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

Μ 
Ε ΑΡΧΙΚΗ πίστωση 
10.000.000 δρχ. και 
με προϋπολογισμό 

μελέτης 39.291.222 δρχ. σύ
ντομα θα αρχίσουν οι εργα
σίες επισκευής Πνευματικού 
Κέντρου και Διαμόρφωσης 
Πλατείας στο χωριό. 

Το έργο θα εκτελεσθεί α
πό ιδιώτη εργολάβο που θα 
αναδειχθεί μετά από μειοδο
τικό διαγωνισμό σύμφωνα 
με το Νόμο περί εκτελέσεως 
Δημοσίων-ΊΞργων και -θα πε

ριλαμβάνεl'-' εργασίες ' ε'πι
σκευής του κτιρίου που στε
γάζεται το πνευματικό Κέ
ντρο (παλιό Σχολείο) και 

ΑΙΜΗΜΗ ΕΚΑΟΣΗ ΤΗΣ ΑΑΕλΦΟΙΗΙΑΣ ΠΕΜΙΑλΟΦ.ΙΩΜ ΑΘΗΜΩΜ 

ΧΡΟΝΟΣ 140ς 

ΑΡΙΘ . ΦΥ ΛΛΟΥ 60 

διαμόρφωσης Περιβάλλοντα 
Χώρου του παλιού Δημοτι
κού Σχολείου και της εκκλη
σίας. 

Επειδή όταν πήραμε την 
πληροφορία για το παραπά
νω έργο η εφημερίδα ήταν 
ήδη στο τυπογραφείο, ήταν 
αδύνατο να συγκεντρώσου
με περισσότερα στοιχεία. 

Λεπτομέρειες για την ε

κτέλεση του έργου, σχέδια 
μελέτης , αναλυτικές περι
γραφές εργασιών και ο ,τιδή 

ποτε άλλο που θα βοηθήσει 
για την KαΛUτερη ενημέρω
ση στο επόμενο φύλλο της 
εφημερίδας. 

Συνδρομή: 
1.000 δρχ. το χρόνο 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1997 
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ΑΦΗΓΗΜΑ 
Συνδρομές
Προσφορές «Η ΑΥnκρινή,' 'qxeQ» 

Αργύρης Αθανάσιος 5,000 Η νύχτα έπεφτε αργά, ολόγυρα, Ενιο το μαχαίρι 
. r Πετρόπούλος Αθανάσιος Ένα φεγγάρι .σάμπψς σφή- του ~σνιά qνεβοκατέβαινε 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ . . - Η Ελένη σύζυγος Νίκου του Σωτ. , 10.000 να πορτοκαλιού" κολυ- .. ιιάμποσες φορές!!! 
-' Η Μα.ρίασύζυγος' Άθα- Σκουτέρη γέννησ~ αγόρι. . Κουτρούλη,Καταρτζή Χαρά 10.000 . μπούσε θαρρέίς, ανάμεσα .' _ Απ' το μΙκρό καφενεδά-

νασίου Τσιλίκα' Ύέννησε αγό- - rt Λίτσα σύζυγος Γρη- Γούλας Ηλίας 15.000 από κάτι ξέφτια αναμαλ- κι παρακολο,μθούσαν όλη 
ρι. γόρη Καρα'ϊσκου γέννησε κο- Κουλουρή·Κούνα 'ξφη .5,000 . λιασμένα σύννεφd. Εκέί να . τη σκηνή οι ~αμιQYξς .του . 

-. ' Η Σ'ω', τηΩι' α , συ' ζυγος Ωίτσι. Κουλουρή Μαργαρίτα' . 5.000 λ ' 'Εβλ θ " θ' 
'Ι(' 'Ι(' 5 000 ωστόσο, έσμιγαν σε ιγο , επαν κα αρα το , υμα . Π.αν~,~ι·ω' τη ΞύσΤΩα γέννησε Ευχόμαστε να τους ζή- Χαρδαλιάς Αποστόλης , . , . ". , . ". 

" 'Ι(' • Β 'λ ' > ,' . '. 1 500 "κάνόντάς' τΌν όγκο ' τόυς ' . ποϋ . προσπαθούσε ' απε-αγ' όλι 'Κ'αι )ξb'λίtσί; (δίδυμά)::~ . ' σoυν~' . ,. ,... Σώκός ασι ης . 
~ Η Φ~τεινή σύζυγος Δημητρίου Νάσος 3.000 μια συμπαγή σκοτεινή μά- γνωσμένα να βρει μέρος α-

Κωνσταντίνου Γούλα γέννησε ΒΑΠΤιΣΕIΣ Καπώνης Αποστόλης 3.000 ζα κρύβοντας εντωμεταξύ πό κάπου να πιαστεί και 
, '-- Ο Νίκος Μακρής το γιο , ! Κιτιμές Βασίλης 2.000 τη σφήνα του ' φεγγαριόύ να ' •. κρατηθεί ' άτ~α'" πόδια 

αγoρι~ Η Δ~μητρα ' συζυγ'ός " του E~θ~μιo: ' '" . Βλαχάκης Κώστας 5,000 που παράδερνε σαν τον του .. , 
Δημήτρη Σ"αθελάκη γέννησε " . . , .. -':'" Ο . Σπύρος Γαντζούδης 'Κουτσουβέλης Σπύρος 2,000 ναυαγό μέσςι στ' άγρια κύ- Άδικος κόπος .... Κάν9-

, την κόρη Τoυ ,~υαγγελία. Σταθελάκης Παναγιώτης5.0ΟΟ ματα. 'Ωqπου το, 'κρυψαν ντας λίγα βήματα, το μόνο 
~γOΙΙΙΉ Ειiφ~d~'ύνη:" σύζυγος --:-' Ο Λάμπρος Μπλαχού- Κουτσουβέλης Λευτέρης 2.000 ολότελα. 
Νίκου Nτoiιλια γέννησε' αγό- ρας την κόρη του Ανθή. Κουτσουβέλης Στάθης 1.000 Η μπόρα ξέσπασε, Οι 

" - Ο Γιάννης Απ. Τσιλίκας Τζανής Κώστας 5.000 
ρι. , Σ ' 5 000 χοντρές βελόνες της βρο-. _ Η Παναγ·ιω, '. τα σ.ύΙ.υγος τον γιο του Απόστολο. Χαραλαμπους πυρος ' . 

, δ' Κ ' Γ ' Ταξ 2000 χής, έπεφταν με δύναμη Βασίλη Αλεξόπουλου γέννησε - Ο Ηλιας Κουκουρ ελης αππας ιωργος του , . 
αγόρι. , τον γιο του Παναγιώτη. Χαραλάμπους Γιώργος 3,000 πάνω στον πλακοστρωμέ-

_ Η Αντιγόνη σύζυγος - Ο Κώστας Σπ. Κάππας Καταπόδης Νίκος του Δρόσ . 2.000 νο δρόμο. Κι εκεί έσπαγαν 
Αλέξανδρου Κα'ίτατζή γέν,Υη- τον γιο του Σπύρο. Μπίκας Δημήτρης του Ανδρ. 2.000 ώσπου γινόντανε θρύψα-
σε κορiτσι. . ~ - Ο Χρήστος Λυμπέριος Σαλαγιάννης Δημήτρης λα. Συνάμα άφηναν θαρ-

- Η Πανιtyιώτα όύζύγος την κόρη του Ευανθία. του Παν, 1.000 ρείς έναν ήχο σαν από α-
Δημήτρη ,Β.άννα : γ~ν\ιησε ,κο- - Ο Σπύρος Γ. Σκουτέρης Σκουτέρης Νίκος 1,000 γκομαχητό ... έτσι σαν από 

., .. . ... , .... . ' : το γιο του Γεράσιμο. ' Φλέρης Αντώνης του Νώντα 5.000 , ο ο 
ρ.ιτσι. . " ' ,. , Ο θ 'δ Σ λ Τσιλίκας Μάκος 2.000 παραπ ν ... 
Ό; - β' Mμρί~ 'σύζυγοςΔη- - εο ωρος κου ικα- Πετρονικολο' ς Λα' κης 2.000 Παρ' όλα αυτά η αν,ταύ~ 
., , Κ' ., ί λ έ ,'" ρίτης το γιο του Γιώργο. ' λ ' λ 
μητ~η oυ~τρoυ η γ ννησεα- Στε' λιος Νι ' κος 5.000 γεια του η ιου που μο ις , .r .. , . , Ευχόμαστε να τους ζή_ 

γορι. ',' 1···· '.' ., ,. Δημητρίου Δήμος του Οδυσ. 3,000 είχε βασιλέψει, άφηνε στην 
.' - Η ' ·ΒαQ.~λική . σύζυγος σουν. 2 000 ατμόσφαιρα μια .δέσ.μη' 
.ι\θανάσίου Δημητρίου γ .. έννη- Φλέρης Χρήστος , 

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Σκουπίτσας Αντώνης 1.000 φωτός, που έκανε τον ου-
σε αγόρι. 5' 000 ' λ '" 
;: _ Η Λαμπρινή σύζυγος - Η Ελισσάβετ Γαντζού- Δημητρίου Γιώτα . ' ρανό να . άμπει όπως το 
Σπύρου Γα~τζoύδη γένΥ'ησε . · δη του Ευσταθίου με τον.θεό-,. Σκουτέρης Αντώνης τ?υ Διον, 5 .0οΡ Βόρειο Σέλας... " 
κορίτσι. - δωρο θέοδώρου. .' 'Κάππας Δημήτρης του Γιωργ . 1 ,000 Αυτό είχ~ σαν αποτέλε-
~ Η Νικολέτα σύζυγος - Η Νεκταρία Κατσούλα ' Μαζαράκης'Σωτήρης1.ΟΟΟ σμα να διακρίνεις καθαρά 

Νίκου Μακρή γέννησε αγόρι: : του Παναγιώτη με τον Πα~αγ. . , Σαγρ~ς Φ~της " 1.000 , στην άκρη μ~χρι το βάθος 
..,. ~HBαdιλι~ή ;σύζυγος · ,. Koύσόυλα 'αfτό τη Γoυριά. ~ ,,' , , ~(]γeης r:ια'!':'ηq : -. ,.' .• 1.000 του δρόμου μια θαμπή 

'Xρή'στoiιΣυγγ~ύνα γέvτησε ' - ·'O:'A.ν~ρέας Kατσoύλ~ς ' Kα~ωνηςΣπυρo~ · ~ ,ooo σκια ... Που ωστόσο 'έμοια-
;αγόρι. του Κώστα με την Γεωργια . Στελιo~ Σερaφε.ιμ ,, :000 ζε μ~α αξιοθρήνητη φιγού-
. - , Η ,Βασιλικη' · συ. 'ζυγο.ς Καλύβα από τn' ΛάQ'ισα , ,', .. : ~oρφιατης ~~~ηρης του Παν,2;00Ο ρ.α· . Αμέσω'ς λι'γα μέτρα πιο 

Ε .. • ',(- λ ' . , . ('. . , XC1λτόόfτης Μιχάλης τορ Θψ. 1.000 
Γιάννη Ζαγγανά γέννησε κο- υχομαστε κ~ α στεφανα , . Χαλτούπης Αποστόλης ' .. πίσω μια άλλη σκια, χειρο-
ΡίΤιiι. :. " .. ," ' ΓΑΜΟΙ του Θανάση . . 1.000 νομούσε χοροπηδώντας.: . 

- Η ΣταυΡ9ύλα . σύζυγqς . . Τσιλίκας Γι6ννής τω Γιώργ. 1.000 Κι όπως ύψωνε το χέρι, η 
:Χρήστου ; Χάρδαλιά γεννησε - Η Μαρία Κων. Μπίκα Τσιλι' .... ,ας Να' σος . 1.000 ' 

, , , ~ λάμα του μαχαιριου που ~oρί:τσι. ... . . με τον Δημητρη Γκατση απο ΚΟΥδυ' λ' ης Δημη' τρηςτου Θεοδ.5,ΟΟΟ ' λ 
. Η Μ' 'ζ Π' , κρατούσε στο χέρι ε αμψε ---., αρια συ υγοςα- τον'Αστακο, Αλεξόπουλος Νίκος 1,000 

.. Π λ ' γε'ννησε Ο Ν' Κ δ ' λ σαν την αστραπη' : και χώ- . ~oυ ετρονικο ου - ασος ~ν υ ης με Στέλιος Θεόδωρος 1.000 
κορίτσι. την Έ~η Λουκά από την Κα- KαρaίσKOς Γεράσιμος 10.000 θηκε σαν τ' . αστροπελέκι 

- Η ΔΙΟΥυσία σύζυγος τοχή, Φλέρης Νώντας 10.000 στην πλάτη ' εκείνής της 
Χρήστου Σαγρήγέννησε αγό-_ Ο Γιάννης Λάκκας με σκιας που πρωτοφάνηκε 
ρι. την Δήμητρα Κοκοτού από στη γωνιά του μικρόύ στε-

- Η Βασιλική σύζυγος την Κατοχή, Η Μηλιά σύζυγος νοσόκακου ... Ακούστηκε έ-
Ανδιιέα Κουκουρδέλη γέννη- - Ο Σπύρος Κονδύλης με Επαμεινώνδα Φλέρη να μουντό και υπόκωφο ε-
σε κορίτσι. την Μαρία Μαυρογιώργου α-, Αδ λ πιφώνημα: «Ωχ'!» Η φι-

- . Η Αικατερίνη σύζυγος πό την Αθήνα, ' προσφερε στην ε - γούρα, αν και στην αωcή 
Απόστολου Σκο:ιιτέρη γέννησε Εtιχόμαστε να ζη' σουν ευ- φο' τητα 150.000 δρχ. ' λ 'δ' 

τρικ ησε, ωστοσο . εν επε-κoρί~σι. τυχισμένοι . λλ' ξ λ θ ' 
. . Η Διαμάντω Κα- σε, α α ε ακο ου ουσε 

ραίσκου σύζυγός Δήμου Κοκ- ΘΑΝΑΤΟΙ να κάνει απεγνωσμένα βή-
μοτού γέννησε αγόρι. 'Εφυγαν από κοντά μας οι Πωλούνται: ματα ... Στη σκοτεινή γωνιά 

- Η Φανίτσα Παπανικο- συμ![ατριώτες : Δύο αγροκτήματα 4,5 του δρομάκου προσπάθη-
λάου σύζυγος ' Αλέξανδρου _ ΧΩη' στο ς ΚαΩαπάνος , . σε να κρυφτεί θαρρώντας 

'Ι(' 'Ι(' στρεμ. το καθενα , συ- λ ' , β Λασπιά γέννησε κορίτσι. του Γεωργίου . ότι θα γ ιτωνε απ το ρω-
- Η Τασία σύζυγος Γιώρ- _ Σπύρος Καλαμάτας του νεχόμενα, στη θέση μερό χέρι του ,δoλoφό~ 

γου Καραίσκου γέννησε κορί- Γεωργίου. «Ποράστο» στο χωριό. νου ... Στη στιγμή ένα ά-
- Πάνος Στέλιος , του [lληΡΟΦ_Qρίες " aTQ ,. τη- στραμα φώτισε .τα πάντα 

Αντωνιου '- -'- " λέΦωνα 7516164 και 
τσι. 

" . 

που κατάφερέ ήταν να πέ
σει μπρούμυτα στο λα

σπωμένο τώρα πλακό
στρωτο του στενού δρό
μου. Ενώ ο φονιάς, από 
πάνω ανεβοκατέβαζε το 
φονικό μαχαίρι; ' ώσπου το 
θύμα έπαψε να,·κινείται . 
Ο φονι-άς .τσαλαβουτώ" 

νταςσ.αν τον παλιάτσο μέ
σα ατο στενό δρομάκι που 
τώρα , γινότανε χείμαρρος, 
μπήκε '. σπρώχνοντας την 
πόρτα μέσα στο μικρό κα
φενεδάκι πνιγμένος απ ? το 
νερό της βροχής, κραδαί-
νοντας ακόμα . στο χέρι το 
φονικό μαχαίρι ... 

Σωριάστηκε πάνω σε 

μ~α ~~ρέκ~α; παραΥγέλ νο
ντας ένα ποτό. «Κάπελα 
φέρε μου κονιάκ ... llολύ 

κονιάκ .. . Ένα μπουκάλι!». 
Ο κάπελας έτρεξε αμέσως 
στις προσταγές του. Σκύ
βοντας λίγο το κεφάλι ρώ
τησε: «Τι έγtνε ξένε μου; Τι 
συνέβηκε; » . ~Eκεί νος γιόμι
σε ένα ποτήρι απ' το μπου
κάλι και κατεβάζοντας το 
μέχρι ' τον πατο είπε: 
«Απόψε... σκότωσα.. . τον 
αδερφό μου ... ΝαΙ καλά 

. ακούσατε. Σκότώσα τον 
: ... άδερφό μου!!». 

... Τότε σηκώθηκαν όλοι 
οι θαμώΥες και πατώντας 
στις μύτες των ποδιών και' 
με φωνή ραγισμένη ρώτη

σαν: «Γιατί ... ;». Κι εκείνος 
σκυμμένος κοιτώντας τους 
χαμηλά, απάντησε αργά, 
μισοσβησμένα: «Γιατί ... ή
τανε στην ... αντικρυΎή ό
χθη!!». 

- Ευανθία χήρα Ιωάννη 9736682. 
Κορδώση. 

- Ιωάννης Ηγούμενος του 
Αγοραίον (ΤΑΞΙ) Π Β Ν ΤΑΑ θφ EJ 

!IΠθ Δ θ Α θ ΒΙΤ]!Λ)) 

Διευθύνσεις σύμφωνα 

με το Νόμο 

Εκδότης - Ιδιοκτήτης 

Αδελφότης Πενταλοφιτών 

Αθηνών 

Σωκράτους'79-81 

Αθήνα - Τηλέφ. 52.41.185 

Υπεύθυνος ύλης : 

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας 

Υπεύθυνος Σύνταξης : 

Μιχόλης Τσορ6αντζής 

Φωτοστοιχειοθεσια - Εκτύπωση : 
«Μ. & Γ. ΖΩΡΖΟΣ Ο.Ε." 

Μεσολογγίου 10 & Μάνης 
Αθήνα - Τηλ . 33.01 .600 

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα 
ή μη, δεν επιστρέφονται 

Διονυσίου. 

- Σκουτέρη Γεωργία του 
Θεοδώρου . . 

- Σωτήρης Τσορβαντζής 

του Ιωάννη. 

- ' Χαρίδημος Τσορβα
ντζής του Χρήστου. 

- Ουρανία Κσρδώση σύ

ζυγος του Παναγιώτη Μπού

ρα. 

- Σωτήρης Σταθελάκης 

του Θωμά . 

- Πάνος Πετρονικολός 

του Δημητρίου , 

- Νίκα χήρα Γιώργου 

Χαλδούπη. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα 

που τους σκεπάζει . 

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

στο σχέδιο του χωριού, 
άρτιο, οικοδομήσιμο και 
προσηλιακό . 
Έχει φάτσα κοινοτικό 

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

ρόσιμο Τσορ6αντζή, τη
λέφωνο (0632) 31378. 

Δρομολόγια καθημερινά 
Πεντάλοφο - Αθήνα - Πεντάλοφο 
Παραλαβή και παράδοση και στο σπίτι σας 

Θεόδωρος Πετρονlκολόs 
Για να κλείσετε θεσεις τηλεφωνήστε στα τηλεφωνα: 
31267 Πεντάλοφο, 2624609 . 8838568 - 5241185 Αθήνα 

N€O 
ΓPλΦ€IO T€λ€TωN 
ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

(ΕΝΑΝΤΙ ΓΗΠΕΔΟΥ) 

ΤΗΛ. (0632) 92438. (0641) 48.875 - 52.154 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
, του Συμβουλίου Περιοχής 

:' ~ . , , 
:·της 7ης εδαφικης περιφερειας 
Αιτωλοακαρνανίας (έδρα Κατοχή) 
Στις 29 Οκτωβρίου 1996 

δημοπρατήθηκαν τα εξής 

έργα: 
1. Κατασκευή αποχέτευ

σης ομβρίων υδάτων στην 
Κοινότητα ΛεσινίουΌ 

2. Ασφαλτόστρωση δρό
μου από νεκροταφείο - Επι
σκοπή Μάστρου. 

3. Δημοσιεύτηκε πρό
σκληση Γραφείων Μελετών 
για την εκπόνηση της μελέ
της έργου: «Βιολογικός κα

θαρισμός - αποχέ:rευση των 
6 κοινοτήτων - Μελών του 
Συμβουλίου Περιοχής 7ης 
Εδαφικής Περιφέρειας Αι
τωλ/νίας» ύστερα από από
φαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Σ.Π. 

Η εκπόνηση της μελέτης 
θα στοιχίσει περίπου 
10.000.000 δρχ. και το έργο 
του βιολογικού καθαρισμού 
και αποχέτευσης υπολογίζε
ται αρχικά στα 600.000.000 
δρχ. 

(Ακολουθεί η πρόσκληση 
Γραφείων Μελετών) 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
7ης ΕΔΑΦ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΝΡΝΑΝΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. 145 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ' 

1. Ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου περιοχής της 
']ης Εδαφικής Περιφέρειας 
:' Ν. Αιτωλοακαρνανίας προ

. κειμένου να αναθέσει την 
εκπόνηση της μελέτης «Βιο
λογικός Καθαρισμός - Απο
χέτευση των 6 Κοινοτικών 

, μελών του Συμβουλίου Πε
. ριοχής της 7ης Εδαφικής 

Περιφέρειας Νομού Αιτωλο
ακαρνανίας» προσκαλεί 

;σύμφωνα με τις διατάξεις 
'του Ν. 716Π7 «περί αναθέ

'σεως και εκπονήσεως μελε
τών» και ύστερα από την 
18/96 Α.Δ.Σ. του Σ.Π. τα εν
διαφερόμενα γραφεία μελε
. τών ή συμπράξεις γραφείων 
μελετών να εκδηλώσουν το 
"ενδιαφέρον τους εντός 20 
ημερών από την δημοσίευση 
της παρούσας πρόσκλησης 
στο ενημερωτικό Δελτίο του 
ΤΕΕ. 

Η προεκτίμηση της ,αμοι

βής ανέρχεται στο ποσό των 

10.000.000 δραχμών . 
Οι εκδηλώσεις ενδιαφέ

ροντος θα έxo~ν κατατεθεί 
με ευθύνη των ενδιαφερο
μένων στο πρωτόκολλο του 
Συμβουλίου Περιοχής εντός 
της παραπάνω ορισθείσης 
προθεσμίας. 

2. Γίνονται δεκτές αιτή 
σεις γραφείων μελετών ή 

συμπράξεων γραφείων με

λετών, τα οποία διαθέτουν 
γελετητικά πτυχία Β' για 

την κατηγορία 13 (υδραυλι
κές μελέτες). Επίσης θα υ
ποβληθούν δηλώσεις συνερ
γασίας ειδικών επιστημό
νων, εξειδικευμένων στο α
ντικείμενο, ως συμβούλων 
των γραφείων. 

3. Στην εκδήλωση ενδια
φέροντος θα περιέχονται τα 
εξής στοιχεία: 

3.1. Αίτηση. 
3.2. Φωτοαντίγραφα των 

μελετητικών πτυχίων. 
3.3. Πίνακες με τις μελέ

τες που εκπονούνται τώρα 
από τα γραφεία, οποιουδή
ποτε φορέα, ανεξάρτητα α
πό την πηγή χρηματοδότη
σης. 

3.4. Πίνακες οι οποίοι θα 
αποδεικνύουν την εμπειρία 
του γραφείου ή της σύμπρα
ξης των γραφείων σε μελέ
τες παρομοίου χαρακτήρα 
με την υπό ανάθεση, δηλαδή 
μελέτες λυμάτων καθώς και 
μελέτες περιβαλλοντικών ε
πιπτώσεων οι οποίες έχουν 
εκπονηθεί από τα γραφεία. 

3.5. Πίνακες με το διατι
θέμενο από τα γραφεία εξο
πλισμό και στο σχετικό λογι- ' 
σμικό το οποίο θα χρησιμο
ποιεί για την εκπόνηση της 
υπό ανάθεσης μελέτης. 

3.6. Πίνακας στον οποίο 
θα αναφέρεται το επιστημο
νικό και βοηθητικό προσωπι
κό της ομάδας εκπόνησης 
της μελέτης. 

3.7. Υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/86 στην οποία 
θα βεβαιώνεται αφ' ενός η ι
σχύς του mυχίου και της έ
δρας των γραφείων Μελε
τών και αφ' ετέρου η αλή

θεια και η ακρίβεια των πα
ραπάνω πινάκων με στοιχεία 
3.3, 3.4, 3.5 και 3.6. 

3.8. Δηλώσεις αποδοχής 
της συνεργασίας από τους 
ειδικούς επιστήμονες του ε
δαφίου 2 στις οποίες θα α
ναφέρεται ότι η αμοιβή τους 
ουδόλως θα επιβαρύνει την 
αναθέτουσα αρχή , αλλά τα 
υποβάλλοντα την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος γραφεία. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται 
για πληροφορίες στο γρα

φείο του Συμβουλίου Περιο
χής , 7ης Εδαφικής Περιφ. 
Νομού Αιτωλ/νίας , στην Κα

τοχή (30007) τηλ. 0632-
93585. 

Κατοχή 25-10-1996 
Ο Πρόεδρος του Συμβου

λίου Περιοχής 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΦΟΡΟΛ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΠΤΥΧ . ΑΣΟΕΕ 

ΓραΦείο: Αριστείδου 10-12, 60ς ορ . 10559 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ . : 32.25.051 - ΟΙΚ . 80.63.719 

Οα νόσηι.: Κεραμίδαι.: 
θ ΙΙΒΥχωριαl'ός ρας 

καllιιέΧl'nς · 
ιρα ΥουδιιιιιΙς 

που διαπρέπει 

~ 
νεπανάληmες μουσικές 
βραδιές και αl1έραντο 
κέφι μας χάρισε το κα

λοκαίρι στο χωριό με το συ
γκρότημά του, ο συγχωριανός 
μας καλλιτέχνης - τρργουδι
στής Θανάσης Κεραμίδας. 

Με την ευρηματική τεχνική 
του και την απαράμιλλη εκφρα

στική του αίσθηση, με το πλού
σιο ρεπερτόριό του ηου καλύ
mει .όλη τη γκάμα της μουσι
κής (δημοτικά, λαίκά, ζείμπέκι
κα, ρεμπέτικα, χορευτικά , μο
ντέρνα και άλλα), καταξιώθηκε 
στο χώρο του και βαδίζει σί
γουρα προς την επιτυχία . . . . 

του στην πίστα, η ταπεινοφροσυνη και η σεμνοτητα του, η αγαπη του για το τρα

γούδι, η ακάματη εργατικότητά του και πάνω απ' όλα η χαρακτηριστική φωνή του το\( KaTq
τάσσουν μεταξύ των πρώτων στο είδος του και μας κάνουν να πιστεύουμε πως σύντομα θά 
έρθουν μεγάλες επιτυχίες. . 

Η εφημερίδα και ιδιαίτερα η στήλη εύχεται στο φίλο και συγχωριανό Θανάση υγεία και 
χαρά, επιτυχίες πολλές, δίσκους και σουξέ. 

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. 

Φ INTERAMERICAN 
ΣπγΡΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ 
Γαμπρός Γεωργίου Ταξ. Κόππα 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔ ΥΤΙΚΟΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥ ΛΟΣ 

INTERAMERICAN 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

ΥΠ/ΜΑ: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350 
ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 94.21.301 FAX: 94.22.852 
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 93.26.093 

. . 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ· ΠΙΤΣΑΡΙΑ RIVER SIDE ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ 

ΑΦΟΙ ΣΚΟΥΤΕΡΗ 
0632 - 31453 

ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΦΕΔΩΝ - ΠΑΓΩΤΟ -
ΓΛΥΚΟ - ΠΟΤΟ - ΧΥΜΟΥΣ - ΜΠΡΙΖΟΛΑ - ΜΠΙΦΤΕΚΙ -
ΣΟΥΒΛΑΚΙ - ΧΑΜΠΟΥΡΚΕΡ - ΠΙΤΣΑ - ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ 
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Ιστορ-ικ:ά έγγραΦα Ποδολο6ίτζ ης 
Η κυρα-Βασιλική 

και ο Πύργος της Κατοχής 
Στην εφημερίδα της Κατοχής «Oινιάδες>~ έχουν γραφεί αρ

κετά για την κυρα-Βασιλική και τον Πύργο της Κατοχής. 
Θάθελα και εγώ από τη μεριά μου και από το αρχείο μου να 

δημόσιεύσω μερικά ανέκδοτα έγγραφα που αναφέρονται εις την 
ζωή της κυρα-Βασιλικής και τον Πύργο (Κούλια). 

Ήτοι μια μικρά βιογραφία της η οποία δημοσιεύθηκε το 

1901 εις τον «ΝΕΟΝ ΑΙΩΝΑ», ένα πληρεξούσιον έτους 1830 
των αδελφών Κίτζου, ένα πληρεξούσιον στα 1837του Πύργου α
πό τους αδελφούς Κίτζον και τον Π. Ράγιον και έναν λογαρια
σμόν εξόδων επισκευής του Πύργου υπό τον Κωνστ. Ζήση έτους 
1831 κατ'εντολήν του Γ. Κίντζου. 

ΝΕΟΣ ΑΙΩΝ Φυλλ. 60/tτoς B/9~9-1901 ' 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ. ΗΜΕΡΑΙ ΑΛΗ ΠΑΣΑ 
Η Βασιλική ήτο θυγάτηρ του παχθείσης σχεδόν παρεφρόνη-

εν τη Κωμοπόλει Πλεσιβίτσα σεν εκ της λύπης του, αύτη ό-
της Επαρχίας Φιλιατρών, εγκρί- μως αναmυσσομένη εν χαρίτι . 
του πολίτου Κονταξή, από νεα- και καλλονή πεπροικισμένη δε 
ράς ηλικίας η φήμη παρίστα αυ- υπό νοημοσύνης και συνέσεως, 
τήν ως το ωραιότερον πλάσμα προσέκλυσε ταχέως την προ-
της Ηπείρου. Συγγενής τις εκ σοχήν του Αλή, εγένετο εκού-
μητρός της Βασιλικής, η γραία σα ακούσα η πρώτη ευνοουμέ-
Μαρίνα Τσάτσαινα, εκ κερδο- νη του, άγουσα και φέρουσα 
σκοπικού υπολογισμού αγομέ- αυτόν, ' κατά ' βούλησιν. Όταν 
νη, μετέβη ες lωάννινα και ανε- βραδύτερον εγένετο 18ετις ο 
κοίνωσεν ες τον Αλήν την ύ- Αλής την ενυμφεύθη νομίμως, 
παρξιν του μυροβόλου τούτου πλείστας δ' υπηρεσίας προσέ
άνθους , ούτινος υπεσχέθη να φερεν αυτή εις Χριστιανούς και 
συντρέξη την απαγωγήν. Οθωμανούς εις πολλάς περι-

Ο Βεζύρης υπεσχέθη αυτή στάσεις κατωρθώσασα και αρ
πλουσίαν αμοιβήν και απέστει- κετούς να διασώση εκ του βρό
λεν Βοχαντζαρέους, οίτινες χου του δημίου. 
παραλαβόντες παρά της γραίας Παρόλας δε τας προσπαθεί
την Βασιλικήν, την είχεν αύτη ας των οικείων του Αλήόπως η 
καλέσει εις τον οίκον της από- Βασιλική εξωμόση αυτούς όχι 
ντων των γονέων της, έφεραν μόνον διετήρησεν το θρήσκε υ
αυτήν εις τον γυναικωνίτην, μά της αλλά και μικρόν εντευ
δωδεκαετή τότε ούσαν. κτήριον οίκου ίδρυσεν εν των 

Ο ταλαίπωρος πατήρ της α- γυναικωνίτη , όπου ήρχετο ιε-

ρεύς και ιερούργει. 
Διηγούνται ότι όταν απεφά

σισεν ο Αλής να την νυμφευθή 
και επιμόνως απήτει παρ' αυτής 
να εξισλαμισθή, προσήλθον αύ
τη προς τον Αλή μελανείμων 
και φερούσα επί του λαιμού ηρ

τη μένον σταυρόν μέλανα επί
σης. Γονυπετούσα δε προ του 
Βεζύρη και κρατούσα τον σταυ
ρόν του είπεν μετά θάρρους ότι 
μόνον το σώμα της είναι ιδικόν 
του αλλά η ψυχή της ανήκει ο
λόκληρος εις τον Θεόν τον πα
τέρα της, εκ του οποίου ουδε
μία ανθρ~πίνη δύναμις θα δυ
νηθή να την αΠοσπάση. 

Ήτο δε τόσον θελκτική εν 

τη μελανείμονι περιβολή και τη 
θρησκευτική εξάρσει η καλλο-

Έρευνq -
του πρώην Προέδρου 
της Αδελφότητας 
ΜΙΧ. ΣΚΟΥΤΕΡΗ 

νή αύτη ώστε ο Αλής εν γοη
τεία διατελών, ανήγειρεν αυ
τήν και θέσας επί των γονάτων 
του, την ησπάσθη διαβεβαιώνο
ντας ότι είναι ελευθέρα να λα
τρεύη τον θεόν τον πατέρα 
της. 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΝ 
Έχοντες εμείς τα αδέλφια 

κυρα-Βασιλική, Γεώργιος Σί
μος, Νικόλαος και lωάννης Κί
τζος κοινήν όλων μας την περι
ουσίαν και μη δυνηθέντες άχρι 
τούδε, ένεκα των προλαβου
σών ανωμαλιών να προβλέψω
μεν εις τας διαφόρομς υποθέσ
σεις μας δοσοληψίας και άλλα 
κοινά συμφέροντά μας, απεφα
σίσαμεν εκ συμφώνου να επα
να~άβωμεν και διευθετύσωμεν 
αυτάς, αναδεχόμενος εις εξ η' 
μών το τοιούτον βάρος, επ' αυ-

.... στη σελ. () 

:GOAGOLIS 

ΒΑΣ. & ΚΩΝΣΤ. ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Ο.Ε 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΜΙΑΟΥΛΗ 21 - ΑΘΗΝΑ "δ" 3219100 
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΘΗΣΕΩΣ 144 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ "δ" 9583035 
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ' ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 - ΜΠΡΑΧΑΜΙ 

FAX: 3219442 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

o biI 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 
* ΑΠΟΛ ΥΜΑΝΣΕΙΣ 
* ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ 
* ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ 

Α γαπηπ μας 'ιλε, 
Γειά σας και καλ6 χεψώνα. 

Σκοπ6ς της ιιημεpNtις μας παpoυtιfας 
κοντα t1J1ς ε/ναι να σας πληροφορπσ0υμε 
6π με τα ιδι6κτητα 8υτlα μας, .ΠΑΝΕΤΟ/ΜΑ 
δ/νου με το δυναμικ6 μας παρών για την 
άμειιη εξυπηρtτησή σας ιπην παράδοιιη 

Για παραγγελίες ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ 
στα τ~λέφωνα: 

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

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
γρήγορα - υπεύθυνα 

του πετρελαΙου ιιας εντ6ς 24 ΩΡΩΝ με 
την ιιυνtπεια και σε οποιοδήποτε tιτεν6 

δρ6μο_ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Τηλεφωνήστε και κερδίστε 

13 , ., Ι :4 : Ι , Ι χ.) t ,χ.] J.' , 
ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ 1:f;'ljt.1I:!'I:"iil,li'nlιltlιfι'Q'I~I "'iJ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ 

Ένα άριστα εκπαιδευμένο 
προσωπικό . σας 

προσφέρει υπεύθυνη και 
γρήγορη έκδοση των 

λογαριασμών 
κοινοχρήστων της 
πολυκατοικίας σας , 

ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: 

Ι ΘΑΚΗΣ 66 ΠΕΙ ΡΑΙΩΣ 103 ΒΕΤΚΟΥ 72 
86,24.422 48 ,20,373 92,34,223 

Ό" 86,78,983 "Q' 48.28,626 
86.1 3,280 48,28,625 11 92,29,11 Ο 

FAX: 86,11,641 FAX: 48.28,625 92.46,783 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1n1Ϊji:l;:'l~1 
ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

o biI 
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Για να ντυθείτε χωρίς να ............ ξοδευθείτε 

ΕΛΑΤΕ ΤA~Γoloγ 153 · στη Μεταμόρφωση 

Α ΝΟ/ΞΑΜΕ 
Ι Ι ι 

και σας περιμενουμε με οτι αφορα 

το καλό γυναικείο ένδυμα. . 
Ελάτε να μας γνωρίσετε και θα εκπλαγείτε από τις 

ασυναγώνιστες τιμές μας!!!!! 

ΖΑΧΑΡΟ ΠΛΑΣΤΙ ΚΗ 
iiBIΞI"'I"'ISSIMO" 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ: 
ΣΕ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΜΠΟΥΦΕ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΚΛ.π. 
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΤΥΡΟΠΙΤΤΕΣ - ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΤΕΣ 
ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε. 
Δημοσθένους 97 - Καλλιθέα 

ΤηλέΦωνο 95 68 049 

~l 
Η, 

Ι 
Ι 
ι 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ 

Τυριά· Αλλαντικά 
& κατεψυγμένα 

Τατοιου 153 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
Τηλ.28.22.893 

r.~ 
ΕΣΤΙΑΣΗ 

. ΟΠΤΙΚΑ 
ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ 

Μ. Παπαδημητρίου 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟΠΤιΚΟΣ 

Αιόλου 105 & Πανεπιστημίου (Χαυτεία) 1r 3240487 

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

Cu ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ~ 



-ΠΕΝΤΑ, ΑΒφ9 
6;. _________ --------__ --(( π EJ Δ EJ Α EJB'I Τ 1'1\ ))---------..;;...----------

Ιστορικά έγγραΦα Ποδολο6ίτζης 
.... από τη 'σr.λ. 4 

τό τούτο λοιπόν αυτοπροαιρέ
τως συνεφωνήσαμεν ημείς κυ-

' ρα-Βασιλική , Σίμος, Νικόλαος 
και lωάννης και διά του παρό
ντος ιδιαιτέρου Γραμματέως ό
περ θέλει έχει την ισχύν και το 
κύρος , εν παντί τόπω και κριτη

ρίω εκλέγομεν και αττοκαθιστώ
μεν από την σήμερον κύριον 
και γενικόν μας επίτροπον τον 
έτερον αδελφόν μας Καπετάν 

, Γεώργιο όστις και δέχεται ες ό
λας τας υποθέσεις και προστα-

, γάς ες κινητά και ακίνητα, ό
πως ενεργεί και διευθύνει τα 
πάντα, διά τον εαυτόν του και 
δι' ημών ως ήθελε γνωρίζει 

, προς την κοινήν ωφελείαν συμ
, φερότερον, παραχωρούντες δε 
ημείς αυτού πλήρη, απεριόρι
στον ' εξουσίαν και εξαιρέτως 

, σκοπόν έχοντες ημείς να εκ-

ποιήσωμεν ,ή συναλλάξωμεν τα · 

οποία ες Λάρισαν έχομεν οι α
δελφοί Τσιφλίκια, το μεν , ές 
Τ ρίκαλα λεγόμενον Βοεβόδα 
το δε ες Θεσσαλίαν λεγόμενον 

: (Καρδίκι;) καθώς και να λάβω
, μεν τα όσα χρήματα και άλλα 
είδη εις ημάς όλους, αδελφών 

, και αδελφής ανήκοντα και κρα
τούμενα κατά τούτης Υψηλής 
Πόρτας Σουλτάνον, ως διαλαμ
βάνει το ανά χείρας μας κατά
στιχον, το οποίον επί τούτο ή

δη παραδίδομεν εις τον άνω
θεν επίτροπόν μας , θέλομεν ω
σαύτως και κατά τσUτο να έχη 
την ιδίαν πλήρη και απεριόρι

, στον δύναμιν και εξουσίαν ο 
, αυτός επίτροπός μας κ . :Γ εώρ
γιος Κίτζος οίον τα μεν δύο ά

νωθεν Τσιφλίκια να εκποιήση ή 
ανταλλάξη ή και μέσω αυτών α-

γοράση άλλα πράγματα καθώς 
ήθελε ωφελιμότερον , τα δε , 
παρά τον Σουλτάνον χρήματα 
και είδη να ζητήση και λάβη αύ
τα εξ ονόματός μας , ' μετερχό-
μενος διά τούτο οποιοδήποτε 
τρόπον ή μέσον και" , εισέτι ό
θεν η χρεία το καλέση . Όθεν 
κατά συνέπειαν της παραχωρη

θείσας εις αυτόν πληρεξουσιό
τητος δίδεται να παρουσιάζη α~ 
ναφοράς δέχεται κλπ. 

Εν Μεσολογγίω τη 
3016/1830 

Βασιλική Κίτζου, Νικόλαος, 
Σίμος, Γιάννης, Γεώργιος Κί

τζος 

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΝ 
Εν Αγρινίω τη 2/4/1837 έ

τους παρουσιασθέντες προσω
πικώς σήμερον, ημέραν Τετάρ
την και ώραν 5 Π.μ. ενώπιον ε-

μου ' του , Ειρηνοδίκου Αγρινίου 
και συμβολαιογράφου Αναστ· . 

. Evcn'aeiOU ' εις το εν τη οικία 
του Κωνσταντίνου Τ ρύγονον 
Γραφείον του Ειρηνοδικείου οι 
κ. Γεώργιος Κίτζος, συνταγμα
τάρχης, κάτοικος ενταύθα και 
ο Π . Ράγκος διοικητής Τριχω
νίας κάτοικος ωσαύτως επί πα
ρουσία δύο μη εξαιρετέων του 
νόμου μαρτύρων κ . Γεωργίου 
Λούλα και Αθαν . Σπανού εμπό
ρων αμφοτέρων και κατοίκων 
ενταύθα, οι ρηθέντες ωμολόγη
σαν και εζήτησαν να γενή Συμ
βολαιογραφικόν ότι ο ειρημέ
νος Γεώργιος Κίτζος δυνάμει 
του από 2/6/1830 πληρεξού
σιόν του διδόμενον 'παρά της 
ποτέ αδελφής του Βασιλικής 
και των αδελφών του (του ο
ποίου αντίγραφον ΠQρεπέ:rαι) 

ΕΠΙΠΛΟΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 

(U} ~ιUι ΠΑΝΤΟΣ ~ 
ΕΠΙΠΛΑ 

Fffi f1F1 ΤΥΠΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ 

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 49 - ΑΣnΡ/rΟΣ 

ΤΗΛ. 55 76560 - 55 70 785 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΟΠΛ. ΞΕΝΟΔοχεΙΩΝ 

και το οποίον δυνάμει της υπ' 
αριθ. 211 /29 αποφάσεως του 
εν Μεσολογγίου δικαστήριον 
των Πρωτοδικών έλαβε πλήρη 

δύναμιν το δικαίωμα της κατο
χής το οποίο έλαβε επί του Πα
λαιού Πύργου ομού με την περί 
αυτού Μάνδραν και περιφέρει

αν, κείμενον εις το χωρίον Κα
τοχή του Δήμου Οινιάδος, επι
σκευάσας και τελειοποιήσας 
αυτόν δι' ιδίων εξόδων ως φαί
νεται σήμερα με όλα αυτά, δι
καίωμα , ύλην , κατασκευήν κλπ. 

και ό,ΤΙ άλλο προνόμιον , τα ε
πώλησεν σήμερα ες τον κ. Πα
ραγκόν ειρημένον' διά δρχ. 
1930, τας οποίας έλαβεν επί 
χείρας ο Γεώργιος Κίτζος , πω
λητής, αμέσως και ανελιπώς, 
και να αποξενεύεται από του 
να ην αυτός και οι κληρονόμοι 
αυτού και πάντες οι συγγενείς 
του από τον πωληθέντα πύρ
γον και να είναι του λοιπού ο α
γοραστής Παν. Ράγκος πάντα 
ανενόχλητος. Ούτως εγένετο 
το παρόν πωλητήριον το οποί
ον αναγνωσθέν μεγαλοφώνως 
και ευκρινώς ενώπιον πάντων 
των ειρημένων, υπεγράφη κατά 
τους 'όρους του άρθρου 185 
του Συμβολαιογραφικού Νό
μου . 

Ο Πωλητής 
Γεώργιος Κίτζος 
Ο Αγοραστής 
Παν . Ράγκος 
Οι' Μάρτυρες 

Γ . Λουλας , Αθ . Σπανός 

Εθν. Κτημ. Φ. Α1/17-1844 

ΠΥΡΓΟΣ ΚΑ ΤΟ?<ΗΣ 
Πιστοποιώ τη καθαρά συνει

δήσει ο υποφαινόμενος Κων
σταντίνος Ζήσης, Αρχιτέκτων, 
όπου εδούλευσαν εις Κατοχήν, 
εις τον Εθνικόν Πύργον, απ' 
αρχής έως όπου εδούλευσα εις 
Κατοχήν, εις τον Εθνικόν Πύρ
γον, απ' αρχής έως ούτου ετε
λείωσεν η οικοδομή, διά διατα
γής του Γενναιοτάτου Στρατη
γού κυρ . Γεωργίου Κίντζου, κα
τά την ανά χείρας του διαταγή 
παρά του ευγενεστάτου εκτά

κτου Επιτρόπου της Δυτικής 
Ελλάδος κυρ. Κωνσταντίνου 
Ράδου , ότι σήμερον εθεωρήσα
μεν παστρικόν τον λογαρια-

Από Μαστρογεώργη για την Κερσίαν από Καμπερ 

100 σανίδες τριετείς διά ρεγίνας 2 
Ναύβλα και κουβαλικά 

42 ομοίας (σανίδας) προς γρόσια 4.50 
Ναύβα και κουβαλικά 
Κκαρδιά και διάφορα σιδερικά 

8 κλειδωνιές διά τας πόρτας και παράθυρα 

1192 Δια ασβέστι από Ανατολικόν 
και κεραμικά και (γύψο ;) 
καιΤραγόμαλα 

1 Ο χιλιάδες κεραμίδια προς γρόσια 51 
και εργατικά 
Διά δύο άλογα που εκουβαλούσαν κεραμίδια 

χώμα και νερό 
Διά 4 ανθρώπους όπου εκουβαλούσαν ξυλικά , 
κεραμίδια και δι' άλλες δουλειές της οικοδομής 

γρ. 2784 
405; 

25 
189 
20 

672,20 

» 

» 

» 

» 

» 76,90 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

4172.10 
119:80 
60,20 

25 
510 

58 

300 

και εχρησίμευσαν , έγιναν ημεροδούλια 5, 7 ανθρώπων 
προς 4,100 το καθέν εκ των τεσσάρων γρόσιαα 50 μ 
καθ' εκάστην ημέραν » 570 
Τ ον περατάρη και το άτομον όπου εκουβαλούσαν» 77 
Τον Μαστροκώστα Ζήση δι' όλα τα ημεροδούλια » 2909 
τον (Μάγειρα;) ως και των μαστόρων »., 300 
έτσι γρόσια F 9101.30 
Κατοχή τη 2 Αυγούστου 1831 
Κωνσταντίνος Ζήσης Αρχιτέκτων βεβάιώ τα άνωθεν 
Επειτα ξοδευμένα 
Ακόμα εις το μαγαζί γρόσια ξοδευμένα » 230 
Ειςτο αχούρι αλόγων , " » 300 
Εις κεραμίδια χιλιάδες δύο προςγρόσια 100, μαστόρων 
~~~~~ » 

Εις τον τοίχον όπου έφτιασα » 
Σύνολον » 

Κατεχωρήθη την 11 η lουνίου 1834 
Ο Δημογέρων της Κωμοπόλεως Κατοχής 

lωάννης Βάλβης 
F. Σημείωση ενώ πιο πάνω γράφεει 9102:20. 

'. . 

300 
36 

9967.30 

Αποδεικτικόν επιδόσεως εις τον εισαγγελέα των εν Μεσολογ
γίω Πρωτοδικών, της αnq 10/3/1914 αγωγής του Εκκλησιαστικού 
Ταμείου, κατά του Γεωργίου Γ. Λόκκα πρώην κατοίκου Ποδολο6ί
τσης και ήδη αγνώστου διαμονής. 

σμόν και ακριβής η ποσότης Εν Μεσολογγίω σήμερον τη 
της οικοδομής τον Πύργον 26η Μαρτίου έτους 1914, ημέ-

από 1013/1914 αγωγή ν του ρή
θέντος Εκκλησιαστικού Ταμεί
ου δια την κατά νόμου επίδο
σην ταύτης προς τον καθ' ου 
αύτη Γεωργίου Γ. Λάκκου κα
τοίκου Ποδολοβίτσης και ήδη 
αγνώστου διαμονής απευθυνο
μένη ενώπιον των εν ΜεσολΟΥ-

γροσίων εννέα χιλιάδων εκατό ραν της εβδομάδος Τετάρτη ν 
δύο και παράδες10 (9102) και και ώραν 9 Π.μ. ο υποφαινόμε-
1 Ο ως επομένως φαίνεται ως νος δικαστικός κλητήρ των εν 
προς εν συμφωνημένον, καθώς Μεσολογγίω Πρωτοδικών κ, Π . 
ακόμη ότι έλαβον παρά του (α- Στελλάτος τη εγγράφω παραγ-
ξιότιμου;) αυταδέλφου του κ. γελία του Ι . Μιχαλακόπουλου , 
Σίμου Κίντζιου έτερον τον λο- πληρεξουσίου δικηγόρου του 
γαριaσμόν των ημεροδουλίων ", Εj<κλησιαστικού Ταμείου αντρι~ 

' μου και των υπό την οδηγίαν ,ε- προσωπευόμενου υπό του 
πιλoίτiων μαστόρων, δαβαντζή- Υπουργού των Οικονομικών , 
δων και κτιστάδωνκαι ούτως" . κατοικοεδρεύοντος εν Αθή
εκκρεμεί εις χείρας των . Επιτέ- ' ναις , μετέβην και επέδωκα 
λους του λoγαρΙdσμOύ ιδιοχεί · ' προς τον Εισαγγελέα των εν 
ρως μου υποσημειούμεθα, Μεσολογγίω Πρωτοδικών την 

Β/ΟΜΗΧΑΝ/Α 
ΕΠ/ΠΛΩΝ 

π. ΣΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Σ~άΡTης 61 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΤΗΛ. 9517306 

γίω Πρωτοδικών, ενώπιων των 
οποίων καλεί την καθ ' ου αύτη 

αντίδηκου του εις εμπρόθε
σμον συζήτησίν της και αιτείται 
την παραδοχήν της αγωγής 
του τούτης και να υποχρεωθεί 
ν' αναγνωρίσει κύριον και δια
κάτοχον του εν τω ιστορικώ 
ταύτης περιγραφόμενον επίδ,Ι
κον κτήματος του Εκκλησιαστι
κού Ταμείου ' καιδιετάχθη η βι
αία εκ τούτου αποβολή του ά
ντιδίκου και η επ' οντού iYKd
τάστασίς του και να υποχρεω
θεί ο dντίδικος να πληρώση 
προς το δημΌσιον Ταμείον , λό
γω εισοδήματος δραχμqς 20 ε
τησίως από του έτους 18.74, q
νερχομένων μέχρι της αγωγής 
εις δραχμάς 800 κλπ . 
Ο ΛαβιίΝ Εισαγγελέας (Τ .Υ . ) 
Ο Κλητήρ Κ . Π . Στελλάτος 

(Πηγή: ΦΕΚ 73/17-4-1914 
ΠΑ ΡΑ ΡΤΗΜΑ) 
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T'OΠΩNYl\ιIIKA 
Ονομασίες τοποθεσιών του χωριού από το βιβλίο 

ΠΟΔΟΛΟΒΙΤΣΑ - ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ του κωστα Αλ. Πετρονικολού 

Μετά από πολλές παρακλήσεις μελών της ΑδελΦότητας και 
συγχωριανών, αναοημοσιεύουμε τα ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΑ, που εινα ι 
γραμμένα από τον αειμνηστο ΚΩΣΤΑ ΠΕΝΤΟΝΙΚΟΛΟ. 

Για να γνωρίσουμε τον τόπο μας ... 

Στην ξέρα αυτή με τα « ακό

ν ια », κάτω από παχειούς ί
σκιους των πλατανιών έστρω
ναν τα μεσημέρια για ύπνο 
πολλοί. .. Ήτανε το «ξεκαλο

καιριό » .Τους " . Εκεί ανα
παύονταν οι δουλευτάδες λί
γες , δυο-τρεις ώρες, για να 
σηκωθούν ύστερα πάλι για 
δουλειά ... Έλεγαν παραμύθια 
κι ιστορίες εύθυμες κι αστεία 
και ξαπόσταιναν .. . 

Σε κάθε τόπο έζησαν στα παλιά χρόνια άνθρωποι, που έγρα
ψαν με τη ζωή τους και με τ ις 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 χώρίς λόγο ... Λέμε, ας πούμέ, «'της Λ ήρως η Bε~ \ ΠΟΤ ΑΜΙΑ 
λανιδιά». Ποιά ήτανε αυτή η Λήρω και ποιά σχέση έχει με· <:η , Πιο· κάτω απ' το «Σιδηράμα-
Βελανιδιά; Υπήρχε κάποια βελανιδιά πανύψηλη και κακΌτρά- ξο », ανάμεσα απ' τουςλόφους 
χαλη, που δεν ήτανε εύκολο να την ανεβεί οποιοσδήποτε, παρά . '«Τραμπάλα» και τον «Μακρύ

'μονάχα κάποια Λήρω που σκαρΦάλωνε σαν αίλουρος και τίναζε λακα» ένα στέΥΟ πέρασμα , 
το βελανίδι τραγουδώντας, παρά τους κινδύνους που αντιμετώ- " που κρατούσε' πάλλά νερά . Έ

.πιζε ... και ντρόπιαζε τους αντρες που δεν τα KατάΦερνα~' να . μοιαζε ,. ?ληθινό ' ποτά'μι έτσι 
σκαΡΦαλώσουν. Σήμε~ δεν ?:ώζεται τ!) δέντρο αυτό. Μονάχα ο • μακρύ όπως ήτανε ... Μονάχα 

'η τοποθεσία έμεινε. Τέτοιες διευκρινίσεις δίνω για τις διάΦορες . που το :νερό: του δεν κινούτα
τοποθεσίες. Σ' αυτό με βοήθησαν ο μακαρίτης Κώτσος Ι. Πετρο- ' νε ... . 
.. νικολός και ο Θόδωρος F. Κονδυλης, που σαν ξωμάχοι περπά
τησαν όλη την περίΦέρεια από λιθάρι σε λιθάρι και κάτι περισ
σότερο από κάθε άλλον ήξεραν ... 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ' .-

Πήρε τ'ο όνόμ~ από κάποιον 
Παπαθανάση , ' που καΤ,ά ~ηy 
περίοδο του μαζ~ματoς του 
βελανιδιού αυτός έστηνε εκεί 
το ορδί του. 

ΠΑΠΑ τα ΧΩΡΑΦΙΑ 

Χωράφια κάποιου παπά. 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

Ένας ευρύς τόπος ανάμ~σα 
απ ' τη ραχούλα όπου είναι χτι
σμένο το χωριό Στρογγυλο

βούνι και την τοποθεσία «Σι
δηράμαξος» , ' σαν παραβόλα . 
Παραβόλα λέμε κάθε κομμάτι 
γης ακαλλιέργητο με γύρω 

του σπαρμένα και καλλιεργη

μένα χωράφια . Η "παραΒόλα», 
έτσι όπως είναι απομονωμένη , 
έχει πολύ χορτάρι. .. Εκεί , με 
μεγάλη προφύλαξη για να 
προλαβαίνουν ζημιές οι τσο
πάνηδες οδηγούν για βοσκή 
τα πρόβατα από μια δίοδο, από 
ένα «σύρμα» ανάμεσα απ ' τα 
καλλιεργημένα χωράφια. Στη 
θέση του, που μοιάζει σαν μια 
μεγάλη παραβόλα , γρέκιαζαν 

το χειμώνα κοπάδια πρόβατα 
(Λόγος γίνεται και στο κεφά
λαιο «Οι κτηνοτρόΦοι» του βι
βλίου τούτου) . 

ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ 

(Κοίταξε στο κεφάλαιο «Α
χελώος» και στη λέξη « Απάνω 
νησιά» . 

ΠΕΖΟΠΟΡΙ 

Ένα μέρος του Αχελώου 
κοντά στον πόρο του πορθεί
ου Πενταλόφο - Γουριάς . Το 

κα!-οκαίρι στι;> μέρος έχει πο
λύ λίγα ν'εράΚάί ο, άνθρωποι 
το ,περνούν πε,ζοΙ, ;ακόμα και 
κάρα φο'ρτωμένα ... 

. ΠΕΡIΣΤΕροτργΠΑ 
. ,,' Μια μεγάλη γούβα' - τρύπα 
με απότομη και δύσκολη κα
τάβαση . Εκεί στο βάθος της 
και στα δασωμένα πλευρά της 
καταφεύγουν πολλά κοπάδια 
αγριοπεριστεριών . 

ΠΗΓΑΔΟΥΛΕΣ 

Στη θέση αυτή υπήρχαν 
πολλά βαθουλώματα, σαν πή
γαδάκια , που κρατούσαν νερό. 

ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ 

Μια πικροδόφνη μεγάλη ε
δέσποζε στη θέση τούτη ανά
μεσα στα άλλα δέντρα σαν αρ

χηγός . " από όπου πήρε και το 
όνομα η περιοχή . Φημίζεται το 

μαύρο κουτί της "ΠικροδάΦ
νης ». 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΕ
ΝΑΣ 

(Κοίταξε στο κεφάλαιο «Οι 
Γεωργοί» , όπου γίνεται λό
γος). 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ 

Στο βορειοανατολικό μέρος 
του χωριού και σε ελάχιστη α
πόσταση απ ' αυτή περνάει ο Α
χελώος. Εκεί στην όχθη του 
είναι τα πολλά πλατάνια Λια
ροκάπη. Το καλακαίρι , που λι
γόστευαν τα νερά , σχηματι
ζότανε μια εκτεταμένη « ξέρα » 
με πολλούς λάκκους , άλλους 
μικρούς άλλους μεγάλους που 
κρατούσαν νερό στάσιμο τώ
ρα, τα λεγόμενα « βαράγγια » . 

~'. 

ηΥΡΓΑΡΕΛΟΣ 

Ονομασία από κάποιον παμ
πάλαιο μικρό πύργο . Σώζονται 
ερείπια . Τι λογής πύργός ήτα

. νε δεν ξέρουμε ... 
ΡΑΧΟΥΛΙΑ. 

Χαμηλοί λόφοι , ραχούλες, 
που δεσΠόζουν σε όλο τον 

γύρω κάμπο. Δίπλα στο χωριό , 
κατασκέπαστοι από χαμηλούς 
θάμνους «ασΦάκας » . Τώρα 
τελευταία ο Οργανισμός Σχο
λικών Κτιρίων έχτισε ένα με
γαλόπρεπο κτίριο για Δημοτι
κό Σχολείο Πενταλόφου . 

ΣΑΜΑΡΙ 

Μια ραχούλα , που η κορφή 
της έχει μεγάλη ομοιότητα με 

"σαμάρι» ζώου. 

ΣΑΡΑΚΙΩΤΗ ΒΑΡΕΜΑ 

Ο Σαρακιώτης ήτανε βλαχο

ποιμένας , που τον " Βάρεσαν», 
τον σκότωσαν άλλοι που αντι

μάχονταν για τη Βοσκή". Τον 
έΒγαλαν από τη μέση και έτσι 
πέτυχαν την εκτόπιση της οι

κογένειας". 

ΣΓΟΥΜΠΗ θΕΛΑΝΙΔΙΑ 

Εκεί στο!! Αμπολύτση δέ
σποζε μια Βελανιδιά με πολύ 
χοντρό κορμό με εξογκώματα. 

ΣΙΔΗΡΑΜΑΕΟΣ 

Η περιοχή πήρε το όνομα 
από ένα αμάξι σιδερένιο , που 
άγνωστο τι είδος αμάξι ήτανε 
και πώς βρέθηκε εκεί . Η περιο
χή αυτή είναι κατασκέπαστη 
από « δρυς ", « δέντρα », τα λέ
με στο χωριό μας , και βρίσκε
ται από κάτω στο χωριό Στρογ
γυλοβούνι . 

ΙΠΑΡΤΟΡΑΧΗ 

Λόφος κατάφυτος από τον 
θάμνο "σπάρτο» με το ωραίο 
κίτρινο άνθος του . 

ΣΠΗΛΙΕΣ 

Λόγος με πολλές σπηλιές , 
άλλες μεγάλες κι άλλες μι
κρές. 

ΣΠΙΤΙΑ 

Ερείπια από σπίτια, από οι
κήματα . Λένε πως εκεί υπήρχε 
μικρός συνοικισμός .• Άλλοι 
λένε πως ήτανε φυλάΚΙά :- βί~ 
γλεςστα χρόνια της τoυ'ΡKO~ 
κρατίας . 

ΣΤΑΥΡΟΙ -

Μια πέτρα πολύ μεγάλη κι α
πάνω χαραγμένος ένας Σταυ
ρός, έδωσε το όνομά του στην 

·,τοποθεσία. 

ΣΤΟΜΑ ΛΑΚΚΑΣ 

. Η αρχή μιας λάκκας , μιας πε
διάδας, που σχηματίζει το ά
νοιγμα ενός λόφου , που μοιά-

ζει με στόμα ενός υπερφυσι
κού τέρατος . 

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

Χαμηλός και ομαλός λόφος 
με ερείπια κάποιου ξωκλησιού 
στο όνομα των Ταξιαρχών , κα
ταγιομάτος από ελιές και α
γριελιές. 

ΤΖΕΛΕΝΗ 

Τοποθεσία ανάμεσα από 
τους λόφους ορεινής περιο

και για να παίζουν τα παιδιά 
κρέμαγαν απ' τους κλάδους 
των βελα'νιδιών , και των άλλων 

δέντρων κούνιες και αντη
χούσε όλη μέρα το τραγούδι 
των παιδιών "τραμπάλα τΡαμ
παλίζουμαι , πέφτω και τσακί-
ζουμαι κλπ. ». ' 

ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ 

, (Κοίταξε στη 'λέξη «Νησάκι» . 
Γίνεται λόγος για την «τσακί-· 
στρα»). 

ΤΥΛΙΧΤΡΑ 

Στη θέση τούτη με τα κρύα 
νερά των πηγών κ,ατέβαιναν οι 
γυναίκες των κτηνοτρόφων : 
που παραχείμαζαν εκεί γύρω . 
και έπλεναν τα υφαντά τους,: 
τα «διασίδια» τους. Τα διασί-. 

δια αυτά , πολλά μέτρα το κα
θένα , τα τύλιγαν , τα ' ξετύλι
γαν , τα άπλωναν και τα μά~ 
ζευαν με την «ανέμη» , μαζ~υ
τικό εργαλείο της εποχής. Έ~ 
τσι απ' το τύλιγμα - ξετύλιγμα, 
πήρε η τοποθεσία το όνομα 
«τυλίχτρα». . 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 
Έτσι λέγεται η περιοχη γυ-. 

ρω απ ' το ξωκλήσι « Παναγία 
Φανερωμένη» στο βόρειο μέ
ρος Tbu κτήματος «Κάτω Κάμ
πος » . 

ΦΛΑΣΚΑ ΒΡΥΣΗ 

Κάποιος Φλασκάς είχε ξε
χερσώσει κομμάτι γης στην ά
κρη του βάλτου - έλους , όπου 
είχε την καλύβα του , το κατοι

κιό του καιτη βρύση του . 

ΦΡΑΞΟΛ(Ο)ΥΤΣΑ 

Μια «λούτσα» με νερό και 
κοντά της ένα «Φράξος», δέν
τρο που ευδοκιμεί αν έχει δί
πλα του νερό , 

ΦΡΑΞΟΣ 

Στο κέντρο περίπου του 
κτήματος «Λεσίνι», δίπλα 
στον κεντρικό αύλακα , παρά
στεκε ένας πελώριος «Φρά
ξος », δέντρο υδροχαρές. Απ' 
αυτόν πήρε η θέση το όνομα . 

(συνεχίζεται) . 
χής και του αύλακα , από όπου ,------------....., 

Αθάνατο περνούν συγκεντρωμένα τα 
κατάψυχρα νερά των πηγών 
και τραβάνε για τη θάλασσα 
διασχίζοντας το κτήμα Λεσίνι. 
Το όνομα πήρε από κάποιο ξω
κλήσι "Αγία Ελένη», που υ
πήρχε εκεί και σώζονται ερεί
πια . Η περιοχή θεωρείται κα

κή , γιατί πιστεύεται ότι εκεί 
κάνουν συγκέντρωση οι σατα

νάδες . 

ΤΟΥΡΚΟΜΝΗΜΑΤΑ 

Ίχνη από παλιά τούρκικα 
μνήματα στο χωράφι πάνω απ ' 
τα πλατάνια Λιαροκάπη . Ίσως 
στα χρόνια της τουρκοκρατίας 
στη θέση τούτη να υπήρχε νε

κροταφείο τούρκικο . 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ -
ΤΡΑΜΠΑΛοπον ΛΑ 

Όταν στα παλιά χρόνια μά
ζευαν το βελανίδι (κοίταξε στο 
κεφάλαιο «ΤΟ βελανίδι» , στις 
τοποθεσίες αυτές - λένε - μα-

Δημοτικό Τραγούδι 
Το Δημοτικό τραγούδι 
μοσχοΒολά σαν το λουλούδι 
προΒάλεται και δίχως άλλο 
για το γλέντι το μεγάλο. 

Ζητάω την αγάπη σας 
και την συμπαράστασή σας 
και ο Μάριος ο Φίλης 
θα είναι πάντα μαζί σας. 

Να πλαισιώνετε 
τον Σύλλογό μας 
είναι σπίτι δικό σας. 

Έχετε όλοι σας 
από ένα γλυκό φιλί 
γ λ υκό σαν το σταφύλι 
από τον Μάριο τον Φίλη . 

Ευχαριστώ πολύ 
ΜΑΡΙΟΣ ΦΙΛΗΣ 

Τηλ.: 4826931, 
κινητό: 093-300362. 

ζεύονταν πολλές οικογένειες '-__________ ~ 
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, , 
«Τουφεκιες στον αερα» 

«Δεινοί σκοπευτές κατάφε

ραν» και γέμισαν τρύπες με 
τουφεκιές την πινακίδα σήμαν
σης που είχε τοποθετήσει η 
Αδελφότητα στη διασταύρωση 
του δρόμου Πενταλόφου - Πα
λιομάνινας - Αγρινίου, κοντά 

στην πλάστιγγα του Παντελίδη . 
Θεωρούμε το γεγονός απα

ράδεκτο, απορούμε για το ότι 
οι τοπικές Αρχές αδιαφόρησαν 
και θυμίζουμε ότι για παρόμοι
ες πράξεις ο νόμος προβλέπει 
δύο χρόνια φυλάκιση. 

1996: ΕΤΟΣ ΧΑΡIΛΑον ΤΡΙΚΟΥΠΗ 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡIΚΟΥΠΗΣ 
ο Πρωθυπουργός των Μεγάλων Έργων 

Δύο βουλευτές του Νο
μού μας είναι μέλη του υ
πουργικού Συμβουλίου της 

νέας Κυβέρνησης που προέ
κυψε από τις πρόσφατες ε
θνικές εκλογές. 

Συγκεκριμέν'α: Υφυπουρ
γός Εθνικής Οικονομίας ορ
κίστηκε ο Αλέκος Μπαλτάς 
από το Καινούργιο Τριχωνί
δας. Σπούδασε Οικονομολό
γος στην Ελβετία και ειδι

κεύθηκε στο Μάρκετιγκ. 
Στην προηγούμενη κυ 

βέρνηση διετέλεσε υφυ
πουργός Γεωργίας και 
ΕμπορίοιΙ - - -" = 

Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ 
ορκίσθηκε ο νέος πολιτικός 
Χρήστος Βερελής. 
Ο Χρήστος Βερελής εί

ναι Μεσολογγίτης και σπού
δασε χημικός στο Αριστοτέ
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσα
λονίκης με μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Γερμανία. 

Στην προηγούμενη κυ

βέρνηση ήταν πρόεδρος 
ΔΕΠΑ και ΔΕΠ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Αδελφότητας και η εφη
μερίδα « ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ 
<Ποδολο6ίτσα>>> εύχεται 
και στους δύο συμπατριώ
τες υπουργούς καλή επιτι'
χία και ανώτερα κu6ερνtlTl

κά πόστα. 

Εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμή 

του μεγάλου Μεσολογγίτη πολιτικού 
και αείμνηστου πρωθυπουργού της 
Ελλάδας Χαρίλαου Τρικούπη 

διοργάνωσε η Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας 

στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο 

στο Μεσολόγγι στις 14-15 
Δεκεμβρίου 1996. 
Στις εκδηλώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν με την αιγίδα 

του υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
και είχαν μεγάλη επιτυχία 

συμμετείχαν: Το Γενικό Επιτελείο 
Ναυτικού, ο Οργανισμός 

Σιδηροδρόμων Ελλάδας, η διώρυγα 
Κορίνθου, ο Οργανισμός Κωπα"ϊδας 
και ο Σύλλογος «Φίλοι του 

Σιδηροδρόμου». 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΕΣΙΝιογ· 
ΜΕΣΟΛΟΓΓιον 

Απαραίτοτο ο Αστική Συγκοινωνία 
Το Λεσίνι είναι σχετικά 

μεγάλο Χωριό, Κεφαλοχώρι. 
Είναι πεδινό και εύπορο. 

Το οδικό δικτυο που το 
συνδέει με το Μεσολόγγι 
και τα γειτονικά χωριά καλύ
mεται από ασφαλτικό τάπη
τα. Ο αριθμός των διακινου
μένων επιβατών μεγάλος κι 
όμως δεν έχει αστική συ
γκοινωνία , σε αντίθεση με 
τις γύρω Κοινότητες . 

Μάλιστα σε κάποιες απ' 
αυτές η επέκταση της γραμ
μής έγινε τα τελευταία χρό
νια. 

Οι κάτοικοι του χωριού 
χόρτασαν υποσχέσεις . 

Όταν ο κ. Κοκκινοβασί
λης ήταν Υφυπουργός Συ
γκοινωνιών κυκλοφόρησε η 
φήμη ότι τα ψέματα τελείω
σαν και η επέκταση της 
γραμμής ίσαμε το Λεσίνι α
ποτελεί τετελεσμένο γεγο
νός. Χαράς Ευαγγέλια ! 
. Καποιος . μάλιστα τηλε
φώνησε από Αθήνα ότι «την 
Πέμmη έρχεται η αστική ». 
Ακόμα την περιμένουν!! ! 
Δεν γνωρίζουμε αν πραγμα
τικά ο κ . Κοκκινοβασίλης εί
χε δώσει τέτοια υπόσχεση, 

ή αν κάποιοι καλοθελητές έ
καμαν κακή χρήση του ονό-
ματός του. . 

Το βέβαιο είναι ότι πολ
λές Πέμmες πέρασαν και το 
αποτέλεσμα ... μηδέν ίσον 
μηδέν. Και απορούν οι Λεσι
νιώτες: Τι συμβαίνει με το 
χωριό τους; Μήπως δεν ξέ
ρουν οι αρμόδιοι ότι υπάρχει 
Ελληνικό χωριό μ' αυτό το 
όνομα; Μήπως έχουν προ

σωπικά μαζί του; 
Μακάρι να βρεθεί κάποι

ος Χριστιανός να τους λύσει 
την απορία. Η κοινοτική αρ
χή πρότεινε μειωμένο αριθ
μό δρομολογίων. Το αστικό 
να κινείται τις νεκρές ώρες , 
που δεν υπάρχει συγκοινω
νία από τα διερχόμενα υπε
ραστικά. 

Λογική η πρόταση αφού , 
παρακάμmεται έτσι ο πόλε
μος συμφερόντων μεταξύ 
Λεωφορειούχων αστικών 
κάι υπεραστικών. Δυστυ- ' 
χώς, κανένας δεν την έλαβε 
υπόψη. 

Κατακαημένο Λεσίνι, μό
νο στις εκλογές σε ανακα
λύπτουν οι σωτήρες σου! 

Νάσος Κοντοπάνος 
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