προσΦέρουμε λίγο αίμα 
για ης ανάγκες της 

ΤράπεΖας που διατηρεί 
η ΑδελΦότητα στο 
Λαϊκό Νοσοκομείο της ~ §' 
Αθήνας στο Γουδί. q )'ΠΗΡΕΣΙΑ A\~~ 
Όσοι επιθυμούν να γίνουν αιμοδότες μπορούν 
να επίκοινωνήσουν με το Διοικητικό Συμβούλιο 
rns ΑδελΦότητας. 


	Σελίδα1
	Σελίδα2
	Σελίδα3
	Σελίδα4
	Σελίδα5
	Σελίδα6
	Σελίδα7
	Σελίδα8

