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Η Γεvικ' Σuvέλευσ
των λογι στικών βιβλίων και τη

λή ν η ς .

ρ ι θ μ ού μ ελών , έγι νε την Κυ-

μεγάλη ενεργητικότητα των

βέλης , Κώστας Κατσούλας ,

ι ,ιακή

του Μάρτη στη ν αί

μελών του Α π ερχό μ ενου Διοι 

ΣτέΦανος

εκδηλώσεων

κ ητι κού Συ μ βουλίου.

πουλος,

14

' ,'ουοα

της

Ο . Π . ΣΥ . Ξ . στην Αθήνα , η Ε

.

Στ η συνέχεια ο Πρό εδρος

Κουτσου

ΤριανταΦυλλό 

ΜιΧάλης Σκουτ έ 

ση των μελών της ΑδελΦότητας

ΑΦού τέλειωσαν όλοι οι ομι
λητές και αΦού ο Π ρόεδρος

του Απερχόμενου Διοικητι 

της ΕΦορ ευτικής Επιτροπής Μι

κού Συμβουλίου ,

Ε κλογές

Χάλης ΤσορβανΤΖής ενημέ

για την ανάδειξπ Νέου Διοι

ρωσε τα μέλη για τον τρόπο
διεξαγωγής των εκλογών άρχι

Συμβουλίο υ,

λεγκτικής

Επιτροπ ή ς

Εξε

Αντιπροσώπων για τπν ο μοσπονδία
Πολιτιστικών
Συλλόγων
Ξηρομέρου
(Ο.Π . ΣΥ . Ξ .).
ΑΦού εκλέχθηκε ομόΦωνα
τριμελής εΦορευτικ η ε πιτρο πή

(προεδρείο) από τους ΜιΧά λη
ΤσορβαντΖή ,

Μετά την ανακοίνωση των α
Ο πρόεδρος

του απερχόμενου

Δ . Σ. Δ. Τσορ6α ν τζή ς στην έκθεση πεπραγμ ένων.

του Απερ Χό μ ενου Διοικητικού
βανΤΖής έθεσε υ π όψ η τ ων με

λών την έκθεση π ε πραγμ ένων

και αΦού διαπιστώθηκε απαρ
τία , ο Πρόεδρος της εξελεγκτι

του Διοικητικού Συμβουλίου η

κπς επιτρ ο π ής

απ ό το σώ μ α.

έ θ εσε

υπόψη

των μελών ων έκθεση ίΟυ ο ι 

οποία

ενκρίθηκε

με

χωρ ια νούς

έστησαν

Ο Πρόεδρος αΦού τόνισε ι
διαίτερα πως η καλή πορεία της

Πάνω από ένα εκατομμύ
ριο (1.100.000 δρχ., περί

Αδ ελΦότητας οΦείλεται κυρίως
στη συμπαράσταση όλων των
μελών ευχαρίστησε τους Φί
λους για την πολύτιμη προσΦο
ρά τους .
Μίλησαν ακόμη οι συμπα

Ι διαίτερα ο Πρόεδρος ως Ε
ξελεγκτικής . Επιτροπής
Π.

τριώτες

Τ σορ β ανΤΖής

αναΦέρθηκε

χη. Νίκος Κιτεμές, Γιώργος

στην παραδειγματική τάξη

Χαραλάμπους, Τάκης Μυτι-

,

ρέα

γλ έντι μ ε τραγο ύδ ια και χορό.

ομόΦωνα

κονομικού απολογισμού.

που) το καθαρό υπόλο ιπ ο στο
ταμείο της ΑδελΦότητας και η
έκθεση εγκρίθηκε ομόΦωνα
από τα μέλπ .

π οτελεσμ άτων παλιό και Νέο
Διοικητικό Σ υ μβούλιο πα

Συμβουλίου Δημήτρη ς Τσορ

Χαραλάμπους

Γιώργο

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας
Έψορος
Ταμίας
Σύμ60υλοι και
υπεύθυνοι
αιμοδοσίας
Καλορίζικοι και καλή επι τυχία στο έ ργο τους.

ρίας.

Κιτ εμ έ

και

Νίκο

Κατσούλας Κώστας
Κουτσου6έλης Γιώργος του Δημ.
Κονδύλη Σταματούλα
Αντωνοπούλου Χάϊδω
Σκουτέρης Αντώνης του Διον. ,
Σκουτέρης Πάνος του Νίκου
Τριανταψυλλόπουλος Νίκος

σε η δι αδικα σία της ψηΦοΦο

και

1993

Το Διοικητ ικό, Σ υ μβο ύ λιο που ε κλέχτηκε στις ε
κλογές τ η ς . Αδ ελφ ότητας στην π ρώτη του Συνε
δ ρ ί αση έγ ινε σώ μ α μ ε τη ν πα ρακά τω σ ύν θεση :

Αντώνης Στέλιος και

με θέμ ατα , τον Απολογισμό

κητικού

ΜΑΡΤΙΟ Σ

Τ«:»
νέ«:» ' ,
r
Δ.«:».ι<η....-.ι<ό
ΣlJμ6«:»ύλ.«:»

άλλοι.

πΊσια Τακτική Γενική Συνέλευ

/

ρης ,

Γιώργος

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ Σ

. ..

Ι

Με ω ουμμετοχή μεγάλου α-

δρχ . το χρόνο

Νίκος

Κάππας,

Γιώργος Κάππας του Τ αξιάρ

υ Δrο ι κηηκού Συ μ 

την υποχ ρέωση να

.

.

~

εσας που μας τιμη-

διο(Κήσουρε
Tav,~
,
'ό.ff7
10 .

ΟΛΟΙ
στη Φανερωμένη
Μ ε σκοπό τ η ν διατήρηση της Παράδοση ς και την ανα 

βίωση ε θίμων. η Α δελΦότ ητα δΙΟ Ρ Ία.νώ\,εl γ ια τη δευτε ρη

ημ έ ρα του Πάσχα ε κ δ ή λω ση στο εξωκκλιiσl της Πανα γ ία ς
τ η ς Φανερωμ έ νη ς στο χωριό.

Η εKδ ιiλωση θα έ χ ε ι πανη γυρ ι κ ό χαρακτήρα μ ε παρα δο σιακό συγ κ ρότ η μα λα ϊ κιi ς μουσ ι κής.
,
Κ ανένας δεν π ρέ π ε ι να λείψει από αυτή τ η ν ε κ δ ήλωσ η .
~

Φαγ η τό κα ι κρασ ί δω ρ εάν. ΠροσΦορά τ η ς ΑδελΦότ ητας .

~

Στ ι γμ ιότυπο από παλαιότερη εκδ ή λωσ η στ η Φ ανερ ωμ ένη .

,

Ι

2
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ΠΕΝΤΑΑΘφΘ
Ει Δ Ει Α Ει ΒΙΤ!Α ρ----------------""""!"'_-

εΚΚΛΗ ΣΗ
Του τ. ΥπουΡΥού ΓιώΡΥου Δ. Παπαδημητρίου

Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΕ
-

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

-

Η Παναγιώτα Κουκουρ

-

δέλη σύζυγος Λεωνίδα Μαρ
γώνη γέννησε αγόρι.

.-

ΚΟΣΜΑΣ ΟΑΙΤΩΛΟΕ

Θεοδώρα Καϊτατζ ή του

Ιωάννη .

Η Χριστίνα Σαλαγιάννη

Χρύσω Δ. 8άννα
Πάνο ς Γ . Τσεκούρας

Κωνσταντίνα

σύζυγος

Από του βήματος τη ς Ακα

σύζυγος Γιάννη Τσελίκα γέν

Σπύρου Καλαμάτα

νησε αγόρι.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

την 28η Οκτωβρίου

Στο προηγούμενο Φύλλο
από λάθος γράΦτηκε πως πέ
θανε η Κατίνα χήρα Κώστα
Πετρονικολού . Το σωστό εί
ναι πως πέ,~ανε η Κατίνα χή

Ακαδημαϊκός και Ιστορικός

ΘΑΝΑΤΟΙ

-

ΈΦυγαν από κοντά μας

οι συμπατριώτες:
ι - Αργυρω χήρα Fιάννη ΑΚεΕ,όπουλου

,

δημίας Αθηνών, μιλώντας γ ια

ρα Κώστα Καταπόδή.

1940,

ο

Κων/ νος 'Α μαντος , βεβαίωνε

ότι: «Ομολογώ, ότι δεν γνωρίζω άλλην Φυσιογνωμίαν εις
, [ην νεω~έραν Ιστορίαν ευγε

νεστέραν ά~ό τον θρυλικό νΙ
μάρτυρα καΙ διδάσκαλον Κο

σμάν τον Αfτωλόν».
Την Κυριακή

14

Κι όμως, ενώ η μορΦή του
Ιερομάρτυρα κι Εθναπόστο
λου π ερ ιβάλλεται απ' το στέ

Φλεβάρη

έγινε στον Άγιο Παντελεή

μονα στον Καλαμάκι το μνη

Φανο του μαρτυρίου, ακόμη

μόσυνο της αείμνστης συμ

δεν έχει προβληθεί μ ' ανά

παφιώησσας Ευανθίας Λάκα

γλυΦο και , ζωντανό τρόπο
στον ιστορικό ορίζοντα. Η ε
πίσημος Ελληνική Ιστορία

Ξανθάκη. Παραβρέθηκαν
πολλοί χωριανοί, συγγενείς και

-

Φίλοl.

τον « ηγνόη'σεν», γράΦει Κ.

Ο σύΖυγός της Γιάννης και

Φαλ τάϊτς

Tb παιδιά της'Αννα και ΜιΧά
ιους συμπαραστάθηκαν.
Στη μνήμη της ο σύΖυγός της

και ΙΟ παιδιά της, ηρόσΦεραν

στην ΑδελΦότητα
δραχμές.

Από

25.000

~ . ~ές ποuι διοργάνωσε στις Πρέσπες, Προυσσιώησσα , Λιγοβίιοι ,
(ιiιiiιιiιω.J§":~~:=;;;;;~~·fflQ~
' ρνα, Πελοπόννησο και Παναγία Σl'i\κdΦί~ισσa . .
Ανταπόκριση: Ελένη Κοuλοuρή

Συνδρομές
Τριανταφυλλόπουλος Νίκος
Μπερερής Διονύσιος
Κάππα Γ. Ελευθερία

Σκουτέρης Αντώνης

1.200
5,000
1,000
1,000
5.000
2.500
3.000
1,000
1.500
3,000

Λιαροκάπη

Σταυ-

Παπαδημητρίου Θανάσης

-

Φραγκούλη

ρούλα
Παυλίδης Παύλος
Δούκα Νεκταρία
Κουτσουπιάς Πάνος
τού Χρήστου
.Κορδόση Βούλα
Καταπόδη Σπυριδούλα

Πλιάτσικας Ερωτόκριτος
Σκουτέρης Μιχάλης

Αγγελούλη Βασιλική
Κορδόσης Σωτήρης
Μυτιλήνης Δημήτριος

Μυτιλήνης Αντώνιος
Κουλούρης Γεράσιμος
Κονδύλη Αθανασία

Μουσουλής Χρήστος
Καταπόδη
Άρτα

Καταπόδη

Κουτσουβέλης Γιώργος

- Βλάχου Αθηνά

Καλύβας Γιώργος

5,000

του Δημ,

Λυμπέριου

-

Γεωργακάκη

Αλεξάνδρα

3.000
5.000
2,000
5,000

Πετρονικολού Ευδοκία
Μπλαχούρης Κώστας
Κουτρούλης Νίκος
Κουλουρή

- Κουτρούλη
1.700
1.000

Αγαθή

Πετρονικολού Αντωνία

10.000
5,000
500
3.000
1.000
2,000
2.000
5.000
6.000
5,000
2,000
5,000
2,000
6,000
2,000

- Σαβουλίδου

'

10,000
5.000
5,000

Π ΕΝ ΤΑ Α Ει φ Ει
!cneASASBITIA ••
Διευθύνσεις σύμφωνα
με το Νόμο
Εκδότης

-

Ιδ.ιοκτήτης

ΑδελΦότης Πεντaλοφιτών
Αθηνών

60
52.41.185

Σωκρότους
Αθήνα

-

Τηλέφ.

βουλία του Επισκόπου μας, ε
τοιμάζεται το Ιερό Π~oσKύ
νημα του Αγίου στη γενέτει

ρά του: «Ε μένα η πατρίδα μου
η γήινος, η ματαία,. είναι ένα
χωρίον που λέγετα ι Απόκου
ρον». Προς το σκοπό αυτό έ 
χει

τονα εκείνα τα χρόνια, γιατί

ε ίχ ε π εράσει επανειλημμένα
απ' αυτό, μου χάραξαν βαθιά
σημάδια στην ψυχή μου . Μου

'Φ ησαν

α

1
τ (l . ιχνη

ι δ ραG"ης
'

τη '

συγκροτηθεί

Επιτροπή

Φιλοθέου του Αγίου Όρους,
για να συγκρατήσει το χείμα

ρο του εξφλαμισμού και να
προετοφάσει το-ν αγώνα.

Συ μπαΤρtώτισσες και Συμ
πατριώτες,

ΟΦ είλουμε , μ' ομόνοια, α
γάπη και προθυμία να βοη

θήσουμε την Επιτροπή στο
Εκκλησιαστικό κι Εθνικό
της έργο. Υποχρεούμεθα να

εκπληρώσουμε το οΦειλόμε
νο χρέος προς τον Ιερομάρτυ

ρα κι απαράμιλλο ΠροΦήτη

του

του Γένους, όπως εκείνος α
νέλαβε κι εξεπλήρωσε επω

Το οικοδόμημα όμως, που

Φελώς για το Έθνος, την Ορ
θοδοξία και το χειμαζόμενο

θα υποδεχθεί και θα στεγάσει

Λαό επί Τουρκοκρατίας , το

τα Ι ερά λείψανα του εμπνευ

σμένου «Α ποστόλου και Χρι

δικό του αδιατίμητο χρέος.
Αλλά και η Πολιτεία, υπο

στού» κατά τον Κ. Μπαστιά ,

χρεούται να του στήσει τον

που βρίσκονται χρόνια στην

ανδριάντα ·του στα Προπύ-

ευηπόλ ηπτων
Θέρμου.

πολιτών

Αγαπητέ Φίλε,

Η αποκοπή του Νεοελληνικού βίου απ' τις ρίζες του, κα

θώς και η αναμεταξύ μας διχόνοια, έΦεραν την πατρίδα
στο χείλος της αυτοκαταστροΦής. Για να σωθεί η Πατρί
δα, επιβάλλεται όλοι μας, μ' αίσθημα ευθύνης να γίνουμε
με το κήρυγμα της «ομόνοιας», έσωσε το Γένος των Ελλή

ρημένο ράσο και το οδοιπο
ρικό ραβδί του Αποστόλου .

μερα . να γίνουμε «Αγιοκοσμίτες», διώχνοντας τη δολερή

Τον μάρτυρα που βρήκε Φρι

κτό θάνατο, αλλά ο σπόρο ς
του έ πεσε σε γόν ιμο γη κι έ

δωσε τους καρπούς του.
Έκτοτε, δεν έ παυσε τΟ εν
δ ιαΦ έορν μου για τον μ εγά 

νων απ' τον αΦανισμό. Το Εθνικό συμΦέρον επιτάσσει σή
Κομματική διχόνοια.

που

,

Μόνο η «ο μοψυ χία» που είναι το θερμοκήπιο ενός Έ

θνους, μπορεί να σώσ ε ι τον τόπο, Αλλά για να επιτευχθεί
το «ποθ ούμενο» . πρέπει άνθρωποι ήθους κι αρετής. όπως
εσείς, ν' αναλάβουν και τη σχετική πρωτοβουλία.

,

Με Φιλία

Γιώργος Δ . Παπα δ ημητρίου

λον αυτόν Α ναγεννητή και
Διαφωτιστή,

τ . Υπουργός

αΦύπνισε

το «δείλαιον ημών Γένος» κι
έβαλε τη σΦραγίδα του το 180

κλειστή παμπά λαια λάρνακα

λα ια του Πανεπιστημίου , για-

αιώνα στην ιστορία του Ελ

του

Μοναστη

τί ο Φλογερός ρασοΦόρος «εν

λ ηνισμού . Κι έπετα από πο
λυετείς έρευνες η σκαπάνη

ριού του Μπερατιού, πρέπει

ονόματι της Αγίας Τριάδος

να είνα ι αντάξιο ενός αληθι

βοήθησε το Έθνος δ ια τη ς

νού ΠροΦήτη και Μεσσία . Ε
νός μ εγάλου Πνευματικού δα

μαθήσεως γρα μμάτων» . Και
σήμερα «ε ισί σπανιώτατοι

σκάλου και Νεομάρτυρα, που

τοιούτοι σοΦοί και ενάρετοι
άνδρες».

μου έΦερε στο Φως τον τάΦο
του μ ε τα ιερά του ' λείψανα ,
που βρίσκεται κοντά στο Κο
λικοντάσι της Βορείου Η

συνώνυμου

πείρου, στ' ομώνυμο ετοιμόρ 

αποτελεί το σκήνωμα τη ς Εκ
κλ ησίας, το εγ καλώπισμα

ροπο Μοναστήρι που έχτισε

των Ι ερωμένων, ·το καύχημα

Η Φωνή του Καστρομάχου
Μοναχού Πατροκοσμά , του

Υπεύθυνος Σύνταξης:

ρά, έθε σα το θέμα της μετακο

Αυτού του τέκνου τη ς η γενέ 

της αλήθειας,

Μιχόλης Τοορ6aντζής

μιδή ς των Ιερών Λειψάνων

τειρα περιμένει τα τίμια κι

πάντοτε θερμή απ' το Κολικόντασι της Βορ είου Ηπ εί-

Φωτοστοιχειοθεσία

ccM. &

- Εκτίιπωση :

Γ. ΖΩΡΖΟΣ Ο.Ε.»

1Ο & Μόνης
Αθήνα - Τηλ. 33.01.600

Μεσολογγίου

του

ΚορυΦαίου

ΑΓ.

μ.μ.)

του

πονεμ ένου

και

που έρχεται

ρου , μας υποχρεώνει να πρά-

προσπάθε ιά μου αγκάλιασαν

ρώματα του σεβασμού και τηc

ξουμε το καθήκον μας,

Εκκλησία,

ευγνω μοσύνη ς της.

Κυβέρνηση

και

Στις κρίσιμες μά λιστα Ε

Μετην ευκαιρία τη Φετει
νής γιορ τή ς τη ς μνήμης του

θνικές στιγμές που ζούμε, η

Αγίου, την 24ην Αυγούστου,

αναμεταξύ

λόγ ησα τη ν προσπάθειά μ ου.
Και με σύννομες ενέργε ι ες ο
λοκλήρωσα τη διαδ ικασία

213

της μ ε τακομι δής .

Δυστυχώς ό μως , τα γεγο 
νότα της Αλβανίας και της

Συμπατριώτσσες

παρουσία του Πάτερ Κοσμά
μα ς,

είναι

απα

χρόνια απ' το μαρτυρικό

ραίτητη, για τί Αυτός είνα ι ο

θάνατό του , πιστεύω, ότι δι

πιο κατάλληλος να μα ς οδη

καιούμαι ν' ανευθυνθώ στις

γ ήσε ι στις αστείρευτες και

τους

καθαρές πηγές του πατριωτι

Συμπατριώτες και να τους πα

qμού , μακριά απ ' τη δ ι χόνοια

και τις νόθες λύσε ι ς.

και

περιοχής, έΦεραν τον Ελλη

ρακαλέσω να βοηθήσουν,οι

νισμό της Βορείου Ηπείρου

κονομικά και ηθικά , το θεά

σε

με

ρεστο έργο της Επιτροπής.

πoKαταστήματoς

Ελληνοαλβανι

Ένα έργο στο οποίο θα κατο

Τράπεζας

κές σχέσεις να ισορροπούν σ'
ένα τ εντωμένο σχοινί . Μ'

πτρίζεται μία ψηλής ποιότη

296011 .70).

τας εργασία, που θα εξοΦλεί

Με Συμπατριωτικούς Χαιρε

αντίκτυπο , την αναβολή της

μέρος του υπέρτατου χρέους

τισμούς

πλήρους υλοποίησ η ς της μ ε-

του καθενός μα ς, προς τον

Γιώρ γος Δ. Παπαδημητρίου

κατάσταση

συνέπεια οι

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9709298 (8-12 π.μ.) 7797721 (5-8
77 78 161 (8-3)

Αγίου,

δούλου Έθνους, του κήρυκα

Άγια λείψανά του για να του

σίας με συνεχάρησαν κι ευ

επιστρέφονται

και

Γένους.

τα πλύνει με τα μύρα και τ' α

ή

δεν

του

Δασκάλου

Βου λή. Οι Τα γοί της Εκκλη

μη,

Αιτωλοακαρνανίας
ενψύΦ ημα

και Σωτήρο ς του Γένους. Την

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα

ομηρίας.

--'

μιμητές ,και λάτρεις της ταΚΤ,ικής του πάτεμ Κοσμά, που ',

του Διδάχου με το ταλαιπω

της

Εργασία εγγυημένη
Τιμές λογικές

24 -

νον» ... Γι' αυτό και με πρωτο

πίτη Καλόγε ρο που ξεκίνησε
απ' τα κελιά της Ιεράς Μονής

το

ΜΑΚΗΣ ι. ΜΩΡΑϊΤΗΣ

ΜΑΚΑΡΙΟΥ

μαλές σχέσεις μετά της Αλ
βανί ς ν' αποκατασταθοloJν.
Συνεπώς, θα πρέπει να είναι
ζήτημα χρόνου το « Ποθούμε

Ελευθερωτή

Στη συνέχεια, γ ια πρώτη Φο

Το Δ.Σ. της Αδελφότητaς

VΔΡΑ VΛΙΚΑ - ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΘΝ.

Ελπίζουμε τα πνεύματα να
ηρεμήσουν σύντομα κι οι ο

ΝεοΦύλακα κι

του Γένους. Προς τον Συντο

προ ς τιμή του ο Αλή Πασάς.

Υπεύθυνος ύλης :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΛ.

αΦηγήσεις

τακομιδής. η οποία υπήρξε
καρπός ζω ηρού ενδια Φέρον
το ς, πο λλών μόχθων και συ
ναίσθησης ευθύνης.

νιμος λα ϊκή παράδοση του
Χωριού μου διατη ρούσε έν

την εκκλησία τα έσοδα από μονοήμερες και διήμερες εκδρο

Σάββας Αλέκος

παιδί οι

του Αγίου, τον οποίον η γό 

Το ταξιδιωπκό γραΦείο ΚΡΑΛΗΙ ΤΟΥΡΙ πρόσΦερε για

Κιτεμές Βασίλης

Κοσμάς»,

του ι ερέα Πατ έρα μου π ερί

ΠροσΦορά

Τσεκούρας Σωτήρης
Κάππας Γιώργος
Σταθελάκης Σωτήρης

(<< Άγιος

σελ. 22). Αλλά κι ε μεί ς οι
Συμπατριώτες του δεν έχου μ ε
επιδε ίξει τον οΦειλqμενο σε
βασμό και ενδιαΦέρον.

λης ευχαριστούν όλους όσους

«Εγώ συστήνω ομόνοιαν και αγάπην»
(Πάτερ Κοσμάς 1714-1779)

Συμπατριώτες και Συμπα
τριώτισσες,

(Αρ ιθμ ός Λογαριασμού Υ
Εθνικής

Θέρμου:

352:'

"
"
'","-

ΠΕΝΤΑΑΕΙφει
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TOΠΩNνl\ιlIKA
Ονομασίες τοποθεσιών του χωριού από το βιβλίο

ΠΟΔΟΛΟΒΙΤΣΑ

- ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ του Κώστα Αλ. Πετρονικολού

Μετά από πολλές παρακλήσεις μελών της ΑδελΦότητας και
συγχωριανών, αναDημοσιεύουμε τα ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΑ, που είναι
γραμμένα 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 λ{ΥΥο ... Λέμε, ας πούμε, «της Λ ήρως η Βε
λανιδιά». Ποιά ήτανε αυτή η Λήρω και ποιά σχέση έχει με -: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. Σήμε~ 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 ...

(Συνέχεια από το προηΎούμενο)

ΜΟΥΙΑΡΗ
Απ ' το όνομα κόποιου Μού

σαρη (τέτοιο όνομα σήμερα
δεν υπόρχει στο χωριό μας),
που τον είχε στο μέρος αυτό
το Παλιομανιώτης μεγαλο
γεωργοκτηνοτρόφος

Νίκος

Κουτσουμπίνας. Ο Μούσαρης
ξεχέρσωσε μεγόλη έκταση
γης - λόκκα και κέντρωσε πολ
λές αγριελιές.
ΜΕΤΟΧΙ

Ύστερα απ' τη «Μαλάγρια»
και αριστερό 'απ' το' «rιόλακα»
αρχίζουν οι ραχούλες. Άγνω
στο γιατί λέγεται μετόχι. Ίσως

. ιου

βγαίνουν απ' τα ριζό των

λόφων . Έτσι σχηματίζεται ο
κεντρικός αύλακας , ποτάμι
σωστό μεγάλο κι ορμητικό,
που κόβοντας το Λεσίνι στα
δυο τραβάει για τη θάλασσα

(στο

Βαλτί). Το νερό αυτό,

θαυμόσιο

και χωνευτικό, το

καλοκαίρι είναι πολύ κρύο σαν
να βγαίνει απ' τις βρύσες , πριν

φύγει και χυθεί στον αύλακα,
είναι πολύ ζεστό. Για τούτο κι
οι γυναίκες της Πενταλόφου,
αντί να πλένουν τα ρούχα
στον κοντινό Αχελώο και να
παγώνουν, κατεβο(νουν (μ ι

των , που χρησίμευαν για φυ

λόμε για τα παλιά χρόνια, πριν
φέρουν το νερό μέσα στο χω
ριό όπως γίνεται τώρα) μισή
ώρα δρόμο στις πηγές αυτές
και πλένουν στα ζεστό νερό
που βγαίνουν εδώ που είπαμε

λόκια Τούρκων στα χρόνια της

αχνίζοντας σαν να έχουν βρό

τουρκοκρατίας.

σει! Λίγα μέτρα απ ' τις πηγές,
εκεί που τα όφθονα νερό συγ

στα παλιό χρόνια ήτανε <<με

τόχι» κόποιου μοναστηριού .
Σώζονται εκεί ερείπια κτισμά

ΜΠΟΥΙΤΑΝΙΑ

Ένας κόμπος κάπως ακαλ
λιέργητος. Πήρε το όνομα από
κάποια καρπουζιό (μπουστα
νιά) πελώρια, που είχε φυτρώ
σειεκεί.
ΜΥ ΛΟΙ ΚΟΥ ΛΟΥΡΗ
Δεξιό της τοποθεσίας «λε
μονιό» από πηγές βγαίνει ό
φθονο νερό κι από κει αρχίζει
ο αύλακας, που κατηφορίζει
συγκεντώνοντας όλα τα νερό

~,

κεντώνονταν

και

παφλόζον

τας μπαίνουν στον αύλακα και
παίρνουν το δρόμο για τη θό
λασσα, στα παλιό χρόνια ο Φί
Κουλουρής απ' την

ζούσε ένας νερόμυλος.
ΜΥΡΜΗΓΚΟΛΥΙΑ

Εδώ υπήρχαν χιλιόδες φω
λιών μυρμηγκιών. Αλλοίμονο
σε κείνον, που μην ξέροντας
τον κίνδυνο θα περνούσε από
κει ... Τον «λύσσαζαν» με τα
δηλητηριασμένα
οδυνηρά
δαγκώματό τους τα πολλό και
τερόστια μυρμηγκια ...
ΝΗΙΑΚΙ

Ο Αχελώος, όπως κατεβαί
νει από βορρό προς νότον απ'
την περιοχή της Παλαιομάνι' νας, όμα φτόσει στη θέση

«Κόμμα»,
παίρνει
ευθεία
γραμμή και ύστερα από πορεία
1 περίπου χιλιομέτρου, χτυ
πόει στη ρίζα του λόφου «Γε
λαδούρι» στη θέση «Τσακί
στρα». Εκεί βρίσκει σκληρό έ

δαφος και «κλωτσόει» και
στρέφεται αριστερό αλλόζον
τας πορεία. Εκεί κοντά, πριν
να

χτυπήσει

στην

«Τσακί

στρα», είχε σχηματιστεί ένα

νησόκι, από όπου και πήρε το
όνομα «Νησάκι» . Όταν ήμου
να παιδί, το νησάκι αυτό είχε

. αφανιστεί.

Θυμάμαι μόνον τη
δεξιά όχθη αυτού του νησιού
με πολλά δέντρα : πλατάνια, ι
τιές, λεύκες, όπου «στάλιζαν»
τα μεσημέρια το καλοκαίρι τα

κοπάδια πρόΒατα του χωριού.
Τώρα τελευταία με τα αναχώ

ματα που έγιναν δημιουργή
θηκε ένρ μικρό νησάκι κατα

σκέπαστο από ιτιές εκεί ακρι8ώς που χτυπώντας ο ποταμός
στο σκληρό έδαφος της «τσα
κίστρας» αλλάζει κατεύθυνση.

ΝΗΣ/Α: ΖΗΚΟΥ - Φ/ΛΗ Λ/ΑΡΟΚΑΠΗ - ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ
Τέσσερα μεγάλα νησιά : Ζή
κου - Λι8άνη (Φίλη) - Λιαροκά
πη - Δημητρούκa με παχύ καλ
λιεργήσιμο χώμα όλα. Τα είχαν
δημιουργήσει όλα τα καμώμα
τα.. .

του φο8ερού Αχελώου,

όπως τώρα τελευταία τα έ

λιππας

χουν αφανίσει όλα .. . · Πλατά

Τήνο έκαμε το νερόμυλο, που
έμεινε με το όνομα «μύλος
Κουλουρή», όπου έρχονταν οι

νια, λεύκες, ιτιές γύρω - γύρω
απ' το καθένα, που τρέφονταν
και μεγάλωναν με το νερό, έ
καναν ωραιότατες τοποθε
σίες, πολύ κατάλληλες για κυ
νήγι τρυγονιών και για .. . ύπνο

κότοικοι των γύρω χωριών για
να αλέσουν τα σιτηρά τους .
Αργότερα ο ίδιος ίδρυσε α
τμόμυλο στην Πεντάλοφο και

αυτοκίνητα

-

ανταλλακτικά

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

πασχαλιδης

έτσι ο νερόμυλος αχρηστεύ
τηκε ... Ένα κτίριο ερειπωμένο
εκεί στα παιδικό μου χρόνια
μαρτυρούσε πως κόποτε εκεί

386

~

335831

ΚΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΕΟ Δ.Ι.
ΤΟΥ ΙΥ ΛΛΟΓΟΥ

ΜΟΝΑΙΤΗΡΑΚΙΟΥ
Νέα Διοίκηση προέκυψε , με
τά από πρόσφατες εκλογές ,

στο Σύλλqγο Μοναστηρακιω
τών Αττικής με τις εξής για τον
καθένα αρμοδιότητες:

Πρόεδρος :

Θεόδωρος

ΚΑ

ΡΑΜΠΑΣ , ΑντΙδρος Αναστασία

ΓΡΑΒΑΝΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Β. ΓΕΩΡΓιΟΥ

•
•
•
•
•
•
•
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- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ.

41 12 336 - 41 74277

κογΡΤΙΝΟΞΥΛΑ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ

τοπσΘΕΤΗΣΕIΣ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ - ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΩΝ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΗ

-

λος ΠΑΤΗΛΑΣ , Ταμίας: Γεώρ
γιος
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ .
Έφορος
Δημ . Σχέσεων : Νίκος ΚΑΣΟ
ΛΑΣ , Μέλη : Πάνος ΠΕΤΑΛΑΣ ,
Σπύρος MAγPOΓlΩPΓOΣ , Αθα
νάσιος

ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ,

Πάνος

φογΡΛΗΣ.

ΛΙΑΝΙΚΗ

Θεοδόση Φανή.
Τηλέφωνο 0631

κάτω απ' τους παχε,ούς (σκιους δίπλα στο νερό πολλών
Πενταλοφιτών, που κατέφευ
γαν εκεί τα καυτερά μεσημέ
ρια του καλοκαιριού ...
ΝΤΑΛ/ΟΣ

Απ' το όνομα κάποιου Κα
ραγκούνη Ντάλιου( που είχε
ξεχερσώσει και είχε κάμει χω
ράφι καλλιεργήσιμο ένα κομ
μάτι γης ανάμεσα απ' την ορει
νή περιφέρεια και τον αύλακα

Κάποτε εδώ υπήρχαν οργανω

μένα μαντριά. Τώρα ίχνη μόνο

μαρτυράνε την ύπαρξη μαν
τριών .. .
ΠΑΛ/ΟΜΠΡΟΥΣ/Α

"Μπρουσιά» στο Ξηρόμερο
λέγεται ο κρυΨώνας, Παλιομ
προύσια = κρυΨώνας τροφί
μων σε βρόχους σε ώρες δύ
σκολους ...

ΠΑΛΙΟΙΤΑΝΗ

ΝΤΡΟΣΠΗΛ/Α

Άλλοτε ήταν εκεί στόνη,
που φαίνονταν τα ίχνη της ...
ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ

Άγνωστο γιατί ονομάστηκε
έτσι.. Ίσως απ' το όνομα
"δροσοσπηλιά» ή "Δρόσου

γητη στα παλιά χρόνια γιομά
τη θόμνους με αγκόθια, τα πα

νερού του Λεσινιού.

Σπηλιά» ...

ΠΑΛ/ΟΚΑΣΤΡΟ

Ερείπια από κάποια παλιό
κτίσμα, έδωσάν το όνομα στη
θέση αυτή . Ο λαός το είδε σαν
κάστρο, σαν φρούριο .. . Ποιός
ξέρει τι λογής κάστρο ήτανε ...
ΠΑΛ/ΟΚΟΝΑΚΑ

"Κονάκι» είναι το στέκι, οι
εγκαταστάσεις, καλύ8ες μαν
τριά κλπ., κτηνοτρόφων που
παραχειμάζουν εκεί. Απόμερο
και προφυλαγμένο απ' τους
αέρηδες μέρος. Σήμερα μό
νον ίχνη, σημάδια σώζονται
από παλιά κονάκια στην περιο
χή ...
ΠΑΛ/ΟΚΟΠΡ/Α

Στις "λάκκες» της περιοχής
αυτής μαζεύονταν και <<Υρέ
κιαζαν» (ξενυχτούσαν) κοπά
δια ζώα .. . Έτσι με τον καιρό
μαζεύτηκαν και σωριάστηκαν
80υνά κοπριάς ...
ΠΑΛ/ΟΛ(Ο)ΥΜΠΑ

«Λούμπα» είναι 8αθούλωμα
πέτρας σαν να την έχει σκαλί
σει άνθρωπος, που κρατάει
8ρόχινο νερό. Τέτοια λούμπα
ήτανε εδώ ...

ΠΑΛ/ΟΜΑΝΤΡ/Α

Τα γίδια δεν αντέχουν όπως
τα πρό8ατα στις 8αρειές νύ

χτες του χειμώνα : Για τούτο
τα 8ράδια τα κλείνουν σε
«μαντριά ;"
που είναι <<μάν
τρες» ημικυκλικά πλεγμένες
και σκεπασμένες με ψαθί. Έ
τσι, σαν ψάθινα υπόστεγα που
είναι, προφυλάσσουν απ' τη
8ροχή, το χιόνι, τους ανέμους.

Περιοχή πεδινή ακαλλιέρ

λιούρια, πολύ κατάλληλα για
φρόχτες των κήπων. Τώρα ο
τόπος έχει ξεχερσωθεί και έγι
νε καλλιεργήσιμος.
ΠΑΝΑΓιΑ

Περιοχή με το ξωκλήσι «Πα
ναγιό» δίπλα στη θέση «Αμό
ρρντος» (Κοίταξε το κεΦόλαιο
«Τα Ξωκλήσια Παναγιά»).
(Συνεχίζεται)

Νέα αιοίκηση

στο Σύνδεσμο ·
Xρ\)σo6ιτσάν~ν
Σης αρχαιρεσίες του Συνδέ

σμου Χρυσοβιτσάνων που έγι 
ναν στις 6/12/92 εκλέχτηκε νέο
Διοικηηκό
Συμβούλιο
που
συγκροτήθηκε σε σώμα ως ε
ξής:

Πρόεδρος:

• 28.922.

Επαμεινών

δας
Χρόνης,
Αντιπρόε
δρος: Αλέξανδρος Χρ. Τα
πραντζής , Γενικός Γραμμα
τέας: Ιωάννης Αθ. Σώλος,
Ταμίας: Αλέξανδρος Σάβ
βας, Υπ. Δημοσίων Σχέ
σεων: Αθανάσιος Γ. Τα
πραντζής , Μέλη: Κώστας
Χασιώτης, Ευστάθιος Κον
τής.

Για την Εξελεγκτική Επι·
τροπή εκλέχτηκαν οι: Αρί
σταρχος Ταπραντζής , Λεω
νίδας Ζορμπάς και Ευάγγε
λος Αχ. Ζορμπάς .
Αντιπρόσωπος για την
Γ.Σ. της ΟΠΣγΞ εκλέχτηκε
ο Σωτήρης Ευστ . Ζορμπάς.

Συνεργείο Συντήρησης Κτιρίων

ΚαταΘκευές - Ε-πισκευές
Μνημεία - ΠεριΦράξεις
Παντός είδους Olκοδομικέςεργασίες

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΟΥΠΙΤΣΑΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικία με οικόπεδο
στο κέντρο του χωριού.
Πληροφορίες: Κουτρούλη •

ΚΕΝΤΗΜΑτΑ ΧΕIΡΟΠΟIΙ=ΠΑ ΚΙΝΑΣ

ΠΩΛΗΣΗ

ΑΘΗΝΗ , Γραμματέας : Απόστο

Άποψη από το Μετόχι όπως είναι σήμερα.

Άρτια τεχνική κατάρτηση

Άμεση εξυπηpέτnoo
Τιμές λΟΥικές
Έδρα: Πεν.ΙάλοΦο

•

ΠEN~~AΘφB
---------------------ιcΠEι.\ Ει Α Ει ΒlτtΛ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ» ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμόν 3/19893 πρακτικό συνεδριάσεως
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Εν Πενταλόφω και εν τω γραφείω του Ι. Ναού «Μεταμορφώ
σεως Σωτήρος» συνήλθε σήμερον την 21-3-1993 ημέρα Κυρια
κή και ωρα 6.00 μ.μ. το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ως άνω
Ναού σε πλήρη σύνθεση με προς συζήτηση θέμα «ηλεκτρολογι
κή εγκατάσταση - σχεδίαση και επίβλεψη για τον Ιερό Ναό εν
όψει ενάρξεως κατασκευής των επιχρισμάτων».
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζητήσεως
αφού έλαβε υπ' όψη του τα οικονομικά του Ναού, την εθελου
σία και αφιλοκερδή προσφορά του γνωστού από πολλά έτη Η
λεκτρολόγου συντηρητή κ . Πατρινούδη Δημητρίου κατοίκου Α
γρινίου (Αμφιλοχίας 4 τηλ. 24038).
Ομόφωνα εγκρίνει
την προσφορά του κ. Πετρινούδη και αποδέχεται αυτόν ως τον
ηλεκτρολόγο συντηρητή του Ι . Ν. Μετ. Σωτήρος.
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση.
Εφ' ω συνετάγη η παρούσα υπογράφεται.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Άγγελος Σ . Μπεκιάρης
Δ. Καπώνης, Α. Μπίκας
Ιερεύς
Π. Κοκορδέλης , Α. Κονδύλης

27-29

67 -

ΤΗΛ.

ποσοστό

•..

ιοιρείας περιορισμένης ευθύ

αuτών των Ειοίρων που συμμε

ιοιρείες , αuτός θα δικαιούται ε
πιχειρηματική αμοιβή από μία

από

κατ' επιλογήν του .
ΤονίΖειοι ότι η ανωτέρω επι
λογή είναι δεσμευτική για τον

τρεις ομόρρυθμους Ειοίρους

ομόρρυθμο Ειοίρο γlO κάθε

Φυσικά πρόσωπα με ΙΟ μεγα 
λύτερα ποσοστά συμμετοΧής

διαχειριστική χρήση χωριστά.

των στην Ειοιρεία .

παραθέτω ΙΟ εξής παραδείγμα

Η επιχειρηματική αμοιβή γlO

Για καιονόηση των ανωτέρω
ΙΟ :

Φορολογικής του δήλωσης και

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 10: Ομόρ
ρυθμη Εταιρεία με δύο ομόρ
ρυθμα μέλη Φυοικά πρόσωπα
με ποσοστό συμμετοχής 50% ο

όχι στο όνομα της Ειοιρείας.

καθένας, στη χρήση

Θεωρείται εισόδημα από εμπο

βάση ΙΟ δεδομένα του βιβλίου

ρικές επιχειρήσεις και συνα 

εσόδων - εξόδων δήλωσε κα
θαρά κέρδη 4.000.000 δραχ-

κάθε ειοίρο που την λαμβάνει
Φορολογείται στο όνομά του
κατά την υποβολή της ΕτήσlOς

θΡΟΙΖειοι

με τά

εισοδήμαιο

1992

μαιο) που ενδεχομένως έχει ο
Φορολογούμενσς ειοίρος .

Το συνολικό ποσό της επι

4828361

με

χ

χ

2.000.000
50% = 1.000.000.
Β ' Ειοίρος Δρχ . 2.000.000
50% = 1.000.000.
Σύνολο

Επιχειρ .

Αμοιβής

2.000.000.
Κέρδη Φορολογητέα στο ό
νομα του Νομικού προσώπου

(Ειοιρείας) 2:000.000 δρχ.
(4.000.000 - 2.000.000). Ανα
λογών κύριος Φόρος εισοδή
ματος δρχ. 2.000.000 χ 35%

= 700.000 δρχ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 20:
Η σΕ . «ΑΦΟΙ ΔΗΜΗ
ΤΡΙΟΥ και ΣΙΑ» κατά τη διαχει

ριστική περίοδο 1/1/1992 - 31 /
12/1992 πραγματοποίησε κα
θαρά κέρδη 10.000.000 δρχ.
Στην Ειοιρεία συμμετέχουν

η σΕ. « Γ . ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΣΙΑ »
με ποσοστό συμμτοΧής 20%
και τέσσερις Ειοίροι Φυσικά
πρόσωπα με ποσοστό συμμε
τοΧής ο Α '

10% και

25%, ο Β ' 25% ο
20%.

χειρηματικής αμοιβής δεν μπο -

.....

στη σελ.

.... 00
107,8 F.M. - STEREO
ΑΝΑΛΑΜ ΒΑΝΟΥΜ Ε
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ρ/Σ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣlον ΜΩΡΑϊΤΗΣ
ΤΗΛ. 68 12 809

- ΠΙΤΣΑΡΙΑ

« R ΙV ΕR S ΙD Ε»

ΒυlLΟ

Χρησιμοποιώντας

Οικονομία σε χρόνο

AULTRA BUILD &

,

χρωματων

Α
W

χωρίς

ΠΑΝΤΑ

,

πετυχαινετε

υψηλό

-

χρήμα

την ολοκληρωμένη σειρά

'λ εια

τε

αποτε

λ'εσματα

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ
ΕχσΥΜΕ

ΣΤΟ

στι

ΧΡΩΜΑ

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

•

ΧΡΩΜΑ Τ Α Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

•

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ TELWI..,.

•

ΚΑΛΙΜΠΡΕΣ

CAR ΒΕιι4CΗ

•

SUPER .

•

ΦΟΥΡΝΟΙ

ΒΑΦΗΣ SAIMA

•

ΠΙΣΤΟΛΙΑ

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:::: 219 209

Ανηπρόσωποι

ΙΑΜΑ

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ

OMER

:

S Α 1 Μ Α Φούρνων Βαφής
CAR BENCH ΚαλΙμπr ες αuτοκιvήτωv
TELITALlA ΒλεΚΤΡΟ' Juγκολλήσεις ηλεκτρονικές

ΑΦΟΙ ΣΚΟΥΤΕΡΗ
Πεντάλοφος Αιτωλ/νίας
ΤΗΛΕΦ.

Γ'

ο Δ'

ΤΟ Α ΤΣΑΛΙΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
40 %

50% =

ΚΑΝΑΛΙ

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

AULTRA

επιχειρηματική

από άλλες πηγές (π.χ . μισθώ 

ΣΤΙΣ ΗλΕΚΤΡΟΣνΓΚΟλλΗΣΕIΣ

Α
ΙΛΙ

Ειοιρεια (σΕ ., Ε . Ε : ή Ε . Π . Ε.)

καιονέμεται μειοξύ των ομορ
ρύθμων Ειοίρων και γlO μέΧρι

ΟΝΟΜΑ

•..

νης σε περισσότερες από μία Ε

τέχουν στις Ειοιρείες αuτές.
2. Η επιχειρηματική αμοιβή

s. Α.Ι. Μ. Α.

.

προσώπου ως ομορρύθμου ει ιοίρου ή διαχειριστή ειοίρου Ε

αuτύ εξαντλείται η Φορολογική
υποχρέωση επί των κερδών

Φορολογικής

η

Α ' Ειοίρος Δρχ .

χ
νίΖεται ότι σε περίπτωση συμμε

TEινlΙN
Τ

Μείον Επιχειρηματική αμοι

4.000.000
2.000.000 δρχ.

τοΧής του υποχρέου Φυσικού

απόψεως

4.000.000

βή

αμοιβή

βής των ομορρ' ύθμων ειοίρων

35 % και

κέρδη

λαμβάνειοι

Γρόφει ο Αντιπρόεδρος
της ΑδελΦότητας
Δικηγ6ρος, Γιώργος
Δημ. Κοuτοu6έλης

ρεση της επιχειρηματικής αμοι

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

.

Καθαρά

Καθαρά κέρδη από ΙΟ οποία

συμμετοΧής

μετά την επιβολή του Φόρου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

το

με συντελεστή Φόρου

στη ΔάΦνη, και στου

ΜΟΣΧΑΤΟ

ειοίρων ανάλογα με το ποσο
στό συμμετοΧής τους. Διευκρι-

(Νομικό πρόσωπο) στα κέρδη

ι ' ΦΡΑΓΚΟΣ Γ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ρολογίας των ανωτέρω Ειοι
ρειών και αvτί να Φορολογούν

που απομένουν μετά την αΦαί

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
,

δρχ.

θα Φορολογείιοι η Ειοιρεία

ΚαλορίΖΙΚΟ, Γιώργο, και καλές δουλειές.

,

νέμειοι μειοξύ των δικαιούχων

τους στα κέρδη της Ειοιρείας,

Η αίθουσα Ζεστή και άνετη .

"

έγινε μεταβολή στον τρόπο Φο

με

Καραπάνου θα είναι από δω και πέρα το στέκι
των ΠενταλοΦιτών.
Εξαίρετος πατριώτης ο Γιώργος και καλός Φίλος.

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ

ρεί να υπερβαίνει το 50% των
κερδών της Ειοιρείας και καιο

μές .

7 του Νόμου 2065/1992

ιοι ατομικά οι ειοίροι ανάλογα

Σ.του Καραπάνου
Στην οδό Λήμνου

Με τις δlOτάξεις του άρ

1.
θρου

31453

7

ΠΕΝΤ-ΑΑθφΕ)
5
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Ιστορικά έγγραΦα Ποδολο6ίτζης
Έτσι αρχίζει η ιστορία της
Ποδολοβίτσας, σύμφωνα μ Ι
ένα έγγραφο του

1828.

« Αυτόν τον τόπον τον είχαν

δύο αδέλφια και ο μεν ένας
Τουρκέψας , αφιέρωσε το με
ρίδιό του εις το Τζαμί, ο δε άλ

λος το μερίδιό του το αφιέρωσε
εις το τότε μοναστήρι « Άγιος
Γεώργιος Πόρτας Μπαμπί
νης » . Το έτος

1843,

μέσω του

Αρκτ. = Εθνικόν Ερείπιον

= Δρόμος
Εξετιμήθη προς λεπτά 60 το
μέτρον = δρχ . 37,80 .
150 φορτώματα πέτρας
προς 20 λεπτά το φόρτωμα =
30 δρχ . ήτοι σύνολον δρχ .
Μεσ.

Ο Οικονομικός Επίτρο

67,80.

πος (Λυμπερακόπουλος ) το ε

ξετίμησε δρχ.

17,56.

2) Πρωτόκολλον

καταμέ-

Δημάρχου Κατοχής , απεστά
λησαν εις την Οικονομικήν
Γ ραμματείαν
του
Κράτους
Πρωτόκλλα εκτιμήσεως Οικο
πέδων τα οποία ως ανήκοντα

τρησης Οικοπέδου Π. Λυμπέ

εις τον Γιακούπαγα και Μαχ

Καταμέ-

Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ. = Εθν. Τόπος
Δυτ. = Εθνικός Τόπος
Αρκτ. = Δημόσιος Δρόμος
Μεσ. = Εθν . Ερείπιον
Εξετιμήθη προς λεπτά 40 το
μέτρον
δρχ . 306.
Τα 300 φορτώματα πέτρας
προς 20 λεπτά το φόρτωμα =
δρχ. 60 ήτοι σύνολον δρχ. 366.

τρησης Οικοπέδου Ν. Καραί-

Ο Οικονομικός Επίτροπος το ε

μούτ Μπέη παρεχωρήθησαν
εις τους τότε κατοίκους της

Ποδολοβίτσης και στα οποία
κατοικούσαν και οι ίδιοι επί

Τουρκοκρατίας.
Πραγματο
γνώμονες ήσαν οι : 1) Τζίτζω
νης , 2) Δαπιαλάντης και 3) Τζα
καλώτος .

1) πρωτόκολλον

ριου.

= 17 μ. ,

Ανατ.

= 10,5 μ.
Δυτ. = 10,5 μ .
Αρκτ. = 6 μ.
Μεσ. = 6 μ.-Εμβαδόν = 0,63
Ανατ.

Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ . = Δρόμος
Δυτ. = Οικόπεδον Γεωργ .
Φλέ ρη

= 17 μ.,

=

ξετίμησε δρχ.

σκου.

Δυτ.

= 34 μ ., Μεσ. = 34 μ. - Εμ
βαδόν = 0,765

Αρκτ.

121 ,80.

3) Πρωτόκολλον

Καταμέ-

τρησης Οικοπέδου Δ. Τσου
κνίδα.

= 9 μ. , Δυτ. = 9 μ. ,
= 21 μ ., Μεσ. = 21 μ . -Εμ
= 0,245

Ανατ.

Αρκτ .
βαδόν

Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ. = Εθνικός Τόπος , Δυτ . =

Εθνικός Τόπος, Αρκτ. = Π.
Λυμπέριος , Μεσ .
Παν. Κα

=

πώνης

Εξετιμήθη προς λεπτά 40 το
μέτρον = δρχ . 98.
500 φορτώματα πέτρας
προς 20 λεπτά το φόρτωμα =
δρχ . 100 ήτοι σύνολον δρχ. 198.
Ο Οικονομικός Επίτροπος το ε
ξετίμησεν δρχ. 79,40.

4) Πρωτόκολλον

καταμέ·

τρησης Οικοπέδου Σίμου Ρώσ·
σου.

= 12 μ . .

Ανατ.

Δυτ .

= 12 μ .

Αρκτ.

Μεσ.

=7μ.
= 7 μ . - Εμβαδόν = 0,84

Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ . = Εθνικός Τόπος, Δυτ.
= ΕeJνικός Τόπος, Αρκτ. = Εθνι
κός Τόπος , Μεσ. = Εθνικός Τό
πος. Εξετιμήθη προς λεπτά 60
το μέτρον = δρχ. 50,40.
Ο Οικονομικός Επίτροπος το
εξετίμησεν δρχ. 10,08.

5) Πρωτόκολλον
καταμέτρησης Οικοπέδου Νικ. Κα
πώνη.

= 4,5 μ.
Δυτ. = 4,5 μ.
Αρκτ. = 5,8 μ.
Μεσ. = 5,8 μ.
Ανατ.

-

Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ . = Εθνικός Τόπος , Δυτ .

= Εθνι κός Τόπος , Αρκτ . = Εθνι
κός Τόπος, Μεσ . = Δημ. Κα -

πώνη .

GO

=

Εμβαδόν

0,3285

Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ . = Εθνικός Τόπος, Δυτ . =
Δημ . Βλάχος , Αρκτ . = Εθνικός
Τόπος , Μεσ.
Δρόμος. Εξετι
μήθη προς λεπτά 60 το μέτρον
= δρχ. 21 ,60. 100 φορτώματα
πέτρας προς 20 λεπτά το φόρ
τωμα = 20 δρχ. ήτοι σύνολον
δρχ. 41 ,60 . Ο Οικονομικός Επί
τροπος το εξετίμησεν . δρχ .

=

14,32.
7) Πρωτόκολλον

60

= 10 μ .,

φορτώματα

100

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

προς
δρχ .

=

=

σις οικίας Δ. Καπώνη ,(εντός
του οικοπέδου) Ανατ.
5 μ. ,

=
= 6 μ ., Μεσ . =
= 0,30.

=

Δυτ.
5 μ. , Αρτ.
6 μ . - Εμβαδόν

Οριοθεσία του όlκοπέδου:
Ανατ. = Εθνικός Τόπος , Δυτ. =
Δημ. Δρόμος και Αναστ. Τασο

Εξετιμήθη προς λεπτά

μέτρον

= 6 μ.,

βαδόν =

Μεσ.

= 6 μ.

___

ώ ν προέδρου

,.ου πρ ~λΦό,.η,.ας

"~i:' ΙΚΟΥΤΕΡΗ
=

=

Ανατ.
29 μ. , Δυτ. 29 μ. ,
Αρκτ. = 17 μ., Μεσ. = 10 μ. - Εμ
βαδόν = 0,359

Kαταμέτpησl~ OIKία~ εντό~ του
οικοπέδου
Ανατ .
5 μ. , Δυτ.
5 μ .,
Αρκτ. = 10 μ., Μεσ. = 10 μ . - Εμ
βαδόν
0,50
Οριοθεσία του οικοπέδου:

=

=

=

Ανατ .

= Καραισκος Νικ. Δυτ.

= Νικ. Κορδώσης , Αρκτ. =
Δρόμος, Μεσ .
Εθνικός Τό
πος. Εξετιμήθη δρχ. 159,60. Τα

=

150 φορτώματα πέτρας προς
20 λεπτά το φόρτωμα = 30 δρχ .
ήτοι σύνολον δρχ . 189,60. Ο Οι
κονομικός Επίτροπος Ακαρνα
νίας το εξετίμησε δρχ. 40,48.

9) Πρωτόκολλον
Καταμέτρησης Οικοπέδου Αθ. Κου
τρούλη.
Ανατ.

=

=

9

μ . , Δυτ.

Αρκτ.
13,8 μ ., Μεσ .
- Εμβαδόν 0,1242

=

8) Πρωτόκολλον
καταμέτρησης Οικοπέδου Γεωργίου
Φλέρη.

Εξετιμήθη προς λεπτά 60 το
μέτρον = δρχ . 74,70.
Ο Οικονομίκός Επίτροπος το
εξετίμησεν δρχ. 14,88.

10) πρωτόκολλον
....

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:
ΣΕ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΜΠΟΥΦΕ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΚΛ.π,
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΤΥΡΟΠΙΠΕΣ - ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΠΕΣ
ΚΑΙ ΓΛ ΥΚΙΣΜΑΤΑ

2ΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 84 - ΚΑΛΛΙθΕΑ
ΤΗΛ. 95 98 409 - 95 68 049

0,036

ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ
r.~
-V

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 10ν

καταμέ
στ'! σελ.

"BELL'SS'M Ο"

6 μ .,
- Εμ

.

λ

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

Ταξιαρχών &Μεταόβαυ 1 τηλ. 4950597 • Κορυδολλός

ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

tO-

~

ζ)

= Ε

θνικές Ράχες

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

το

Τυριά - Αλλαντικά
& κατεψυγμένα

~

= 9 μ. ,
= 13,8 μ.

Ανατ. , Δυτ . , Αρκτ ., Μεσ.

-,
~.
~"

-

-

Έρευνα

Οριοθεσία του οικοπέδου:

φορτώματα
πέτρας
προς 20 λεπτά το φόρτωμα =
δρχ. 20 ήτοι σύνολον δρχ. 128.
Ο Οικονομικός Επίτροπος το ε
ξετίμησεν δρχ. 42,40 .

σογάννη.
Αρκτ.

το

= δρχ. 108.

πέτρας

=

60

100

6) Πρωτόκολλον
Καταμέτρησης Οικοπέδου Αναστ. Τα
μ. , Δυτ.

Δρόμος και

Νικ. Καπώνης , Μεσ. = Δρόμος

Ο Οικονομικός Επίτρο
πος το εξετίμησεν δρχ. 13,96.

6

=

γάνης, Αρκτ.

39,60.

=

= 14 μ . ,

=

20 λεπτά το φόρτωμα =
20 ήτοι σύνολον δρχ .

Ανατ .

Δυτ.

Αρκτ.
20 μ ., Μεσσ. 20 μ . Εμβαδόν
0,270. Καταμέτρη

=

GORGOLIS

Καταμέ-

τρησης Οικοπέδου Δημ. Κα
πώνη.

.

Εξετιμήθη προς λεπτά
μέτρον
δρχ. 19,60.

-

.

Ανατ.

'

~

6

ΠΒΝΤΑΑΒφΒ

~6_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ((π ει Δ ει Α ει ΒΙΤ!Α

Ιστορικά έννραΦα
ΠοδολοβίΤΖης
- - από τη σελ . 5

τρησης

Εργαστηρίου

Σίμου

Ρώσσου.

= 15

μ .,

= 9 μ. , Μεσ. = 9 μ. βαδόν = 0,135

Εμ

Ανατ .

= 15

μ. , Δυτ .

Αρκτ.

Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ ., Δυτ. , Αρκτ ., Μεσ .

= Ε

θνικός Τόπος . Εξετιμήθη δρχ.

135.
11) Πρωτόκολλον καταμέ
τρησης Οικοπέδου Αντωνίου
Φλέρη.
Ανατ.
Αρκτ .

= 45

= 15

βαδόν

=

μ. , Δυτ.
45 μ . ,
μ., Μεσ. ;= 15 μ. - Εμ

= 0,705

καταμέτρησις της εντός του .
οικοπέδου οικίας
Ανατ. = 9,5 μ ., Δυτ . = 9,5 μ.,
Αρκτ . = 6 μ. , Μεσ. = 6 μ. - Εμ
βαδόν = 0,570
Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ . = Εθν. Τρπος, Δυτ . =
Δρρ μος, Αρκτ . = Δρόμος, Μεσ.
= οικία Ψαρακώστα.
Εξετιμήθη προς λεπτά 40 το
μέτρον =
304,80.
Τα 120 φορτώματα πέτρας
προς 20 λεπτά το φόρτωμα =

δρχ . 24 ήτοι σύνολον δρχ.

328,80 . Ο Οικονομικός Επίτρο
πος το εξετίμησεν δρχ. 103,44.
Καταμέτρησις του Οικο

12)

πέδου Βασ. Βλάχου.
Ανατ . =

Αρκτ .
βαδόν

10

μ. , Δυτ . =

10 μ.,
= 10 μ . - Εμ

= 10 μ., Μεσ .
= 100

Καταμέτρησις της εντός του
οικοπέδου οικίας

= 10,7 μ ., Δυτ . = 10,7
μ., Αρκτ. = 6,8 μ., Μεσ. = 6,8 μ .
- Εμβαδόν = 127,70
Ανατ.

Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ ., Δυτ. , Αρκτ. , Μεσ. = Ε
θνικές Ράχες.
Εξετιμήθη δρχ. 69,16 . Τα 300
φορτώματα πέτρας προς 20
λεπτά ΤΟ φόρτωμα
δρχ. 60
ήτοι σύνολον δρχ . 129,16. Ο Οι
κονομικός Επίτροπος το εξετί
μησεν δρχ. 50,76.

=

. 13)

Καταμέτρησις του Οικο

πέδου Δημ. Βλάχου.
Ανατ .

= 36

μ. , Δυτ.

= 36

= 12 μ. , Μεσ . = 6 μ. βαδόν = 0,270

Αρκτ .

μ. ,
Εμ

κάταμέτρησις της εντός του

οικοπέδου οικίας
Ανατ.
Αρκτ.

= 9 μ. ,

= 9,5 μ. ,

Εμβαδόν =

Δυτ.

Μεσ .

= 9 μ. ,

= 9,5 μ . -

Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ .
Εθν. Τόπος , Δυτ .

=

Λαϊκός Πολτισμός και χορευτικά
της Αιτωλοακαρνανίας

=

Δρόμος , Αρκτ . = Εθν . Τόπος ,
Μεσ. = Δρόμος.
Εξετιμήθη προς δρχ . 142,10.
Τα 320 φορτώματα πέτρας
προς 20 λεπτά το φόρτωμα =
δρχ. 64 ήτοι σύνολον δρχ.
206,10. Ο Οικονομικός Επίτρο 
πος Ακαρνανίας εγνωμάτευσεν
δρχ. 74,62 .

διαλύονται . Η προετοιμασία
της παράστασης , αποτελεί ένα

Φορεί. ΟΙ επιχορηγήσεις πλη

ράστιος σε έκταση νομός, που
εκτός αυτού και της μεγάλης Ι

στόΧο

κινητοποιεί τους

θληIlκά Σωμοιεία έχουν την

στορίας,

και

πάντες , χορευτές , υπεύθυνους ,

Νεότερης, έχει να επιδείξει και

μουσικούς κλπ . Οι μετακινή 

μία πΛούσια μουσική παράδο

σεις , όταν πρόκειται για μακρι

Γ . Γ.Α. που μοιράΖει δισεκατομ
μύρια , για τον Λαϊκό πολιτισμό
δεν έχουμε τίποτα . Και εδώ

Αιτωλοακαρνανία : Ένας τε

Αρχαιολογικής

ση .

Πολλοί είναι οι μουσικοί και
οι οργανοπαίχτες που ξεΧώρι

τν

-

θ.

δ.

Δ.

δ.

Γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΑΣ

γία

τρησης του Οικοπέδου Αθ.
Ψαρακώστα.

(Ελληνορράφτης· Κατοχή)

Ανατ.

= 14

μ. , Δυτ.

=8

μ .,

Αρκτ. =

βαδόν

22 μ., Μεσ. = 22 μ. -Εμ
= 0,132

Καταμέτρησις της εντός του
οικοπέδου οικίας

= 13 μ., Δυτ. = 13 μ.,
= 6 μ., Μεσ. = 6 μ. - Εμ

Ανατ.

Αρκτ.
βαδόν =

0,780

Οριοθεσία του οικοπέδου:
Ανατ .
Εθν . Τόπος , Δυτ.

=

=

Δρόμος , Αρκτ. = Αντων . Φλε
ρής , Μεσ . = Εθν . Τόπος.
Εξετιμήθη προς δρχ. 84. Τα
150 φορτώματα πέτρας προς
20 λεπτά το Φόρτωμα = δρχ . 30
ήτοι σύνολον δρχ. 114. Ο Οικο
νομικός Επίτροπος Ακαρνα
νίας το εξετίμησε δρχ. 40,26 .

15) Σύμφωνα με έγγραφον
της 15/12/1836 υπήρχε εις την
Ποδολοβίτσα και ένας Πύργος
του Γιακούπαγα και Ισμαήλα
γα.

16) Εις την κορυφήν της Ρά
χης κατά μαρτυρίαν ξένου πε
ριηγητού έτος 1809 υπήρχε και
Εκκλησία (η Αγία Σωτήρα) και
εις την πλατεία του χωριού ο
γνωστός μας πλάτανος .
Οι υπόλοιποι γνωστοί και ά
γνωστοι Ποδολοβιτσαίοι έμε
ναν εκτός της « Μόντρας » σε
καλύβες από τσατμάδες .

17) Υπήρχε οικία του Κιου
ταχή αξίας δρχ. 100 και 18) Ένα
Καλυβοεργαστήρι 72 πήχεων
στην άκρη στο ποτάμι , με
φούρνο για ψωμί και καλύβα
αχύρου 22 πήχεων .
καισαριανή 2013/1993
Μιχ. Σκουτέρης
Σημ. Τα

ανωτέρω

αρχειακά

στοιχεία γράφονται περιληπτικά
και σκοπό έχουν μόνο και μόνο την
ιστορία του χωριού μας. Εάν τα α
νωτέρω στοιχεία μπουν κατά τάξη
ο αναγνώστης θα έχει μία φωτο

γραφία πλήρη της ΠοδολοΒίτσης

Φ.

S9

1~

ρατηρήσει χορευτές που

στην Ευρώπη και στον κόσμο

r.~

όλο ; Δεν τους ανησυχούν οι

συγκροτήμτα λειτουργούν σε

λιούνται μεταξύ τους γιατί έ-

τοπικές αναταραχές, οι κατα

πόλεις και χωριά της ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
(Αγρίνιο , ΑμΦιλοχία , Αιτωλικό ,
Ναύπακτος, Μεσολόγγι , Θέρ
μο , Βόνιτσα , Μύτικας, Κατοχή ,

χουν προσωπικά).

στροΦές , τα ναρκωIlκά , η εγ
κλημαIlκότητα των Νέων και οι

της.

Δεκάδες

ΕΣτlΑΣΗ

έΧθρες των Λαών που σπαρά

Η συνεργασία , n έκθεση σε
κριτική από τρίτους, αΦήνουν
βιώματα που μένουν σε όλη

Ζουν τα κράτη ;

μας τη Ζωή . Η προβολή του το

ση ; στην ψυχική ανισορροπία

πικού μας πολιτισμού στους

που Φέρνεl η απομόνωση των
ανθρώπων καιτων κοινωνικών

Εξωτερικού , η συνεργασία μου
λόγω της δουλειάς μου είναι

ξένους είναι το δυνατότερο μέ
σον για να συνειδητοποιήσει ο
καθένας μας την ιδιαιτερότητα

το κακό πριν Φτάσει στον τόπο

πολύ στενή.

και την ταυτότητά του .

μας ;

Μαχαλάς,

Δοκίμι ,

Αβώρανη ,

Ζευγαράκι) . Με τα περισσότε

ρα συγκροτήματα του Νομού
μας και γενικότερα της Ελλά
δας όλης και των Ελλήνων του

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΠΤΙΚΟΙ
Αιόλου

105 &

Πανεπιστημίου (Χαυτεία)

λίσουν παραστάσεις και όχι να

σκοντάΦτουν

υπεύθυ

λήσει τα μεγάλα δημόσια έργα.

λουθώ και τη λειτουργία του

νους του Φορέα που έχει το
Συγκρότημα nOLJ από άγνοια ή

τη που τώρα ανησυχούν λείπει

γάΖομαι Φτιάχνοντας παραδο

πειραμένοι όλα τα παραπάνω

σιακές Φορεσlές και κοσμήμα 
τα και ως υπεύθυνος του χο

τα ξέρουν. Πρέπει να εξασΦα

κάθε Συγκροτήματος όσο μπο

3240487

-ΣΤΟΥ,Σ tlΕΝΤΑΛΟΦΙΤΕ-Σ
ΕΚΠΤΩ-ΣΗ

15 %

στους

Ούτε από τα δημοκραIlκά κρά

αδιαΦορία δεν καταλαβαίνουν
τις ευθύνες τους. Οι υπεύβυνοl

π υλικοτεχνική δομή . Αυτό που

να μην βλέπουν το Συγκρότη 

νωνική συνοχή , οι Ανθρώπινες

μα σαν ένα πονοκέΦαλο , απε

σχέσεις .

Συγκρότημα, πρέπει να γνωρί

ναντίας πρέπει να το Φροντί
Ζουν γιατί είναι η βιτρίνα του

μένου χρησιμοποίησα κι απ'

Ζουν πως δεν είναι απλή υπό

Σωματείου τους.

την

ρώ Φυσικά. Έχω ορισμένα θέ
ματα που χρειάΖεται να παρα

τηρήσουν οι υπεύθυνοι και αρ
μόδιοΙ. Όιον αποΦασίΖουν να

δημιoυργήόo~ν

χορευτικό

λείπει περισσότερο είναι η κοι

γΓ . Στοιχεία αυτού του κει

εΦημερίδα

του

Ελλην .

« Παράξ)οση»

θεση . ΧρειάΖονται γνώσεις που

Το κράτος πρώτα επιχορη

δεν μπορεί να έχει ο καθένας,

γούσε ' με διάΦορους τρόπους

Δ. ο.Λ.Τ. (ΔΙΕΘΝ . ΟΡΓΑΝΩ

έχουν υποχρεώσεις πολύ με-

τα σωματεία, ενώ τώρα αδια-

ΣΗ ΛΑϊΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ) .

Τμήματος

της

γάλες Δεν πρέπει να το λεl- _ - - - - - - - - - - - - - - - - - . " . . , . . - - - τουργούν

μόνο

για

να δη-

Τ

Η υποχρέωση ξεκινά πρώτα

από την καλή επιλογή του δα-

σκάλου
και την παρακολούθηση ώστε να κάνει σωστά τη δια-

η

λ

ε

Φ

v ι κ η/
ι.

.

μιουργούν εντυπώσεις.

ω

Π λ η Ρ ο Φ 0/ Ρ η σ η

δικασία . Πρέπει να παρέχουν
όλα τα μέσα στο χορευτικό για
να

λειτουργεί

ικανοποιητικά

χωρίς να το εγκαταλείπουν στη
μοίρα του .
Μεγάλη υποχρέωση έχ. ουν

οι μαθητές πρέπει μαΖί με το
χορό να γνωρίΖουν και να αγα

τους χορούς

πιλέξουν ένα ρεπερτόριο , να
συχνά

πρόβες,

να

Φτιάξουν ή να νοικιάσουν Φο
ρεσlές, να εξασΦαλίσουν πό
ρους για τα έξοδά τους Να ορ
γανωθούν , να έχουν υπεύθυ
νους αρμόδιους και όχι άσχε
τους. Και προπάντων να προτι
μούν τους χορούς και τις Φορε

g

ομάδων ; Πώς θα προλάβουμε

ρευτικού της Κατοχής , παρακο

Οι δάσκαλοι όταν είναι πε

κάνουν

Μ. Παπαδημητρίοu - Ο. Λαγούρας

Δεν καταλαβαίνουν πως όλα
αυτά οΦείλονταl στην αλλοίω 

ΠΡΟΤΑΣΗ είναι να επενδύ
σουμε στον άνθρωπο και όχι
στα άψυχα καθεστώτα που κα
τέρρευσαν , δεν είχαν παραμε

Όλα αυτά τα χρόνια που ερ

μαα που έχουν σκοπό να δί
νουν παραστάσεις πρέπει Va ε

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

'

Ο χορός δεν έχει προσωπι
κά ' ο χορός μας ενώνεΙ.

περιοΧής του κάθε συγκεκρι

ΟΠΤΙΚΑ

χο

χορευτικά ι ρεύουν δίπλα-δίπλα και δεν μι

να

μένου χοορύ , Τα συγκροτή

.-

οι

τα άτομα μεταξύ τους , (έχω πα

Μόσχος

πρέπει να ξέρουν πού και πώς
τους XOlχύoυν" τα έθιμα της

13 - AIrAAEg
370 - S9 02 207 . 5987 S20

Δήμαρχοι ,

κή και χορευτική , έχει τη Βιτρί

Αριστείδης

Μαθαίνοντας

λΥΜΠΕΡΙΟΣ

Οι

Κ. ά. Αυτή η παράδοση , μουσι

Σαλέας ,

γιατί δυστυΧώς αυτά ΧάνονταΙ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡ.Α

τους.

πρόεδροι και οι υπεύθυνοι των
συγκροτημάτων δεν βλέπουν
την κατάσταση στα Βαλκάνια ;

πούν το παραδοσιακό , τον πο

200 χρόνων.

ΝΙΚΙΟΥ
Τ~.Λ.

Φταίνε οι. υπεύθυνοι των σωμα
τείων σε πανελλήνια κλίμακα ,
που δέχτηκαν την υπολειτουρ

με: Χαράλαμπος Μαργέλης, Β .

ΚΑΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

VIDIO

νό ταξίδι , δημιουργούν συν
θήκες συμβίωσης και δένουν

σιάΖουν στο μηδέν , ενώ τα Α

σαν « άΦησαν εποχή » όπως λέ

λιτισμό που κληρονομήσαμε,
ΣΥΓΧΡΟΝΑ

που

Καταμέ

14) Πρωτόκολλον

προ

0,855

»-----------------__

σlές του τόπου τους, και να ρω

τούν τους ηλικιωμένους του
χωριού , της περιοΧής

Γνωστό ειναι πως τα Συγκρο
τήματα που δεν έχουν αρκετές
παραστάσεις ,

πολύ

γρήγορα

Γνωστοποιε ίται ότι στη Νο

μαρχία Αιτωλ/νίας συστήθηκε
τμήμα Πληροφόρησης και Εξυ
πηρέτησης Πολιτών και λει

τουργέί

τηλεφωνικό

κέντρο

Διοικητικών
πληροφοριών
(156) με σκοπό την πληροΦό

δείξεις και προτάσεις για διοι 

κητικ ές αλλαγές που θα συμ
βάλλουν την βελτίωση της λει
τουργίας της Δημόσιας διοίκη

σης και των σχέσεών της με
τους πολίτες.
Τα ανωτέρω, τμήμα και τηλε
φωνικό κέντρο (156) λειτουρ

ρηση και ενημέρωση των πολι
τών που επιθυμούν να εξυπη
ρετηθούν από τις Δημόσιες Υ

γούν στο κτίριο της Νομαρχίας

πηρεσίες του Νομού και ειδι

οδό Λε6ίδου - Κύπρου 30 όροφ .

κώτερα :

α. Η ενημέρωση των πολι
τών για τις ενέργειες που απαι
τούνται για την διεκπεραίωση

των υποθέσεών τους και εφο
διασμός με τα απαραίτητα
πληροφοριακά στοιχεία και α
παιτούμενα έντυπα για κάθε
περίπτωση .
β. Η κατεύθυνση των πολι
τών στις αρμόδιες για τις υπη
ρεσίες τους υπηρεσίες και η
παροχή συμβουλών για την
καλύτερη αντιμετώπιση των
προβλημάτων και υποθ έσεών
τους .

γ. Η ενημέρωση των πολι
τών με τα ΜΜΕ και κάθε άλλο

πρόσφορο μέσο για τα νέα μέ
τρα που αποφασίζονται κάθε

φορά . Επίσης δεχόμαστε υπο-

στην Ι.Π. Μεσολογγίου, στην
Γραφείο

7.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣιόΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΦΟΙ

ΧΑΡΔΑΛΙΑ

O.E

JO

Παραγωγή και εμπορία
υφασμάτων
ΛΕΩΦ. ΤΑτοϊΟΥ 101
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Τηλ.

2825.432
2819.959

EJ φ EJ

Π Ι! ΝΤΑ Α
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Νέα Διοίκηση στην Ο.Π.ΙΥ.Ξ.
Το νέ ο Κ ε ντρικό Συ μβο ύλ ιο της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλ

λόγων Ξηρομέρου (Ο.Π.ΣΥ.Ξ.) που εκ λέχτηκ ε στι ς ε κ λογές πο υ έγ ι
ναν στις 7-3-1993 συγ l\Ροτli Ο ηl\ε σε Σ ώμα με τ ι ς ε~ ιi ς Ί ΙU ΤΟ \· l\ αΟέ να
αρμ οδ ι ό τητε; :

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ
Πρόεδ ρος: ΜΗΤΣΗΣ Νίκος Σ υλ. Αρχοντοχω ρί ου
Α \' τιπρόεδ ρος: ΤΡΥΦΙΑ ΤΗΣ Πάνος Σ ύλ . Α ε το ύ
Γε ν. Γραμματέας: ΣΤΕΛΙΟΣ Αντώνης Σ ύλ. Π ενταλόΦου
Ταμίας: ΤΣΩΛΗ Κατερίνα Σ ύλ. Γο υ ριώτισσα ς
Αναπ . Γραμματέας: ΠΑΒΕΛΗΣ Αθανάσιος Σύλ . Πανα γ ο ύλας
Οργ. Γραμματέ ας: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Γιώργος Σύλ . Μοναστηρακίου
Βοηθ . Ταμία : ΒΕΝΕΤΗΣ Σπύρος Σ ύλ. Θουρίου
ΕΦορ. Δημ . Σχέσεων : ΚΟΛΟΒΟΣ Γεώργιος Σύλ . Παλαίρο υ
ΕΦορ . Βιβλιοθήκη ς : ΝΙΚΑΚΗΣ Γιάννης Σ ύλ. Τρύ Φ ου
Μ έλη: ΠΑΛΟΥΚΗΣ Πάνος Συλ . Δρuμo ιί Ι\αι
ΚΟ0ΡΟΥ ΛΑΣ Δημήτριος Σύλ. Κωνωπίνας

Πρό εδ ρος: ΣΑΒΒΑΣ Αλέκος Σ ύλ. Χρυσοβίτσας

/

Κέντρο Θγριογ: Θα τοπο

θετηθούν 200 παροχές το β '
τρίμηνο του

1993.

Κέντρο ΑΓ. ΝΙΚΟλΑογ ΒΟ
ΝΙΤΣΑΣ: Θα τοποθετηθούν 100
παροχές το

1993.

Κέντρο ΔργΜογ: · Θα τοπο

θετηθούν 100 παροχές το 1993.
Κέντρο φγΤΕΙΩΝ: Θα τοπο

θετηθούν

1.000 παροχές το

1994.
Κέντρο ΚΑτογΝΑΙ: Θα το

ποθετηθούν 1.000 παροχές το

1993 και 200

το

1994-95.

Κέντρο ΚΑΝΔΗλΑΙ: Θα το-

10.000.000.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΗ

η

επιχειρηματική

χ

50%

=

ποθετηθούν 500 παροχές τοΑ '
εξάμηνο του 1994.
Κέντρο τργφογ: Θα τοπο

θετηθούν 100 παροχές το β ' ε
ξάμηνο του 1993.
Κέντρο

Αναλογών Φόρος εισοδήμα
τος δρχ. 6.500.000 χ 35%

=

2.275.000.
Επειδή

επιχειρηματικής

α

μοιβής δικαιούνιοι μόνο ΙΟ ο

μόρρυθμα μέλη Φυσικά πρό·

σωπα , μέΧρι τρεις Εταίροι, με
ΙΟ μεγαΜτερα ποσοστά συμ
ρείας ο Γ' Ειοίρος δεν δικαι
ούιοι επιχειρηματικής αμοιβής,

όπως επίσης και η σΕ . « Γ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΣΙΑ» επειδή εί
ναι

νομικό

πρόσωπο

(Ειοι

του ανωτέρω Φόρου εξαντλεί

μηνο του

100 το 1994-

Εταιρεία.
Η εξάντληση της Φορολογι

Κέντρο Νήσου ΚΑλΑΜΟΙ:
Θα τοποθετηθούν 300 παρο

κής υποχρέωσης ισΧύει για ό

λους γενικά τους εταίρους , Φυ

χές το Α ' εξάμηνο του

σικά ή νομικά πρόσωπα , ημε

1993.

ται η Φορολογική υποχρέωση

επί των κερδών αυτών των προ
σώπων που συμμετέχουν στην

Κέντρο ΠΡΟΔΡΟΜογ: Θα
τοποθετηθούν 200 παροχές το

δαπά ή αλλοδαπά , εκτός Φυσι

1994.

αμοιβή για την οποία έχουν

Κέντρο ΚΩΝΩΠΙΝΑΙ: Θα
τοποθετηθούν 200 παροχές το

Φορολογική υποχρέωση .

1994.

Θα τοποθετηθούν
χές το

κά από την επιχειρηματική τους

ΣγΜΠΕΡΑΣΜΑ
Μετά την ανάλυση που έγινε

Κέντρο ΑΕΤογ: Θα τοποθε
τηθούν 100 παροχές το 1993.
Κέντρο ΑΣΤΑκογ: Θα τοπο
θετηθούν 200 παροχές το 1993
και άλλες 100 το 1994.
Κέντρο
ΒΑΙΙλοπογ λογ:

'200 παρο

1993.

Τοπογραφικά διαγράμματα
Μελέτες - Επιβλέψεις

ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΣΑΛΗ
ΔΙΠΛ_ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ_Π.

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

πιμέλεια του Διοικητικού Συμ
βουλίου και του αεικίνητου
Προέδρου του κ. Χρήστου Γα
, ζέτα. Κατά γενική ομολογία ο
χορός , ξεπέρασε τις προσδο
κίες του Διοικητικού Συμβου

λίου.

Πάντα ευτυχείς, φίλοι

μας!!

ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ
Στις

Ιανουαρίου

15

1993

ο

Σύλλογος Παλαιομανιωτών Ατ
τικής πραγματοποίησε τον ε
τήσιο χορό του, στο κοσμικό
κέντρο ΜΟΝΣΕΝΙΕΡ.
Στο

κατάμεστο

κέντρου

χώρο

του

παρευρέθηκαν

χω

λαιομανίτες 'απ ' το χωριό και

=

Θα τοποθετηθούν 100 παρο
χές το 1994.
Κέντρο ΜγTlΚΑ: Θα τοποθε
τηθούν 300 παροχές το β ' εξά
και

τρικούβερτο γλέντι υπό την ε

(10.000.000 - 3.500.000)
6.500.000 δρχ.

ρεία) . Μετά την επιβολή αυτού

1993

κα!

1993)

στο Λεκανοπέδιο της Αττικής ,

ΑΡΧΟΝΤΟΧΩριογ:

95.

Ιανουαρίου

(30

Κέρδη που θα Φορολογη
θούν στο όνομα του Νομικού
προσώπου
(Ειοιρεία)
δρχ.

μεΤΟΧής στα κέρδη της Εται

ΑΔΕΙΕΣ ΟIΚΟΔΟΜΩΝ

ΤΗΛΕΦ.

δρχ .

3.500.000.

κεντρα

1994-95.

κέρδη

Σύνολο Επιχ . Αμοιβής δρχ .

'Έτοιμα ψηφιακά
τηλεφωνικά

Κέντρο ΠΑλΑιρογ: θα γίνει
επέκταση 200 παροχών για το

Καθαρά

4

5.000.000
25 % = 1.250.000
Β ' Ειοίρος Δρχ. 5.000.000
χ 25% = 1.250.000
Δ ' Ειοίρος Δρχ. 5.000.000
χ 20% = 1.000.000

-----------------------i

λογίας προχωρούν με γοργό
ρυθμό και όπως ενημερωθήκα
με από το Τηλεπικοινωνιακό
Τμήμα Ακαρνανίας για την ε
παρχία μας οι νέες γραμμ ές
που θα μπουν έχουν ως εξής :

από τη σελ.

Α ' Ειοίρος Δρχ.

Α ντι πρόσωπο 1 για την Γ.Σ. της ΠΑΝ.ΣΥ. πη γαίνουν α υτοδίκαια
και τα μέλη του Κεντρικού και Εποπτικού ΣυμΒουλίου. Η ο.π.ΣΥ.Ξ.
σήμερα αποτελείται από 28 Συλλό γους - Μέλ η της Επαρχίας Βονί
τση ς και Ξηρομέρου και ι δρύθηκε το 1982.

έχει ο ΟΤΕ για την επαρχία Βο
ν~σηςKαIΞηρoμέρoυ.Ταέργα
εγκατάστασης της νέας τεχνο

__

χ

Σημείωση:

φέτος

γνωρίζουν . Γνήσια Ξηρομερίτι

Σε μία γεμάτη αίθουσα με

10.000.000
5.00(;).000 δρχ.

ΚΟΛΙΟΥ-ΚΑΤΩΠΟΔΗ Βιβή Σ ύλ. Κανδ ή λας
ΚΑΡΑΜΠΑΣ Θεόδωρος Σύλ. Μοναστηρακίο υ
ΛΙΛΑΣ Αντώνης Σύλ . Κανδή λα ς
ΤΡΙΛΙΒΑΣ Σπύρος Σύλ. Αστακο ύ
ΤΣΙΔΙΜΑ Σπυριδούλας Σύλ. Παλαίρου.

πραγματοποίησαν

Αετινούς και φίλους έγινε ένα

αμοιβή

ΑΜΠΕΛΑΚΗ Βίκυ Σύλ. Α ετού

Στο κοσμικό κέντρο «ΑΘΗ

ΝΑιϊΣΣΑ "

θήνα και τα περίχωρά της .

λαμβάνεται

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝ.ΣΥ.

Οι Κωνωπινιώτες το γλέντη
σαν για τα καλά, όπως αυτοί

ΑΕΤΟΣ

καταγόμενοι , που ζουν στην Α

ΑΜΟΙΒΗ.
Καθαρά κέρδη από ΙΟ οποία

Γραμματέας: ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Δημητρα Σύλ . Β λ ι ζανιτών
Αντιπρόεδρος: ΤΣΩΛΗΣ Θωμάς Σύλ. Γουριώτισσας
Μέλος ΚΕΚΟΣ Χαράλαμπος Συλ. Παλαιομάνινας
Μ έλος: ΛΙΟΤΣΟΣ Αθανάσιος Σύλ . Δρυ μού

Ξηρομερίτικοι χοροί

τον χορό τους οι εκ του Αετού

Μείον:

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ

Έτοιμα τηλεφωνlκά κέντρα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ
ΚΑΙ
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

παραπάνω δεν συνηγορεί Φο

, ρολογικά η ίδρυση και λειτουρ
γία προσωπικών ειοιρειών (ο

μορρύθμου

και

ριανοί που ζουν και εργάζονται

καθώς επίσης και πολλοί Πα
φίλοι του Συλλόγου.

Χόρεψαν

παραδοσιακούς

ελληνικούς χορούς τα δύο ο
μώνυμα χορευτικά του Συλλό
γου , κατενθουσιάζοντας τους

θαμώνες τόσο με τις φιγούρες,
. όσο και με τις αυθεντικές. χει

ροποίητες

βλάχικες

στολές

τους .

Παράλληλα και στην τοπική

διάλεχτο του χωριού (βλάχικα)
παίχτηκε ένα σκετς από μέλη
του Συλλόγου. Έπαιξε κλαρίνο
ο Ηλίας Τσιάκας και Αυγερι
νός, τραγούδησε ο Βασ. Κολο
βός και ο Αντώνης Καραλής .

_Από την ΟΠΣγΞ παρευρέθη το

μέλος του Κ . Σ. κ . Αικ. Τσώλη.
Δίκαια λοιπόν , ο Σύλλογος

αυτός, διεκδικεί την πρωτιά
μέσα στους 27 Συλλόγους μέ
λη της Ομοσπονδίας Πολιτιστι

κών

Συλλόγων

Ξηρομέρου

(ΟΠΣγΞ) .

Συγχαρητήρια

παιδιά

και

πάντοτε πρωτιές στο Ξηρόμε
ρο.

ΤΡΥΦΟΥ
Στην κοσμική ταβέρνα ΜΕ
ΛΩΔΙΑ στη Χασιά γλέντησαν
φέτος

(30/1/1993) οι εκ Τ ρύφου

καταγόμενοι και κατοικούντες
στην Αθήνα .

ετερορρύθ

Στο κατάμεστο κέντρο δια

μων) στην ' περίπτωση που το

σκεδάσεως, χόρεψε πατριωτι

σύνολο των κερδών δεν θα υ
περβαίνει για κάθε έτος το πο
σό των 10.000.000 δρχ. περί
που γιατί η Φορολογική επιβά

ρυνση είναι ποΜ μεγαΜτερη
από λειτουργούσα ατομική επι
χείρηση με τα ίδια κέρδη .

Το συμπέρασμα αυτό βγαί
νει γιοιί ο μέσος συντελεστής
Φόρου της νέας Φορολογικής

κούς χορούς και το χορευτικό
του Συλλόγου Τρυφιατών.
ΠάνΤςJ σε γλέντια φίλοι της

Τρύφου και του χρόνου με υ
γεία!

Από την ΟΠΣγΞ παρευρέθη

το μέλος του Κ . Σ. κ . Βασίλης
Καπότης.

ΚΩΝΩΠΙΝΑ

σώπων για κέρδη

Ο Σύλλογος Κωνωπινιωτών
Αθήνας πραγματοποίησε με

που είναι ο αντίστοιχος για τα

μεγάλη επιτυχία τον ετήσιο
χορό του στις 29 lανουαρίου

κλίμακας των Φυσικών προ

10.000.000
δρχ. είναι 24% και όχι 35 %
νομικό πρόσωπα (Ειοιρείες) α

1993 στο κέντρο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ"

νεξάρτητα του ύψους των κερ

στην ΚυΨέλη.

δών που πραγματοποίησαν αυ
τό .

.

.;,8_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ΠΕΝΤ"'ΑΒφΒ
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Οικονομικός Απολογισμός της Αδελφότητας
από

έως και

5/4/1992

1413/1993

ΕΣΟΔΑ
Υπόλ οιπο

ΕΞΟΔΑ

5/4/92

1.059.544
421 .900
620.000
598.500
460.250
2.075.737
102.173
50
650

Συνδρομές - Προσφορές
Λαχειοφόρος
Χ ο ρός
Λαχειοφόρος χο ρ ο ύ
Προσφορές για εκκλη σ ία
Τόκοι

Δολλάρια Καναδ ά

Δολλάρια ΗΠΑ
Σύνολο Εσόδων
7-

Γενικές·
Συνελεύσεις
Οικονομική ενίσχυση Α.ο. π .
Εφημερίδα
Γενικά έξοδα
Γιορτή στη Φανερωμένη
Χορός
Γιορτή παιδιών
Γυπογραφικά
ΛαχειοΦόρος
Ενίσχυ ση απόρων
Γενική Συνέλευση (Εκλογές)

δρχ.5 .338. 1 04

Ενοίκια, Κοινόχρηστα , Συνδρομές

~hολ. ΗΠ Α

Για Εκκλησία

δολ.

650
Καναδά 50

59.344
100.000
462.268
61 .690
35.700
566.220
212.735
68.200
309.700
80.000
63.050
(ΟΠΣΥΞ) 185.873
2.075.737

Σύνολο Εξόδων

4.302.117

Αθήνα

50

μερίδιο

στη

σύσΦιξη των σχέσεων μεταξύ
τ ων χωριανών έχει η συ μ πα

τΡιώησσά μας Ελένη Κουλου·
ρή του Κωνσταντίνου με ης

δραστηριότητες που αναπτύσσει

εδώ κω πολύ καιρό .
Η πάντα ~αλoσυνάτη Ελένη
παίρνει ' αξιόλογες πρωτοβου

λίες, διοργανώνει εκδρομ ές και
άλλες εκδ ηλώσει ς μ ε α π οτέλε

aua

να προσΦέρει σε μεγάλο

βαθμό στην αγά πη κω τη σύ μ

στο χωριο μας

πνοια μεταξύ των χωριανών .
Συγχαρητήρια Ελένη και
κουράγιο για π ερι σσότερα .

Με ομόΦωνη α
πόΦαση του Νέου
Δ. Σ. όλα τα μέλη της

ΑδελΦότητας θεω
ρούνται Ταμειακώς
εντάξει έως και τέ
λους του 1992.

Για Δι οι κηnκό Συμβούλιο
Σκουτέρης Αντώνης του Διονυσίου

58
57
57
57
54
50
35
35
27

Σκουτέρης Πάνος του Νίκου
Σταθελάκης Πάνος
Τ ριανταΦυλλόπουλος Νίκος

Για ΕξελεΥκnκή Επ ιτροπή

,

Δο ξο λο γ ία στην υπό κατα 
σκευ ή ε κκ λησία , κ ατάθ εση
στε Φανιών και παρέ λασ η τω ν
μαθητών το υ Δημοτικο ύ Σ χ ο
λε ίου .

Λευκά: Ο

-

Κάππας Νίκος

Η 25η Μαρτίου

γ ιορτή της 25ης Μαρτίου .

Άκυρα

ναι γραμμένα με αλΦαβηTlκή σειρά.

Μαργαρίτα Κουλουρή

Γιορτάστηκ ε στο χωριό μ ε
λαμπρότ η τα η Εθνική μα ς

71

71

Έλαβαν:

Η Γραμματέας

ο Πρόεδρος

Σημανηκότατο

ΕψήΦ ι σαν :
Έγκυρα:

πληρωμαTlκός. Τα ονόματα αυτών που ισοψήΦισαν εί

14/3/1993

Δ9μήτρης Τ σορβαντζής

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥ ΛΟΥΡΗ

Τ α αποτελέσματα των εκλογών όπως τα ανακοίνωσε
η ΕΦορευTlκή Επιτροπή είναι τα εξής:

Αντωνοπούλου Χάϊδω
Κατσούλας Κώστας
Τέλιος Βασίλειος
Εκλέγονται ω επτά πρώτοΙ. Την θέση του Πάνου
Σταθελάκη που παραιτήθηκε παίρνει ο πρώτος ανα

\

ενιακόσιες ογδόντα επτά δραχμές)
Δολλάρια ΗΠΑ {)50

Δολλάρια Καναδά

Αποτελέσματα
των εκλογών
τ ης ΑδελΦότητας

Κονδύλη Σταματούλα
Κουτσουβέλης Γιώργος του Δημητρίου

Καθαρό Υπόλοιπο Ταμε ί ου
Δραχμ ές 1.035.987
(ένα εκατομμύριο τριάντα πέντε χιλιάδες

~

Η Κοινότητα στο τ έλ ο ς των
εκδηλώσεων πρόσΦ ε ρε στου ς

Ανnπρόσωποι Υι α Ομο σ πο ν δ ί α ( Ο .Π. ΣΥ . Ξ .)
Κάππας Γιώργος
Κάππας Φώτης

Τ ρανταΦυλλόπουλος ΣτέΦανος
Παπαδημητρίου Θανάσης
Εκλέγονται και οι τέσσερις.

Α δελ Φ ότ ητα

ε κπρο

σώ πησε ο Δ ημήτρη ς Κ ου
τ ρούλ η ς ο οποίο ς κατέ θ ε σε
στε Φ ά νι στ ο μνημ ε ί ο των Η
ρώων.

,

Χορευτικο
' Αρχισαν οι πρόβες
του Χορευτικού.
Σε όσους και όσες αρέσουν
οι παραδοσιακοί χορο ί
μπορούν να εγγραφούν
αφού το δηλώσουν
μέχρι και τις 15 του lούνη.

65
64
60
53

Η ΕΦ ορ ευnκή Επιτροπή

ΜΙΧάλης Τσ ο ρ βανΤΖής

κατοίκους γλυ κά και ποτά .

Την

68
67
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Κουλουρής Γεράσιμος
Πλιάτσικας Ερωτόκριτος
Εκλέγονται και οι τρεις.

Νίκος Κιτεμές

L

ΓιώΡΥος Χαραλάμπους / ......

Κάηκε ζωντανή
Ζωντανή κά η κε η συμ 
πατρ ι ώτ ι σσά μας Θεο
δώρα Γκαϊτατζή όταν
από άγνωστ η μ έχρι τώρα
αιτία το αυτοκίνητο π ου
ήταν μέσα , πήρε φωτι ά
κ α ι κά η κε σε κλ ά σμ ατα
του δευτερολέπτο υ .
Η άτ υχ η Θ εοδώ ρ α, πο υ
ή τ αν μ ητ έρα δύο μικ ρών
παιδ ι ών , είχε φ ύγε ι από

στο Παγκράτι και πήγα ι 
νε στο πρακτο ρ είο για να

ταξ ι δέψε ι γ ι α το χω ρι ό.
Γι α τα αίτι α του δυστυ 
χ ήμ ατος κάνε ι ανακρίσε ι ς
η Αστυνο μ ία.

το σπίτ ι της Αδελφής'τ η ς

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

προσΦέρουμε λίγο αίμα
για τις ανάγκες της

Τ ράπεΖας που διατηρεί
η ΑδελΦότητα στο

Λαϊκό Νοσοκομείο της

Αθήνας στο Γ ουδί.
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Όσοι επιθυμούν να γίνουν αιμοδότες μπορούν
Η Α ψροδίτ η Μωρ αιτη σε πα λα ι ό τερη α ιμ ολ ηψία.

να επικοινωνήσουν με το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΑδελΦότητας.
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