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ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΙΗ ΤΗΙ ΑΔΕλΦΟΙΗΙΑI ΠΕΝΙΑλΟΦ.ΙΩΜ ΑΘΗΝΩΝ 

Γραφεία: Σωκράτους 79-81 
10432 ΑΘΗΝΑ - Τηλ . 5241 185 

ΧΡΟΝΟΣ 130ς 

ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 58 

Με επιτυΧία 
n εκδρομή 
τη~ Aδε1φότητα~ 
Μεγάλη επ ι τυχία σημ είωσε η lK

δρομή που διοργάνωσε η Αδελφό
τητα στη Στενή Ευβοίας . 
" Πάνω από εκατό άτομα , όλοι 

χωριανοί, ξεκινήσαμε το πρωί από 
τα γραφεία της Αδελφότητας με 
χαρούμενα πρόσωπα και διάθεση 
για διασκέδαση. 
Πρώτη στάση : Αρτάκη. Βόλτα 

στα μαγαζιά και στα αξιοθέατα. 
Κολύμπι στην όμορφη και καθαρή 
θάλασσα, ουζοκαραφάκια με χτα
πόδι και θαλασσινά στην παραλία 
και μετα ... 
Δεύτερη στάση και καλύτερη 

στη Στενή. 
Μαγευτικό το τοπίο!! Άφθονο 

πράσινο, πολύχρωμα λουλούδια , 
καθαρός αέρας, νερά κρυστάλλι
να και πεντακάθαρα, ίσκιος πα
χύς από αιωνόβια πλατάνια και 
ταβέρνες . 
Πολλές ταβέρνες. 

Ό,τι πρέπει για φαγητό. Αρνιά 
στη σούβλα , παιδάκια , μπριζόλες, 
κοκορέτσι και κρασί. Καλό το κρα· 
σί και σπιτικό!!! 
Να και τα όργανα . Νάτος κι ο 

χορός . 

Η . σuμπατ~ιώ
τισσά μας Μηλιά 
Φλέρη πρόσφερε 
στην Αδελφότητα 
100.QOO δραχμές. 

Ο τυχερός 
Βρέθηκε ο τuχερός της 

Λαχειοφόροu ποu διοργά
νωσε η Αδελφότητα , σύμ
φωνα με το Λαϊκό Λαχείο. 

Είναι ο σuμπατριώτης 
μας Κώστας Μπλαχούρης, 
ποu με τοτuχερό Νο 972 
κερδίζει ένα C.O. αξίας 
300.000 δραχμών. 

Πρώτο και καλύτερο Εσυ ρ ι: το 
χορό το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Μετά όλοι μαζί . Νέοι , γέροι , όλοι 
στο χορό . 
Απίθανο γλέντι και όμορφο. 
Επιστροφή: Παγωτό στη Χαλκί

δα, καλαμπούρι στο δρόμο , ανέκ
δοτα και τραγούδια . 
Τα περάσαμε όμορφα, όμορφα, 

όμορφα. 
Μπράβο στο Διοικητικό Συμ· 

βούλιο. 
Και πάλι ξανά. 

Λίνα Τσορ6αντζή 
Μαθήτρια 20υ Λυκείου Αθηνών 
(ΦωΤΟΥραΦlκό ρεπορτάζ στη 

σελ. 7). 

Συνδρομή: 
1.000 δρχ. το χρόνο 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1995 

Στιγμιότυπο από την εκδρομή της ΑδελΦότητας 
στη Στενή Ευ80ίας 
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- Η Βασιλική σύζυγος Γιάννη 
ΖαΥΥανά γέννησε κορίτσι. 

- Η Ζαχαρούλα - Μαρία σύ
ζυγος Γιάννη Τσελίκα γέννησε 
αΥόρι. 

- Η Νικολέτα σύζυγος Νίκου 
Μακρή γέννησε αΥόρι. 

- Η ΑντΙΥόνη σύζυγος Αλέ
ξανδρου Καϊτατζή γέννησε κο
ρίτσι. 

- Η ΑΡΥυρούλα σύζυγος 
Κλεώπα Πετρονικολού γέννη
σε κορίτσι. 
Ευχόμαστε να τους ζήσουν . 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

- Ο Δημήτρης Ευστ. τριαν
ταφυλλόπουλος το γιό του 
ΓιώΡΥΟ. 

- Θανάσης Σωτ. Δημητρίου 
την κόρη του Ισμήνη. 

- Ο Κώστας Α. Τσιλίκας τον 
γιό του ΠαναΥιώτη. 

- Ο Νίκος Γ. Παπαλέξης τον 
γιό του ΓιώΡΥΟ. 

- Ο Ηλίας Κουκουρδέλης την 
κόρη του Σπυριδούλα. 

- Ο Δημήτρης Κορφιάτης 
την κόρη του Κωνσταντίνα. 

- Ο Θεόδωρος Μωραιτης 
τον γιό του Δημήτρη. 
Ευχόμαστε να τους ζήσουν . 

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 
- Ο Χρήστος Επαμ. ΣαΥρής 

με την Διονυσία Χαλδούπη. 
" - Η Μαρία Θ. ΜπαΚΟΥιώρ
Υου με τον Πάνο Λαμπό6α από 
το Λεσίνι. 
Ευχόμαστε καλά στέφανα . 

ΓΑΜΟΙ 

- Ο Νίκος Σκουτέρης του 
Παναγιώτη με την Ελένη Πα
παθανάση. 

- Ο Βασίλης Σκουτέρης Tqu 
Μιχάλη με την Νατάσα $J)λιά
τουρα. 

- Ο Λάμπρος Μπλαχούρας 
του Κώστα με την Νικολίτσα 
Τσιλίκα. 

- Ο Σπύρος Κωνσταντίνου 
του Σίμου με την Αθανασία 
Καταπόδη .. 

- Ο Δήμος Μπίτσης του Θα
νάση με την Λαμπρινή Βαϊνά. 

- Η Ειρήνη Τσιλίκα του Αλέ
κου με τον Θεόδωρο Μπο60λή 
από την Κατοχή. 

- Η Ελένη Κεκέ του Πανα
γιώτη με τον Νίκο Νικολάου 
από την Ανάληψη . 

- Η Ναυσικά Κονδύλη του Α
ναστάση με τον ΓιώΡΥΟ Ροδι
τάκη από την Αθήνα. 

- Η Κλειώ Καζιάνη του Νίκου 
με τον Σωτήρη Κοτσάφτη από 
την Πάτρα. 

- Η Κωνσταντούλα Μπακο

ΥιώΡΥου του Θωμά με τον 
Μάκο Βέλο από το Ευηνοχώρι. 
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυ

χισμένοι. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 

Έφυγαν από κοντά μας οι 
συμπατριώτες: 

- Αρετή χήρα ΠαναΥιώτη Κι
τεμέ. 

- Γιάννης Τσεκούρας του 
Χρήστου. 

- Δημήτρης ΣαλαΥιάννης 
του Γιάννη . 

- Αλέκος Παντελίδης του 
Κώστα. 

- ΓιώΡΥος Μωραιτης του 
Παύλου . 

- Στάθης Κατσάνος του Κώ
στα . 

- Γιάννης (Γιαννακός) Πετρο
νικολός του Γιώργου . 

- Δημήτρης Κουτσου6έλης 
του Γιώργου. 
Ας είναι ελάφρυ το χώμα 

που τον σκεπάζει . 

"Σε γνωρίζω από την κόψη" 
(συνέχεια από το προηγούμενο) 

Κάθε πρωί καβαλίκευε πίσω 
απ' το τραμ στη στάση « Γαρ
γαγέτα » στο Κουκάκι , με τον 
κίνδυνο ο εισπράχτορας, ό
πως κάμποσες φορές, να τον 
τραβολογήσει απ' τ' αυτιά. Και 
μια και δυο ανέβαινε την Αμα
λίας φτάνοντας ίσαμε την Βου
κουρεστίου . Εκεί στη στροφή 
πηδούσε παίρνοντας τον ανη
φορικό δρόμο για το Κολωνά
κι. 

Αυτή τη διαδρομή την έκανε ' 
πριν λίγες μέρες και με άλλους 
φίλους του . Αλλά εκείνοι, δεν 
ξέρω το πώς και το γιατί είχαν 
φύγει απ' τη γειτονιά και τώρα 
τον άφησαν μόνο του. Αργά -
αργά κι αγκομαχ<ί)ντας ανέβη
κε τον ανήφορο που είναι το 
παρκάκι, ακριβώς κάτω απ' 
τη δεξαμενή. Εκεί σταμάτησε 
να ξεκουραστεί . Η ματιά του 
έτρεχε παντού . Πιο πέρα και 
στη ρίζα ενού πεύκου, είδε ένα 
μεγάλο δοχείο απορριμμάτων 
αναποδογυρισμένο με σκου
πίδια . Συνάμα κι ένα σκυλί που 
' ψαχνε ... 
Σηκώθηκε απ' το παγκάκι 

και πήγε ως εκεί . Το σκυλάκι ε
κείνη την ώρα είχε βρει ένα κό
καλο και προσπαθούσε να το 
σπάσει με τα δόντια . 
Δεν έχασε καιρό . Έσκυψε κι 

αυτός μέσα στο δοχείο , χώ
νοντας το κεφάλι δίπλα στο 
σκυλάκι. Όπως έψαχνε , βρή
κε μια αφράτη λεμονόκουπα 
και Φλούδες πορτοκαλιού. Ύ
στερα έβγαλε το κεφάλι προς 
τα έξω . καθάρισε λίγο τη λεμο
νόκουπα στο αμπέχονο και 
την έφαγε στη στιγμή. Πεινού
σε φοβερά. Τις φλούδες πορ
τοκαλιού , τις έβαλε στην τσέ

πη. Κι αμέσως μετά χώθηκε 
μέσα στον τενεκέ να βρει καμιά 
λλη «λιχουδιά ». 
Το σκυλάκι κι αυτό είχε τελε

ιώσει τη δουλειά του με το κό
καλο και ξανά βαλε την μου
σούδα μες στον τενεκέ να βρει 

κάτι άλλο. 
Είναι κι αυτό τόσο αδύνατο 

που μετριούνται τα παιδια 
του , ενώ η ουρά του είναι χω
μένη κάτω από τα σκέλια. Δεν 
έχει τη δύναμη και το κουρά
γιο να την κουνήσει. Μόνο που 
γρύλιζε κάτι μεσ' απ' τα δόντια 
του . Κι ήταν σάμπως νάλεγε : 
« Ποιος είσαι εσύ που μπήκες 
στα δικά μου χωράφια; » . 
Ωστόσο δεν είχε τη δύναμη 

και την αντοχή να διώξει τον α
πρόσκλητο επισκέπτη, γιατί 
μόλις και μετά βίας στεκότανε 
στα πόδια του! 
Το σκυλάκι ήταν από ράτσα 

κι είχε πολλά πράγματα να θυ-

Στερνό αντίο ... 
Οι τελευταίες επιθυμίες σου 

εκπληρώθηκαν κατά γράμμα. 
ΈΦυγες, όμως, λίγες ημέρες 
πριν συγκεντρώσεις τα εγγόν!α 
σου για "να τους κάνεις το τρα

πέΖΙ όπως επιθομούσες εδώ και 
καιρό. 
Τ α εγγόνια σου διάλεξαν 

αυτόν εδώ τον τρόπο για να 
σου στείλουν ένα χαιρεησμό 
μέσα από την εΦημερίδα που 
ανηπροσωπεύει ό , η αγάπησες 

και ό, η έΖησες. Είμαστε σίγου
ροι όη συμΦωνούν και αυτοί 
που γέννησες γιατί σου χρω
στούν τόσα όσα και εμείς σε 
αυτούς. 
Γεννήθηκες και μεγάλωσες 

σε δύσκολα χρόνια σε εκείνο 
το ΦτωΧό χωριό της Αιιωλοα
καρνανίας, αλλά τόσο πλούσιο 
σε αισθήματα και ανθρωπιά. 
Με χίλια βάσανα μεγάλωσες 
έξι παιδιά και αξιώθηκες να 
δεις και δώδεκα εγγόνια . Η 
μορΦή σου είναι τόσο νωπή 
στο μυαλό μας που ακόμα και 
αν είδαμε με τα ίδια μας τα μά
ηα να σε θάβουν στον τάΦο του 
άντρα σου - μετά από δική σου 
επιθυμία - νομίΖουμε όη από 
κάπου θα ξεΦυτρώσεις μπρο
στά μας και θα ακούσουμε πάλι 
εκείνη τη γλυκιά Φωνή να σχο
λιάΖει ης καθημερινές κατα
στάσεις όπως μόνο αuτή ήξερε. 

Μας έμαθες όη η αξιοπρέ
πεια, η απλότητα , η περηΦάνια 

είναι ανώτερα ιδανικά . Μας έ
μαθες να λέμε αυτό που σκε
πτόμαστε γιατί είναι πρoημότε~ 

ρο να δείχνεις η αισθάνεσαι 
από το να υποκρίνεσαι. Ήρθες 
στη μεγαλούπολη και Φρόντι
σες να μη Χάσουμε την πολιη
στική μας κληρονομιά και πα
ράδοση . 
Η πίστη μας, όμως, μας πρό-

δωσε. ΝομίΖαμε όη δεν θα πε
θάνεις ποτέ. Νιώθαμε όη θα 
τον νικούσες το χάρο. Αυτό ό
μως ήταν ουτοπία. Αργότερα 
καταλάβαμε όη όντως τον είχες 

. νικήσει με τη στάση σου ης 
τελευταίες ώρες. . . Πώς μπο
ρούμε να ξεχάσουμε όη εσύ έ
δινες κουράγιο σε εμάς. Πώς 
μπορούμε να ξεχάσουμε εκεί
νο το γενναίο ύΦος που είχες 
όταν έΦτασες να θωρείς κατά-

. Φατσα το χάροντα. Και ήταν 
σαν να του έλεγες «Εδώ είμαι, 
έλα πάρε με» . 

Επειδή πιστεύουμε όη μας α
κούς και μας βλέπεις, θέλουμε 
να ξέρεις όη στην ψυχή και 
στην καρδιά μας δεν θα πεθά
νεις ποτέ. Πάντα θα συνοδεύ
εις το μυαλό μας και όπου να 
σταθούμε θα λέμε με υπερη
Φάνεια όη είμαστε εγγόνια της 
ΑΡΕΤΗΣ ΚΙΤΕΜΕ. 

Τα εγγόνια 
ΑΝΤΡΕΑΣ Δ. ΚΑΝΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΚΙΤΕΜΕΣ 
ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΝΑΤΑΣ 
Τ Α.ΞΙΑΡΧΗΣ Χ. ΜΟΥΝΓΖΟΥΡΗΣ 

ΑΡΕΤΗ Α. ΚΙΤΕΜΕ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΙΤΕΜΕΣ 
ΕΙΡΗΝΗ Χ. ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ 

ΘΩΜΑΣ Ν. ΚΙΤΕΜΕΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑ Χ. ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ 
ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΣΟΦΙΑ Α. ΡΟΥΣΣΟΥ 
ΑΡΕΤΗ Κ ΚΙΤΕΜΕ 

μηθεί . 10 φανέρωνε και το 
κούρεμά του . Ακόμα είχε στο 
λαιμό μια πέτσινη λωρίδα με 
καψούλια μπρούτζινα , σημάδι 
ότι δεν ήταν αδέσποτο . Κι αυ
τό δεν μπορούσε να το χωνέ
ψει . Πώς η Αφεντικίνα του -
που τ' αγαπούσε σαν παιδί 
της - το παραμέλησε τόσο ά
σπλαχνα και το πέταξε σαν ορ-

φανό στα τρίστρατα, παρόλη 
την ευγενή του καταγωγή! Εν
τούτοις υποχρεώθηκε, κάτω 
απ' τα γεγονότα , να ζήσει την . 
« σκυλίσια » ζωή των προγόνων 
του! 

Και κάθε τόσο ενοχλούσε με 
το γρύλισμά του τον «αγενή » 
τούτο επισlζέπτη που κόλλησε 
σαν βδέλα πλάι του ,! Έλα όμως 
που δεν είχε τη δύναμη και το 
κουράγιο να τον διώξει . 
Το παιδί εν τω μεταξύ βρήκε 

κάτι ' αiτoφάγια από φασόλια 
και τα ' ριξε στην τσέπη . Στο 
σπίτι περίμεναν κι άλλα στό
ματα . Τώρα τελευταία , κάθε 
μέρα σχεδόν , επέστρεφε στο. 
Κουκάκι με μισογεμάτες τις 
τσέπες. Κι ας έσταζαν τις πιο 
πολλές φορές τα ζουμιά. 
Αυτός ο τενεκές είχε μέσα , 

σήμερα , έναν σωστό θησαυ
ρό! 
Ακόμα βρήκε κάμποσες λε

μονόκουπες και μια κόρα μου
χλιασμένο ψωμί! Αυτό τόφαγε 
σιγά - σιγά με προσφάι κάτι ά
κρες από κεφαλοτίιρι που ή" 
ταν τυλιγμέvες σ' ένα στρα
τσόχαρτο . . Σπάνιες «λιχου
διές » σας λέω . 

Επίσης βρήκε ένα πορτοκάλι 
άθικτο . Κι ένα μήλο που σε μια 
του πλευρά άρχιζε να σαπίζει . 
Όλα αυτά τα ' ριξε μέσα στη 
« μπουζού» ! 

*** 
Εκείνη τη στιγμή έκανε την 

εμφάνισή της μια Γερμανική 
περίπολος . Σαν ήταν κουρα
σμένοι απ' την περιπολία, έ
πιασαν τα παγκάκια ολόγυρα 
και στρώθηκαν για κολατσιό. 
Έβγαλαν φέτος ψωμί απ' τα 
σακίδια τους και πασαλείβον
τάς τες με βούτυρο και μαρμε
λάδα, τις έτρωγαν γελώντας 
και χαχανίζοντας . 

Δεν είχαν προσέξει ακόμα το 
παιδί με το σκυλάκι που έψα
χναν στον τενεκέ με τα σκου
πίδια όταν ένας τους σήκωσε 
το χέρι δείχνοντας με το δείχτη 
το θέαμα που αντίκρυσε, λέ
γοντας κάτι στη γλώσσα τους. 
Όλοι έστρεψαν τότε την προ
σοχή τους στο «πρωτοϊδωτο» 
θέαμα! 
Τα συναισθήματά τους δεν 

πρέπει να ήταν διαφορετικά, 
γιατί όλοι ξέσπασαν σε ασυγ
κράτητα γέλια!! 

Τώρα γιατί γελούσάν μ' αυ
τό το συγκλονιστικό γεγονός, 
είναι κάτι που θα 'χρηζε ιδιαί
τερης μελέτης. Αλλά, μη βιάζε
στε. Τα γεγονότα ξεκαθάρισαν 
αμέσως τη συμπεριφορά 
τους! 

Ήταν όλοι της μεραρχίας 
των ες-ες . Τους γνώριζες απ' 
την νεκροκεφαλή στο πέτο και 
τα περιβραχιόνια. Ήταν ένα ε
πίλεκτο τμήμα της μεραρχίας 
των « Πάντζερς » που γύριζαν 
απ' την Κρήτη και πήγαιναν 
για τ' Ανατολικό Μέτωπο . Ή-

ταν όλοι μια κοψιά ξανθοί και 
ψηλοί. 

Ένας ολόξανθος εσεσίτης, 
απ' την περιοχή της Βαυα
ρίας , ίσως, σηκώθηκε όρθιος . 
Ζύγωσε κοντά στον τενεκέ και 
τραβώντας το σκυλί, του πρό
τεινε μια φέτα ψωμί. Το σκυλί 
δεν πίστευε στα μάτια του . 
Μια κοιτούσε τον καινούργιο 
αφέντη και μια το ψωμί. Στην 
αρχή το μύρισε . Ύστερα σιγά
σιγά το 'γλειψε και ... κατόπιν 
αρπάζοντάς το, το κατάπιε με 
βουλιμία! 

Ο εσεσίτης γέλασε. Ύστερα 
χαΊδεύοντάς το, το σήκωσε με 
τα χέρια στην αγκαλιά του, 
παρουσιάζοντς το μπροστά 
σε όλους. Κι όλοι μαζί το περι
ποιήθηκαν με τέτοιον τρόπο 
που ούτε και παιδί τους νάτα
νε . Το χάιδευαν και το ντάν
τευαν σαν μωρό. Κι εκείνο πή
ρε θάρρος αφού για μια στιγ
μή ύστερα από τις φέτες το 
ψωμί που έπεφταν βροχή α
κούστηκε ένα μικρό γαύγισμα . 
Ίσως για να τους ευχαριστή
σει για την άκρατη «σκυλίσια » 
αγάπη τους! Ένας έβγαλε και 
μια αλυσιδίτσα που την έδεσαν 
απ' το λουρί που είχε στο λαι
μό . Από δω και ύστερα έγινε η 
μασκώτ της ομάδας! 
Ο ίδιος εσεσίτης - φαίνεται 

ήταν ο επικεφαλής τους - ση
κώθηκε απ' το παγκάκι και 
Φώναξε στη γλώσσα του το 
παιδί που παρακολουθούσε 
όλη τη σκηνή με το σκυλάκι .. 
Και με νοήματα το καλούσε 
κοντά του . , 

(Συνεχίζεται) 

Συ.νδρομές 
- Προσφορές 
Καραίσκος Γεράσιμος 
του Κώστα δρχ. 50.000 

Κορδώση-Βουγιούκα Μαρία 10.000 
Γούλας Η . Ηλίας 10.000 
Καλύβας Αριστείδης 3.000 
Σαμαλέκος Νίκος 6.000 
Μιτάκης Διονύσιος 5.000 
Σκουτέρη-Λι6ρου Σοφία 5.000 

Από τη μακρινή Αυστραλία ο συμ
πατριώτης μας Γιώργος Τριαντα
φυλλόπουλος πρόσφερε στην Α
δελφότητα 200 δολλάρια. 

ΠΕΝΤΑΑΕΙΤΕΙ 
!c Π Θ Δ Θ Α e ΒΙ ΤΣΑ •• 
Διευθύνσεις σύμφωνα 

με το Νόμο 

Εκδότης - Ιδιοκτήτης 

Αδελφότης Πενταλοφιτών 

Αθηνών 

Σωκρότους 79-81 
Αθήνα - ΤηλέΦ . 52.41 .185 

Υπεύθυνος ύλης : 

Το Δ.Σ. της ΑδελΦότητας 

Υπεύθυνος Σύνταξης : 

Μιχόλης Τόορβαντζής 

Φωτοστοιχειοθεσία - EKτύπωGη : 
"Μ. & Γ. ΖΩΡΖΟΣ Ο.Ε.» 

Μεσολογγίου 10 & Μόνης 
Αθήνα - Τηλ. 33.01 .600 

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα 

ή μη, δεν επιστρέφονται 

" \ 
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Εκποίηση οικοπέδων στο Κρυφό 
Απόσπασμα Πρακτικών Επικύρωσης Δημοπρασίας από το με αριθμό 

12/1995 Πρακτικό Συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Πενταλόφου 

Στην Πεντάλοφο και στο Κοι
νοτικό Κατάστημα σήμερα στις 
25 του μήνα Σεπτέμβρη του έ
τους 1995 μέρα βδομάδας 
Δευτέρα και ώρα 8.30 μ.μ. συ
νήλθε σε συνεδρίαση το Κοι
νοτικό Συμβούλιο Πενταλό
φου, ύστερα από την αριθμόν 
1443/18-9-1995 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου που 
δόθηκε στόυς Συμβούλους και 
στον κάθένα χωριστά, σύμφω
να με τις διατάξεις του άρθρόυ 
81 του ΔΚΚ (Π.Δ. 323,1989), για 
την συζήτηση και λήψη απο
φάσεων στα παρακάτω θέματα 
της ημερήσιας διάταξης: 

1) Έγκριση Πρακτικών δημο
πρασίας εκποίησης επτά (7) οι
κοπέδων. 
Πριν από την έναρξη της συ

νεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά 
μελών του Κοινοτικού Συμ
βουλίου, ήταν: 
Παρόντες: 1. Νίκος Χ. Στέ

λιος , 2. Παναγιώτης Γ. Κου
κουρδέλης, 3. Σπυρίδων Θ. Κα
πώνης, 4. Σωτήριος Λ. Κορφιά
της, 5. Κων/νος Θ. Σταθελάκης, 
6. Ανδρέας Γ. Μπίκας, 7. Κων/ 
νος Ε. Χαραλάμπους . Απόντες 
κανένας. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθη

κε ο Γραμματέας της Κοινότη

τάς μας Θεόδωρος Κ. Κάππας, 
για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος. ύστερα από, 

την οιαπιστωση της απαρτιας, 

κήρυξε την έναρξη της συνε
δρίασης. 
Εισηγούμενος το θέμα ημε

ρήσιας διάταξης « έγκριση 
πρακτικών δημοπρασίας έξι 
(6) οικοπέδων, ανέφερε ότι 
σύμφωνα : α) με τον αριθμόν 
29/1995 απόφαση του Κοινοτι
κού μας Συμβουλίου περί «εκ
ποίησης οικοπέδων στο κργ

ΦΟ και ορισμός επιτροπής για 
την εκτίμηση αυτών» , η οποία 
εγκρίθηκε με τις αριθμόν 9710 
ΤΤ /12-4-1995 και ΕΣ 971 0/13-4-
1995 αποφάσεις της Νομ . Αιτ/ 
ν ίας , β) με την αριθμόν 58/1995 
απόφαση του Κοινοτικού μας 
Συμβουλίου περί «τροποποίη
σης απδφασης Κοινοτικού μας 
Συμβουλίου », έγινε στο Κοινο
τικό μας Κατάστημα στ.ις 17-9-

1995 φανερή πλειοδοτική και Κοινοτικό Συμβούλιο αποφα
προφορική δημοπρασία εκ- σίζει ομόφωνα και εγκρίνει το 
ποίησης:. πρακτικό δημοπρασίας και κα-

Α) Οικοπέδου με α/α μελέτης τοχυρώνει το παραπάνω οικό-
30, έκτασης 504,29 Τ . μ . Στη δη- πεδο στον τελευταίο πλειοδό
μοπρασία πήραν μέρος οι πα- τη Τριάδη Μιχόπουλο του 
ρακάτω ενδιαφερόμενοι : α) Ε- Γεωργίου. 
παμεινώνδας Χρ. Σαγρής, με Ε) Οικοπέδου με α/α μελέτης 
προσφορά 1.630.000 δρχ., β) 49, έκτασης 502,22 Τ.μ . Στη δη
Ξενοφών Σωτ. Παπαδημη- μοπρασία πήραν μέρος οι πα
τρίου, με προσφορά 1.620.000 ρακάτω ενδιαφερόμενοι : α) 
δρχ. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Θεόδωρος Δημ. κονδύλης, με 
αποφασίζει ομόφωνα και εγ- προσφορά 1.250.000 δρχ., β) 
κρίνει το πρακτικό δημοπρα- Ξενοφών Σωτ. Παπαδημη
σίας και κατοχυρώνει το παρα- τρίου, με προσφορά 1.700.000 
πάνω οικόπεδο στον τελευταίο . δρχ. γ) Βασίλειος Γερτ. Σκου-
πλειοδότη Επαμεινώνδα Χρ. τέρης, με προσφορά 1.610.000 
Σαγρή. δρχ. Το Κοινότικό Συμβούλιο 

αποφασίζει ομόφωνα και εγ-
Β) Οικοπέδου με α/α μελέτης κρίνει το πρακτικό δημοπρα-

31 , έκτασης 503,65, Τ.μ . Στη, ' 
δημοπρασία πήραν μέρος οι σιας και κατοχυρωνει το παρα-

πάνω οικόπεδο στον τελευταίο 
παρακάτωενδιαφερόμενοι: α) πλειοδότη Ξενοφώντα Παπα-
Κων/νος Η. Τσελίκας, με προσ- δημητρίου του Σωτηρίου. 
φορά 1.950.000 δρχ., β) Θεό- Ζ) Οικοπέδου με α/α μελέτης 
δωρος Δ. Κονδύλης, με προσ- 50, έκτασης 505,35 Τ.μ. Στη δη-
φορά 1.050.000 δρχ., γ) Ξενο- . " . 
φών Σωτ. Παπαδημητρίου, με ; μοπρασια πηραν μερος οι πα-
προσφορά 1.800.000 δρχ., δ) ρακάτω ενδιαφερόμενοι: α) 
Παναγιώτης Παν. Κάππας, με Βασίλειος Γερ. Σκουτέρης, με 
προσφορά 1.200.000 δρχ., Το προσφορά 1.500.000 δρχ., β) 
Κοινοτικό Συμβούλιο αποφα- Ευστράτιος Ανδ. Μπίκας, με 
σίζει ομόφωνα και εγκρίνει το προσφορά 1.710.000 δρχ. γ) 
πρακτικό δημοπρασίας και κα- Παναγιώτης Παν. Κάππας, με 
τοχυρώνει το παραπάνω οικό-. προσφορά 1.900.000 δρχ. Το 
πεδο στον τελευταίο πλειοδό- Κοινοτικό Συμβούλιο αποφα-
τη Τσελίκα ΚωνΙνο του Ηλία . σίζει ομόφωνα και εγκρίνει το 

πρακτικό δημοπρασίας και κα-
. Γ) Οικοπέδου με α/α μελέτης τοχυρώνει ΤΘ παραπάνω οικό-
32, έκτασης 504,72 τ.μ . Στη δη- πεδο στον τελευταίο πλειοδό-
μοπρασία πήραν μέρος οι πα- τη Παναγιώτη Κάππα του Πα-
ρακάτω ενδιαφερόμενοι : α) ναγιώτη. 
Ξενοφών Σωτ. Παπαδημη- Εξαντληθέντων των θεμά-
τρίου, με προσφορά 1.700.000 των της ημερήσιας διάταξης,. 
δρχ., β) Δημήτριος Νικ. Κορ- λύθηκε η συνεδρίαση. 
φιάτης, με προσφορά Αφού συντάχθηκε το παρόν 
1.750.000 δρχ. Το Κοινοτικό Πρακτικό , υπογράφεται όπως 
Συμβούλιο αποφασίζει ομόφω- ακολουθεί. 
να και εγκρίνει το πρακτικό δη- Ο Πρόεδρος . 
μοπρασίας και κατοχυρώνει το Νίκος Χρ. Στέλιος 
παραπάνω οικόπεδο στον Ο Γραμματέας 
τελευταίο πλειοδότη Δημή- Θεόδωρος Κ. Κάππας 
τριο Κορφιάτη του Νικολάου . Τα μέλη 
Δ) Οικοπέδου με α/α μελέτης Παναγιώτης Κουκουρδέλης 

48, έκτασης 501 ,61 Τ . μ. Στη δη- Σπυρίδων Καπώνης 
μοπρασία πήραν μέρος οι πα- Σωτήριος Κορφιάτης 
ρακάτω ενδιαφερόμενοι : α) κωνΙνος Σταθελάκης 
Βασίλειος Γερ. Σκουτέρης, με Ανδρέας Μπίκας 
προσφορά 2.155.000 δρχ., β) Κων/νος Χαραλάμπους 
τριάδης Γ. Μιχόπουλος, με 

, προσφορά 2.300.000 δρχ. Το 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τους Υπουργούς Περιβόλλοντος, Χωροτα
ξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας και τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας 

θΕΜΑ: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Αποφασιστικό παράγοντα ανάπτυξης του Νομού Αιτωλοακαρ
νανίας, ο οποίος; συνολικά, βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλό επί

πεδο , αποτελούν ορισμένα έργα υποδομής , εντασσόμενα στα 

πλαίσια είτε των λεγομένων «Μεγάλων Έργων», είτε του Προ

γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Για τα περισσότερα εξ αυτών, επί Κυβερνήσεως Ν.Δ. (1990-
1993), είχαν ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες, είχαν εξευρεθεί 
οι αναγκαίοι πόροι, είχαν ενταχθεί στα σχετικά προγράμματα 

και είχε αρχίσει η διαδικασία δημοπράτησής τους ή η κατα
σκευή τους . 

Ειδικώτερα τα έργα : 

1. Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 
2. Η παραϊόνιος οδός 
3. Η σύνδεση Αγρινίου - Πλατυγιαλίου 

4. Η ανάπτυξη της περιοχής Αστακού και των εγκαταστάσεων 
στο Πλατυγιάλι . 

5. Η άρδευση του ορεινού Ξηρομέρου με το φράγμα των Αχε
ρών. 

6. Η παρακαμπτήριος οδός της Ναυπάκτου' και 
7. Η αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων αλιείας στις 

περιοχές Μεσολογγίου - Αιτωλικού, με την αξιοποίηση της 

πλούσιας λιμνοθάλασσας, 

έχουν στο σύνολό τους , περίπου εγκαταλειφθεί και σε κάθε πε

ρίπτωση καθυστερεί εγκληματικά η προώθησή τους . 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας και ο Αναπλη
ρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας: 

1. Σε ποιά φάση βρίσκεται η εξέλιξη καθενός από τα έργα αυ
τά; 

2. Γιατί ανεστάλη η προώθηση μελετών ή η κατασκευή των έρ
γων αυτών; 

3. Πού διοχετεύονται οι τελικώς εγγραφέντες μειωμένοι πόροι 
από το Β' Πλαίσιο Στήριξης (Β' Πακέτο DeIors) για τον Νομό 
Αιτωλοακαρνανίας και ποιό είναι - τελικώς - το ακριβές 
υψος τό"υς. · . 

4. Ποιές είναι οι σκέψεις των αρμοδίων κ . κ. Υπουργών και ποιά 
η προοπτική γύρω από τα ζωτικής σημασίας αυτά έργα και 

5. Πώς αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση την ανάγκη ένταξης του Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας στη Δ ' Ζώνη - Περιοχή του Ν . 1892/90, 
ώστε τα σχετικά κίνητρα να υποβοηθήσουν την πραγματο

ποίηση επενδύσεων και συνθηκών ανάπτυξης. 
6. Πώς, γενικώτερα , σκέπτεται η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει 

την καθολική καθυστέρηση ανάπτυξης του Ν . Αιτωλοακαρ
νανίας , δεδομένης μάλιστα της συνεχούς πτώσεως του εισο

δήματος των κατοίκων του , λόγω των προβλημάτων στην 

καλλιέργεια και στις τιμές του καπνού και συνεπώς της άμε

σης ανάγκης αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και αναπρο

σανατολισμού των στόχων οικονομικής ανάπτυξης του Νο

μού , για την οποία , τα παραπάνω έργα , αποτελούν απαραίτη

τη και αναγκαία προϋπόθεση . 

Ο ΕΡΩΤΩΝ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΓΠΝΑΣ 

ΒΟΥ ΛΕΥΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Κατάστημα Γεωργικών 
Φαρμάκων 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ· ΠΙΤΣΑΡΙΑ RIVER SIDE ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ 

Νίκος Σαμαλέκος 
ΠεντάλοΦο 

ΤηλέΦωνο (0632) 31624 

Παντός είδους 
οικοδομικές εργασίες 

Επαμεινώνδας Στράτος 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0632 31.264 

ΑΦΟΙ ΣΚΟΥΤΕΡΗ 
0632 - 31453 

ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΦΕΔΩΝ - ΠΑΓΩΤΟ -
ΓΛΥΚΟ - ΠΟΤΟ - χγΜογΣ - ΜΠΡΙΖΟΛΑ - ΜΠΙΦΤΕΚΙ -
ΣογΒΛΑΚI - ΧΑΜπογΡΚΕΡ - ΠΙΤΣΑ - ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ 
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Ιστοριικά έγγραΦα Ποδολο6ίτζης 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ 
φ. 95/22-4-1923 

Ποδολοβίτσα (Του ανταπο
κριτού μας). 
Προ έτους και πλέον απε

στάλησαν υπό του Υπουργεί
ου της Συγκοινωνίας όλα τα α

παραίτητα (Τηλέφωνον , στοι
χεία και σύρμα) δια την ίδρυ
σιν Τηλεφωνικού γραφείου 

ενταύθα. Ήρξατο η κατα
σκευή της γραμμής, αλλά συ
νεπεία ελλείψεως 200 μέτρων 
σύρματος η εργασία εγκατε
λείφθη και το υπάρχον τότε 
σύρμα εκλάπη μετ' ολίγον. Η 

εν Μεσολογγίω Επιθεώρησις 
και η Διεύθυνσις των Τ.Τ.Τ. 
φρονούμεν, οφείλουν να ε
νεργήσουν ό,τι δει δια την τα
χείαν ίδρυσιν του τηλεφωνι
κού γραφείου εν τω χωρίω 
μας . 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
φ.213/214/23-11-1924 

Χρόνια ολόκληρα χωρίς 
Πορθμείον. Δικαιώταται Δια
μαρτυρίαι. Συγκινηθείτε αρ
μόδιοι. 
Ποδολοβίτσα (Νοέμβριος 

του ανταποκριτού μας) 
Είναι γνωστόν ότι σπουδαιο

τάτη κααι ζωτικοτάτη συγκοι
νωνία του λαού Ακαρνανίας 
και Αιτωλίας εκτελεί το Πορ
θμείον Ποδολοβίτσης - Γου
ριάς . 
Ανέκαθεν εις την θέσιν αυ

τήν του Αχελώου υπήρχε το 
μεγαλύτερον και Kαλλ~ερoν 
μεταξύ όλων των πορθμείων, 

αλλά προ ετών παρεσύρθη 
τούτο και εβυθίσθη και ούτω 
εκλείψαντος του πορθμείου, 
το οποίον εις τον μακάριον 
αυτόν τόπον επείχε θέσιν γε
φύρας, κατεδικάσθημεν εις 
την καταστρεπτικήν και αφό
ρητον έλλειψιν και της μονα

δικής αυτής συγκοινωνίας 
μας. 

Οι αρμόδιοι ας συγκινη

θούν. Είμεθα και ημείς φορο
λογούμενοι και πολύ φορολο
γούμενοι πολίται . 

Α.Α. Καρβέλας 

ΕΡΕΥΝΑ 
φ. 22/24-7-1927 

Εις Ποδολοβίτσαν την 25ην 
lουνίου ο 18ετής Κωνσταντί
νος Αθανασίου εκ των καλλί
στων οικογενειών του χωρίου, 
επιχειρήσας να κολυμβήση εις 
τον Αχελώον και παρασυρθείς 
υπό των ρευμάτων επνίγη, το 
πτώμα εξεβράσθη μετά 18 ώ
ρας. Του εγένετο κηδεία με
γαλοπρεπής. 

- Εις Αστακόν ο ΓεΡ'. Κου
ρούκλης αλληλοαπήχθη με 
την κόρην του Πάνου Σπανού 
συνεχίσαντες το ειδύλιόν των 
εν Ποδολοβίτση. 

ΕΡΕΥΝΑ 
φ. 29/13-11-1927 

Παρατηρήσεις 

Εφέτος αφού επεστράφη 
πλειστάκις άπρακτος ο Πρόε
δρος του Συν/σμού Ποδολο
βίτσης εχρειάσθη να έλθουν 
εξήντα τέσσερες (64) συνε
ταίροι του Συνεταιρισμού 

ι 

_-- Έρευνα 
του πρώην Προέδρου 
της Αδελφότητας 
ΜΙΧ. ΣΚΟΥΤΕΡΗ 

τούτου και να σταλίζουν επί 
ώρας εις τον προθάλαμον του 
ενδιαιτήματος της Τραπέζης η 
οποία κατέχει κραταιώς 
τον( ... ) τίτλον της Εθνικής, δια 
να πάρουν ολίγα Τραπεζο
γραμμάτια. 
Η κωμωδία περνάει τα όρια 

αντοχής και εισέρχεται σιγά
σιγά εις την περιφέρειαν όπου 

εμφολεύει ο κίνδυνος δια τα 
συμφέροντα όχι μόνον της 
Τραπέζης αλλά και αυτών των 
υπαλλήλων της ... 

ΕΡΕΥΝΑ 
φ.30/30-11-1927 

Παρατηρήσεις 
Εις την Ποδολοβίτσαν όπως 

μας καταγγέλεται διακόπτεται 
η διαπόρθμευσις όταν τα ύδα
τα του Αχελώου ανέλθουν κα
τά ολίγους πόντους η συγκοι
νωνία εκτελείται δια Κατοχής 
όπου υπάρχουν ιδιωτικά του κ . 
Μπορώνου. 

Μας καταγγέλεται ακόμα 
ότι, καίτοι εζήτησεν ο Συν/ 
σμός Ποδολοβίτσης να ανα
λάβη εργολαβικώς την υπηρε

σίαν αυτήν με την αυτήν αμοι
βήν ήν ήδη λαμβάνουσιν οι 
πορθμείς δεν του ανετέθη. 
Δυνάμεθα να μάθωμεν τους 

λόγους; 

ΕΡΕΥΝΑ 
φ. 37/12-8-1928 

Εκ Παλαιοκατούνης 
Επίσης συμβούλια Εκκλη 

σιαστικόν και κοινοτικόν απα
.... στη σελ. 6 

GORGOLIS 

ΒΑΣ. & ΚΩΝΣΤ. ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Ο.Ε. 
ΚΕ ΝΤΡΙΚΟ: Μ ΙΑΟΥΛΗ 21 - ΑΘΗΝΑ 'Β' 3219100 
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΘΗΣΕΩΣ 144 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 'Β' 9583035 
ΥΠΟΚ/ΜΑ : ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 - ΜΠΡΑΧΑΜΙ 

FAX: 3219442 

o biI 
. Ayαπητt μας Φιλε, 

Γειά ιιας και καλ6 χειμώνα. 
Σκοπ6ς της σημερινής μας παpoυtιfας 

κοντα ~ς ε/ναι να ιιας πληροφορπιιουμε 
6π με τα ιδl6κτητα 8υτlα μας, ΠΑΝΕτΟ/ΜΑ 
δ/νουμε το δυναμικ6 μας παρών για την 
άμεση εξυπηρΙτηιιή ιιας στην παράδοση 

ΠΡΟΣΟΧΗΙ!! 

Για παραγγελίες ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ 
στα τ~λέφωνα: 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 
* ΑΠΟΛ ΥΜΑΝΣΕΙΣ 
* ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ 
* ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ 

o biI 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

γρήγορα - υπεύθυνα 

του πετρελα/ου ιιας εντ6ς 24 ΩΡΩΝ με 
την ιιυνΙπεια και ιιε οποιοδήποτε ιιτεν6 

δρ6μο. 

86.24.422 - 86.78.983 
86.13.280 - 86.11.641 
48.20.373 - 48.28.625 
48.28.626 - 92.46.783 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Τηλεφωνήστε και κερδίστε 

13 , · , Ι : i : Ι , Ι ;:.) ( ,χ.] J.' . 
ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ Ι:f,'IΗI1Ι :JII : ';iil l litsllltΑIΜQII~lli;iJ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ 

ΔΟ'ΕΑΝ 

ΔΩ'ΕΑΝ 

ΙΟΡΙΑΝ 

ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ 

ΣΤΗΝ Ε ΘΝΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Ένα άριστα εκπαιδε υ μένο 
προσωπικό, σας 

προσφέρει υπεύθυνη κα ι 
Υρήγορη έκδοση των 

λογαριασμών 
κοινοχρήστων της 
πολυκατοικίας σας . 

ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΟΛ ΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

CΠΙ[Πί;ωΙOO ® [f[6[;ffi 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ : 

ΙΘΑΚΗΣ 66 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 103 ΒΕIΚΟΥ 72 
86.24.422 48.20.373 92.34.223 

11' 86.78.983 11' 48.28.626 
11' 92.29.11 Ο 86.13.280 48 .28.625 

FAX: 86.11.641 FAX 48.28.625 92.46.783 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ι W! ϊ: ι ;1!] ~ Ι 
ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

o biI 
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Παναγία Φανερωμέvn 

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ 
Από την εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 2513 
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 50 στρεμ. στη Θέση 
ΠαναΥιά Φανερωμένη, περιφέρειας Κοινότητας 
Πενταλόφου του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκέντρω

σης», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστε
ρα με το Ν . Δ. 532/70. 

2. Τα άρθρα 24 και 117, παράγρ. 3 του Συντάγματος της χώ
ρας . 

3. Τις διατάξεις του Νόμου 998/1979, «περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και ειδι
κότερα : α) του άρθρου 38 παράγρ . 1 και β) του άρθρου 41 πα-
ράγρ. 1. -

4) ΤΊς με αριθ. : α) 160517/1180/8-7-1980. 
β) 141823/24-2-1983 διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας. 
5) Τις με αριθ . 6761 /25-11-94 αναφορά του Δασαρχείου Με

σολογγίου για την κήρυξη «ως αναδασωτέας» της αναφερόμε
νης στο θέμα έκτασης, που καταστράφηκε ολοσχερώς συνε
πεία πυρκαγιάς, αποφασίζουμε: 
Κηρύσσουμε «αναδασωτέα», με σκοπό την προστασία για την 

επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε 
από πυρκαγιά, με φυσική ή τεχνητή αναγέννηση και τη διατή
ρηση του χαρακτήρα της δασικής έκτασης , ώστε ν' αποκλεισθεί 
η διάθεση αυτής για άλλο σκοπό, την παραπάνω δημόσια δασι
κή έκταση των πενήντα στρεμμάτων (50 στρ.) που ήταν καλυ
μένη από αείφυλ . - πλατύφ. και ανήκει στην κατηγορία των άρ
θρων 3 παράγρ. 2 και 4 παράγρ. 1ε' και 2β' του Ν. 998/1979, που 
βρίσκεται στη θέση Παναγιά Φανερωμένη περιφέρειας Κοινότη
τας Πενταλόφου που προσδιορίζεται από τα στοιχεία : Α, Β, Γ, 
Δ , Α και έχει όρια: 

Ανατολικά : Αγροτικός δρόμος. 
Δυτικά: Δημόσια δασική έκταση. 
Νότια : Δημόσια δασική έκταση . 
Βόρεια: Δημόσια δασική έκταση, όπως φαίνεται στο συνημ

μένο διάγραμμα , που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφα
σης αυτής . 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ

νήσεως. 

Μεσολόγγι, 29 Νοεμβρίου 1994 
Ο Νομάρχης 
ΚΥΡ. ΒΕΝΝΗΣ 

ΕπιτυΧίες 
του Μάριου Φίλη 
ΚυκλοΦόρπσαν σε κασέτες 

τα νέα τραγούδια του συμπα
τριώτπ μας στιχουργού Μά-

ριου Φίλη, με τον γενικό τίτλο 
«Οι εηlτυΧίες του Μάριου 
Φίλη». 

Εκτελεστές των τραγουδιών 
είναι οι αξιόλογοι καλλιτέχνες 
Ηλίας ΜακρυΥεώΡΥος, Η
ρακλής Βλάχος, Δημήτρης 

ΣυΡΥκάνης, Σταύρος Φα· 
τούρος και Μίλτος Καλκού· 
νης. 

Όσοι επιθυμούν να προμπ
θει.nούν κασέτες, μπορούν να 
τις Ζπτήσουν από τον ίδιο τον 
δπμιουργό στο τnλέΦωνo 
4826931. 

Αψlέρωμα στον Αγρότη 
Του συμπατριώτη μας ποιητή 
και στιχουργού ΜΑΡΙΟΥ ΦΙΛΗ 

Να περπατήσεις δεν μπορείς 
ξυπόλυτος στ' αγκάθια 
θα βάλεις τα παπούτσια σου 
μέσα στα χωράφια. 

Όλη νύχτα στα καπνά 
τη μέρα βελονιάζει 
πολλές φορές τα χείλη του 
πικρό φαρμάκ ι στάζει. 

Να μην πικραίνεται ποτέ 
ο Άνθρωπος Αγρότης 
είναι ταλαίπωρος πολίι 
και ο καλός ιππότης. 

Τους αγρότες να ρωτήσουν 
τι τραβάνε για να ζήσουν. 

Τυριά - Αλλαντικά 
& κατεψυγμένα 

Επιστολές που πήραμε 
Αγαπητοί χωριανοί , γειά σας. Χρόνια τώρα λαβαίνω 

την εΦημερίδα της ΑδελΦότητας . Είναι για μένα κάτι 
σημαντικό , γιατί στον μακρινό αυτό τόπο Φέρνει κον
τά μου όλους εσάς, μαθαίνω τα νέα του χωριού μας, 
και όλα τα κοινωνικά σχόλια. Με την ευκαιρία της 
αλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου , θα ήθελα να 
σας συγχαρώ όλους. Το μεν απερχόμενο για το δη
μιουργικό έργο τους και στο καινούργιο να συνεχί

σουν με την ίδια υπευθυνότητα και δύναμη που διέκρι
νε το πρώην Συμβούλιο . Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι 
θα έχουν τη συμπαράσταση όλων των χωριανών. Από 
εμένα προσωπικά σας εύχομαι έργο άξιο και δημιουρ
γικό, στέλνοντας αυτά τα χρήματα για τη συνδρομή 
μου (200$). 

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤ ΑΦΥ ΛΛΟΠΟΥ ΛΟΣ 
1955 DANDENONG RD 
CLA ΥΤΟΝ NORTH 3166 

VICTORIA - AUSTRALIA 
TEL.: 5432118 

MOBIL: 018-530245 
Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση πήραμε το γράμμα σου, 

συμπατριώτη μας και εκλεκτέ Φίλε Γιώργο. 

~' ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια και ευχόμαστε τόσο 
στην οικογένειά σου και σε εσένα όσο και σε όλους τους ξενι
τεμένους χωριανούς μας και Φίλους υγεία, ευτυχία και χαρά. 
Με τη σκέψη μας πάντα κοντά, σας ευχόμαστε ολόψυχα 

κάθε σας επιθυμία να γίνεται πραγματικότητα. 

Πριν 30 χρόνια στου Μουσοuλή 

Γιώργο, θυμάσαι; 
Διακρίνονται από αριστερά: Τάσος Κηρύκος, Μιχάλης 
Τσορ6αντζής, Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος, Αποστό

λης Χαρδαλιάς και Δημήτρης Καραγιώργος. 

ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ 
~ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 10ν .λ. 
~ ΑΥ· Νικολάου & Ερεχθείου 44 τηλ. 5444909 ~ ιο 
~ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 20ν: ίQ-
~ Ταξιαρχών & Μετσόβου 1 τηλ. 4950597 • Κορυδαλλός . ~ 

GJ ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ % 
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Ιστορικά έγγραΦα Ποδολο6ίτζης 

__ από τη σr.λ. 4 δεύοντος συνεργάτου μας . έργων, Συνετελέσθη ήδη μια 
σχολεί σοβαρώς η έλλειψις ύ- ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ - ΠΟΔΟΛΟΒΙ- κοινοτική ?δός άγουσα πρ~ς 
δατος το οποίον μεταΦέρουν ΤΣΑ. , , , το πoρ~μειoν Γ~Ι:ΙΡlά η οποια 
αι γυναίκες εις τας κεφαλάς ~α τελευταια ~τη το xωρι~ν ως και α~λαι τι~ες θα δενδρ?-
των εντός καζανίων από τον Α- τo~τo παρουσιαζει αρκετην φυτ~υθωσι υπο των μαθryτων 
χελώον ποταμόν απέχοτος πε- προοδον, και ανά!1τυξιν , Το μεριμνη τo~ δημοδιδασκαλου 
ρί τα 21/2 περίπου χιλιόμετρα , Κ?ινοτικον ,Συμβουλιον Κ,αι ι- κ , Στραβοδημου , 
Δια το ζήτημα αυτό μελετάται δια , ο Προεδρος αυτου, κ, Ελ. Παχνός 
η μεταφορά των υδάτων του Μπακας με :rην ~νεργητικο:rη
κατασκευασθέντος υδραγω- τα και επιμελει?ν των κατωρ
γείου εις το Παλαιοχώρι επί θωσαν τryν εκτελεσιν πολλων 
Δημάρχου Θ, Λυμπερίου (εκ KOΙ~OΤΙKων έργω,ν διαφόρων 

Πωλούνται: 

Ποδολοβίτσης) , o~ων κ.λ.π, φιλοτιμ?>ς εργαζο-
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ μενων ,και τ~ν κατοικων, Ο λει

τουργων Συλλογος Κοινωφε-

Δύο αγροκτήματα 4,5 
στρεμ. το καθένα , συ
νεχόμενα, στη θέση 
«Παράστα» στο χωριό. 
Πληροφορίες στα τη
λέφωνα 7516164 και 
9736682. 

φ.268/18-10-1930 λών 'Εργων δια της οργανώ-
Ανά τα χωρία του Ξηρομέ- σεως διqΦόρων εορτών και 

ρου . Εντυπώσεις του περιο- θεατρικών παραστάσεων συ
νέλεξε αρκετάς χιλιάδας 

Πωλείται οικόπεδο 1.400 
τετραγωνικά μέτρα με 33 
ελαιόδενδρα, στη θέση 
Ραχούλια στο χωριό. 

Το οικόπεδο είναι μέσα 
στο σχέδιο του χωριού, ' 
6ρτιο, οικοδομήσιμο και 
προσηλιακό. 
Έχει φάτσα κοινοτικό 

δρόμο, πλάτους 6 μέ
τρων στην ανατολική και 
δυτική πλευρά του. 
Πληροφορίες στον Γε

ράσιμο Τσορβαντζή, τη

λέφωνο (0632) 31378. 

r Πωλείτο Ι: 1 
ΟlκόΠέσδ 2 ϋίρεμ. , άρ
τιο και οικοδομήσιμο , 
με πρόσοψη στον ε-

, παρχιακό δρόμο, στη 
θέση «Κάτω Νησιά» 
στο χωριό. 
Πληροφορίες στο τη
λέφωνο 7516164. 

δραχμών αίτινες θα διατεθούν 
δια την εκτέλεσιν διαφόρων 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΜΑΚΗΣ ι. ΜΩΡΑΙΤΗΣ 

Εργασία εγγυημένη 
Τιμές λογικές 

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 24 - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΗΛ. 9709298 (8-12 π . μ.) 7797 721 (5-8 μ.μ.) 

- 7778 161 (8-3) 

r.~ 
ΕΣτιΑΣΗ. 

ΟΠΤΙΚΑ 
ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ 

Μ. Παπαδημητρίοu - ο. Λαγούρας 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΠΤΙΚΟΙ 

Αιόλου 105 & Πανεπιστημίου (ΧαυτεΙα) ~ , 3240487 

ΣΤΟΥΣ ΠΕΝΤΑΑΟΦΙΤΕΣ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15% 

Λ.ΠΟΡΦΥΡΑ 

Δέηση για την ψυχή του Παπαδιαμάντη 
Χριστέ μου, δόστου τη χαρά, τη μόνη που μπορούσε 
να σου ζητήσει απάνω εκεί νοσταλγικά η ψυχή του, 
κ,άνε το θάμα κι άσε τον να ζήσει όπως εζούσε, 
σε μια μεριά που, τάχατες, να μοιάζει το νησί του. 

Νάναι τα Βράχια στο γκρεμνό Βαθειά κουφαλlασμένα, 
νάχεl σωριάσει η θάλασσα στην αμμουδιά τα φύκια, 
κι αράδα-αράδα στο γιαλό δεμένα, αποσταμένα 
να σιγοτρίζουν τα φτωχά, σκιαθίτικα καίκια. 

Νάναι οι νησιώτισσες οι γριές κι οι νlές, οι πεθαμένες, 
αυτές που τις θλιμμένες τους μας έλεγε ιστορίες, 
να γνέθουν το λινάρι οι γριές στην πόρτα καθισμένες, 
και δίπλα στα παράθυρα ν' ανθίζουν οι γαζίες. 

Κι ύστερα ακόμα νάναι ελιές, και νάναl κυπαρίσσια, 
σκυμμένα νάναι και στο φως τ' αχνό να προσκυνάνε, 
να τόνε περιμένουνε στον κάμπο τα ξωκκλήσια, 
και την καμπάνα τους μακρυά οι αγγέλοl να χτυπάνε' 

Δώστου, Χριστέ μου, τη στερνή χαρά να ιδεί και πάλι 
τη γνώριμή του τη ζωή κοντά στ' ακροθαλάσσι' 
αχ! έτσι αθώα κι έτσι απλά κι αγνά την είχε ψάλει 
που της αξίζει εκεί ψηλά μαζί μ ' αυτόν ν ' αγιάσει. 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ 

« ΣΚΙΕΣ •• ευλαβική προσφορά του Γυμνασιάρχου 
Κώστα Αλ . Πετρονικολού, 3 Ιανουαρίου 1974 

ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΦΟΡΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΠΤΥΧ , ΑΣΟΕΕ 

ΓραΦείο : Αριστείδου 10-12, 60ς ορ, 10559 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ, : 32.25.051 - οικ, 80,63.719 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

~~BE'-'-'SS'MO" 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 

ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ: 
ΣΕ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΜΠΟΥΦΕ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ :.. ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΚΑ Π. 

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΤΥΡΟΠΙΤΤΕΣ - ' ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΤΕΣ 

ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

ΖΑΓΓ ΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο. Ε. 
Δημοσθένους 97 - Καλλιθέα 

ΤηλέΦωνο 95 68 049 

Για να ντυθείτε χωρίς να ........ ~ ... ξoδευθείτε 

ΕΛΑΤΕ Τ A~ΓOIOY 153 ' στη Μεταμόρφωση 

Α ΝΟΙΞΑΜΕ 
και σας περιμένουμε με ότι αφορά 

το καλό γυναικείο ένδυμα. 

Ελάτε να μας γνωρίσετε και θα εκπλαγείτε από τις 
ασυναγώνιστες τιμές μας!!!!! 

ΑΠΟΣΤΟ/\ΗΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ 
Τατοιου 153 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
Τηλ.28.22.893 
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ΠAtWTΩΛOAOPtWIΚH 
ΣΥΝΟΙΙΟΣΠΟΝΛΙΛ 

ΙIWLΣY.) 
ΛΕΩΝΙΔΟΥ20 

ΤΗΛ. 52 47 807 • 52 40 902 
10436 ΑθΗΝΑ 

ΠΡΟΣ 

Τον ΥπουΡΥό Πολιτισμού κ. Θάνο Μικρούτσικο 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ , 
Ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας διαθέτει πάνω από 60 αρχαίες 

πόλεις και περισσότερα από 130 βυζαντινά και μεταβυζαντινά 
μνημεία που υφίστανται ανυπολόγιστες ζημιές και τα οποία δεν 
μπορούν να προστατευθύν αποτελεσματικά, αφού η φροντίδα 
τους γίνεται από μακρινές Εφορείες όπως των Πατρών και των 
Ιωαννίνων. 

Για τους παραπάνω λόγους όλοι οι φορείς του νομού και 
ιδιαίτερα η Συνομοσπονδία μας κατ ' επανάληψη ζήτησε, στα 
πλαίσια του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, να 
ιδρυθούν Εφορείες στο Νομό που θα περιλαμβάνουν εκτός από 
την Αιτωλ/νία και την Ευρυτανία r'f τη Λευκάδα. 
Όμως, παρά τα υπομνήματά μας , τις παραστάσεις μας και τα 

ψηφίσματα όλων των μαζικών φορέων, με λύπη διαπιστώνουμε 
ότι στο νέο σχέδιο Οργανισμού του ΥΠΠΟ δεν περιλαμβάνεται 
η ίδρυση Εφορειών στο Νομό, αλλά η υπαγωγή του όσον αφορά 
τα βυζαντινά μνημεία στην Πάτρα αντί των Ιωαννίνων που ανή
κουν μέχρι τώρα . 

Η τροποποίηση αυτή, ως γνωστόν, δεν αλλάζει σε τίποτα την 
κατάσταση. Γι ' αυτό κάνουμε ύστατη έκκληση, στο χρονικό 
διάστημα που το σχέδιο έχει δοθεί για μελέτη στους φορείς, 
να επανεξεταστεί το θέμα και να γίνει η σχετική τροποποίηση 
που θα προβλέπει την ίδρυση Εφορειών στο Νομό Αιτωλ/νίας, 
μαζί με κάποιο γειτονικό νομό (Ευρυτανία ή Λευκάδα) . 
Μαζί με το παρόν σάς υποβάλλουμε τρία προηγούμενα υπο

μνήματα της Συνομοσπονδίας μας και το από 11-2-1991 υπό
μνημα του καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Παν/μίου 
Ιωαννίνων κ . Αθ. Παλιούρα . 

Με τιμή 
Για το Κεντρικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας 
Αλέξανδρος Σάββας Αγγελική Σταθοπούλο"υ 

Κοινοποίηση: 1) Βουλευτές Νομού, 2) Νομάρχη Αιτωλ/νίας , 
3) Δημάρχους Νομού , 4) Εφημερίδες (Αθηναϊκές 
και Τοπικές), 5) Τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς 
σταθμούς , 6) πολιτιστικούς συλλόγους . 

Ευχαριστούμε θερμά τους αναγνώστες 

που tστειλαν τη συνδρομή τους. 

ΥπενθυμΙξουμε πως εΙναι 

μ6λις 2.400 δρχ. το χρ6νο. 

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Ο.Π.ΣΥ.Ξ. 
Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒον ΛΙΟ 

Πρόεδρος : ΜΗΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΑρχοντοΧώρι 
Αντιπρόεδρος : ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δρυμός 
Γ εν. Γ ραμμοιέας : ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Θύριο 
Αν. Γιεν . Γραμ . : ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, Ρίγανη 
Οργαν. Γραμμ . : ΚΟΘΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Κωνωπίνα 
Ταμίας : ΤΣΩΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΓουριώIlσσα 
Βοηθός Ταμία : ΠΑΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Παναγούλα 
ΈΦ. Δημ. ΣΧέσ. : ΧΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Βασιλόπουλο 
ΈΦ. Εκδόσεων : ΝΙΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Τ ρύΦου 
Μέλη : ΜΠΑΚΑΣ ΦΩΤΗΣ, Παπαδάτου 

ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, Αετός 

Β. ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒον ΛΙΟ 

Πρόεδρος 
Αντιπρόεδρος 
Γραμματέας 
Μέλη 

: ΣΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Χρυσοβίτσα 
: ΤΣΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ, Γ ουριώτισσα 
: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Μοναστηράκι 
: ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΠεντάλοΦο 
ΚΕΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Παλαιομάνινα 

Γ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝ . ΣΥ. 

Τακιικοί : ΤΡΙΛΙΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, Αστακός 
ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Τ ρύΦου 
ΚΑΡΥΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Αετός 
ΜΟΥΡΜΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Κανδήλα 
ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ρίγανη 
ΚΑΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΣ, Μοναστηράκι 
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠεντάλοΦο 

ΑναπληρωμαΏκοί : ΧΡΟΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, Χρυσοβίτσα 
ΦΛΕΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ. ΠεντάλοΦο 
ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΠεντάλοΦο 
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΠΑΝΑΓ., ΠεντάλοΦο 

Συμβούλια ΠεριοΧής 
Η ανάγκη εκσυγχρονισμού 

της περιΦερειακής διοίκησης 
του Κράτους ήταν γνωστή και 

όλοι συμΦωνούσαν σ' αυτό . 
Μία πρώτη ανάγκη ε(ναι η 

, αυτονομία και η λειτουργικότη
τα της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 
Η καθιέρωση της β 'βάθμιας 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

άρχισε δειλά-δειλά να γfvεται 
πράξη. 

Η ΠεριΦερειακή Αυτοδιοί
κηση από αιρετούς άρχοντες 

δεν Φα(νεται στον ορίΖοντα. 
Και είναι ένας από τους στό
χους πάλης του Κινήματος της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μιας 

και η Ελλάδα αποτελεί μοναδι
κότητα στην Ευρώπη χωρ(ς 

γ 'Βάθμια Αίποδιοίκηση. 
Σήμερα η Κυβέρνηση νομο

θετεί τα Συμβούλια Περιοχής, 
που αναγκαστικά συνιστώνται 
σαν λειτουργικό επίπεδο δια
κοινΟIlκής συνεργασίας στους 
Δήμους και στις Κοινότητες. 
Αποτελούν τα Συμβούλια 

Περιοχής ανθρωπογεωγραΦι
κές ενότητες με κοινά ακόμη 

οικονομικά - πολΙIlστικά - λει
τουργικά (δρόμοι, δίκτυα υπη
ρεσιών) χαρακτηριστικά. Έ
χουν σκοπό το σχεδιασμό και 
προγραμμαIlσμό της ανάπτυ
ξης της περιοΧής τους, την ε

κτέλεση έργων και πραγματο
ποίηση προμηθειών, την παρο
χή υπηρεσιών για την κοινή ε

ξυπηρέτηση των σΤΑ-μελών 
τους και των κατοίκων της πε

ριοΧής των. 

Ο Νομός Αιτ/νίας χωρίΖετOl 
σε 17 εδαΦικές περιοχές με 17 
αντίστοιχα ΣυμΒούλια Περιο
Χής. 

Η έβδομη εδαΦική περιοχή 

είνOl αυτή που ανήκει η Κοινό
τητα ΠενταλόΦου και περιλαμ -

Επιτυχίες 
Με επιτυχία πέρασαν στις 

εξετάσεις για τα ανώτερα και 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ
ματα οι συμπατριώτισσες Χρη
στίνα Παπαδημητρίου του 
Θανάση και Γιαννούλα Παπα
Υιάννη του Αποστόλη. 
Θερμά συγχαρητήρια . 

Η ασπιρίνη 
σώζει ζωές 
ΟΙ καρδιακές προσβολές που 

προέρχονται από θυμό προλαμ· 
' βάνονται με τη χρήση ασπιρίνης. 
Αυτό το στοιχείο προσέθεσαν 
στις διαπιστώσεις συναδέλφων 
τους, ερευνητές από την Ιατρική 
Σχολή του Χάρβαρντ. 

Η ασπιρίνη , υποστηρίζουν οι 
Αμερικανοί γιατροί, μπορεί να 
σώσει τον οργισμένο άνθρωπο 
από την καρδιακή προσβολή. Ο 
δόκτωρ τζέιμς Μίλερ, που είναι 

επικεφαλής της ερευνητικής 
ομάδας, εξέτασε τις περιπτώσεις 
1.600 ασθενών με ιστορικό καρδι· 
ακών προσβολών. Ανακάλυψαν 
ότι μετά από κρίση οργής οι 
πιθανότητες να πάθει κάποιος 
καρδιακό επεισόδιο είναι 2,3 
φορές περισσότερες απ' ό,ΤΙ 
συνήθως. 

Η λήψη μιας μεγάλης ασπιρί· 
νης, όμως, μπορεί να σώσει 
ακόμα και τη ζωή του. 

βάνει ης εξής Κοινότητες με 

πληθυσμό: ΚατοΧής 3.700, 
Νεοχωρ(ου 4.200, Πενταλό
Φου 1.240, Γουριάς 1.010, Λε
όινίου 940 και Μάστρου 650 
κατο(κους, με έδρα την Κοινό
τητα Κατοχής, ο δε πληθυσμός 

των παραπάνω Κοινοτήτων · 
Φτάνει τους 11.740 κατοίκους. 
Βασικές αρμοδιότητες των 

Συμβουλίων περιοχής ε(ναι: 
- η υλοποίηση του δημοκρα

Ι1κού προγραμμαησμού με το

πικά αναπτυξιακά προγράμμα
τα. 

- η συμμετοχή στα προγράμ

ματα της Νομαρχιακής Αυτο

διο(κησης και η διαχείριση πό" 

ρων από το πρόγραμμα Δημο
σίων Επενδύσεων και Πόρων 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

- η υλοποίηση του πολεοδο
μικού σχεδιασμού στα όρια της 
περιοχής των και η διαχείριση 

των Φυσικών πόρων. 

- η παροχή οργανωηκής -
διοικηηκής υποστήριξης στις 

Κοινότητες της περιοχής των. 

Δηλαδή τα Συμβούλια Πε
ριοχής ε(νια θεσμοθετημένα 
όργανα μεταξύ της Πρωτοβάθ
μιας Αυτοδιοίκησης και της Νο
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

Οι πόροι των Σ. Π. θα προέρ
χονται από εισΦορές των Κοι
νοτήτων από τον τακηκό προϋ

πολογισμό και την ανακατανο

μή των κεντρικών αυτοτελών 
πόρων. 
Όλα τα παραπάνω, αν παρ

θούν υπόψη, το Σ. Π. στο οποίο 
θα ανήκει η Κοινότητά μας θα 
είναι από τα πιο δυναμικά και 
λειτουργικά, καθώς έχει ης σο
βαρότερες ' προϋποθέσεις για 
την υλοποίηση των στόχων 

του . 

Νίκος Στέλιος 
Πρόεδρος Κοινότητας 

Πενταλόφοu 

Συμβούλιο περιοχής 7ης εδαφικής 
περιφέρειας Αιτωλοακαρνανίας 
Το Συμβούλιο με έδρα την 

Κατοχή και τη συμμετοχή των 
παραχελώιων Κοινοτήτων 
Νεοχωρίου , Πενταλόφου, Γου
ριάς, Λεσινίου και Μάστρου, 
εκπροσωπούμενο από 18 αντι
προσώπους των παραπάνω 
Κοινοτήτων, συγκροτήθηκε σε 
σώμα και εξέλεξε τους : 
Πρόεδρος : Κούτρας Βασί-

λειος, Πρόεδρος Κοιν. Νεοχω
ρίου . 

Αντιπρόεδρος: Βαλτογιάν
νης Ιωάννης, Πρόεδρος Κοιν. 
Μάστρου . 

Εκτελεστική Επιτροπή : Στέ
λιος Νίκος, Πρόεδρος Κοιν : 
Πενταλόφου και Αναπληρωμα
τικό Μέλος : Λαχανάς Αν
δρέας , Σύμβουλος Κοιν . Κατο
χής . 

Μη ξεχνάμε 
_ Το αίμα δεν αΥοράΖεται, 

ούτε πουλιέται 
Μονάχα προσΦέρεται 

Όλοι έχουμε 
υποχρέωση να 

προσΦέρουμε λίγο αίμα 
για τις ανάγκες της 

ΤράπεΖας που διατηρεί 
η ΑδελΦότητα στο 
Λαϊκό Νοσοκομείο της 
Αθήνας στο Γ ουδί. 

ΦωτογραΦίες από παλαιότερη αιμοληψία 

Όσοι επιθυμούν να γίνουν αιμοδότες μπορούν 
να επικοινωνήσουν με το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΑδελΦότητας. 
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