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Η ΓεVIK~ Συvέλευσg
Παρουσία μεγάλου αριθμού
μελών και σε ειδική αίθουσα,
έγινε την Κυριακή η Ετήσια Τα
κτική Γενική Συνέλευση της Α 

δελφότητας, έκδοση εφημε
ρίδας, διοργάνωση χοροεσπε
ρίδας και εκδρομών, οικονομι

δελφότητας .
Πάνω από 650.000 χιλιάδες
δραχμές το καθαρό υπόλοιπο

που είχαν ανάγκη , πρωτοβου

κή ενίσχυση σε συγχωριανούς
λίες για στενή συνεργασία ό
λων των φορέων του χωριού σε
θέματα γενικού ενδιαΦέρον
τος, προσφορά αίματος σε πά

σχοντες χωριανούς , εκδήλωση
για τα παιδιά των μελών, γιορ

τή τη δεύτερη ημέρα του Πά
σχα στη Φανερωμένη και άλ
λα) , ευχήθηκε για τον επόμενο
χρόνο οι δραστηριότητες του
Διοικητικού Συμβουλίου να εί

ναι σημαντικότερες και μεγα
λύτερες.
Τελειώνοντας

ο πρόεδρος
της Αδελφότητας ευχαρίστη -

U

πρόεδρος της ΑδελΦότητας

Γεράσιμος Καραίσκος στην
Έκθεση πεπραγμένων

σε τα μέλη για τη συμμετοχή

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής Γιώργος Κάππας, Νίκος Κlτεμές κα ι Γιώργος Κοuτσοuβέλης.

τους καταχειροκροτούμενος.

Ακόμα στη Γενική Συνέλευ-

στα ταμεία της Αδελφότητας

ση μίλησαν οι: Δημήτρης Πε-

και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής εγκρίθηκε 0-

τρονικολός Αντιπρόεδρος του

Ιδιαίτερα ο πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής Γιώρ-

Διοικητικού Συμβουλίου, οι
πρώην πρόεδροι της Αδελφότητας Μιχάλης Τσόρβαντζής,
Μιχάλης Σκουτέρης, Κώστας

Μέχρι τα χαράματα γλέvτπσαν οι
συμπατριώτες και Φίλοι στο χορό

γος Κάππας του Ταξιάρχη αναφέρθηκε στην παραδειγματική
τάξη των λογιστικών βιβλίων
και τη μεγάλη ενεργητικότητα

Κατσούλας και Αντώνης Στέλιος, ο πρώην Αντιπρόεδρος
Νίκος Κάππας, οι πρώην Διοικητικοί παράγοντες Νίκος Κι·

τπς ΑδελΦότπτας που έγινε το Σάββατο 13 του Γενάρπ στο κοσμικό
κέντρο "ΚΑΡΒΕΛ».
Η προσέλευσπ ξεπέρασε τις προ-

των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος
της Αδελφότητας Γεράσιμος
Καραίσκος έθεσε υπόψη των
μελών τις εκθέσεις πεπραγμέ-

τεμές, Γιώργος Χαραλάμπους,
Πάνος Κουτσουπιάς, Πάνος
Σκουτέρης και Αντώνης Σκου·
τέρης και τα μέλη Λευτέρης
και Γιώργος Κουτσουβέλης,
Νίκος Καταπόδης, Γιώργος

βλέψεις του Διοικητικού Συμβουλίου (450 άτομα) μιας και υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι γνωστοί
σε όλους μας (πρόσΦατοι θάνατοι

νων και οικονομικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες εγκρίθηκαν ο·
μόφωνα από το σώμα.
Ο Πρόεδρος, αφού ανάφερε
τις μέχρι τώρα δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (αναδιοργάνωση της Α-

Τσάμης, Μάριος Φίλης και άλλο!.
Όλοι οι ομιλητές εξήραν τις
προσπάθειες του Διοικητικού
Συμβουλίου της Αδελφότητας
και η Γενική Συνέλευση έκλεισε με το γνωστό Πενταλοφίτικο Γλέντι.

μόφωνα από τα μέλη.

--;,.....-....;,....;,.....-...;.........:....;--=--=--=--=:::::::::::::::::::::::::====-"'

χωριανών κλπ . ) .
Η άριστη οργάνωση του χορού
από το Διοικητικό Συμβούλιο , το εξαίρετο καλλιτεχνικό πρόγραμμα
του Κέντρου, n άνετη και εvτυπωσιακή αίθουσα και i1 δίψα για γλέντι ανάμεσα σε συΥΥενείς και Φίλους, έΦτιαξαν μοναδική ατμόσΦαιρα κεΦlOύ και διασκέδασπς,
θυμίΖοντας παλιές και καλές επο-

παρευρισκόμενους από τον Πρόε
δρο Γεράσιμο Καραίσκο, λίγα
λόγια και καλά για τους σκοπούς

της ΑδελΦότπτας και μετά Υλέν
t1 ... !

Ατέλειωτο Υλέντι, κέΦι και
χορός!! Συγχαρπτήρια στο Διοικπ
τικό Συμβούλιο για τπν επιτυΧία και
πολλά ευχαριστήρια στους: Αντώ__

στη σελ.

8

Χριστουγεννιάτικη γιορτή
της Αδελφότητας

Χές.
Οι απαραίτητες ευΧές προς τους

Έγινε με επιτυχία και με

γάλη συμμετοχή η ετήσια
γιορτή που είχε προγραμ
ματίσει η Αδελφότητα για τα
παιδιά των μελών της με την
Με σκοπό την αναβίωση των εθίμων και τη διατήρηση της πα
ράδοσης η ΑδελΦότητα διοργανώνει για τη δεύτερη ημέρα του
Πάσχα εκδήλωση στο εξωκλήσι της Παναγίας της Φανερωμένης
στο χωριό.

Κανένας δεν πρέπει να λείψει από αυτή την εκδήλωση .
Φαγητό και κρασί δωρεόν. Προσφορό της ΑδελΦότητας.

ευκαιρία του ερχομού του
καινούργιόυ χρόνου.
Στην εκδήλωση αυτή, που
έγινε στην πολυτελή αίθου
σα του ξενοδοχείου «ΗΝΙΟ
ΧΟΣ» στο κέντρο της Aθή~

νας, κόπηκε η πίτα και μοι

ράστηκαν δώρα στα παιδιά
των μελών, τα οποία με έκ
δηλη τη χαρά στα πρόσωπά
τους έψαλλαν όλα μαζί τα
κάλαντα και άλλα χριστου
γεννιάτικα τραγούδια.
Το παραδοσιακό φλουρί
έπεσε στην Αδελφότητα.
Η εκδήλωση έκλεισε με
γλέντι και χορό.
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"Σε γνωρίζω από την κόψη"

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η

-

Παρασκευή

σύζυγος

Σπύρου Τσελίκα γέννησε α
γόρι.

-

Η Ευγενία σύζυγος Δη

. μήτρη

ΚορΦιάτη γέννησε α

γόρι.

(Συνέχεια από το προηγούμενο)

Το παιδί σίμωνε αργά και δι

άλλος είπε μια βρισιά στη
γλώσσα τους: «Γκασταμπάι

ξέρεις;

σταχτικά. Τον κοιτούσε με φό

τερ» Μπάσταρδε! Δεν βλέπεις

βο

ανάμεσά τους» .

ότι μας περιφρονείς»;

και

δυσπιστία,

αφού το

προσκάλεσμα δεν του φάνηκε

Η Μαρία σύζυγος Ηλία

αληθινό. Γιατί πολλές φορές

Κουκουρδέλη γέννησε αγόρι.

γνώρισε τις μπότες του στα πι

-

σύζυγος

σινά του, όταν πριν λίγες μέρες

Χρήστου Λάκκα γέννησε α

με μια παρέα παιδιά πήγαν να
τους ζητήσουν λίγο φαί απ' το
συσσίτιό τους στο στρατόπε

-

Η

Αθανασία

γόρι.

-

Η Φανή σύζυγος Θεο

δώρου Σκουλικαρίτη γέννησε
αγόρι.

Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

-

Ο Σπύρος Αλεξόπουλος

δο που ήταν κοντά στη γειτο
νιά τους! Ο εσεσίτης, ωστόσο
επέμενε. Και κόβοντας μια φέ
τα μαύρο ψωμί, του την πρόσ
φερε. Παρ' όλ' αυτά το παιδί
δεν άπλωνε να το πάρει. Ένας

του Ανδρέα το γιο του Αν

Στη γιαγιά μου

δρέα.

-

Ο Νίκος Ντούλιας του

Παναγιώτη

την

κόρη

του

Βασιλική Κάππα

Γεωργία.

-

Ο

δέλης

Δημήτρης
του

Τηλέμαχου

την

-ο Κώστας Τσελίκας του
Ηλία την κόρη του Ειρήνη.
Ο

Ευχόμαστε να τους ζήσουν.
ΓΑΜΟΙ

Γιαγιά μου εσύ που έπαιρνες

Η Μαρία Μπακογιώργου
του Θωμά με τον Παναγιώτη
Λαμπόβα από το Λεσίνι.
- Ο Χρήστος Σαγρής του

κάθε λύπη και στεναχώρια
και την έκανες χαρά και γλέντι.
Συ που ό,τι άγγιζες γινότανε

-

Ο

Δημήτρης

Καλύβας

του Παναγιώτη με τη Σταυ
ρούλα Καπώνη του Δημη
τρίου.

Ο Δημήτρης Λάκκας του
Κώστα με την Κατερίνα
Ντούντα του Δημητρίου.

-

Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυ
χισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ
ΈΦυγαν από κοντά μας οι
συμπατριώτες:

-

ΕυΦροσύνη χή ρα
δώρου Κονδύλη.

Θεο

-

Αθηνά σύζυγος Σωτήρη

Τ ριανταΦυλλόπουλου.
- Μαρία χή ρα Θεόδωρου
Πετρονικολού.

-

Κυράνα χήρα Δημητρίου

Βλαχομήτρου.

- Φιλομήλα
Γιώργου Κονδύλη.

σύζυγος

Θεοδώρα χήρα Αριστεί
δη Καλύβα.

-

-

Κερασία

χήρα

Δημη

τρίου Πλαχούρη.

-

Αγαθή χήρα Κώστα Πλα

χούρη.

-

Βασιλική χήρα Λάμπρου

Κάππα.

-

Αντωνία Τσεκούρα του

χρυσάφι, συ που όλους
είχες μες την καρδιά σου,
εχθρούς και φίλους.
Συπου κάθε λυπημένο πρόσωπο
του έφερνες την χαρά,
συ που δεν λύγιζες και δεν
φοβόσουν τίποτα στον κόσμο.
Συ που προχωρούσες μπροστά
για ένα σκοπό την νίκη.
Συ που είχες προσφέρει σε
όλους πολλά. Μα πιο πολύ
σε μένα που μ' είχες μεγαλώσει.
Άκου και τα δικά μου λόγια
θα σε 'χω πάντα μες τα
βάθη της καρδιάς μου.
Θα σε θυμάμαι πάντα όπου
και αν είσαι γιαγιά.
Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ ό,τι
και αν μου 'μαθες.
Από τα παραμύθια που
μου 'λεγες όταν ήμουν
μικρή. Μέχρι και τις
συμβουλές που μου 'δινες
όταν μεγάλωσα.
Να ξέρεις ότι όσα χρόνια
και αν περάσουν δεν
θα ξεχάσουν ποτέ
τα παιδιόσου, τα εγγόνια
σου και τα δισέΥΥονό σου.
Η εγγονή σου Βασιλική.
Β.Κόππα

Π ΕΝ ΤΑι\ Ει φ Ε)
«Π εJ Δ εJ Α εJ Β Ι Τ1Η\ ))
Διευθύνσεις σύμφωνα

Γεωργίου.

με το Νόμο

Ας είναι ελαΦρύ το χώμα
που τους σκεπάζει.

Εκδότης

-

Ιδιοκτήτης

Αδελφότης Πενταλοφιτών
Αθηνών

Πωλείται:
Οικόπεδο

2 στρεμ., άρ

τιο και οικοδομήσιμο,
με πρόσοψη στον ε
παρχιακό δρόμο, στη
θέση «Κάτω Νησιά»
στο χωριό.
Πληροφορίες στο τη
λέφωνο 7516164.

τας του την ξαναφόρεσε με
δύναμη που το παιδί τρίκλισε.

που πρόλαβε να του αποκόψει

την παραμικρή σημασία στο

ένα κλωνί. Στο κίτρινο πρόσω

Για μια στιγμή θάπεφτε, αλλά

πό του φάνηκε ένα αχνό γέλιο.
Το νόμισε γι' αστείο. Και ξα-

παιδί που ψυχοραγούσε, πή
ραν το σκυλί κι έφυγαν ...
Ένα μολυβένιο σύννεφο και
μπλάβο σκέπασε το θαμπό ή

μ' ένα πείσμα θαρρείς, κρατή
θηκε στα λιγνά του πόδια και
τον κοιτούσε με κείνα τα μεγά

λα μάτια με μια περιφρόνηση
και μ' ένα μίσος, μα μ' ένα μί
σος που όλους τους σκότω
σε ... Τους εξαφάνισε από προ

σώπου γης!
Ο επικεφαλής κάθισε πάλι
στο παγκάκι με απλωμένο το

-

φαινόταν πιο σο

βαρός αυτός - μπήκε μπροστά
και σταματώντας το παιδί, το
πλησίασε. Του χάιδεψε το κε

Μαρία.

Επαμεινώνδα με τη Διονυσία
Χαλδούπη του Σωτή ρη.

πτή ήτανε. Το παιδί άπλωσε το

νό παγκάκι

Κλεόπας Πετρονικο

-

το παιδί και με μια γρήγορη
κίνηση τούβγαλε την τραγιά
σκα απ' το κεφάλι και γελών

Ένας άλλος απ' το μπροστι

λός του Αλέξη την κόρη του

Σωκράτους
Αθήνα

-

Τηλέφ.

79-81
52.41.185

φάλι και σκύβοντας κάτι τού
λεγε. Αλλά και πάλι το παιδί
δεν
καταλάβαινε.
Ωστόσο

θάρρεψε,

«... μπορεί...

-

Προσφορές

Τριανταφυλλόπουλος Χρ.

5.000

Σκουτέρης Παναγ.

2.000

Κουκουρδέλης Δημ.
Κουτσουπιάς Παναγ. του Χρ.

5.000
5.000
Μωραίτη Κούλα του Δημ.
5.000
Φλέρης Νώντας
20.000
Κονδύλης Δημ. του Θεοδ. 5.000
Καραίσκος Μάκης του Κώστα 5.000
Κουτσουβέλης Γεώρ. του Π. 5.000
Σκουτέρη - Τουλκερίδη Εφ . 3.000
Καραίσκος Κώστας
10.000
ΚαραΤσκος Ιωάν. του Αριστ. 5.000
Πετρονικολού-Κορκολιού Β. 2.000
Καλαμάτα-ΚεΦάλα Κούλα
5.000
Πετρονικολού Αντωνία
Δημητρίου Δήμος του Παν.

10.000
5.000
Καταπώδης Σωτ. του Δρόσ. 5.000
Πετρονικολός Δημ. του Ιω. 7.000
Κουτσουβέλης Ελευθέριος 5.000

«Μ.

Γ. ΖΩΡΖΟΣ Ο.Ε.»

&

Μεσολογγίου

Αθήνα

1Ο & Μάνης
- Τηλ. 33 .01.600

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα
ή

μη,

δεν

επιστρέφονται

ίσαμε μια μπουκιά

- τόσο λε

χέρι. Ο φασίστας όμως το α

ποτράβηξε.

Το

παιδί

μόλις

ναεπιχείρησε. Ο φασίστας το

κορόιδευε άλλη μια φορά!
Αυτό έγινε κάμποσες φορές.
Όταν το παιδί άπλωνε το χέ
ρι, εκείνος το τραβούσε πίσω!

Τότε σηκώθηκε όλη η ομάδα
κάνοντας έναν κύκλο. Στη μέ
ση έβαλαν το σκυλί και το παι
δί. Το σκυλί τα κατάφερνε κα
λύτερα, γιατί η κοιλιά του τώ
ρα είχε γεμίσει. Θες γιατί τ' α
φήνανε, θες γιατί είχε περισ
σότερες δυνάμεις, πάντως σε
κάθε πήδημα άρπαζε και μια
φέτα ψωμί . Απ' τη χαρά του
άρχιζε να γαυγίζει γιατί όπως
φαινότανε είχε βρει το «συνά
φι» του!

Το παιδί όμως, πέρα απ' τη
λεμονόκουπα και τη μπουκιά
το ψωμί δεν είχε φάει τίποτε
άλλο. Με τι δύναμη να προσ
παθήσει; Μόλις που κρατιό
τανε στα πόδια του. Τραμπα
λιζόταν κάθε φορά. Εδώ να
πέσει εκεί να πέσει ... ΈΦερνε
βόλτες πηδώντας όσο μπο
ρούσε. Παρόλα αυτά δεν τα

κατάφερε ούτε μια φορά ν' αρ
πάξει μια φέτα. Σταμάτησε.
Κατάλαβε την κοροϊδία. Και

κοιτώντας τους έναν - έναν χω
ριστά κι όλους μαζί, δεν άντεξε
να μη φωνάξει ... Όσο μπο
ρούσε να φωνάξει: «Φρίτσι
δες!! Ούνοιοιοιοι!!» Με τη
φωνή που έβγαλε, ταυτόχρο
να έκανε και εμετό τη λεμονό

κουπα μισοαλεσμένη μαζί με
μουντό σκούρο αίμα!
Ύστερα τραμπαλίστηκε πέ
φτοντας πάνω στο πλακό
στρωτο. Το κεφάλl του χτύπη
σε στην κόψη απ' το πεζούλι.
Ακούστηκε ένας λεπτός ξηρός
ήχος όπως έσπασε το κρανίο.

λιο του Γενάρη του σαραντα
δυό. Κάτω απ' τα μεγάλα μά
τια του οχτάχρονο υ αγοριού
κύλησε το τελευταίο δάκρυ ...
Δεν είχε άλλο. Ήταν πιο νεκρό.

***

Μια γιαγιά απ' τ' αντικρυνό
σπίτι που είδε όλη τη σκηνή
απ' το μισάνοιχτο παραθύρι
της κατέβηκε αργά

-

αργά τις

σκάλες του σπιτιού κι ανηφό

ρισε στην πλατεία.

Εκείνη δα την ώρα άστραψε
και βρόντηξε. Σκίστηκε ο ου
ρανός στα δύο. Απ' τις κορφές
του Ολύμπου πρόβαλε σαν

θεά η μεγάλη μας τραγωδός
κρατώντας στα χέρια την αι
ματοβαμμένη σημαία της πα
τρίδας μας που 'γραφε με χρυ
σά γράμματα: «Λευτεριά ή
θάνατος»! Ντυμένη στα ολόα

σπρα άνοιξε τα χέρια σαν φτε
ρά. Σκεπάζοντας το παιδί με
τη σημαία το σήκωσε σαν
πούπουλο στην αγκαλιά της.
Ύστερα έβγαλε ένα μαντήλι
και σκούπισε απ' τα μάτια του

το τελευταίο

baKPU.

Εξακολουθωντας να το κρα

τεί στην αγκαλιά της κατέβαινε
τα σκαλιά του δρόμου. Κοι
τώντας δεξιά ζερβά έβγαλε
φωνή που τράνταζε ο τόπος:
«Ομπρός μανάδες όπου γης!
Κατεβείτε ... Πάμε να θάψουμε
το βλαστάρι μας στο κοιμητή
ρι»!

!

Και τότες ... Ω! και τότες ξε
χύθηκαν οι μανάδες ... όλες οι
μανάδες από ανώγια και κα
τώγια σαν χείμαρρος κι έσμι
ξαν όλες στο ποτάμι της μεγά
λης λεωφόρου, τραβώντας σε
μια πορεία ατέλειωτη ψάλλον
τας τους στίχους του αθάνα
του ποιητή μας: «Σε γνωρίζω
από την κόψη ... ».

Κοκμοτός Δήμος.
και Διαμάντω

5.000
5.000
Κουλουρής Κώστας του Σπ. 5.000
Μυτιλήνης Τάκης
5.000
Ευαγγελινός Πέτρος
3.000
Σκουτέρης Χρήστος του Αλκ. 5.000
Τριανταφυλλόπουλος Στέφ. 5.000
Κιτεμές Νίκος
5.000
Κιτεμές Κώστας του Παν.
3.000
Κιτεμές Κώστας του Ιωάν. 5.000
Καταπόδης Νίκος του Δρ.
2.000
Χαλδούπης Αποστ. του Αθ. 5.000
Σκουτέρης Μιχάλης
10.000
Καραίσκος Γιώργ. του Παν. 5.000
Τσάμης Γιώργ. του Νικ.
3.000
Κουλουρής Μάκης

Έκτακτη εισφορά
Κηρύκου-Δραμυντινού

Κηρύκος Νίκος

- Εκτύπωση :

10.000

Κορδώση-Βουγιούκα Μαρ.
Καραίσκου-Μπέλου Λένα

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας

Φωτοστοιχειοθεσία

5.000

Κουτσουπιάς Γεώργιος
5.000
Κουτσουπιά-Ρά"ίκου Δήμητρα 5.000

Σωτηρούλα

Μιχάλης Τσορβαντζής

πού

Συνδρομές

Υπεύθυνος ύλης:
Υπεύθυνος Σύνταξης:

Ούνοl δεν μιλούσαν. Στα πε
τρωμένα τους πρόσωπα στά
λαζε το μίσος και η περιφρόνη
ση. Ένας ακούστηκε να λέει:
«Τι παράξενος λαός»! Ένας
άλλος συμπλήρωσε: «Αμετα
νόητη φυλή»!
Κατόπιν χωρίς να δώσουν

φέτα ψωμί απ' το σακίδιό του

παιδί όμως δεν ζύγωνε, παρά
μρνο σταύρωσε τα χέρια και
τους κοιτούσε. Ύστερα έστρε
ψε το σώμα του να φύγει.

κόρη του Ελένη.

-

Ο Γερμανός τότε έβγαλε μια

Το παιδί έμεινε ασάλευτο! Οι

Ο επικεφαλής άλλαξε τότε
ταχτική. Σηκώθηκε , πλησίασε

χέρι με τη φέτα το ψωμί. Το

Κουκουρ

», σκέφτη κε, «... ίσως να
υπάρχουν και καλοί άνθρωποι

του Αλκιβιάδη

10.000
10.000

Κουτσουβέλης Γιώργος

του Δημητρίου
Σκουτέρης Πάνος

20.000
5.000
Καταπόδης Νίκος του Δρόσου 5.000
Σκουτέρης Μιχάλης
10.000
Τσορβαντζής Μιχάλης
10.000
Στο επόμενο φύλλο και άλλα
ονόματα.

και ΣΤΕΡΕΟ
Ράδιο Μπλάκμαν Τ.Τ.Π.

103,1 FM

Στο μικρόφωνο ο συμπατριώτης μας στιχουργός και
συνθέτης Μάριος Φίλης. Δίωρο πρόγραμμα με αθάνατα
Δημοτικά τραγούδια.
Τρίτη

- Τετάρτη

και Παρασκευή

8-10

το βράδυ.
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ΦωΤΟΥραφικό ρεπορτάζ από
την Πρωτοχρονιάτικη Γιορτή
της Αδελφότητας

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟIΝIΑΔΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΕγΡIΠIΔΗ:

ΤΡΩΑΔΕΣ
Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΖΑΝΑ

σκολοερμήνευτο αίνιγμα εσύ

από τον έναστρο ουρανό και

προσΦύγων του πολέμου.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η
Τροία ήταν πολιτισμένη χώ
ρα του Δαρδάνου από τη Σα

μέσα σ' ένα λιτό τοπίο από
βελανιδιές. Πάνω στο νησί

μοθράκη, γιου του Δία ανάμε
σα σε βαρβάρους, διατη ρού

Οι νιάδες του συμπλέγματος
των Εχινάδων νησιών του Α

σε τα ίδια ήθη και έθιμα με
τους
Έλλ ηνες και κατα

χελώου,

στράΦηκε την πρώτη Φορά

του γάμου , της ζωής και του

λόγω των προσχώσεων του

από την εκστρατεία του Ηρα

θανάτου και πλάθει πραγμα

ποταμού.

κλή.
Η τραγωδία «Τρωάδες» του

τικούς καθημερινούς ανθρώ
πινους τύπους. Ο ρεαλισμός
του Ευριπίδη λέγεται ανεβά
ζει τον θεατή πάνω από τη

Ο αρχαίος τραγικός λόγος
αντηχεί στα αρχαίο θέατρο

Οινιάδων Ακαρνανίας, κάτω

όπου έγινε στεριά

Και όπου ο Αλ

κμέων μετά το Φόνο της μη

τέρας του έΦυγε από το ' Αρ

Ευριπίδη είναι ένα πολυσή

γος,

«κα

μαντο θεατρικό έργο με πολ

τοικισθείς ες τους περί Οι
νιάδας τόπους εδυνάστευσε
τε και από Ακαρνάνος παιδός

λούς αποδέκτες. Αντιπολεμι
κό κατ' αρχήν , τονίζει την ευ
θύνη των Σπαρτιατών για τον
Πελοποννησιακό
Πόλεμο ,
όπως την ευθύνη της Ελένης
για
την
εκστρατεία
της
Τροίας. Η παράσταση του έρ
γου την άνοιξη του 415 Π.Χ.
συμπίπτει με την απόΦαση
της εκκλησίας του Δήμου των

περιπλανώμενος,

εαυτού της χώρας την επωνυ

μίαν εγκατέλιπεν» (Θουκυδί
δης , Β' 102).
Σάββατο 15 Ιουλίου ο θία

σος του ΠεριΦερειακού θεά
τρου Καλαμάτας παρουσιάζει
την τραγωδία του Ευριπίδη :
Τρωάδες. Για τον οποίον ο Α
ριστοτέλης είπε: «Και ο Ευ

Δία, ό,τι και να είσαι, άτεγ

κτος της Φύσης νόμος ή νους
θνητών, σε προσκυνώ. Γιατί

εσύ ρυθμίζεις όλα τα ανθρώ
πινα δίκια, ακολουθώντας έ
ναν αθόρυβο δρόμο». Επίσης
θίγει τα θέματα της μοίρας,

σκηνή . Ενώ ο Αισχύλος και ο

ΣοΦοκλ ής αποστασιοποιούν
ται από τον θεατή. Παρου
σιάζουν μορΦές τιτανικές, η
ρωικές και υπεράνθρωπες,
που εξάλλου κι αυτές είναι
χρήσιμες στη ζωή μας, για να

δείχνουν το απόλυτο, το όρα
μα και το δέον.
Η μετάΦραση του Κωστή

Αθηναίων για την εκστρατεία

Κολώτα πολύ καλή και άνε

της

Ισχυρότατο

τη. Ενώ ο σκηνοθέτης πέτυχε

ριπίδης , ει και άλλα μη εν οι
κονομεί , αλλά τραγικώτατος

ράπισμα για τους Αθηναίους.
Αλλά πέραν αυτών πρόβαλε

γε

Φαίνεται».

την σκληρότητα και την απο

(ποιητική).
Το θέατρο κατάμεστο. Οι

χαλίνωση των δύο «υπερδυ
νάμεων» Αθήνας και Σπάρτης
κατά τη διάρκεια του Πελο

να ξεπεράσει εγγενείς αδυνα
μίες των ηθοποιών, την ανυ
παρξία μουσικής και τη Φτω
χή χορογραΦία και να εμΦα
νίσει ένα πειθαρχημένο σύ
νολο μιας καλής παράστα
σης . Η τραγωδία του Ευριπί
δη χρειάζεται μουσική, που

των ποιητών

θεατές συγκινούνται από την

Σικελίας.

θα μοιρασθούν στους νικητές
Έλληνες. Ο ποιητής θρηνο
λογεί για την τραγωδία των
ηττημένων και δεν θριαμβο
λογεί για την αλαζονεία των
νικητών. Αντίθετα προλέγει
την τιμωρία από τους Θεούς

ποννησιακού Πολέμου στη
μυθική εποχή του Τρωικού
Πολέμου. Η πόλη των Πλα
ταιών, σύμμαχος των Αθη
ναίων, μετά από πολύχρονη
πολιορκία κατόπι ν συμΦω
νίας , παραδίνεται για να διε
θαχθεί δίκη. Η δίκη, όμως, ε
ξελίσσεται σε στημένη δίκη
παρωδίας, όπου ισχύει το δί

των νικητών κατά την επι

καιο του ισχυροτέρου με συ

Χαρήκαμε ιδιαίτερα, γιατί

στροΦή τους στην Ελλάδα. Σ'

οι θεατρικές μας προτάσεις

πίδης προχώρησε με τόλμη

νοπτικές διαδικασίες το 42Ί
Π.Χ. είχε ανακηρυχθεί από
όλους τους Έλληνες ιερή
πόλη της ελευθερίας.
Από την άλλη μεριά και οι
Αθηναίοι δεν υστερούν σε

περισσότερο από τις ίσες αρι

βαρβαρότητα

των Σπαρτια

«Επίσης ο χορός ουσιαστικά

στουργηματικές

τών στην πολιορκία και άλω-,

δεν χορεύει, αλλά συνδιαλέ
γεται και τραγουδά . Επομέ
νως τα μέλη του χορού πρέπει
να αποτελούνται από μέλη
χορωδίας , οι δύο, που συνδια
λέγονται να είναι ηθοποιοί

συμΦορά

των

ηττημένων

Τρώων και κυρίως για την ά
τυχη τύχη των γυναικών, που

ένα πόλεμο δεν υπάρχουν νι
κητές και ηττημένοι. Το πι

θανότερο όλοι να είναι ηθικά
και υλικά ηττημένοι. Ο Ευρι 

αποστάσεις

γραΦία μεγάλης έμπνευσης
μέχρι των ορίων του μπαλέ
του, έτσι ώστε να υπάρξει αρ
μονική ισορροπία του τραγι

κού λόγου και της δράσης με
τη μουσική και το χορό.

βρίσκουν ανταπόκριση από

ανήσυχους δημιουργούς. Στο
κριτικό μας σημείωμα της Η

λέκτρας του Σο'φοκλή , στο ί
διο θέατρο το

1991,

γράΦαμε:

μεταξύ των εμπολέμων του

ση της Μήλου το

θείου Όμηρου. Παρουσίασε

Φανούς συμμάχου των Σπαρ

ανάγλυΦη με ανθρωπισμό την
εικόνα των ηττημένων. Και

τιατών. Βεβαίως δεν αθέτη

είναι προς τιμή των Αθη
ναίων θεατών, που αποδέχθη
καν το έργο αυτό, χωρίς εθνι
κή αποδοκιμασία . Όταν η

Σπαρτιάτες, αλλά τους άν
δρες, που παραδόθηκαν τους
θανάτωσαν, τα γυναικόπεδα
μετέτρεψαν σε δούλους και το

εκστρατεία της Τροίας θεω
ρούταν αιώνια δόξα της Ελ

νησί αποίκησαν με Αθηναί

ύΦος, όπως Π.χ. της Νανάς

ους .

Μούσχουρη ,

λάδας. Η ιστορική απόσταση

Μπάλτσα και της Μαρινέλ

επέτρεψε την αξιολόγηση ε

Ο Ευριπίδης αντιπολεμι
κός , δεν είναι αντιρρησίας

νός μάταιου δεκαετίας πολύ

συνείδησης:

νεκρου πολέμου: «για μια γυ

λέει, δεν αποΦεύγει τον πόλε

ναίκα αυτοί, για μιαν αγάπη,

μο, αλλά αν έρθει κανείς στην
ανάγκη, ένας ωραίος θάνατος
για την Πατρίδα δεν είναι μι
κρή δόξα» . Τολμά ακόμη να
θέτει κι ένα θεολογικό τολμη

για μιαν Ελένη χάσανε χι

λιάδες». Έτσι ο Ευριπίδης α
ναδεικνύεται
ανθρωπιστή,
των

σε κορυΦαίο
υπερασπιστή

αιχμαλώτων

και , των

416

Π.Χ . α

να Φθάνει μέχρι τις παρυΦές
του μελοδράματος και χορο

σαν καμιά συμΦωνία , όπως οι

«ο

συνετός,

ρό ερώτημα αμΦιβολίας: «δυ-

και η κορυΦαία του χορού αν

είναι τραγουδίστρια της ο
ποίας η Φωνή να έχει τραγικό
της

Αγνής

λας».

Η Μαρι νέλλα εμΦανίστηκε
24 και 26 Ιου

στο Ηρώδειο

λίου και τραγουδούσε χορικά
του Ευριπίδη. Ανοίγει πλέον

ο δρόμος να εμΦανισθεί, ως
κορυΦαία σε θεατρική παρά
σταση αρχαίας τραγωδίας.

ΠΕΝ"ΑΑθφΒ
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l στορ-ικά
ΑΥοραπωλησία
δια δραχμάς 900

(900) εξ ων μέρος συνεψήφισαν
εις χρέος της πωλητρίας προς
τον αγοραστήν , αι δε λοιπαί
προπληρώθησαν τη πωλητρία
υπό του αγοραστού, τον ο
ποίον αγρόν η πωλήτρια εγ
γυάται και ομολογεί ως ανή
κοντα αυτώ αποκλειστικώς και
ες ελευθέραν την χρήσιν. Ταύ
τα τούτων συνομολογησάντων
και περί μεταγραφής οδηγη
θέντων, συνετάχθη το παρόν
υπέρ αναγνωσθέν και βεβαιω

Εν Νεοχωρίω σήμερον τη δω
δεκάτη Σεπτεμβρίου του χιλιο
στού οκτακοσιοστόν ογδοηκο
στού όγδοου έτους (1888) ημέ
ρα Δευτέραν, ενεφανίσθησαν
ενώπιον, εμού του Συμβολαιο
γραφούντος Ειρηνοδίκου Πα
ραχελώτιδος Δημητρίου Διά
κου , κατοίκου Παλαιοξαρίου,
εδρεύοντος ενταύθα εν τη οι κία
του Δήμου Παραχελώτιδος
γραφείω μου επί παρουσία και
των γνωστών μοι και εχόντων
τα νόμιμα προσόντα, Μαρτύ
ρων, Θεοχαραλ. Κολιτσαρά,
δημοτικογραμματικού κατοί
κου ενταύθα, και lωάννου Ζη
σιμοπούλου,

Δικολάβον

έγγραΦα Ποδολο6 ίτ ζη ς

θέν νομίμως υπογράφεται
παρ ' όλων και εμού εκτός της
πωλητρίας Βασιλικής συζύγου
Ευαγγέλου Χαραλάμπους ομο
λογησάσης αγνοίαν γραμμά

Έρευνα

__

ρευομένου γύρωθεν με άμπε
λον Φώτη Λιοφοκάση με δρο
μίσκον, δρόμον, ραχήν και κή
πον Ευσταθίου Δημήτριον .

γύρωθεν με γειτονικούς δρό

του πρώην Προέδρου

μους.

3)

Μία άμπελον δηλωθείσαν

της ΑδελΦότητας
ΜΙΧ. ΣΚΟΥΤΕΡΗ

το 1899 ενός στρέμματος και' η

σκεπασμένον και το άλλο ισό
γειο, συνορεύουσα γύρωθεν με
κήπον Βασιλείου Οικονόμου,
με γειτονικόν δρόμον, με αδέ
σποτ ον τόπον και γειτονι κόν
δρόμον.
2) Ένα γιούρτιον εκ τρίων
στρεμμάτων εντός του χωρίου
Ποδολοβίτση συνορευόμενον

μίσον μετά αμπελοτόπου κει
μένη εις θέσιν Λάκκα συνο
ρευομένην γύρωθεν με αμπέ
λους δωροδόχου, lωάννη Κου
τρούλη, Θεοφ. Σταθελάκη και
Σωτηρίου Κορδώση και Πάνου
Φωστήρα.
4) Ένα γιούρτιον μετά του σι 
ταραλωνίου και αχυροκάλυ
βος τριών στρεμμάτων συνο-

5) Ένα αγρόν ες θέσιν « Κάκ
καβος » οκτώ στρεμμάτων, συ 
νορευόμενον με αγρούς κληρο
νόμου Δημ. Κοντρούλη, Εκκλη
σιαστικόν , Κων. Δημητρούκα
και δρόμον.
6) Ένα αγρόν ες θέσιν «Μαγ
γανά »

20

στρεμμάτων συνο

ρευόμενον γύρωθεν με αγρούς
....

στη σ ελ.

των .

Οι μάρτυρες Θ. Κολιτσάρας
lω. Ζησιμόπουλος .
Ο Αγοραστής Δημ. Λυμπέ

κα

τοίκου Κλεπάς, οι γνωστοί εμοί
τε και τοις μάρτυσιν και άσχε
τοι προς εμέ και τούτοις συγγε
νείας Βασιλική σύζυγος Ευάγ
γελου Χαραλάμπους, οικουρός
και Δημήτριος Π. Λυμπέριος,
εμποροκτηματίας κάτοικοι αμ
φότεροι Ποδολοβίτση και εδή
λωσαν ότι η πρώτη πωλεί και ο
δεύτερος αγοράζει παρ ' αυτής
ένα αγρόν εις θέσιν Μποστάνια
.της περ ι φέρειας Ποδολοβίτσης

GORGOLIS

ριος.

Ο Συμβολαιογράφος Ειρηνο
δίκης Δ . Διάκος .

Δωρεά
Στο Νεοχώριον ενώπιον του
ΣυμβολαΊογράφοντος Ειρηνο

δίκου

Παραχελωτίδος

Νικό

λαον Κονδύλη στις 4/5/1908 ε

νώπιον των μαρτύρων Αλεξ .
Τζίκα και Αντωνίου Σακελλα
ρίου, ο Πάνος Δήμας, γεωργός
εκ πσδολ08ίτσης δωρίζει εις
την Μαρίαν σύζυγον Πάνου
Κορδώση θυγατέρα του:
1) Μία οικία, με προαύλιο,
δύο δωματίων το ένα χαμηλο-

του Δήμου Οινιάδος στρεμμά
των είκοσι έξι (26) συνορευομέ
νου Ανατολάς με ράχιν, δυ
σμάς με δημόσιον δρόμον , άρ
κτον με ράχιν και μεσημβρίαν
με αγρούς Αναγνώστου Τσορ
βαντζή αντί δρχ. εννεακοσίων

ΒΑΣ.

&
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21 - ΑΘΗΝΑ 'fi" 3219100
ΥΠΟΚ/ ΜΑ: ΘΗΣΕΩΣ 144 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ -a' 9583035
ΥΠΟΚ / ΜΑ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 - ΜΠΡΑΧΑΜΙ
FAX: 3219442

Αγαπηπ μας Φιλε,

M o b iI

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
* ΑΠΟΛ ΥΜΑΝΣΕΙΣ
* ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ
* ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

Γειά ιιας και καλ 6 χειμωνα.
Σκοπ6ς της σημερινής μας παpoυtιfας
κοντα t1JIς εΙναι να ιιας πληροφΟρι)tιουμε

6π με τα ιδι6κτητα 8υτlα μας, ΠΑΝΕ7Ό/ΜΑ
δΙνουμε το δυναμlκ6 μας παρων για την
άμεση εξυπηρtτησή ιιας στην παράδοση

του πετρελα{ου σας εντ6ς 24 ΩΡΩΝ με
την tιυνtπεια και tιε οποιοδήποτε στεν6
δρ6μο.

Ι
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ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Για παραγγελίες ΟΛΟ ΤΟ
στα τηλέφωνα:

86.24.422
86.13.280
48.20.373
48.28.626

-

24 ΩΡΟ

86.78.983
86.11.641
48.28.625
92.46.783

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τηλεφωνήστε

και

κερδίστε

.
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ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

~ω~ω~®~~~ω
Ε ΤΑ Ι Ρ ΕΙ Α ΠΕΤΡ ΕΛ ΑΙ Ο ΕΙΔΩΝ

Π ΕΡ Ι ΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦ Ε ΙΑ

ΔΩ'ΕΑ.

ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ:

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

ΙΘΑΚΗΣ

ΔΩ'ΕΑΝ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ

ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

ΙΟΡΕΑΝ

ΣΤΗΝ

Ε Θ Ν Ι Κ Η

66
86.24.422
'δ" 86.78 .983
86 .13.280
FAX: 86 .11 .641

ΠΕΙΡΑΙΩ Σ :
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

103
48 .20.373
'Li' 48 .28.626
48 .28 .625
FAX: 48 .28 .625

Κ ΑΛΛΙΘ Ε ΑΣ:
ΒΕ!ΚΟΥ

72
92 .34.223
'δ' 92 .29 .11 Ο
92 .46.783

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΤΟΝ ΚΑ8ΑΡΙΣΜΟ

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Έ ν α άρ ι στα ε κπαιδευμένο
προσωπικό, σας
π ροσφέρει υπ ε ύθυνη και
Υρήγορ η έκ δ οσ η τω ν
λ ογα ρ ι ασμών
κ οι νοχ ρ ή στων τ η ς
π ολυ κ ατοικ ί ας σα ς .

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

I:tW#ii:l;Ztl~1
ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

O bi I I~IΞI!·J,'·]V:1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
γρ~γoρα

-

υπεΟθυνα

ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΠΟΛ ΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

o bi I

6

ΠΕΝΤΑΑΕΙφΕ)
5
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ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ

Η
Παναιτωλοακαρνανlκή
Συνομοσπονδία (ΠΑΝ.ΣΥ) με

τη συνεργασία των Ομοσπον
διών των Επαρχιών Βάλτου,

Ναυπακτίας, Ξηρομέρου και
Tριxωνίδ~ς και των πολιτιστι
κών συλλόγων του Ν. Αιτωλ/
νίας δ lοργάνωσε στις 21-11996, ημέρα κυριακή και από
ώρα 18.00 στο ΠνεuμαΤIKό Κέν
τρο Ρουμελιωτών (Σίνα και
Δαφνομήλη - Αθήνα ) Αιτωλοα
καρνανική γιορτή.
Το πρόγραμμα της εκδήλω
σης περιλάμβανε την κοπή της
πίτας του Αιτωλοακαρνάνα
και την παρουσίαση δέκα (10)
xoρεuΤΙKών
ομίλων
που
προέρχονταν από τις Ομο
σπονδίες Τριχωνίδας και Ξηρο
μέρου και από τους συλλόγους
Ελευθέρlανης, Αμπελακίου, Εμ
πεσού, Κωνωπίνας, Μενιδίου,
Περιδlκακίου, Φλωριάδας και
Χαλκιοπούλων.
Τα XOΡΕUΤΙKάσυνόδεuσε το
συγκρότημα του Ηλία Τσιάκα.
Τραγούδησαν οι παναγιώτης
Παππάς, Κώστας Αντωνίου
και Νίκος Μήτσης. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης βρα
βεύτηκαν για την προσφορά
τους: ο Γεώργιος Σερπάνος (τ.
Boυλεuτής) , Διονύσιος Μιτά
κης (συγγραφέας), Γεώργιος
Μπυυινάκυς (συν/χυς δάσκα

λος), ο εκλιπών Χρήστος Κα

πράλος (γλύπτης) και το θεα
τρικό τμήμα του Συλλόγου
Φλωριαδιτών Βάλτου. Την πί
τα έκοψε ο πρόεδρος της
ΠΑΝ.ΣΥ κ. Αλέξανδρος Σάββας
ενώ σύντομο χαιρετισμό α
πηύθηνε ο πρώτος αιρετός Νο
μάρχης Αιτωλ/νίας κ . Γιάννης
Βαϊνάς.
Την εκδήλωση τίμησαν με την

παρουσία τους οι εξής: ο Αντι
πρόεδρος της Βουλής κ. Πανα -

γιώτης Κρητικός, οι βουλευτές
κ . Αθανάσιος Δημητρακόπου
λος , Χρήστος Κοκκινοβασίλης,
Χρήστος Σμυρλής - Λιακατάς,
Βασίλειος Μαγγίνας και Αν
δρέας καραγκούνης , ο Γεν .
Γραμματέας του Υπ. Πρόνοιας
κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής,
ο Νομάρχης Αιτωλ/νίας κ . Γιάν
νης Βαϊνάς, οι Νομαρχιακοί
Σύμβουλοι Ν. Αιτωλ/νίας κ .
Κων. Κουβαράς, Νίκος Μήτσης
και Μάκης Παράσχος, ο κ. Δη
μήτριος Στρατούλης μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής του Συ
νασπισμού, ο τ. βουλευτής κ.
Χρήστος Μαυρομμάτης, ο κ.
Κώστας Παπαλέξης τ. Γεν.
Γραμ . του Υπουργείου Κοινω
νικών Υπηρεσιών, οι πολιτευ
τές κ .. Αγγελος Χρόνης, Αντώ 
νης Στασινός και Μάριος Σαλ
μάς, ο πρόεδρος της Ομο
σπονδίας Εφοριακών Κ, . Αν
δρέας Μακρυπίδης , ο πρόε
δρος της Ένωσης Γεωργικών
Συν/σμών
Ξηρομέρου
και
πρόεδρος της Κοινότητας Αρ
χοντοχωρίου κ. Ερωτόκριτος
Γαλούνης, ο πρόεδρος της Έ
νωσης Αιτωλ/νων Λογοτεχνών
κ. Θεόδωρος Πολιτόπουλος
και ο Γεν. Γραμματέας της ΕΑΡ
κ. Αθαν. Τρίτσας.
Επίσης παραβρέθηκαν πολ
λοί πρόεδροι και εκπρόσωποι
πολιτιστικών συλλόγων, Αι

τωλ/νάνες συγγραφείς, εκδό
τες εφημερίδων, δημοσιογρά
φοl, πολλοί συμπατριώτες και
φίλοl που έφυγαν με τις καλλί
τερες εντυπώσεις από την ό
μορφη Αιτωλ/νlκή γιορτή .
Για το Κεντρικό Συμβούλιο
της ΠΑΝ . ΣΥ

Είναι μεγάλη η προσφορά
του τοπικού τύπου στον τόπο
μας αλλά και σ ' όλη την Ελλά
δα . Τους εκδότες των εφημε
ρίδων αυτών, που συνεχίζουν
επί δεκαετίες την έκδοση μιας
τοπικής εφημερίδας τους κινεί
ένα ισχυρό και ειδικό μεράκι
Πίσω απ' αυτό το μεράκι κρύ 
βεται η νοσταλγία για τον τόπο
της καταγωγής και η φιλοδοξία
κάποιας προσφοράς προς αυ
τόν έστω και αν η προσφορά
αυτή είναι γκρίνια για την κρα

τική εγκατάλειψη ή τη διάψευ
ση υποσχέσεων ή την υπόδει
ξη κατασκευής νέων έργων ή
επισκευής και επέκτασης πα
λιών.

Η περιοδική τοπική εφημε
ρίδα είναι το μέσο που διατη
ρεί επαφή των ξενιτεμένων με
τα χωριά και πηγή ενημέρωσης
για τα μικρά και μεγάλα γεγο
νότα των χωριών και της περι

φέρειας. Ο εκδότης του εντύ
που έχει βέβαια πολιτικές α
πόψεις ίσως είναι και πολιτικό
πρόσωπο με δράση και γενικό

τερες φιλοδοξίες. αλλά ποτέ
δεν θα κάνει το έντυπό του όρ
γανο ορισμένης παράταξης κι
ο αναγνώστης δεν θα μπορέ
σει να ορκιστεί πού ανήκει και
ποιον υποστηρίζει το έντυπο.
Έτσι μπορεί κανείς να πει ότι ο
τοπικός
περιοδικός
τύπος
συμβάλλει στην ομαλότητα και
καταπολεμάει τον πολιτικό

«Αχελώος )) και τα «Ελληνικά

χειες. Γενικά στις σελίδες των

Χρονικά)) που είναι η εφημερί

εφημερίδων κυλάει όλη η ζωή
της επαρχίας και επιπλέον σ' ε

δα των Ελεύθερων Πολιορκη

κείνες που εκδίδουν οι πατρι

δοτοπικοί σύλλογοι ξεδιπλώ
νοντας τα νέα των αποδήμων
και

οι

δραστηριότητες

των

συλλόγων τους .

Οι εκδότες αυτοί, που γρά
φουν μόνοι τους σχεδόν ολό

κληρο το έντυπο και ορισμένοι
μάλιστα καλύπτουν από το α
τομικό τους ως επί το πλείστον
περιορισμένο βαλάντιο τα έξο

δα της έκδοσης, που εργάζον
ται μέσα σε τυπογραφεία πολύ
παλιά και ανθυγιεινά, που α
φιερώνουν

αμέτρητες ώρες
και γι' αυτή ακόμα τη διεκπε
ραίωση του εντύπου, αυτοί
λοιπόν έχουν σίγουρα επάνω
τους κάτι το πολύ ρομαντικό
και ηρωικό.
Ο νομός μας έχει μεγάλη πα

ράδοση κι είναι πρωτοπόρος
στην έκδοση εφημερίδων. Αρ
κεί να ειπωθεί ότι από τότε που
αντήχησαν τα καριοφίλια της
Επανάστασης του

1821

στην

Αιτωλ/νία άρχισαν να εκδίδον

ται στο Μεσολόγγι και το Α

γρίνιο οι πρώτες εφημερίδες
όπως η «Εφημερίς Αιτωλική» ο

$

~

διαπιστώσετε από το πλήθος
των εφημερίδων που κατά και
ρούς έχουν εκδοθεί κι ένα με
γάλο μέρος απ' αυτές υπάρ
χουν στη σημερινή μας έκθεση
την . 3η Πανελλήνια Έκθεση
Αιτ/κού βιβλίου και τύπου.
Στους συμπατριώτες μας εκ
δότες (είτε Συλλόγους είτε ι
διώτες), που γεύονται μόνο
πίκρες και παράπονα, τα οποία
πολλές φορές επισκιάζουν και
εξαφανίζουν κι αυτή την πρόσ
καιρη χαρά της δημιουργίας,
θέλουμε να αποδώσουμε με τη
βράβευσή μας αυτή την οφει
λόμενη τιμή και την αρμόζου
σα ηθική ικανοποίηση, να τους
γεμίσουμε κουράΥΙΟ με την α
ναγνώριση του έργου τους, ώ
στε να μπορέσουν να συνεχί
σουντο έργο τους προσθέτον
τας τις πολύτιμες υπηρεσίες
τους στη γενέτειρα .
Αλέξανδρος Σάββας

Πρόεδρος του Κ . Σ . της ΠΑΝΣγ

μερίδες των συλλόγων είνα γε
ται απ' όλους.
Από τα έντυπα αυτά λείπουν
οι πολιτικές ειδήσεις και τα
νέα του εξωτερικού ή αυτά εί
ναι περιορισμένα. Την ύλη του
εντύπου καλύπτουν οι ειδή
σεις από τον δήμο ή την κοι
νότητα, τα νέα της νομαρχίας ,

.'· · EU~~~!:otiUIι,t'~!~~P1J6j!τ()~~ ;.~;ya't'~~~it~:
.
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., Ά:;~ rπ~νθ~~ίζqf{f!ε~ωςεiγ'!;'

iμq~ις 2.400 δρχ. · τ ο Χρ6Υ()"

ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ
~

. Τύπου μέχρι σήμερα, όπως θα

νικά αποδεκτές και διαβάζον

Τυριά - Αλλαντικά
& κατεψυγμένα

~

μένων του Μεσολογγίου. Έ
κτοτε ο νομός μας κατέχει τα
σκήπτρα και την πρωτοπορία
του Ελληνικού Επαρχιακού

φανατισμό. Ιδιαίτερα οι εφη

οι δραστηριότητες των συλ
λόγων, οι εορτές και τα πανη
γύρια, τα χρονογραφήματα, τα
λαογραφικά και ιστορικά ανα-

Ο Πρόεδρος
Αλέξανδρος Σάββας
Η Γεν. Γραμματέας
Αγγελική Σταθοπούλου

γνώσματα σε άπειρες συνέ

ΑΥ.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 10ν
Νικολάου &Ερεχθείου 44 τηλ. 5444909

λ
r

'Ο

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 20ν:
ΏΤαξιαρχών &Μεταόβαυ 1 τηλ. 4950597· Κορυδαλλός
~.λ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
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Ιστορικά έγγραΦα Ποδολο6ίτζης
ιφ- από τη σ " λ . 4

Ευστ. Δημητρίου, Ιω. Καπώνη,
Ευστ. Κατσανού και Κων . Δη
μητρούκα.
7) Ένα αγρόν ες θέσιν « Γιο
λάκα» δέκα στρεμμάτων, πέντε
καλλιεργήσιμα και πέντε χέρσα
συνορευόμενον γύρωθεν με
ράχες και αγρόν Ιωάννου και
Φώτη Λιαρκάπη αξίας απάν
των 3.000 δρχ.
8) 13 αγελάδια εξ ων 6 μεγάλα
θηλυκά, ένα δαμάλιον, δύο διε
τή και τέσσερις μόσχους.
9) Τέσσερις ίππους εξ ων δύο
θηλυκά και άρρενα αξίας την
ζωήν 1.000 δρχ. με υποχρέωσιν
της Μαρίας Κορδώση θέσης
παραδώσει το 1/2 των άνω ακι
νήτων και τον εγγονόν τον
Ιωάννην Καταπόδην τον Νικό
λαον άμα τη

.....

Προικοσύμφωνον

(αχρονολόγητον)
Εις το όνομα της Αγίας Ζωο

ποιού και αδιαιρέτου Τριάδος,
του Αγίου Μεγαλομάρτυρος
Προκοπίου και παντών των Α
γίων.
Μία φοράδα .
Δύο ντουλάπια.
Δύο παπλώματα.

ματα.

Δέκα χεράμια.
Μια στρώση κιλιμίσια.
Μια στρώση χαραμίσια .
Ένα κιλίμι .
Τέσσερις κουβέρτες.
Δύο μαντανίες καραμελωτές.
Δύο μαντανίες μονές.
Μια βελέντζα.

Ένα τραγότσολο.
Δέκα σακκούλια.
Δέκα σενδόνια διάφορα.

δουζίνα

πετσετάκια

Δεκαπέντε
δρών.

υποκάμισα

αν·

προίκαν, ες μετρητάς δρχ. τεσ
σαράκοντα
χιλιάδας
δρχ.

τραπεζιού.
Ένα δισκόπανο .

Δεκαπέντε
δρών .

εσώβρακα

αν ·

(40.000) .

Δύο δουζίνες χειρομάνδηλα.
Δύο δουζίνες κάλτσες ανδρών .

Έναν κομόν.

Δεκαπέντε υποκάμισα γυναι·
κεία.

Δεκαπέντε εσώρουχα γυναι·
κεία.

Έξι σκέπες μάλλινες.
Τρεις δωδεκάδες χειρομάν
δηλα.
Τρεις δωδεκάδες σκαλτσούνια διάφορα.
Δύο σενδόνια κρεβατιού.
Ένα γύρο κρεβατιού.
Τρία τραπεζομάνδηλα.
Τρία μεσαλια.
Εικοσιτέσσερις μπόλιες τρα
πεζιού.
Εικοσιτέσσερις μπόλιες προσώπου.
Δύο τζακοποδιές.
Δέκα αγλαξές γυναικείες.
Οκτώ μεσοφόρια.
Δώδεκα πιάτα Ευρώπης .
Μια δωδεκάδα κουτάλια .
Μια δωδεκάδα πηρούνια.
Έξι μαχαίρια.
Τέσσερα ποτήρια νερού φιο
ράτα.
Ένα δίσκο με το σερβίτσιο
του.

Δύο στρώματα μάλλινα.
Οκτώ προσκέφαλα με ντύ-

Μία δουζίνα πετσετάκια γλυ
κού .
Μία

Δύο τάνγια χαλκοματένια.
Δύο τενταζερέδες χαλκοματένιους.

Ένα τηγάνι χαλκοματένιο.
Ένα νταβά χαλκοματένιο.
Αυτά τα δίδω ο υποφαινόμενος Κων. Ξεσφίγγης ως προίκα
ες την αδελφήν μου Γιαννούλαν
(σύζυγον Νώντα Λυμπέριου).

Προικοσύμφωνον
Εις το όνομα του πατρός και
του υιού και του Αγίου Πνεύ

ματος. Αμήν. Δίδω ες την θυγα
τέραν μου Κλεοπάτραν, ιδη,

Ένα μπαούλο .
Δύο στρώματα γεμάτα.
Οκτώ αμαμελάρια γεμάτα.
Δύο εφαπλώματα .
Δύο στρόσες .
Τρεις βελέντζες.
Μία τσέργα.
Δύο σαΙσματα.
Δέκα χεράμια.
Ένδεκα μανδανίες.
Ένα διάδρομο.
Δεκαπέντε σακούλια.

Δύο δουζίνες κάλτσες γυναι-

κών .
Δύο νυκτικά ανδρών.
Δύο ίδια γυναικών.

Ένα νταβά .

Οκτώ μισοφόρια .
Δέκα φορέματα .
Ένα πανωφόρι.
Τέσσερις ζακέτες.

Ένα τηγάνι.

Με την ευχή μου
Ιωάννης Καπώνης
Πεντάλοφο τη 6 Μαρτίου

1929

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Πέντε ταπέτα.

Τέσσερα φύλλα.
Τρεις μπέρτες.
Τέσσερις πάντες.
Τρεις κουβέρτες.
Δεκατέσσερα σενδόνια.
Τρία τραπεζομάνδηλα
τραπεζαρίαν .
Δύο ίδια μικρά.
Τρεις τζακοποδιές.
Έξι ζεύγη κουρτινάκια .

Τέσσερις ποδιές.
Δύο σκέπες.
Έξι σκεπομάνδηλα.
Ένα δίσκο .
Τρία ποτήρια νερού.
Έξι κουτάλια γλυκού.
Δύο ζεύγη φλυντζάνια .
Δύο ζεύγη ρακοπότηρα.
Ένα καφεκούτι.
Δύο τσεντζερέδες.
Δύο ταψιά.

~~BE'-'-'SS'MO"
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:
ΣΕ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΜΠΟΥΦΕ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΚΛ.π.

διά

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΥΡΟΠΙΤΤΕΣ -

2ΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

!ρία στορ .
Πέντε ζεύγη μαξιλάρια φιγούρας.
Επτά ίδια ύπνου.
Δύο καναπλίκια.
Δύο ζεύγη καναπε-μαξιλάρια.

Ένα Σταυρόν.
Μια πετσετοθήκην.
Μία εφημεριδοθήκην.
Μία βουρτσοθήκην.
Δεκαπέντε υποκάμισα ανδρών .
Δεκαπέντε παντελόνια ανδρών.
Δεκαπέντε ίδια γυναικών.
Επτά υποκάμισα γυναικών.
Οκτώ μπουτζάκια.
Έξι μεσάλια .
Τέσσερις δουζίνες πετσέτες.

ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΤΕΣ

ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ

Δημοσθένους 97 - Καλλιθέα
ΤηλέΦωνο 95 68049

y~

ΕΣτlΑΣΗ

ΟΠΤΙΚΑ
ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

Μ. Παπαδημητρίοu ~ G. Λα;Υσύρας
ΔIΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟVΟΠΤιΚΟV'·
Αιόλου

105 &

Πανεπιστημίου (Χαυτεία) 'a"

ΣΤΟΥΣ ΠΕΝΤΑΑΟΦΙΤΕΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

15%

Για να ντυθείτε χωρίς να ............ ξοδευθείτε

ΕΛΑΤΕ ΤA~ΓOIOY 153 στη Μεταμόρφωση

Α ΝΟΙΞΑΜΕ
και σας Π~p'ιμένouμε ,με, ότι αφορά
το καλο γυναικειο ενδυμα.

3240487

.

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
Τατοιου

153

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Τηλ.28.22.893

ΠΕΝΤΑΑΕΙφΕΙ
7
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Χαιρετισμός του Προέδρου της ΠΑΝΣΥ κ. Αλεξ. Σάββα
στο 30 Συνέδριο για τα Αιτωλοακαρνανικά Γράμματα
Αγαπητοί συμπατριώτες και

Φίλοι
Το 30 Συνέδριο για ω Αιτωλ/
κά Γ ράμμαω είναι αΦιερω
μένο σης αρχαιότητες της Αι

απειλούμενη μεωΦορά της. Το

αισθανόμαστε

υπερήΦανοι,

ω που έρχονται συνέχεια στο

επαναλαμβάνει κάθε χρόνο
στα ψηΦίσματά της που στέλνει
στις αρμόδιες αρΧές και συμ
παραστέκεωι σ' όλες ης προσ

τους καμαρώνουμε για το έργο

Φως. Επίσης ω αλλεπάλληλα

τους και ης επιτυΧίες τους και

περισταηκά

θέλουμε να τους βλέπουμε μέ

που Φιλοξενούν συχνόωω οι

σα απ' τους συλλόγους, ης ο
μοσπονδίες και την ΠΑΝΣΥ να

τοπικές εΦημερίδες, ω οποία
δείχνουν όη ω αρχαία μνημεία

βοηθοόν τη γενέτειρα και ν'

μας είναι βορά των αρχαιοκα
πήλων. Ακόμη ης ανυπολόγι

Ελλάδος κι έχει τρία σημεία α

πάθειες που γίνονται όων κα
λείωι.
Αλλά για το θέμα αυτό θ' α

ναΦοράς. Το ένα είναι η εκ
κλησιαστική κληρονομιά, το

εκλεκτό εισηγητή μας τον εκ

τωλ/νίας και στην έκδοση Πα
νεπιστrιμίου Δυηκής Στερεάς

κούσετε περισσότερα από τον

αντλοόν δύναμη απ' αυτήν.
Για ω μνημεία του νομού
μας το ενδιαΦέρον της ΠΑΝΣΥ
είναι συνεΧές και αμείωτο. Έ
τσι πολλά είναι ω υπομνήμαω
που έχει υποβάλλει στις αρμό
διες αρχές όπως επίσης και οι
εκδηλώσεις που έχει διοργα

δεότερο το Πανεπιστήμιο και
το τρίτο η πνευμαηκή δημιουρ

παιδευηκό κ. Βασ. Στάμο.

γία των Αιτ/νάνων. Τα δόο θέ
μαω που έχουν επιλεγεί όπως

που μας ω οποία, η Συν/νδία

βιβλίου και τόπου που γίνεται
στα πλαίσια αυτοό του Συνε
δρίου, θέλω να τονίσω όη η
ΠΑΝΣΥ διοργάνωσε στις 9 και
10 /3/1991 και 2 και 3/1994

μας με κάθε τρόπο αγωνίΖεωι

στον ίδιο χώρο την

να ω προβάλλει και να συμβά

Πανελλήνια Έκθεση Αιτωλ/
κοό βιβλίου και Τόπου αντί
στοιχα με μεγάλη επιτυΧία. Η

τες του νομού μας που διοργά

έκθεση αυτή με όλα ω βιβλία

αρχαιολόγο κ. Γιάννη Νεράν

και ης εΦημερίδες στη συνέ

καλά γνωρίΖετε, αΦοροόν δόο
κορυΦαία προβλήμαω του τό

λει στην επίλυσή τους.

Το σημερινό μας Συνέδριο,
όπως θα διαπιστώσετε από το
πρόγραμμά του, διαΦέρει από
ω κλασσικά συνέδρια με τους
πολλοός εισηγητές και ης πα

ρεμβάσεις, αΦοό περιλαμβάνει
δόο θεμαηκές ενότητες, ης
βραβεόσεις των Αιτ/νικών εΦη

μερίδων και περιοδικών και
την 3η Πανελλήνια Έκθεση

Αιτωλ/νικοό βιβλίου και Τόπου.

Αυτό ήων αναπόΦευκτο, πα
ρά τον αρχικό προγραμμαη

σμό μας, ιδιαίτερα μάλιστα με
τά την πραγματοποίηση πρόσ
Φαω εκ μέρους της ΟΣΥΤ του

Συνεδρίου για την ίδρυση Παν/
μίου Δυηκής Στερεάς Ελλάδος.
Έκρινε, λοιπόν, η Συν/νδία
μας μετά απ' αυτό όη δεν έπρε
πε να επαναλάβει το ίδιο πράγ
μα - που άλλωστε σημείωσε ε
πιτυΧία - αλλά να καλύψει το
θέμα δίνοντας σ' αυτό τη δημο

ΣυνεχίΖοντας με την έκθεση

1η

και 2η

χεια Φιλοξενήθηκε στη Ναόπα

κτο, στο Θέρμο, στο Αγρίνιο,
στο Μύηκα, στο Καινοόργιο
στις πολιηστικές εκδηλώσεις
που διοργάνωσαν οι δήμαρχοι
των παραπάνω πόλεων. Επίσης
η ΠΑΝΣΥ μέΧρι τώρα συμμε
τείχε στις μεγάλες εκθέσεις που
έγιναν στο Ζάππειο, στο πεδίο
του Άρεως στην Αθήνα και
στον Πειραιά.
ΠροΧώρησε ακόμη στην έκ
δοση βιβλίου με ω ονόμαω

και ης διευθόνσεις

350 Αιτ/νά

νων συΥΥραΦέων και είναι έ
τοιμη και να το επανεκδώσει
συμπληρωμένο, εάν βρεθεί

Το ενδιαΦέρον της όμως για
ω Αιτ/νικά Γράμμαω δεν στα
μάτησε εδώ. ΕτοιμάΖει από και

Χαρακτηριστικά
αναΦέρω
την εκδήλωση για ης αρχαιότη

μίου η ΠΑΝΣΥ
λυψε τώρα που
κε σοβαρόωτο
την Οικονομική

δεν το ανακά
δημιουργήθη
πρόβλημα με
Σχολή και την

χουν 300 συΥΥραΦείς με 700
περίπου βιβλία και 150 εΦημε
ρίδες και περιοδικά . Είμαστε
όπως βλέπετε, κοντά στους

Κοντά σ' αυτά ν' αλλάξει το
νομικό καθεστώς και να καλ

Αρχάιοτήτων στο Νομό μας.

Αρχαιοτήτων και οι κίνδυνοι
των μνημείων στο · Ν. Αιτωλ/
νίας» με εισηγητή τον καθηγη

τή Αρχαιολογίας και Τέχνης

του Παν/μίου lωαννίνων κ. Αθ.
Παλιοόρα. Επίσης πήραμε μέ
ρος με εισηγήσεις σε διάΦορα

συνέδρια όπως το Α' Διεθνές
Αρχαιολογικό Συμπόσιο που
έγινε στο ΜεσολόΥΥΙ στις 13,
14 και 15/12/91 ενώ το Δεύτε
ρο Συνέδριο ήων αΦιερωμένο
στη «ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΚΛΗΡΟ
Επειδή ένα σοβαρό πρόβλη
μα κράτησε μακριά τον πρώτο
εισηγητή για ης Αρχαιότητες

πω μερικά πράγμαω ακόμη

οποία βρίσκονται ω μνημεία
στην Αιτωλ/νία, με ω προβλή
μαω

που

2) Να ιδρυθούν ΕΦορείες

πνευμαηκοός

δημιουργοός, για τους οποίους

ω πολύ ενδιαΦέροντα ευρήμα-

μαηκό όπνο», το κλείσιμο των

ρεμβάσεις των βουλευτών μας

τον «ήχο των χηστών», όπως

άλλαξε το σΧέδιο του Οργανι
σμού του Υπ. Πολιησμού στο
οποίο δεν προβλεπόων ίδρυ
ση ΕΦορειών και με τη νέα
πρόωση, που βρίσκεωι προς
έγγριση στο Υπουργείο Δημό
σιας

Διοικησης

στην

οποία

πραγμαηκότητα και για το όη

αντιληΦθήκαμε

έγκαιρα

λέει κι ο ποιητής, που έχηΖαν
γύρω μας ω τείχη της απομό
νωσης και της εγκατάλειψης.

Κλείνοντας θέλω να σας δια
βεβαιώσω όη η Συν/δία μας θα
συνεΧίσει ης προσπάθειές της
και για τα δύο αυτά θέματα

προβλέπεωι η σύσταση ΕΦο

δηλ. και για να αξιοποιηθούν

ρείας ΒυΖαντινών Μνημείων με

τα μνημεία του νομού μας και

έδρα το Αγρίνιο και ΓραΦείο

να ιδρυθεί Πανεπιστήμιο Δυτ.

Προϊστορικών και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων, που θα στεγα
στούν στο παραδοσιακό κτίριο
Σωχωρίτη
που αγοράστηκε

Στερεάς Ελλάδας.

Πωλείται οικόπεδο 1.400
τετραγωνικά μέτρα με 33

από το Υπ. Πολιτισμού γι' αυτό

ελαιόδενδρα, στη θέση
Ραχούλια στο χωριό.
Το οικόπεδο είναι μέσα
στο σχέδιο του χωριού,

το σκοπό. Μέχρι όμως το σχέ

διο . να γίνει νόμος δεν μπο
ρούμε να μιλάμε για λύση του

άρτιο, οικοδομήσιμο και

Πωλούνται:
στρεμ. το καθένα, συ

αρ

είμαστε όλοι συνυπεόθυνοι για
την καθυστέρηση, τον «πνευ

δεν

Δύο αγροκτήματα

(60

Είναι επιτακηκή ανάγκη η ί

δρυση ΕΦορειών Αρχαιοτήτων

μαηών μπροστά σε μια τραγική

προτάσεις με ω αντίστοιχα αι

που έχει ο νομός μας

και διαΦύλαξη των μνημείων.

ΠΑΝΣΥ και των άλλων Φο
ρέων του νομού μας και ης πα

τήματά μας.

Θέλω να υπογραμμίσω: την
μοναδική πυκνότηω και τον
μεγάλο αριθμό των μνημείων

λιεργηθεί η ευαισθητοποίηση

Ήδη μετά από υπομνήμαω της

υπάρχουν και ης

χαίες πόλεις και 130 βυΖαντινά
και μεωβυzαντι~ά μνημεία) και

συμπατριώτες

μνημεία.

στον ίδιο Χώρο στις 3-12-1990
με θέμα «Η υποβάθμιση των

με ομιλητή τον

σχεηκά με την κατάσταση στην

Το θέμα της ίδρυσης Παν/

οδηγός στον οποίο ν' αναΦέ
ρονται όλα τ' αρχαιολογικά

και Πανεπιστημίων. Αύριο θα

9-11-1991

θα περιλαμβάνει και βιογρα
Φίες Αιτ/νών ΣυΥΥραΦέων. Τέ

γόρω περιοΧής.

Να εκδοθεί ένας πλήρης

των μνημείων στα οποία ανα
λογούν.

στις

υπηρεσίες και όλους τους Αιτω

Τριχωνίδας αλλά ενδιαΦέρει
όλο το Νομό και απαιτεί τη συ
στράτευση όλων των γιατρών
του νομού μας αλλά και της

4)

τουριστικός και αρχαιολογικός

ταΖη, με έκθεση ΦωτογραΦιών
των μνημείων του τόπου μας.
Επίσης τη συνέντευξη τύπου

νωσε η ΠΑΝΣΥ στον ίδιο χώρο

τον κ. Γιάννη ΝεραντΖή, θέλω
σαν Πρόεδρος της ΠΑΝΣΥ να

μή το νεοσόστατο σωματείο,
την Ένωση Αιτωλ/νων Λογοτε
χνών, η οποία συμμετέχει στο
Συνέδριό μας.
Στην έκθεσή μας συμμετέ

ρούμε απαραίτηω ω εξής:

νομού μας.

του κόσμου στην προστασία

πρακηκά των Συνεδρίων που

λος στήριξε απ' την πρώτη στιγ

μνημείων του νομού μας θεω

και ης αποθήκες όπου ευρί

σκονται και ν' αξιοποιηθούν ω
πανέμορΦα αρχαία θέατρα του

κονδύλια από τον προϋπολογι
σμό για να συνταΧθεί ένα ευρύ
πρόγραμμα
αρχαιολογικών
εργασιών. Τα κονδύλια πρέπει
να είναι ανάλογα με το μέγε
θος του νομού και τον αριθμό

ρό την έκδοση βιβλίου με ω

του Αγρινίου ή της Επαρχίας

αξιοποίηση και προβολή των

1) Να διατεθούν σημαντικά

σιότητα που πρέπει, ενημερώ
νοντας ης αρμόδιες αρΧές και

λοακαρνάνες, γιατί πιστεύει όη
αυτό δεν είναι υπόθεση μόνο

στες Ζημιές που υΦίστανται απ'

τον ανθρώπινο παράγοντα είτε
απ' ω Φυσικά Φαινόμενα.
Για την καλύτερη προστασία,

νώσει.

ΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΝΙΑΣ».

χορηγός .

αρχαιοκαπηλίας,

προβλήματος και δεν δικαιο

λογείωι εΦησυχασμός.
3) Να ιδρυθοόν αξιόλογα
Μουσεία στα οποία να συγκεν
τρωθούν τ' αρχαία απ' τα διά
Φορα μουσεία ανά την Ελλάδα

προσηλιακό.

4,5

'Εχει φάτσα κοινοτικό

δρόμο,

πλάτους

6

μέ

νεχόμενα, στη θέση
«Παράστα» στο χωριό.
Πληροφορίες στα τη

τρων στην ανατολική και

λέφωνα

ράσιμο Τσορ6αντζή, τη
λέφωνο (0632) 31378.

7516164

δυτική πλευρά του.
Πληροφορίες στόν Γε

και

9736682.

ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ· ΠΙΤΣΑΡΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

RIVER 51-ΟΕ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

ΦΟΡΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

-

ΠΤΥΧ. ΑΣΟΕΕ

Γραφείο: Αριστείδου

,.

ΤΗΛ . :

10-12, 60ς ορ. 10559
32.25.051 - ΟΙΚ . 80 .63.719

ΑΘΗΝΑ

.,

ΑΙΘΡΙΟΝ
Τώρα, ανοιχτά όλο το 24ωρο
Καφετέρια . Αναψυκτήριο· Ντίσκο
Σύγχρονες εγκαταστόσεις . Περιβόλλον Μαγευτικό
ΑΦΟΙΣΚΟΥΤΕΡΗ
0632 - 31453

ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΚΑΦΕΔΩΝ

-

ΠΑΓΩΤΟ

(Γ καζάν - Σuντριβάνι

-

ΓΛΥΚΟ - ΠΟΤΟ - ΧΥΜΟΥΣ - ΜΠΡΙΖΟΛΑ - ΜΠΙΦΤΕΚΙ
ΣΟΥΒΛΑΚΙ - ΧΑΜΠΟΥΡΚΕΡ - ΠΙΤΣΑ - ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ

- Ίσκιος - Δροσιά - Εξuπηρέτηση)

Διεύθυνση: Λευτέρης Τζακώστας

L
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Μαρτίου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και

με τη συμμετοχή όλων των κα
τοίκων γιορτάστηκε στο χωριό
η Εθνική μας γιορτή της 25ης
Μαρτίου.
Μετά

βραβεύτηκε η ΕΦημερίδα μας
~~
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για την ουσιασΤΙf<ή προσφορά τ""
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ανάπτυξη του νομού μας και την διατήρηση των
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Μεταμόρφωσης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΤΕ-ΣΟΥΤΤΑ) άρχισαν οι πρόβες στο
Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο
Αγρινίου για το έργο του Μπέρ
τολτ Μπρέχτ «ο καλός άνθρωπος

του Σε Τσουάν», που παρουσιάζε
ται από τις 9 Μαρτίου.
Με την μεγάλη αυτή παραγωγή
που είναι η 54η διαδρομή του
Θεάτρου,
θα
γιορτάσει
το
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου τα 15 χρόνια

στην γενικότερη

δεσμών μεταξύ των απανταχού συμπατριωτών μας.
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λειτουργίας του.
Το έργο «ο καλός άθρωπος του
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Σε Τσουάν» ανήκει ' στα κλασικά
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της

Με πρωταγωνίστρια την Άννα
Φόνσου (στο διπλό ρόλο της ΣΕΝ
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κλησία

του Σωτήρος, την εντυπωσια
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τιμώντας όσους προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες
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στην
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Δοξολογία

κή παρέλαση των μαθητών του

Η ΠANAITΩJιOAΚAPNANIKH ΕΥΝΟΜΟΕΠΟΝΔΙΑ
στη γενέτειρα πατρίδα μας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

τη

πρόσφατα ανακαινισμένη εκ

από τη σελ.

1

νη Φλέρη ιου Επαμεινώνδα, Α
ποστόλη, Πάνο και Δήμο Χαρ
δαλιά,
Μιχάλη
Παπαδημη
τρίοv, Κατάστημα Ηλεκτρικών
Ειδών Τσόμπος, Ιωάννα IKOVλlκαρίτη και στον πρόεδρο ιπς Α

δελΦόιπτας Γεράσιμο Καραί
σκο, που πρόσΦεραν σημαντικά
δώρα για την επιτυΧία της Λαχειο

Φόρου αγοράς τη βραδιά του χο
ρού.
Τ ο χορό τίμησε με την παρουσία
του ο πρόεδρος της Κοινότητας

Νίκος Στέλιος που ανταποκρίθη
κε στην πρόσκληση του Διοικητι

κού Συμβουλίου και ήρθε από IC
χωριό ειδικά για την εκδήλωση.

Νο 325 Φούστα ύφασμα, Νο
355 Φούστα παιδική, Νο 382 Η

λεκτρική σκούπα PhiIips, Νο

406 Παντελόνι γυναικείο ύφα
σμα, Νο 430 ταγιέρ ύφασμα,
Νο 451 Φούστα ύφασμα, Νο
475 Γυαλιά ηλίου ανδρικά, Νο
503 Ταγιέρ ύφασμα, Νο 527
Μούλτι με δώρο, Νο 554 Παν
τελόνι: ύφασμα, Νο 573 Μίξερ
Poyson με κάδο, Νο 601 Φούρ
νος μικροκυμάτων, Νο 629
Φούστα ύφασμα, Νο 655 Φού
στα γυναικεία, Νο 670 Γυαλιά
ηλίου γυναικεία, Νο 678 Φού
στα ύφασμα, Νο 683 Ταγιέρ ύ
φασμα, Νο 689 Φούστα ύφα
σμα, Νο 693 Ταγιέρ ύφασμα,
Νο 722 πουκάμισο γυναικείο
ύφασμα, Νο 745 Φούστα ύφα
σμα, Νο

774 Γυαλιά ηλίου Αν

δρικά, Νο

809 Φούτερ

ύφασμα,

Sony, Νο 44 Γυαλιά ηλίου γυ

Νο 828 Πουκάμισο γυναικείο
ύφασμα, Νο 851 Φούστα ύφα
σμα, Νο 875 Μούλτι με δώρο ,
Νο 901 Τηλόραση 14' Sony, Νο
901 Ταγιέρ ύφασμα, Νο 949

ναικεία, Νο 68 Ταγιέρ ύφασμα,

Πουκάμισο γυναικείο ύφασμα,

Νο 87 Φούστα ύφασμα, Νο 113
Μούλτι με δώρο, Νο 136 Παν
τελόνι ύφασμα, Νο 165 Ηλε

Φούστα ύφασμα, Νο

Λαχνοί που κερδίζουν
στη λαχειοφόρο του χορού
Νο 21 Κασετόφωνο διπλό

κτρικό μαχαίρι, Νο 199 Που

λόβερ Ανδρικό, Νο 220, Set
Παιδικό, Νο 245 Φούτερ ύφα
σμα, Νο 277 Γυαλιά ηλίου αν
δρικά, Νο 301 Ταγιέρ ύφασμα,

Νο

970

Μίξερ χειρός, Νο

999
1027 Τα
1045 Πουκά

γιέρ ύφασμα, Νο
μισο γυναικείο ύφασμα, Νο
1070 Γυαλιά ηλίου γυναικεία,

Νο 1096 Φούστα ύφασμα, Νο
1121 Ατμοσίδερο ΜουΙίΠθΧ, Νο
1148 Πουκάμισο γυναικείο ύ-

Δημοτικού Σχολείου και την '
κατάθεση στεφανιών στο μνη
μείο των ηρώων, ο πρόεδρος
της Κοινότητας Νίκος Στέλιος
πρόσφερε γλυκά και ποτά.
Τήν Αδελφότητα εκπροσώ
πησε ο έφορος Γιώργος Χαλ
δούπης, ο οποίος και κατέθεσε
στεφάνι στο μνημείο των Η
ρώων του χωριού .

κείμενα του μεγάλου δραματουρ
γού: αποπειράται να απαντήσει
διαλλεκτικά στο θέμα του «καλού»
και του «κακού» μέσα σε μια κοι·

νωνία όπου ο «πολιτισμός» προ ·
διαγράφει όρους παιχνιδιού, συν·
δυασμούς και συστήματα.

Τη σκηνοθεσία της παράστασης
του Αγρινίου κάνει ο Κώστας Ν.
Φαρμασώνης, τα σκηνικά

- κο
στούμια ο Μιχάλης Σδούγκος, τη
μουσική ο Κώστας Θωμαίδης και
την κινησιολογία ο Βασίλης Μυ
ριανθόπουλος.

Παίζουν οι ηθοποιοί με σειρά εμ
φάνισης: Νίκος Γκεσούλης, Λόπη

Δουφεξή, Μαριάννα Γληνού, Τά
σος Κορόζης, Βλάσης Ιώτης, Μα
ριλένα Λιναράκη, Γιάννης Παπα
θανάσης, Δημήτρης Πανταζής, Α

γαμέμνων Μπουγέλης, Στέλλα
ΦάΊτ, Γιώργος Μελισάρης, Άννα
Φόνσου, Βασίλης Κούρης, Χάρις
Καρνέζη.
Ευχαριστούμε
για την φιλοξενία
Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής
ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΦΑΡΜΑΣΩΝΗΣ

φασμα, Νο 1169 φούστα ύφα
σμα, Νο 1196 Ταγιέρ ύφασμα,
Νο

1225

Πλυντήριο

ρούχων

Siemens, 1236 Φούστα ύφα
σμα, Νο

1243

ναικείο

ύφασμα,

Πουκάμισο γυ

Νο

1254

Φο6στα ύφασμα, Νο 1265 Φρυ
γανιέρα, Νο
σμα, Νο

1273 Φούστα ύφα
1292 Φούστα ύφασμα,

Νο

Φούστα ύφασμα.
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ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΙΥΝΟΛΟΙΠΟΝΔΙΑ
(ΠΑΝΙΥ)
ΠΝΕγΜΑΤιΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ρογΜΕΛΙΩΤΩΝ
Σίνα και Δαφνομήλη ΤΚ 106 80
τηλ. κέντρο 3608885 - τηλ. προέδρου 3470021
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Σας γνωρίζουμε ότι τα νέα γραφεία της Παναιτωλοα

καρνανικής

Συνομοσπονδίας

θα

είναι

στο

εξής

στο

Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών στον 30 όροφο.
Η πλήρης διεύθυνσή μας, για την καλλίτερη επικοινω
νία σας μαζί μας, έχει ως εξής:

«ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
(ΠΑΝΣΥ)

Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών
Σίνα και Δαφνομήλη
Τ.Κ. 10680 ΑΘΗΝΑ
τηλ. κέντρο 36 08 885»
Με συμπατριωτικούς χαιρετισμούς
Για το Κ.Σ. της ΠΑΝΣγ

Ο Πρόεδρος

Αλέξανδρος Σάββας

Η Γενική Γραμματέας
Αγγελική Σταθοπούλου

