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Τεύχος

630-

ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Συνδρο μή :

10 Ευρω

το χρόνο

Μάιος

- Ιούνιος - Ιούλιος 2005

Νέα εποχή Υιατην

ΑδεΑφόιητα "εν ιαΑοφπών
Συγκροτήθηκε

,

,

σε σωμα το νεο

Διοικητικό Συμβούλιο

του Συλλόγου μας.

Νέο ξεκίνημα και για
την εφημερίδα μας.
Το Δ.Σ. της

Αδελφότητας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:
Μήνυμα του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου

,

του χωριου μας

σας εύχεται

Συνεχίζει να διχάζει το ζήτημα της απόσχισης της

Χρόνια

Κατοχής από τον Δήμο Οινιάδων

Πολλά και

Όλα τα κοινωνικά γεγονότα του χωριού

ΚαλόΠάσχα

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και φέτος ο χορός της
Αδελφότητας

ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ!
Όλοι, στην εκδήλωση της Αδελφότητας στην Παναγία της Φανερωμένης τη Δευτέρα του πασχα,
μετα το τέλος της Λειτουργίας

(10.30 π.μ.).

-
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Ζαγγανάς Δημήτριος του Πέτρου με την Χριστέμη Χρυσάνθη

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Γαντζούδη ΛουκΙα σύζυγος ΗλΙα γέννησε αγόρι
ΔημητρΙου ΣοφΙα σύζυγος Ιωάννη γέννησε κορΙτσι

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Ζαγγανά Χρυσάνθη σύζυγος ΔημητρΙου γέννησε αγόρι

Ο Κουκουρδέλης Γεωργιος το γιο του Παναγιωτη

Κα'ίτατζή Αθηνά σύζυγος Νικολάου γέννησε αγόρι

Ο Χαρδαλιάς Χρήστος την κόρη του Παναγιωτα

Κατσαούνη Σβιτλάνα σύζυγος Περικλή γέννησε κορΙτσι

Ο Κονδύλης Κων/νος το γιο του Χαράλαμπο

ΚωνσταντΙνου Σέβιντς σύζυγος Ανδρέα γέννησε αγόρι

Ο Χαλδούπης Γεωργιος το γιο του ΣπυρΙδων-Παναγιωτη

Λάκκα Δήμητρα σύζυγος Ιωάννη γέννησε κορΙτσι

Ο Δημάκης Νικόλαος την κόρη του Θεοδωρα-Κυριακή

Λυμπέριου Γιαννούλα σύζυγος Χρήστου γέννησε κορΙτσι

Ο Κουλουρής Γεωργιος το γιο του Ανδρέα

Σαλαγιάννη ΓεωργΙα σύζυγος Ιωάννη γέννησε δΙδυμα κορΙτσια

Ο ΤσελΙκας ΚωνσταντΙνος τις κόρες του Νεφέλη και Πηνελόπη

Σκουτέρη ΓεωργΙα σύζυγος ΣπυρΙδωνος γέννησε κορΙτσι

Ο Αλεξόπουλος Γεράσιμός την κόρη του Βάγια

Σκουτέρη Ελένη σύζυγος ΒασιλεΙου γέννησε κορΙτσι

Ο Μπλαχούρης Αρτέμιος την κόρη του Δήμητρα

ΤσελΙκα Ειρήνη σύζυγος Παναγιωτη γέννησε κορΙτσι

Ο ΤσελΙκας Παναγιωτης την κόρη του ΚωνσταντΙνα

Τσορβατζή Ελ ένη σύζυγος ΣπυρΙδωνος γέννησε αγόρι

.

Χαλδούπη Ευφροσύνη σύζυγος Νικολάου γέννησε αγόρι

ΘΑΝΑΤΟΙ

Κουλουρή Ιωάννα σύζυγος ΓεωργΙου γέννησε αγόρι

Κασσαλή Παρθενόπη

ΜπΙτση Λαμπρινή σύζυγος Δημοσθένη γέννησε αγόρι

Κάππας Κων/νος του Θεοδωρου

Ξύστρα ΑυγουστΙνα σύζυγος ΑντωνΙου γέννησε αγόρι

Κηρύκος Κων/νος του Ευάγγελου

Κουλουρή Ελένη σύζυγος ΚωνσταντΙνου γέννησε κορΙτσι

Κουλουρής ΦΙλιππος του ΓεωργΙου
Σκουτέρης Γεράσιμος του ΒασιλεΙου

ΓΑΜΟΙ

Μουσουλής Κων/νος του Παναγιωτη

Κατσαούνης Περικλής του ΣωτηρΙου με την Αντονένκο

Κορδόση ΜαρΙα χήρα ΔημητρΙου

Σβιτλάνα

Κορδόση ΕυδοκΙα σύζυγος Παναγιωτη

Μπέκος Γεωργιος του ΣπύρΙδωνος με την Μπάκα Σπυριδούλα

Κουλουρής Ανδρέας του ΚωνσταντΙνου

(Αιτωλικό)

Κουλουρή Ελένη του ΚωνσταντΙνου

Ζαγγανά Αλεξάνδρα του Χρήστου με τον Τσέλιο Θεόδωρο

Γαντζούδη ΕυανθΙα χήρα ΗλΙα

(Μεσολόγγι)

ΤσελΙκα Αλεξάνδρα χήρα ΔημητρΙου

ΦΙλη Ευφροσύνη του Ανδρέα με τον Τσάκωνα ΒασΙλειο

Αλεξοπούλου Αργυρούλα σύζυγος ΔημητρΙου

(Αθήνα)

Τριανταφυλλόπουλου

Ξύστρας Αντωνιος του Λάμπρου με την Καζάκου ΑυγουσΊ"Ινα

Τσάμη Θεοδωρα σύζυγος Νικολάου

του Φιλοκτήμωνος

Κηρύκος Παναγιωτης του Ευάγγελου

Σκουτέρης ΒασΙλης του ΓερασΙμου με την Μπαρμπαγιάννη

Μωραίτη Χρυσάνθη σύζυγος ΓεωργΙου

Ελένη (ΔοκΙμι)

Τσεκούρα ΧριστΙνα χήρα Παναγιωτη

Καταπόδης Δημήτρης του ΣωτηρΙου με την Πούλιου Θεοδωρα

Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος του ΣωτηρΙου

(Παλαιομάνινα)

Πετρονικολός Δημήτριος του ΓεωργΙου
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Διευθύνσεις σύμφωνα με το Νόμο:
Εκδότης

- Ιδιοκτήτης

Αδελφότητα Πενταλοφιτων Αθηνων

Σωκράτους

.

. Ηγουμένου Αλεξάνδρα χήρα Ιωάννη
rιA ΠΧΟΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΙΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑ ΤΑ ΝΟΗΣΗ ΣΑΙ

Οκτάχρονο κοριτσάκι ζητά τη βοήθειά μας
Η μικρή Παρασκευούλα ΒασιλεΙου,

8

ετων σήμερα, πάσχει

79 - 81

από υδροκεφαλισμό και παρακολουθεΙται από το τμήμα Νευ

10432 Αθήνα
τηλ. 210 5241 185

τέσσερις φορές στο κεφάλι και προσπαθεΙ να ζήσει με καλωδια

ροχειρουργικής του ΝοσοκομεΙου ΑΧΕΠΑ. Έχει χειρουργηθεΙ

Διεύθυνση Σύνταξης: Αλέξανδρος Απ. ΜπΙκας

και βαλβΙδες. ΤελευταΙα ελπΙδα της μικρής Παρασκευής, εΙναι

Υπεύθυνος ύλης: Το Δ.Σ. της Αδελφότητας

η μετάβασή της για χειρουργική επέμβαση σε ειδική νευρολο

Σύνταξη: Μιχάλης Τσορβατζής, ΒασΙλης Ξύστρας,

γική κλινική της ΑγγλΙας. Η μικρή έχει την ανάγκη όλων και

Ιωάννης Ελ. Τζακωστας

ζητά τη βοήθειά μας.

Υπεύθυνος ΔημοσΙων Σχέσεων : Δημήτρης Ευ. Κουτσουβέλης
Σελιδοποίηση

- εκτύπωση:

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

210 2011523

Αριθμός Λογαριασμού:

58895709 Emporiki Bank
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Πριν από λίγες ημέρες, στα πλάίσια της νέας εποχής και

•

ΑρωΥό( στην προσπάθεια τη( ΑδεΑφότητα(
το Τοπικό ΣυμβούΑιο ΠενταΑόφου

των αλλαγών που φιλοδοξεί να πετύχει σε όλα τα επίπε

Μήνυμα του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου

δα δραστηριοποίησής του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πενταλόφου Οινιάδων Γεωργίου Π. Κουτσουβέλη

της Αδελφότητας Πενταλοφιτών Αθηνών και Περιχώρων,
πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνισης των γραφείων

Να συγχαρω κι εγω με τη σειρα μου το ν έο Διοικητικό Συμβου

μας που βρίσκονται στην οδό Σωκράτους

λιο της Αδελφότητας και να ευχηθω καλη επιτυχια στο ΔUσKOλO

79-81

στο κέ

ντρο της Αθήνας. Ο μικρός, αλλά ζεστός χώρος του Συλ
λόγου μας καθαρίστηκε, καλλωπίστηκε και είναι έτοιμος
να στεγάσει τα όνειρα και τις -ουκ ολίγες φιλοδοξίες- της
νέας Διοίκησης. Στις εργασίες παραβρέθηκε σύσσωμο το

ΣΊψβούλιο, ενώ ιδιαίτερης μνείας πρέπει να τύχουν οι υπη
ρεσίες που πρόσφεραν αφιλοκερδώς οι συγχωριανοί μας
Κώστας Τρυφιάτης και Σπύρος Τέγας.

έργο που ανέλαβε.

Ειναι γεγονός αναμφισβητητο ότι η Αδελφότητα πρόσφερε
πολλα στο χωριό μας, καθως επισης ειναι βέβαιο ότι μπορει να

προσφέρει ακόμη περισσότερα στο μέλλον.
Η επανέκδοση της εφημεριδας « ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ-ΠΟΔΟΛΟ

ΒΙΤΣΑ » ειναι σημαντικότατο βημα και σιγουρα θα συμβαλλει
αποφασιστικα στη συσφιγξη των σχέσεων μεταξυ μας, τον αλ
ληλoσεβασμό και την εκτιμηση, την ενότητα και την αλληλο

βοηθεια.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο καθιερωμένος χορός της

•

Αδελφότητας Πενταλοφιτών που πραγματοποιήθηκε στις

21

Ιανουαρίου

2005,

στο κοσμικό κέντρο Άγρίμια' στο κέ

ντρο της πρωτεύουσας. Στην εκδήλωση παρευρέθη πλήθος
συγχωριανών και όχι μόνο. Ωστόσο, η εκδήλωση κοπής της

Πρωτοχροννιάτικης πίτας δεν έτυχε και της μεγαλύτερης
προσοχής των συγχωριανών μας.

•

Επιθυμια και ελπιδα όλων μας, να μην ξαναβρεθει το Διοικητι
κό Συμβουλιο της Αδελφότητας στη ΔUσKOλη θέση να, διακόψει
την έκδοση της.

.

Τα μέλη του τοπικου Συμβουλιου του χωριου μας κι εγω προσω
πικα, θα ειμαστε συμπαραστατες σε καθ ε νόμιμη ενέργεια του

Διοικητικου Συμβουλιου της Αδελφότητας και αρωγοι σε καθε
προσπαθεια που σαν στόχο θα έχει την εξυψωση του πολιτιστι 
κου επιπέδου του χωριου μας και της πατριδας μας γεν ικότερα .

Στα πλαίσια της ΝΕΑΣ μας προσπάθειας για την αναβί

ωση των εθίμων του χωριού μας, η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕ
ΝΤΑΛΟΦΙΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ, προσκα

λεί όλους τους συγχωριανούς μας τη δεύτερη ημέρα του
Πάσχα, στο εκκλησάκι της Φανερωμένης για την τέλεση

της παραδοσιακής Λειτουργίας. Μετά το πέρας αυτής

(10.30

π.μ.), ο Σύλλογος θα παραθέσει κέρασμα για όλους

τους παρευρισκόμενους .

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ Τ ΑΒΕΡΝΑ

το ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Ο

ΧΩ ΡΟΣ

C A PONSO
ΚΑΦΕ

-

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

ΤΟΥΡΤΕΣ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ
ΓΛΥΚΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

- ΓΑΜΩΝ
- ΠΑΓΩΤΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΖΕΤΑΙ

Αφοι ΜΙΧΟΠΟΥ ΛΟΥ

THERMOFLER
ΣΤΑΘΜΟΣ ArΓOΚINHTΩN

<deAΚH»

~ 66 - ~ιιI.: 210 86.10.667) 21086.12.431
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Αρχαιρεσίες στο Σύλλογο

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1.

Καπωνης Σωτηρης

Πριν από λίγους μήνες η Αδελφότητα Πενταλοφιτών Αθηνών

2.

Φλέρη ΦαΙδρα

και Περιχώρων άλλαξε σελίδα. Η παλιότερη γενιά παρέδωσε τη

συντριπτικό ποσοστό από νέους σε ηλικία και γεμάτους όρεξη

3.
4.
5.
6.

γ ια προσφορά ανθρώπους.

7.

σκυτάλη στους νέους. Το νέο διοικητικό σχήμα που προέκυψε
απ' τις πρόσφατες εκλογικές διεργασίες απαρτίζεται κατά ένα

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Δημτ]Τριος Ευ. Κουτσουβέλης

Αντιπρόεδρος:

Αλέξανδρος Απ. ΜπΙκας

Γραμματέας :

ΒασΙλειος Π. Ξύστρας

ΤαμΙας:

Αθ ανάσιος Κιτεμ ές

Έφορος:

ΚωνσταντΙνος Σπ. Τρυφιάτης

Μέλη :

Ιωάν ν ης Ελ. Τζακωστας
Ελ ένη Σ. Καταπόδη

Αναπληρωματικά μέλη:

ΣπυρΙδων Β . Τέγας
Α λ έξανδρος Γ. Γαντζούδης

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

50 Ευρω

100 Ευρω
Μιχόπουλου ΑφοΙ 50 Ευρω
Επαμεινωνδας Στράτος 50 Ευρω
Κορδόση Ελένη 50 Ευρω
Τριανταφυλλόπουλος Παναγιωτης

50 Ευρω

ΠαπαδημητρΙου Μιχάλης

50 Ευρω
Κουτσουβέλης Ευστάθιος 50 Ευρω
Φλέρης Αντωνης 50 Ευρω
Βράκας Γιωργος 50 Ευρω
Κατσούλας Παντελης 100 Ευρω
Παπαλέξης ΝΙκος 50 Ευρω
Σαγρης Ιωάννης 50 Ευρω
Τζακωστας Πάνος 50 Ευρω
Βάννας φωτης 50 Ευρω .
Πετρονικολός Αθανάσιος 50 Ευρω
Τριανταφυλλόπουλος Σωτηριος 50 Ευρω
Τζακωστας Ιωάννης 50 Ευρω

Χαιρετισμός από 1'0 νέο Διοικητικό Συμβούλιο
ΑγαπητοΙ συγχωριαν οΙ, μέσα από αυτές τις λΙγες αράδες, μας δΙ

Όλοι μας έχουμε να θυμόμαστε τα πανηγύρια, τις γιορτές, τα κα

ν εται η ευκαιρΙα να σας απευθύνουμε μια ανοιχτη πρόσκληση

λοκαΙρια, στο Πεντάλοφο. Όλοι μας αγαπούμε τον τόπο μας και

γ ια συμμετοχη σε μ ια ΝΕΑ και πάνω απ' όλα ΚΟΙΝΗ προσπά

έχουμε βιωσει-αν μη τι άλλο - όμορφες στιγμές της ζωη ς μας .

θεια, προκειμένου ο Σύλλογός μας, η « Αδελφότητα Πενταλο

Ειναι, νομΙζουμε, ωριμες πλέον οι συνθηκες να προσπαθησου

φιτων Αθηνων και Περιχωρων » να επαναδραστηριοποιηθεΙ και

με κι εμεΙς. Η συμμετοχή μας στην προσπάθεια αυτή εΙναι επι

να επανακτησει τη χαμένη της ενεργη οντότητα που κατά το

βεβλημέν η και ουσιαστική . Το παν εΙναι η αρχή και τα πρώτα

παρελθόν- και κατά κοινη ομολογΙα-υφΙστατο.

δεΙγματα, ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. Πέρα, βέβαια, από κάποιες,

Θ έλουμε, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, παλιά και νεά γεν ιά να βρεθούμε πιο κο

λΙγο - πολύ αναμενόμενες, « παραφωνΙες » οι οποΙ ες σε καμιά πε 

ντά, να επικοινων ησουμ ε, να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις.

ρΙπτωση δε μας πτοούν.

Κοινός στόχος και σκοπός του Συλλόγου μας, έχει καταστεΙ η

Η επανέκδοση της εφημερΙδας μας αποτελεΙ κι αυτή με τη σειρά

αν άδειξη των στοιχεΙων εκε Ινων που μας συνδέουν, μας ενω

της ένα ξεκάθαρο δεΙγμα του τι μπορε Ι να προσφέρει η νέα γε

νουν και μας θυμΙζουν την πολιτιστικη μας ταυτότητα. Ο κοινός

νιά στην Αδελφότητα . Γι' αυτό το λόγο, ζητάμε τη συμπαράστα

τόπος καταγωγης, τα βιωματα μας, οι παραδόσεις μας, τα πα

σή σας, ευχαριστούμε όσους μας βοηθησαν σ' αυτό το πρωτο

τροπαράδοτα ήθη και έθιμα του χωριού, οι αναμνήσεις από την

μας βήμα και σας θυμΙζουμε ότι η Διεύθυνση της εφημερΙδας

κοινή ζωή μας.

εΙναι ανοιχτη σε κάθε πρόταση.

Η 25η Μαρτίου στο χωριό
Με ιδιαΙτερη λαμπρότητα εορτάστηκε στο χωριό μας η Εθνικη

μεΙο των συγχωριανων που θυσιάστηκαν για την πατρΙδα μας.

Εορτη της 25ης ΜαρτΙου.

Εκ μέρους της Αδελφότητας παραβρέθηκε ο Έφορος του Δ.Σ.

Μετά τη δοξολογΙα στον Ιερό ναό Μεταμορφωσεως του Σωτη

ΚωνσταντΙνος Τρυφιάτης, ο οποΙος και κατέθεσε στεφάνι στο

ρος πραγματοποιηθηκε η παρέλαση των μαθητων του Δημοτι 

μνημεΙο των πεσόντων.

κού σχολεΙου, καθως επΙσης και η κατάθεση στεφάνων στο μνη-

Τ ριαVΤΩφυλλόπoυλoς Παναγιώιπς
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

- ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ

τηλ.

697486 33 13, 2109531 791
Γρυπάρη 57 - Καλλιθέα
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ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ

του Ιωάννη Βλ. Τζακώστα

Η επαν έ κδοση της εφημεριδας του Συλλόγου μας ειναι πλέον

μαρασμό της υπαΙθρου.

πραγματικότητα.

Όλα αυτα οδήγησαν στην απομόνωσή μας, στην υποβαθμιση

Παρ α τη μικρή του έκταση, το έ ντυπο αυτό αποτελει κοινό ση

και περιφρόνηση του πολιτισμου μας , των πατροπαραδοτων

μ ε ι ο αναφορας των απανταχου Πενταλοφιτών συγχωριανών

ηθών και εθιμων μας. Ο συγχρονος ανθρωπος , πλέον, ψαχνει

μας ανα την Ε λλαδα, ως συνεπές μέσο επικοινωνιας , ικανό ν α

εναγωνιως ν α βρει « καταφυγιο » στο γνώριμο, σε ό,τι απέμεινε

υπερνικήσει αποστασεις και εμπόδια.

ζωνταν ό που να επικαλειται αναμνήσεις από την αγνότητα

Το κοινό αυτό σημειο αναφορας έχει ως στόχο του, τον πρσδι

των παιδικών του χρόνων.

ορισμό της πολιτισμικής και ιστορικής αναφορας του τόπου

Στο λευκωμα του Π ενταλόφου ειναι χαραγμένα , το παιχνιδι

μας, μέσα από την καταγραφή ιστορικών γεγονότων, θρυλων

στις αλανες , το κολυμπι στα κρυα νερα του Αχελώου, το πο

και παραδόσεων που η ιστορια θα τους αναδειξει αμεμπτους

σόσφαιρο στα Ραχουλια, οι προσευχέ ς στην Αγια-Σωτήρα, ένα

στο πέρασμα του χρόνου , διεκδικώντας αδιαπραγματευτη την

« βαρυ » τσαμικο στο πανηγυρι μας . Βιώματα που καθε ομογε 

επανένωση των κληρονόμων της .

νής έχει την ευκαιρια και συναμα την ευχαριστηση να γνωρι

Σε αυτό το σημειο, η προσπαθεια απαιτει και τη δική σας συμ

σει, λαμβανοντας t;ral το σκήπτρο του υπερήφανου Πενταλό

βολή. Η επικοινωνια μαζι μας , θα βοηθήσει στην αναζωπυρω

φου Οινιαδων, το Πενταλοφο Βονιτσης και Ξηρομέρου!

ση μυθων, ηθών και εθιμων που κυριαρχησαν στον τόπο μας .

Η προσφορα στο Συλλογο του χωριου μας ειναι ευπρόσδεκτη

Το σκληρ ό « επιτευγμα » της παγκοσμιοποιησης έχει ως αποτέ

και μας γεμιζε ι χαρα . Εμεις από την πλευρα μας θα κανουμε

λεσμα την εισβολή ξένων προτυπω ν, τη βιομηχανική κυριαρ

ό,τι ειναι εφικτό, για τη λαμπρή επιβιωση της κληρονομιας

χια, τη συγκέντρωση ανθρώπινου δυναμικου στις πόλεις, το

μας .

Έφ ιππη βόλτα από τον συγχωριανό μας Αθανασιο Μαζαρακη .

r~

ΕΣτlΑΣΗ

ΟΠΤΙΚΑ
ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

έκπτωση

15%

σ:r

Άποψη του χωριου μας από τα Ραχουλια.

fιΗΤΟΗΟΑΕ/Ο

........

ΟΥΝΤΡΑ

Oυς

συΥχωριανους

Κουτοουβέλης Στάθη;

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΙ ΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟΠ ΤΙ ΚΟ Σ
Αιόλου

105

και Πανεπ ιστημίου (Χαυτε ία) 'Zt

3240487

I1ENTAΛO«JZ
1lEZ0ιt0Π70Y

<l) 2632031769
Κινητό:6974663906

ΠΑΡ-ΜΠΡΙΖ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΑΜ. ΦΛΕΡΗΣ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ· ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ · ΠΛΥΝΤΗΡΙ Ο

Α. ΠΕ Ι ΡΑΙΩΣ 103 - ΚΑΜ Ι Ν Ι Α - ΤΗΛ . 2104835515,
Β . ΙΩΝ Ι ΑΣ 21 - ΑΘ Η ΝΑ - Τ ΗΛ , 2 108547270

FAX: 2 104826743

ΠΩΛHΣEIΣ ~TOΠOΘETHΣEIΣ ΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΑΡ-ΜΠΡΙΖ

:~~ . ΤRϊΡLΕΧ. SECURIT

t,J.",

ΛΕΥΚΑ· ΕΓΧΡΩΜΑ

~~>~ANTΛIAKEΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

,.:'"~;~'~ΒiΝδ~''Ε~h;ΣΗΣ ·r''~.
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ΒΡ ΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ ΝΕΑ

·Ολοl μαζί

Το θέμα της «απόσχιση ς» της Κατοχής

Πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί κι αμαθείς και πλουσιοι και

Πολύς λόγος έχει γίνει τελευταία και αρκετό μελάνι έχει χυθεί,

ιδίως τις τελευταίες εβδομάδες, από αρκετές εφημερίδες του

. νομού

μας, σχετικά με το φλέγον ζήτημα της « διάλυσης » του

«Ένα πραγμα μόνον με παρεκίνησε κι εμένα να γραψω, ότι τουτην την

φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι ανθρωποι.
Όσοι αγωνιστήκαμεν, αναλόγως ο καθείς, έχομεν να ζήσω μεν εδώ. Το
λοιπόν δουλέψαμεν όλοι μαζί, να τη φυλαμεν κι όλοι μαζί και να μη
λέγει ποτέ ο δυνατός « εγώ» , ουτε ο αδυνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο

Δήμου Οινιάδων.

καθείς « εγώ » ; Όταν αγωνιστεί μόνος του και φκειασει ή χαλασει, να

Το ζήτημα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και φάινεται ότι απα

λέγει « εγώ», όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκειανουν, τότε να λένε

σχολεί ιδιαίτερα τους τοπικούς παράγοντες, αλλά και τον απλό

« εμείς » . Είμαστε εις το « εμείς» και όχι εις το «εγώ » .

ΜΑΚΡΎΠΑΝΝΗΣ

κόσμο της περιοχής.

Τα τελευταία γεγονότα, αλλά και η άρνηση του Γραμματέα της
Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ. κ. Ε. Μεψαράκη που πριν από

λίγες ημέρες επισκέφτηκε το νομό να ασχοληθεί με το θέμα, δε
φαίνεται να πτοούν ιδιαίτερα τους διάφορους παράγοντες της
Κατοχής που επιθυμούν την « απόσχιση».

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το θέμα όχι μόνο δεν πρό
κειται να « ανοιχθεί» από την κυβέρνηση στο αμέσως προσεχές

Μοναχός του λοιπόν, δε μπορεί να κανει τίποτα κανείς, ουτε να φκειασει,
ουτε να χαλασει. Όλοι μαζί όμως και φκειανουν και χαλανε.

Όλοι μαζί λοιπόν, ας βοηθήσουμε . Ας βοηθήσουμε για να φκειασουμε.
Κι εσυ χωριανέ που ζεις μόνιμα στο χωριό μπορείς και πρέπει να
βοηθήσεις.
Κι εσυ πατριώτη που δε ζεις στο χωριό κι εσυ πρέπει να ενώσεις τη δική
σου προσπαθεια με τη δική μας.

διάστημα, αλλά γύρω στο Σεπτέμβριο (στην καλύτερη των περι

Κι εσυ αδελφέ μας που η μοίρα ταφερε έτσι να ζεις πoλι'J μακρια « σε αλλο

πτώσεων) που θα γίνει κάποια συζήτηση, αναμένεται να απορ

κρατος» , που θαλεγε και η μακαρίτισσα η μανα μου, είμαι βέβαιος πως

ριφθεί το αίτημα της Κατοχής.

τώρα που σου δίνεται η ευκαιρία θα την αδραξεις.
Α.Μ.

Ψήφισμα τηι; ΣυVTοvlcnlκήc; Επιτροπήι; ΑΥώνα
κατά τηι; εκτροπής του Αχελώου

Είμαι σίγουρος πως μπαίνοντας η εφημερίδα του χωριου σου στο σπίτι
σου, δεν θα αισθανεσαι μόνος. Θα νοιώθεις πως είσαι στο χωριό σου
και θαχεις δίπλα τον πατέρα σου, τ' αδέλφια σου, τους φίλους σου, τους
γείτονές σου, τους χωριανους σου.

συνήλθαν σε Παναιτωλοακαρ

Θα βλέπεις τη μανα σου να σε κυνηγαει, γιατί ξεχαστηκες με το παιχνίδι

νανική σύσκεψη στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου, οι Βου

και δεν της έκανες το θέλημα που σου είπε. Θα ακους τη φωνή του

Την Κυριακή

20

Μαρτίου

2005,

λευτές του νομού, οι εκπρόσωποι της τοπικής και Νομαρχια
κής Αυτοδιοίκησης, πλήθος εκπροσώπων φορέων και απλός
κόσμος, προκειμένου να εκφράσουν την ανησυχία τους για τις

άστοχες επιλογές της κεντρικής κυβέρνησης της χώρας στο

δασκαλου σου, να σε μαλώνει για καποια αταξία σου. Θα βλέπεις τον

Αγροφυλακα καβαλα στ' αλογό του και θα φοβασαι μήπως το ξέρει για
χθες το βραδυ που μαζί με τους συνομήλικους σου έκλεψες τα κερασια ή
τα μέσπουλα και θα σκέπτεσαι το ξυλο που θα φας από τον πατέρα σου.
Θα αλλαζεις δρόμο που θα βλέπεις τον παπα, γιατί αναψες φωτιές στις

μεγάλο θέμα που πρέπει να μας απασχολεί όλους και δεν είναι

αγρυπνίες και θα κοκκινίζεις στο πέρασμα της κοπέλας που έχεις στο νου

άλλο την εκτροπή του Αχελώου ποταμού.

σου και δεν της είπες τίποτα, γιατί ντρέπεσαι.

Για μια ακόμη φορά τονίστηκαν οι αρνητικές επιδράσεις από

Και εκεί που είσαι έχοντας την εφημερίδα στο τραπέζι σου θα αισθανεσαι

ενδεχόμενη περάτωση του έργου, κυρίως στον τομέα του πε

πως έχεις μουσαφίρηδες όλους τους συγχωριανους σου. Βοήθα, λοιπόν,

ριβάλλοντος, αφού η εκτροπή απειλεί να ανατρέψει ριζικά τις

και συ από κει και αλλοι απ' αλλου κι εμείς από δω κι όλοι μαζΙ

οικολογικές ισορροπίες εκατομμυρίων ετών.

Όλοι μαζί. Και να μη λέει κανείς « εγώ », αλλα να λέει «όλοι μαζί» !. ..

Μιχάλης Τσορβατζής

Α.Μ.

ζαχαροπλαστείο

είδη δώρων

ΝΙΚΟΣ Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ
Π Ο ΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε .Μ . Π .
ΜΕΛΕΤΕΣ

-

ΚΑΤΑΣΚΕγΕΣ

-

ΤΟΠ Ο ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΩΛΗΣΕ ΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

_ _ _-,

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΗΛ.

ΓΡΑΦΕΙ Ο : ΤΗΛ.

26320 31 464,31 802

• ~g~!~W!0!
&

ΣΑΓΡΗΣ

ΤΗΛ:

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.

καφέ

-

& FAX: 2631026674 - Μ Ε ΣΟ Λ Ο ΓΓΙ
69 74 50 56 34 - e-rnail : rΊpapal @tee.gr

o6ελισrήριo

ΝΟΣΤΙΜΟΥΛΙΚΟ
Κατσούλας Παντελής

ΙΩΑΝΝΗΣ

"36 06 46 45
ΑΘΗΝΑ

Πεvτάλoφo
ιηλ.

2632031464,31 802
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ΒΙΒΛΙΟΕΠΙΛΟΓΕΣ

Επιμέλεια: Ιωάννης Ελ. Τζακώστας

Η συγκεκριμένη στήλη θα παραθέτει κάθε φορά έναν κατά
λογο από βιβλία που παρουσιάζουν τοπικιστικό και όχι μόνον

•

« Είναι ο τόπος μας » του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΒΛΑΧΟΥ, Διηγήματα

•

« Εν οριακοί Ναοί και Εξωκκλήσια 1.Μ. Αιτωλοακαρνανίας ,

ενδιαφέρον. Όποιος γνωρίζει και επιθυμεί να προτείνει στην
εφημερίδα μας, τυχόν, βιβλιοεπιλογές με τις προαναφερθεί
σες προδιαγραφές είναι ευπρόσδεκτος ...

Ιστορία - Παραδοση-Πολιτισμός » του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠ.
ΒΟΥΛΓΑΡΗ, από την ΑΛΦΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ , Αθήνα

•

2004

«Αχελώο ς» του ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥ από τις εκδόσεις ΚΟΑΝΙ
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, Αθήνα

2004

•

« Η αρχαία Ναυπακτος και η ευρυτερη περιοχή της » του
ΧΡΗΣΤΟΥ Ι ΣΙΑΜΑΝΤΑ , Ναυπακτος

•

« ΟΙ Άξιοι » του ΝΑΣΟΥ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ, Λεσίν ι

•

« Η Αρχαία Πόλη Αλυζία και οι απότοκοι ο ικισμου » του Ν.

2004

2003

•

« Αναδρομές » του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙκ. ΤΖΙΜΑ,
Σεπτέμβριος

2004

ΜΟΣΟΛΑ

•
•

« Άχυρα Ξηρ ο μέρου - Αιτωλο ακαρν ίας» του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

« Μελέαγρος, ΑΚΡΙΤΑΣ » της ΒΗΣΣΑΡΙΑΣ ΖΟΡΜΠΑ
ΡΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ, Αθήνα

2004

Δ . ΚΟΥΤΙΒΗ , Έκδο ση των Πολιτιστικών Συλλόγων Αετου
και Κατουν ας

•

«Στα Φτερα της Δόξας », Αφιέρωμα στην 1.Ω. Μεσολογγίου,
του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ από την Αιτωλική

•

« Μελετήματα του Ξηρομέρου » του ΑΛΕΚΟΥ ΣΑΒΒΑ

•

« Η Αιτωλοακαρναν ία με τα ματια των περιηγητών » του
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ, Εκδ . Αιτωλοακαρνανικός
τυπος, Αθήνα

Πολιτιστική Εταιρεία (Α1.πο.Ε)

•

«Αιτωλοακαρναν ική- Ευρυτανική Εγκυκλοπαίδεια» της
Αιτωλικής Πολιτιστικής Εταιρ ε ίας, Αθήνα

2004

2004

Οι αμπελώνες μας βρίσκοvtαι στπΜαγούλα
Τεγέας . στο ανατολικό τμήμα του
Μαvtινεια κού οροπεδίου . σε υψόμετρο 700
μέτρων. Για τπν παραγωγή των κρασιών μας .

1999

ΛΕΥΚΟ " ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ ' και ΚΟΚΚΙΝΟ

ΜΑΙΕνΟΒ'
V'jlTrrJΏVa& - f)lJJΟΠΟfε/ο
fiJlIU[;l f/a !lfJfιfcoJό'!.lοποι[lου

"CABERNET-SAUNIGNON' . εφαρμόζουμε τπν
παραδοσιακή τεχνική καλλι έργειας και
οινοπο ίπσπς ελέγχοvtας αυστπρά τπ
στρεμματική απόδοσπ του αμπελιού κάτω
από 800 κιλά ανά στρέμμα.
Παράγεται σε περιορισμένο σριθμό φιαλών .
Το μεγαλύτερο μέρο ς τπς παραγωγής μας
εξάγεται στις ΗΠΑ.

Μαγούλα Τεγέας Αρκαδίας
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2710 544 813. 6936459721

8άννας Φώιnς

Χωματουργικές εργασίες
παντός τύπου

ιnλ.

6944 41 23 96
ΠενΙάλοφος

ΕΠΙΠΛΟΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

[ ΤΑΞΙ

έπιπλα

,
,

παντος

Τ ριοντοφυλλόπουλος Σωτήριος

τυπου

ΑΘΑΝΑΣΙ ΟΣ Π ΕΤΡΟΝΙ ΚΟΛΟΣ
Τηλ.

6944467978
2102635532

28η ς Οκτωβρίου 49 - Ασπρόπυργος
τηλ 2 10 55 76 560 - κιν. 6972 88 3 1 7 8
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Απόσπασμα από το βιβλίο «ΑΧΕΛΩΟΣ»
του Νίκου Πέτρου,

των εκδόσεων
ΚΟΑΝΙ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Σε μια χωρα όπως η Ελλάδα, με σχετικά ξηρό κλίμα, όπου

Σε μια παραλλαγή του μύθου του Μελεάγρου, ο Αχελω

δεν βρέχει για πολλούς μήνες και τα ποτάμια στεγνωνουν

ος φιλοξένησε τον Θησέα στο παλάτι του, μετά το κυνήγι

το καλοκαίρι, ήταν φυσικό οι πρωτοι άνθρωποι να αισθαν

του Καλυδωνιου Κάπρου. Στο μύθο του Αλκμαίονα, όταν ο

θούν δέος μπροστά στις αστείρευτες πηγές και τα άφθονα

ήρωας κυνηγημένος από τις Ερινύες, έψαχνε για τόπο κα

νερά που έφερναν ζωή στο πέρασμά τους, να τα προικίσουν

θαρμού, ωστε να μην είναι μολυσμένος από το μίασμα που

με υπερφυσικές δυνάμεις, να τους δωσουν κυρίαρχη θέση

τον ακολουθούσε, με δυσκολία ερμηνεύοντας το χρησμό,

στους μύθους τους και να τα λατρέψουν ως θεότητες.

έφτασε στη γη που ο Αχελωος είχε προσχωσει γύρω από

Καθως φαίνεται από αρχαιολογικά και ιστορικά στοιχεία

τις εκβολές του κι εκείνος τον καθάρισε από το στίγμα της

ο Αχελωος, θεοποιημένος, λατρευόταν σε όλη την περιοχή

μητροκτονίας και του έδωσε την κόρη του Καλλιρόη για

γύρω από τη ροή του, ιδιαίτερα στην αρχαία Ακαρνανία. Η

γυναίκα. Ο πρωτότοκος γιος τους, ο Ακαρνάν, θεωρείται

απαρχή της λατρείας του χάνεται στα βάθη της προ·ίστο

πατριάρχης των Ακαρνάνων.

ρίας, όταν οι πρωτοι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν μόνιμα

Ο γνωστότερος, ίσως, μύθος είναι αυτός της πάλης του

στις κοιλάδες γύρω από την κοίτη του και στην εύφορη γη

Αχελωου με τον Ηρακλή για την Διηάνειρα, κόρη του βα

που δημιούργησε με τις προσχωσεις του. Η εικασία ότι η

σιλιά της Καλυδωνας Οινέα, η οποία δεν ανταποκρινόταν

λατρεία του ποταμού ανάγεται στην ανιμιστική εποχή και

στην αγάπη του. Η κόρη, φοβισμένη από τον τρομερό μνη

ότι είναι πολύ προγενέστερη της καθόδου στον ελλαδικό

στήρα της, ευχόταν να πεθάνει παρά να τον παντρευτεί,

χωρο των ινδοευρωπα·ίκων φύλων δεν στηρίζεται ακόμα

όπως περιγράφει ο Σοφοκλής στις Τραχίνιες.

από αρχαιολογικά ευρήματα, αφού οι πρωιμότερες γνω

Τέλος στην αγωνία της ήρθε να δωσει ο γιος της Αλκμή

στές παραστάσεις του ποταμόθεου, χρονολογούνται μόλις

νης, ο ημίθεος ΗρακΧής.

στον

Τελικά ο Ηρακλής με τιτάνια προσπάθεια κατάφερε
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π.Χ. αιωνα. Με την εμφάνιση των Ινδοευρωπαίων

ο Δίας διαδέχτηκε τον Αχελωο ως υπέρτατη θεότητα και

σπάσει το κέρατο του ταυροκέφαλου θεού και

κατέλαβε τα ιερά του.
Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, μέγιστος ποταμός

το σπασμένο κέρατο έδωσε nii'Iί'F\"i:UI

θεός ήταν ο Τιτάνας Ωκεανός που περίζωνε όλη τη Γη και

Αμαλθείας», πηγή αφθον· ...··''"'''.. ,

πηγή όλων των υδάτων. Κατά τον Ησίοδο, από

ξει στο έδαφος. Ο Αχελωος, νικημέν

τη σειρά του, το δωρισε

νού και Τηθύος γεννήθηκαν τρεις χιλιά

ρα για γυναίκα του.

(λαμπαδόκορμες) Ωκεανίδες νύμφες και

Μέσα στους 1\1I..",M.n•• ~

ναχηδά ρέοντες»

(θορυβοτρεχούμενοι)

τους πρωτότοκος και μεγα οπρεπέστε

