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Επιστολή του Νομάρχη Κ. Θ. Σώκου 

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο διαχείρισης των υδατικών πόρων 

των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. 

Κύριε υπουργέ , 
Έχοντας υπόψη το (1) σχετικό και με

τά τη διαβούλευση επί του θέματος την 
16-10-2008 σας στέλνουμε τις απόψεις 
μας. 

Ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας διαθέτει 
πέντε φυσικές λίμνες και δύο μεγάλα πο
τάμια (και τον ποταμό Μόρνο στα όρια με 
τον Νομό Φωκίδας). Οι δύο μεγάλοι πο
ταμοί, ο Αχελώος και ο Εύηνος , εμπλέ
κονται με την ιστορία του ανθρώπου της 
περιοχής από τους Μυθικούς Χρόνους μέ
σω των δράσεων του Ηρακλή και των 
Κενταύρων. Οι ποταμοί αυτοί στήριξαν και 
στηρίζουν με απόλυτο τρόπο τον πολιτι
σμό της περιοχής για τα τελευταία 5.000 
χρόνια. 

Σήμερα, δυστυχώς, μιλάμε για το πώς 
θα σώσουμε αυτούς τους ποταμούς εφευ
ρίσκοντας έννοιες όπως «οικολογική πα
ροχή» και άλλες. 

Αισίως, εκτρέπονται 500.000.000 m3 νε
ρού / έτος από τον Εύήνο προς την Αθή
να μη συμπεριλαμβανομένης της σχεδόν 
ολικής εκτροπής του Μόρνου με τον ίδιο 
αποδέκτη . Τα «Δομημένα Εργαλεία» που 
ακούν στο όνομα «Υδατικά Διαμερίσματα» 
φαίνεται να λεπουργούν στοχευμένα προς 
την εκτροπή του Αχελώου κατά παράβα
ση της Οδηγίας 2000/60 της Ε.Ε. 

Η προσπάθεια έχει στόχο να αποδείξει 
την περίσσεια νερού στο Υδατικό Διαμέ
ρισμα 04 και συγκεκριμένα στην Αιτωλο
ακαρνανία ώστε εφαρμόζοντας αργότε
ρα την Οδηγία 2000/60 στη Λεκάνη του 
Αχελώου να δικαιολογηθεί εκτροπή των 
αιτούμενων 600.000.000 m3 νερού / έτος 
από το φράγμα της Συκιάς προς το Υδα
τικό Διαμέρισμα 08 και χωρίς να μας πα
ρουσιάζονται τα Δεδομένα του Υδατικού 
Διαμερίσματος 08. 

Το μαθηματικό montelo διαχείρισης των 
υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερί
σματος τροφοδοτείται με στοιχεία που 
φτάνουν μέχρι το 2000. 

Οι κλιματικές αλλαγές δεν εκτιμώνται 
στο μαθηματικό ομοίωμα σε καμιά περί
mωση . Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
η περσινή χρονιά που δείχνει την αστοχία 
του «montelo». Οι ταμιευτήρες των τριών 
φραγμάτων (Κρεμαστών - Καστρακίου -
Στράτου) είχαν το θέρος του 2007 περί
που 1,3 δις m3 νερό . Οι ανάγκες άρδευ
σης των σχεδιαζόμενων προς άρδευση 
εκτάσεων (700.000 περίπου στρέμματα) 
εκτιμώνται στα 1,0 δις m3 νερό/έτος. Η 
απαιτούμενη οικολογική παροχή του Αχε
λώου είναι 1,0 δις m3 νερό/έτος. Άρα,για 
το έτος 2007 της ύδρευσης μη υπολογι
ζόμενης το νερό δεν επαρκούσε για αυ
τές τις χρήσεις. 

Στο μαθηματικό μοντέλο , επίσης, δεν 
προβ.άλλονται οι αυξημένες ανάγκες πα
ραγωγής ήλεκτρικής ενέργείας από της 
Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς λόγω της ανα
μενόμενης αύξησης των θερμοκρασιών 
όλες τις εποχές του χρόνου και λόγω της 
αναμενόμενης αλλά και επιδιωκόμενης 
από εμάς ανάmυξης της οικονομίας της 
Δυτικής Ελλάδας. 

Επίσης, δεν προβάλλεται η σχεδιαζό
μενη ανάmυξη του τουρισμού που στηρί
ζεται στην αξιοποίηση των εσωτερικών νε
ρών της Αιτωλοακαρνανίας: τεχ:vηrές λίμνες, 
ποτάμια, λιμνοθάλασσες, φυσικές λίμνες. 

Δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της 
καταρρέουσσας ισορροπίας της λιμνο
θάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού η οποία 
είναι προστατευόμενος βιότοπος μοναδι
κής σημασίας για την Ελλάδα και την 
Ευρώπη αλλά και πυλώνας της τοπικής οι
κονομίας. 

Εικοσιπέντε χρόνια 1983·2008 
Πεντάλοφο ΙΠοδολοβίτσα) 

Εικοσιπέντε χρόνια πέρασαν 
από τότε που εκδόθηκε η εφημε
ρίδα μας. 

1983-2008 

Πόσα και πόσα δεν μάθαμε στα 
χρόνια που πέρασαν από την εφη
μερίδα μας. 

Τέλος, δεν αντιμετωπίζεται το σενάριο 
της δυνατότητας της Αιτωλοακαρνανίας 
να παίξει το ρόλο της αποθήκευσης νερού 
λόγω του ευνοϊκού ανάγλυφού της και της 
εύκολης τροφοδοοίας των φυσικών λιμνών 
με νερά του Αχελώου . 

Άρα, με την οποιαδήποτε μεθόδευ
ση , το παρουσιαζόμενο περίσσευμα νε
ρού στην Αιτωλοακαρνανία είναι πλασμα
τικό. Η οποιαδήποτε σήραγγα εκτροπής 
του Αχελώου θα καλείται να πάρει από το 
υστέρημα και θα μεγαλώνει τον μαρασμό 
του φυσικού και ανθρωπογενούς περι
βάλλοντος της Αιτωλοακαρνανίας . 

Η Διοίκηση των Υδατικών Διαμερισμά
των και ο τρόπος λήψης των αποφάσε
ων στις υδατικές περιφέρειες πιστεύουμε 
ότι θα είναι ο μεγάλος ασθενής του εγ
χειρήματος. Φοβούμαστε ότι η αυτοδιοί
κηση θα είναι απούσα, ενώ θα έπρεπε να 
έχει τον πρώτο λόγω διότι η αυτοδιοίκη
ση σχεδιάζει την ανάmυξή της, συντηρεί 
και επεκτείνει τις υποδομές της , γνωρίζει 
τα αναmυγμένα παραγωγικά συστήματά 
της και τους διαθέσιμους πόρους της. 

Επίσης, από το μοντέλο διαχείρισης του 
νερού απουσιάζει και η κοστολόγησή του. 
Χωρίς την κοστολόγηση του νερού κα
μία από τις προσεγγίσεις τόσο των σχε
διαζόμενων έργων όσο και τις διαχείρισης 
του νερού δεν είναι καλά θεμελιωμένη. Το 
κρίσιμο αυτό μέγεθος μαζί με τα θέματα 
Διοίκησης των Υδατικών Διαμερισμάτων 

\ 

αποτελούν δύο μείζονα πολιτικά ζητήμα
τα τα οποία αν αποφασιστεί να λυθούν μα
κριά από τις τοπικές κοινωνίες τότε σί
γουρα ο χαρακτήρας του νερού ως 
Δημόσιου Αγαθού θα κινδυνεύσει όπως 
το ίδιο θα κινδυνεύσει και η διατήρηση του 
τοπικού φυσικού περιβάλλοντος . 

Ακολουθούν λεmομερείς αναφορές 
στο σχέδιο που παρουσιάστηκε στην Ημε
ρίδα του Υπουργείου Ανάτπυξης της 16η 
Οκτωβρίου στο Νομαρχιακό Κατάστημά 
μας και παρακαλούμε το παρόν έγγραφο 
μαζί με τις λεmομερείς αναφορές να εν
σωματωθούν στις Γενικές και Ειδικές Πα
ρατηρήσεις επί του παρουσιασθέντος σχε
δίου. 

Τέλος, κρίνεται απαραίτητο να γίνει δη
μόσια διαβούλευση με κεντρική εισήγηση 
του Υπουργείου Ανάmυξης για όλα τα 
Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας και ει
δικά για τα «αλληλοεπηρεαζόμενα», όπως 
εTlιθυμείτενα τα παΡΟL!σιάζεται. 

Χωρίς μία τέτοια διαβούλευση, τα οποι
αδήποτε σομπεράσματα αποσταλούν στο 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για προώθηση της πολιτικής 
διαχείρισης του νερού σε επίπεδο λεκά
νης απόρροής θα είναι αντιεπιστημονικά 
στο σύνολό τους και ίσως καταστροφικά 
για ορισμένες περιοχές της χώρας. 

Με εκτίμηση 
Θύμιος Σώκος 

Νομάρχης Αιτωλ/νίας 

Εφετείο στο Νομό μας 
ο νομός Αιτωλοακαρνανίας δεν διαθέτει μέχρι σήμερα Εφετείο και υπά

γεται μαζί με την Λευκάδα στο Εφετείο της Πάτρας 
Επειδή οι κάτοικοι του Νομού δεν εξυπηρετούνται θεωρούμε απαραίτη

το να ιδρυθεί Εφετείο στην Αιτωλοακαρνανία για τους παρακάτω λόγους. 
1. Οι Αιτωλοακαρνάνες είναι αναγκασμένοι να μεταφέρονται στην Πάτρα, 
να ταλαιπωρούνται διανύοντας μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις και 
να επιβαρύνονται με τεράστια έξοδα. 

2. Από τις υποθέσεις του Εφετείου Πάτρας οι περισσότερες αφορούν υπο
θέσεις της Αιτωλοακαρνανίας. 

3. Σε άλλους Νομούς πολύ μικρότερους σε πληθυσμό έχουν ιδρυθεί Εφετεία. 
Στην Αιτωλοακαρνανία που είναι ο μεγαλύτερος Νομός της Χώρας όχι, 
ενώ μπορεί να ιδρυθεί Εφετείο και να απρροφήσει και τις υποθέσεις 
των Νομών Ευρυτανίας και Λευκάδας δεδομένου του ότι υπάρχει η κα
τάλληλη κτιριακή υποδομή για άμεση λειτουργία. 
Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η 

ίδρυση και λειτουργία Εφετείου στην Αιτωλοακαρνανία. Εικοσιπέντε χρόνια ζωής. Ει
κοσιπέντε χρόνια γεμάτα αγώνα 
ανιδιοτελή και ευγενικό των Ανθρώ
πων που την ίδρυσαν, την συνέχι
σαν και τη συνεχίζουν. 

Μάθαμε και μαθαίνουμε την ιστο- : 
ρία του τόπου μας, τα ήθη και τα ~ 
έθιμά μας, τις χαρές και τις λύπες ~ L-______________________ _ 

Εικοσιπέντε χρόνια γεμάτα μη
νύματα αγάπης, σύμπνοιας κι αδελ
φοσύνης. 

Εικοσιπέντε χρόνια γεμάτα τολ
μηρή σχολιογραφία, αδέσμευτη και 
αντικειμενική πληροφόρηση, σε ό ,τι 
αφορά την Αδελφότητα και το χω
ριό μας γενικότερα. 

μας, τα άσχημα και τα καλά μας. ~ 
1983-2008 : 

Εικοσιπέντε χρόνια γεμάτα προ- ~ 
σφορά. Τι και τι δεν πρόσφερε στα 
χρόνια αυτά η εφημερίδα μας. 

Πρόσφερε και θα προσφέρει πολ
λά. Χρέος όλων μας να βοηθήσου
με. Να βοηθήσουμε, γιατί βοηθώ
ντας την εφημερίδα μας, βοηθάμε 
την Αδελφότητα και το χωριό μας. ~ 

Βοηθάμε τον ίδιο μας τον εαυτό. ~ 

s ο S κίνδυνος λοιμώξεων 
Δεν έχουν απολυμανθεί - πλυθεί καθόλου οι κάδοι απορριμάτων 

στο χωριό με αποτέλεσμα να αποτελούν εστίες μικροβίων και να υπάρ

χει άμμεσος κίνδυνος μεταδοτικών Ασθενειών. 

Οι αρμόδιοι του Δήμου πρέπει να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα για 
την επίλυση του θέματος όπως επανειλλημένα έχει ζητηθεί από τον πρό

εδρο του χωριού μας και το απορριματοφόρο να μαζεύει όλα τα σκου
πίδια του χωριού. 

a~riela να (ld(ιπουν ~αν τον it(110 (!α r:aviva απ αυτα bε.γ ξίναι 
Ή(iιoς ξίναι (!όνο . ο τόπος που (ξwή<Jur:Ε.!;J το Χωeιό ~Oυ'lι . 
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Κύριε Τσορβατζή 

Απαντώντας στην ανοικτή επιστολή που μου 
αποστείλατε και που δημοσιεύσατε στην 
Εφημερίδα «Πεντάλοφο» της Αδελφότητας 
«Πενταλοφιωτών Αθήνας», η οποία ουσια
στικά εκδίδεται από εσάς τον ίδιο, θα ήθελα 
να παρατηρήσω καταρχάς τα εξής: Η επιστο
λή σας διακρίνεται από δημαγωγία και πολ

λές ανακρίβειες, τις οποίες και θα παραθέσω πιο κάτω, με σκοπό αφενός να 
προσθέσετε ύλη στην εφημερίδα σας εν όψει της έκδοσή της αφετέρου για 
να δημαγωγήσετε υπερασπιζόμενος τον ρόλο σας. 
Κύριε Τσορβατζή ο κεντρικός δρόμος της Πενταλόφου ασφαλτοστρώθηκε 

λίγες ημέρες πριν τις Δημοτικές Εκλογές του 2006 και ήταν σε γνώση της τότε 
Δημοτικής Αρχής, αλλά και δικής σας ότι ο δρόμος θα σκαφθεί για τον 
κεντρικό αγωγό ύδρευσης και επομένως θα ήταν φυσικό επακόλουθο να 
καταστραφεί η καινούργια άσφαλτος, εν τούτοις στην αγωνία σας για τις 
εκλογές αυτό το αγνοήσατε. Δεύτερον θα πρέπει να σας επισημάνω ότι το εν 
λόγω έργο έχει επιβλέποντα μηχανικό από την Τ.Υ.Δ.κ. και ότι μέχρι σήμε
ρα δεν έχει παραληφθεί. Επίσης γνωρίζετε ότι διακοπές νερού παρατηρήθη
καν κατά την εκτέλεση του έργου και όχι σήμερα, όπως ανακριβώς γράφετε, 
προφανώς για δημαγωγικούς λόγους και θα σας παρακαλέσω να μην δια
στρεβλώνετε, μαζί με τον «συνήγορό» σας κ. Κιτεμέ, τα λεγόμενά μου. 
Ακολούθως κύριε Τσορβατζή την αναγκαιότητα δημιουργίας νέου κοιμη

τηρίου στην Πεντάλοφο την έχω ήδη διαπιστώσει ο ίδιος σε συνεργασία με 
τον Δ.Σ. κ. Λυμπέριο και για το λόγο αυτό επικοινώνησα τηλεφωνικώς με 
την κ. Πετρονικολού εκφράζοντας της το ενδιαφέρον του Δήμου για την 
αγορά μέρους ή και ολοκλήρου του οικοπέδου της δίπλα από το σημερινό 
κοιμητήριο. Η κ. Πετρονικολού μου ανέφερε το τίμημα του οικοπέδου της 
και απέμεινε η εξεύρεση χρημάτων από το Δήμο και η διαδικασία αγοράς. 
Μια διαδικασία όμως που όπως γνωρίζει ο καθένας, είναι χρονοβόρα διότι 
ο Δήμος δεν είναι ιδιωτική εταιρεία. 
Στη συνέχεια η κ. Πετρονικολού πούλησε το εν λόγω οικόπεδο σε συγχω

ριανό σας, διότι βιαζόταν να προχωρήσει στην εκποίησή του, χωρίς όμως να 
μας ενημερώσει στοιχειωδώς όπως όφειλε. 
Όλα τα παραπάνω, κ. Τσορβατζή τα γνωρίζετε και τα αποκρύπτετε, διότι 

στη συνέχεια, έπειτα από την αποτυχία αυτής της αγοράς σας ζήτησα να 
ψάξετε να βρείτε οικόπεδο εκτός οικισμού και συγκεκριμένα στην περιοχή 
πλησίον του γηπέδου, αν ήταν δυνατό, πράγμα που και αποδεχτήκατε. Όσον 
αφορά την αγορά «αγρού» στην Κατοχή για τη διαμόρφωση κοιμητηρίου 
γνωρίζετε, αλλά σκόπιμα αποκρύπτετε με σκοπό να χειραγωγήσετε την 
κοινή γνώμη, ότι πριν από ένα χρονικό διάστημα οκτώ χρόνων πουλήθηκαν 
από την ι τότε Δημοτική Αρχή 90 στρέμματα Δημοτικών χωραφιών στην 
Κατοχή, για την αγορά οικοπέδου με σκοπό τη δημιουργία κοιμητηρίου. 
Όμως τα χρήματα αυτά ποτέ δεν διατέθηκαν για την αγορά του οικοπέδου, 
αλλά δαπανήθηκαν για άλλους σκοπούς. Η σημερινή Δημοτική Αρχή βρήκε 
εκ νέου χρήματα από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και προχωρά εντός των 
ημερών στη σύνταξη συμβολαίων για την αγορρά του οικοπέδου, το οποίο 
μετά από γραφειοκρατική καθυστέρηση πολλών υπηρεσιών κρίθηκε τελικά 
κατάλληλο. 
Επιπρόσθετα, όσον αφορά την καθαριότητα με πεζούυς οδοκαθαριστές, κ. 

Τσορβατζή, σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα την καθιέρωσε η σημερινή 
δημοτική αρχή, γιατί προηγουμένως γινόταν μόνο στο Νεοχώρι. Επίσης στα 
δύο αυτά χρόνια της θητείας μας έγινε προμήθεια, για όλο το Δήμο 120 και
νούργιον κάδων, ενός νέου απορριμματοφόρου, ενώ δημοπρατήθηκε τον 
Νοέμβριο η αγορά πλυντηρίου κάδων και είναι έτοιμη η διακήρυξη για τη 
δημοπράτηση αγοράς βυτιοφόρου λυμάτων. 
Το παλαιό δημοτικό σχολείο, κ. Τσορβατζή, βρίσκεται στη σημερινή κατά

σταση πάνω από δύο δεκαετίες -από τότε που μετακόμισε το σχολείο στο 
καινούργιο κτίριο- και όψιμα ανακαλύψατε ότι χρειάζεται ανακατασκευή 
σήμερα. Προφανώς τα προηγούμενα χρόνια δεν το είχατε διαπιστώσει γιατί 
βρισκόσαστε στην Πεντάλοφο για ολιγοήμερες διακοπές στη διάρκεια του 
Πάσχα και του καλοκαιριού. Εν τούτοις με απόφαση του Δημοτικού Συμ
βουλίου έχει ανατεθεί η προμελέτη διαμόρφωσης του σχολείου και του περι
βάλλοντος χώρου στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης. Αυτό το γνωρίζετε και μάλιστα ανακαλύψατε ότι στο 
γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου υπάρχει σχετική μελέτη που καταρτίστη
κε εδώ και μια δεκαετία. Σας ζήτησα, όταν μου το αναφέρατε, να την φέρε
τε στο Δήμο, ούτως ώστε να την λάβει υπόψη η Αρχιτεκτονική σχολή του 

Κύριε Δήμαρχε 

ΑΠ.Θ. και προκειμένου να αναθεωρηθεί όπου κρίνεται αναγκαίο. Ποτέ 
δεν την φέρατε στο Δήμο, ελπίζοντας πιθανώς ότι κάποτε το τοπικό συμ
βούλιο θα αποκτήσει προϋπολογισμό -πράγμα αδύνατον- και θα υλοποιή
σει τη συγκεκριμένη μελέτη . 
Ακολούθως εδώ και χρόνια μόνονιμο αίτημα των Πενταλοφιωτών ήταν να 

περιφραχθεί ο σχολικός κήπος, καθώς είχε μετατραπεί σε χώρο στάθμευσης 
γεωργικών μηχανημάτων και δεν μπορούυσε να χρησιμοποιηθεί από τους 
νέους της Πενταλόφου . Αυτός ο χώρος περιφράχθηκε από την σημερινή 
Δημοτική αρχή και απομένει να καθαριστεί και να ηλεκτροδοτηθεί και να 
συμπληρωθεί με παιχνίδια ή παιδική χαρά. Επίσης γνωρίζετε, κ. Τσορβατζή 
ότι δημοπρατήθηκε η κατασκευή της πλατείας στο «Κρυφό» και ότι την 
μεγαλύτερη έκπτωση έδωσε συγχωριαμός σας εργολάβος. 
Ερωτώ λοιπόν, προς τι η δημαγωγία και οι ανακριβείς δηλώσεις, κ. Τσορ

βατζή, ότι δεν εκτελούνται έργα στην Πεντάλοφο, επειδή ο πρόεδρος δεν 
είναι «δικός μου»; Και στα άλλα δημοτικά διαμερίσματα οι πρόεδροι των 
τοπικών συμβουλίων δεν εκλέχθηκαν με το δικό μου ψηφοδέλτιο, ισχύει και 
γι αυτούς το ίδιο; Σας απαντώ λοιπόν πως όχι, γιατί σε όλα πραγματοποιού
νται έργα και όχι μόνο στο Νεοχώρι και την Κατοχή. Επιπλέον κανένας πρό
εδρος τοπικού συμβουλίου μέχρι σήμερα δεν ζήτησε αντισταθμιστικά οφέλη, 
όπως κάνατε εσείς για το νερό των πηγών του Αγίου Δημητρίου -το οποίο 
είναι αγαθό της φύσεως- και από το οποίο θα υδρεύεται όλος ο Δήμος, 
ζητώντας μας να μην πληρώνουν τέλη ύδρευσης οι κάτοικοι της Πενταλό
φου, γιατί το νερό είναι δικό τους. Προσπαθήσατε να χωρίσετε τους κατοί
κους σε προνομιούχους και μη, ενώ ο Δήμος, κ. Τσορβατζή, λειτουργεί εννι
αία και ισότιμα χωρίς μικροπρεπείς διαχωρισμούς όπως εσείς προσπαθή
σατε να επιβάλλετε. Ακόμη θα ήθελα να τονίσω ότι ποτέ δεν στέρησα το 
δικαίωμα υπογραφής και τα κλειδιά του τοπικού συμβουλίου από πρόεδρο 
ο οποίος δεν είναι «δικός μας», όπως δυστυχώς έκανε προηγούμενος 
Δήμαρχος, που εσείς στηρίζατε. 
Στη θητεία μου ως Δήμαρχος, μέχρι σήμερα, δεν έχω προβεί ποτέ σε κανε

νός είδους διαχωρισμό των Δημοτών, σε «δικούς μου» και σε «άλλους» και 
δεν υπάρχει κανείς που θα μπορούυσε να υποστηρίξει ότι έχω εκφραστεί ή 
πράξει κάτι με γνώμονα έναν τέτοιο διαχωρισμό, καθώς κ. Τσορβατζή, οι 
αρχές μου και η καταγωγή μου δεν μου το επιτρέπουν. Ούτε έχω εξαπατή
σει τους δημότες κ. Τσορβατζή, όπως εσείς κάνετε, παραπληροφορώντας 
τους, με την είδηση που δημοσιεύσατε στην εφημερίδα ότι μοιράζονται τα 
«Ραχούλια», καθώς μπορεί ως τοπικό συμβούλιο να λάβατε κάποια απόφα
ση, με το θέμα όμως δεν ασχολήθηκε ποτέ το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο 
μαζί με τον Δήμαρχο συναποτελούν το κυρίαρχο όργανο του Δήμου. 
Μάθετε λοιπόν κ. Τσορβατζή ότι για να μοιρασθούν οικόπεδα θα πρέπει 

να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως γίνει 
αποτύπωση της περιοχής, τεμαχισμός σε οικόπεδα και χαρακτηρισμός του 
χώρου σε οικισμό. 
Μην προσπαθείτε λοιπόν να αναλάβετε ρόλο που δεν σας αναλογεί, γιατί 

σύμφωνα με τον Δημοτικό Κώδικα δεν υπάρχει «Πρόεδρος του χωριού», 
υπάρχει Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου με συμβουλευτικό χαρακτήρα και 
Δήμαρχος με Δημοτικό Συμβούλιο που διοικούν τα Δημοτικά Διαμερίσματα 
του ενιαίου Δήμου και έχουν εκλεγεί με καθολική ψηφοφορία όλων των 
δημοτών. 
Και επειδή τίποτα δεν πρέπει να μένει αναπάντητο, σε κάποιο σημείο της 

επιστολής σας κάνετε λόγο για ατασθαλίες -δεν γνωρίζω αν εννοείτε οικονο
μικές- και επίσης σε κάποιο άλλο σημείο διερωτάσθε τι έγιναν τα χρήματα. 
Κύριε Τσορβατζή , όποιος αναφέρεται σε οικονομική διαχείριση άλλων 

προσώπων με υπονοούμενα και δεν παραθέτει αποδείξεις και στοιχεία τότε, 
ο κύριος αυτός είναι κοινός συκοφάντης και λασπολόγος, για να μην χρησι
μοποιήσω βαρύτερη έκφραση που χρησιμοποιεί ο λαός για τον εν λόγω 
κύριο. 
Τελειώνοντας θα πρέπει να σας επισημάνω ότι βρισκόμαστε στο μέσο της 

τετραετίας και ότι στην Πεντάλοφο, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα Δημοτικά 
Διαμερίσματα δεν έχουν γίνει ακόμα όλα όσα θα θέλαμε να γίνουν. Όλοι 
μας λοιπόν θα κριθούμε εκ του αποτελέσματος στο τέλος της τετραετίας και 
επιπλέον η εκτίμηση που τρέφει κάποιος για το Δήμαρχο ή για οποιοδήπο
τε άλλο πρόσωπο δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τον αριθμό των 
έργων που έχει επιτελέσει με την ιδιοότητα του Δημάρχου, αλλά γενικότερα 
απορρέει από τον χαρακτήρα του και την κοσμοθεωρία του για τις ανθρώ-
πινες σχέσεις. . 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΑΛΕΤΡΑΣ 

ΠΒΝΤΑΑΕΙφει 
ii Π fJ Δ fJ Α fJ ΒΙ Τ!Α tt 

Διευθύνσεις σύμφωνα με το Νόμο 
Χάσατε την ψυχραιμία σας και .. . 

Ιδιοκτήτης 
Αδελφότης Πενταλοφlτών Αθηνών 

Σωκράτους 79-81 , Αθήνα , Τηλ.: 210 52.41 .185 

Εκδότης : 
Αθανάσιος Κιτεμές 

Υπεύθυνος Ύλης : 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας 

Υπεύθυνος Σύνταξης: 
Μιχάλης Τσορβαντζής 

Φωτοστοιχειοθεσία - Εκτύπωση: 
ΑΒΑΚΙΟ ΑΕΒΕ: Σουλίου 83, Αγ. Δημήτριος, 

τηλ. 210 9941708 

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή μη, δεν επιστρέφοvrαι. 

Ενώ εγώ με την επιστολή μου αναφέρομαι σε προβλήματα που απασχολούν το χωριό μου κάνο
ντας προτάσεις, εσείς βρίζοντάς με αναφέρεστε σε γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από 1 Ο χρόνια 
τα οποία δεν με αφορούν γιατί τότε εγώ δεν ήμουν ούτε πρόεδρος του χωριού και ούτε καν είχα 
ασχοληθεί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, άλλωστε αυτό παραδέχεστε και εσείς στην επιστολή σας 
λέγοντας ότι ερχόμουνα στο χωριό δύο φορές το χρόνο για «ολιγοήμερες" διακοπές. 
Με κολακεύει το γεγονός Κύριε Δήμαρχε ότι προ δεκαετίας παρακολουθούσατε εμένα και κατα

γράφατε πόσες φορές το χρόνο ερχόμουν στο χωριό μου!!! 
Παραβλέπω τους χαρακτηρισμούς προς το παρόν, που άδικα και σκόπιμα μου αποδίδετε και 

σημειώνω: 
Έστω και με αυτόν τον τρόπο αναγκαστήκατε δημόσια να αναγγείλετε έργα στο χωριό μου για την 

επόμενη διετία. 
Κύριε Δήμαρχε ειλικρινά σας λέω αλλάξτε τακτική και ελάτε να συνεργαστούμε, ποτέ δεν είναι αργά. 
Ίδωμεν ... 

Μιχάλης Τσορβατζής 
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Πενταλόφου 
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Ιστορικά 
-' 
εγγραφα Ποδολοβίτζης 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ 

φ. 95/22-4-1923 
Ποδολοβίτσα (του ανταποκρι

τού μας). 

Προ έτους και πλέον απεστάλη

σαν υπό του Υπουργείου της 

Συγκοινωνίας όλα τα απαραίτητα 

(Τηλέφωνον, στοιχεία και σύρμα) 

για την ίδρυσιν Τηλεφωνικού γρα

φείου ενταύθα. Ήρξατο η κατα

σκευή της γραμμής, αλλά συνε

πεία ελλείψεως 200 μέτρων σύρ
ματος η εργασία εγκατελείφθη 

και το υπάρχον τότε σύρμα εκλά

πη μετ' ολίγον. Η εν Μεσολλογίω 

Επιθεώρησις και η Διεύθυνσις 

των Τ.Τ.Τ. φρονούμεν, οφείλουν 

να ενεργήσουν ό,τι δει δια την 

ταχείαν ίδρυσιν του τηλεφωνικού 

γραφείουυ εν τω χωρίω μας. 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

φ.214/23-11-1924 

Χρόνια ολόκληρα χωρίς Πορ

θμείον. Δικαιώταται Διαμαρτυραί

αι Συγκινηθείτε αρμόδιοι 

Ποδολοβίτσα (Νοέμβριος του 

ανταποκριτού μας). 

Είναι γνωστόν ότι σπουδαιοτάτη 

και ζωτικοτάτη συγκοινωνία του 

λαού Ακαρνανίας και Αιτωλίας 

εκτελεί το Πορμείον Ποδολοβί

τσης - Γουριάς. < 

Ανέκαθεν εις την θέσιν αυτήν. 

του Αχελώου υπήρχε το μεγαλύ

τερον και καλλίτερον μεταξύ όλων 

των πορθμείων, αλλά προ ετών 

παρεσύρθη τούτο και εβυθίσθη 

και ούτω εκλείψαντος του πορ

θμείου, το οποίον εις τον μακά

ριον αυτόν τόπον επείχε θέσιν 

γεφύρας, κατεδικάσθημεν εις την 

καταστρεmικήν και αφόρητον 

έλλειψιν και της μοναδικής αυτής 

συγκοινωνίας μας. 

Οι αρμόδιοι ας συγκινηθούν. 

Είμεθα και ημείς φορολογούμενοι 

και πολύ φορολογούμενοι πoλfται 

Α.Α. Καρβέλας 

ΕΡΕΥΝΑ 

φ.22/24-7-1927 

Εις Ποδολοβίτσαν την 25ην 

lουνίου ο 18ετής Κωνσταντίνος 

Αθανασίου εκ των καλλίστων 

οικογενειών του χωρίου, επιχει

ρήσας να κολυμβήση εις τον 

Αχελώον και παρασυρθείς υπό 

των ρευμάτων επνίγη, το mώμα 

εξεβράσθη μετά 18 ώρας. Του 
εγένετο κηδεία μεγαλοπρεπής. 

- Εις Αστακόν ο Γερ. Κουρού

κλης αλληλοαπήχθη με την 

κόρην του Πάνου Σπανού συνε

χίσαντες το ειδύλιόν των εν 

Ποδολοβίτση. 

ΕΡΕΥΝΑ 

φ. 30/30-11-1927 
Παρατηρήσεις 

Εις την Ποδολοβίτσαν όπως 

μας καταγγέλεται διακόmεται η 

διαπόρθμευσις όταν τα ύδατα του 

Αχελώου ανέλθουν κατά ολίγους 

πόντους η συγκοινωνία εκτελείται 

δια Κατοχής όπου υπάρχουν ιδιω

τικά του κ. Μπαρώνου. 

Μας καταγγέλεται ακόμα ότι, 

καίτοι εζήτησεν ο Συν/σμός 

Ποδολοβίτσης να αναλάβη 

εργολαβικώς την υπηρεσίαν 

αυτήν με την αυτήν αμοιβήν ήν 

ήδη λαμβάνουσιν οι πορθμείς 

δεν του ανετέθη. Δυνάμεθα να 

μάθωμεν τους λόγους; 

ΕΡΕΥΝΑ 

φ. 37/12-8-1928 
Εκ Παλαιοκατούνης 

Απασχολεί σοβαρώς η έλλειψις 

ύδατος το οποίον μεταφέρουν αι 

γυναίκες εις τας κεφαλάς των 

εντός καζανίων από τον Αχαλώον 

ποταμόν απέχοτος περί τα 2 1/2 
περίπου χιλιόμετρα. Δια το ζήτη

μα αυτό μελετάται η μεταφορά 

των υδάτων του κατασκευασθέ

ντος υδραγωγείου εις το Παλαιο

χώρι επί Δημάρχου Θ. Λυμπερίου 

(εκ Ποδολοβίτσης) . 

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 

φ. ·268/18-10-1930 
Ανά τα χωρία του Ξηρομέρου. 

Εντυπώσεις του περιοδεύοντος 

συνεργάτου μας. ΠΕΝΤΑΛΟ

ΦΟΣ - ΠΟΔΟΛΟΒΙΤΣΑ. 
Τα τελευταία έτη το χωρίον 

τούτο παρουσιάζει αρκετήν 

πρόοδον και ανάmυξιν Το Κοι

νοτικόν Συμβούλιον και ιδία ο 

Πρόεδρος αυτού κ. Μπάκας με 

την ενεργητικότητα και επιμέ

λειάν των κατώρθωσαν την 

εκτέλεσιν πολλών κοινοτικών 

έργων διαφόρων οδών κ.λ.π. 

φιλοτίμως εργαζομένων και των 

κατοίκων. Ο λειτουργών Σύλλο

γος Κοινωφελών Έργων δια της 

οργανώσεως διαφόρων εορτών 

και θεατρικών παραστάσεων 

συνέλεξε αρκετάς χιλιάδας 

δραχμών αίτινες θα διατεθούν 

δια την εκτέλεσιν διαφόρων 

έργων. Συνετελέσθη ήδη μια 

κοινοτική οδός άγουυσα προς 

το πορθμείον Γουριά η οποία 

ως και άλλαι τινές θα δενδρο

φυτευθώσι υπό των μαθητών 

μερίμνη του δημοδιδασκάλου κ. 

Στραβοδήμου. 

Ελ. Παχνάς 

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΙΤΩΝ 

ευχαριστεί τα μέλη της για την ενίσχυση 

~ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΑΜ. ΦΛΕΡΗΣ 

THERMOFLER 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

«ΙΘΑΚΗ» της εφημερίδας η οποία δεν πρtπει να σταματήσει 
διόπ είναι χρήσιμη και ευεργετική για όλους μας. 

Μπορείτε να δίνετε την προσφορά σας σε όποιον συναντήσετε 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας. 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

1 ΜΩΡλίΤΗΣ ΣπγΡΟΣ 

2 ΠΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

3 ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΠΩΡΓΟΣ του Ανδρέα 
4 ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΠΑΝΟΣ του Αριστείδη 

5 ΠΑΠΑΝΙΚΟΜογ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Παναγιώτη 

6 ΦΛΕΡΗ ΜΗΛΙΑ 

7 ΤΣΑΜΗΣ ΠΩΡΓΟΣ 

8 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

9 ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΠΑΝΝΗΣ του Παντελή 
10 ΚΟΡΔΟΣΗΣ ΠΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη 
11 ΚΑΖΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 

12 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

13 ΚΑΠΠΑΣ ΠΩΡΓΟΣ του Σπύρου 

14 ΚΟΝΔΥΛΗ-ΡΟΔΕΤΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 

15 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΤΑΤΣΗΣ 

16 ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΠΑΝΑΠΩΤΑ 
17 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

18 ΦΛΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
19 ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΠΑΘΗΣ 

Βάννας Φώτης 

ΧωμαΤΟ"ΡΥΙκές εΡΥασίες 

ΠΟΣΟ 

20 € 
30€ 
20€ 
20 € 
30 € 
100 € 
20 € 
20 € 
10€ 
10€ 
50 € 
20 € 
20€ 
25€ 
25 € 
20 € 
10€ 
150 € 
30 € 

παντός τύπο" 

τηλ. 6944 41 23 96 
Πεντάλοφος 

~ ΠΡΑ1ΗΡιΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -ΛΙΠAN1lΚA - ΠΛΥΝΤΗΡιΟ 

Α ΠΕΙΡΑΙΩΣ 103 - ΚΑΜΙΝΙΑ- ΤΗΛ. 2104835515, 210 4826743 
Β. ΙΩΝΙΑΣ 21 -ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 2108547270 

καφέ-οβελιστήριο . 

ΝΟΣΤΙΜΟΥΛΙΚΟ 

Κατσούλας Παντελής 

Πεντάλοφο 
τηλ. 26320 31 464, 31 802 

Τ ριανταφ"λλόπο"λος ΠαναΥιώτης 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓιΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 
ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ 

, 26320 - 31146 
300 ΟΙ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ 

Κlτεμέ Όλγα του Κωνσταντίνου 

fi\.σ-~n.Τ:\.(ςcS ς 
Διπλωματούχος CETR/F/CA 

θεραπείες Αισθητικής 
Προσώπου 
Σώματος 

ΤΗΛ.: 6976882005 

• ΜΑΓιΚΙΑΖ Νγφικο 
• ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ - ΠΕΝΤιΚIΟΥΡ 

• SPA ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 
• ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΥΧΙΑ 

• ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ 

~~~ 
G?9'~ 6'6' 

QT~.: 210 86'. 10.6'6'~ 21086'.12.431 

[ ΤΑΞΙ J 

Τριανταφυλλόπουλος Σωτήριος 

Τηλ.: 6944 46 79 78 
2102635532 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ 

το ΠΑΝΟΡλΜΑ 
Ο ΧΩΡΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΖΕΤΑΙ 

Αφοι ΜΙΧΟΠΟΥ ΛΟΥ 
Η Αίθουσα διατίθεται 

για Xoιwύς & Συνεστιάσεις 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ 'U' 26320 31876 
ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΥ Κι.ν. 6979 77 96 55 

ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΕΡΓΜΕΙΑ 

ΒΑΝΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡ/ΟΣ 

Πεντάλοφο 
Τηλ.: 26320 31548, Κινητό : 6973981965 
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ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΟΝΗ 

Μέσα στις ασφυκτικά γεμάτες 

από κόσμο αίθουσες της Πινακο

θήκης του Κέντρου Λόγου και 

Τέχνης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ" στη Ιερή 
Πόλη του Μεσολογγίου πραγμα

τοποιήθηκε το βράδυ της 18ης 

Οκτωβρίου 2008 τιμητική εκδή

λωση για τον σεβαστό λόγιο , τον 

εκλεκτό συγγραφέα και εξαίρετο 

πολιτικό Αναστάση Πεπονή . 

Τ ον πολιτικό που κατάγεται από την Ιερή 

Πόλη και του οποίου το όνομα είναι στενό

τατα συνδεδεμένο με αυτή φθάνοντας 

πίσω στο χρόνο ως την περίοδο της επα

νάστασης και της Εξόδου αφού οι πρόγο

νοί του ήταν συνεργάτες το Ιάκ. μάγερ στην 

εκδιδόμενη στο επαναστατημένο Μεσο

λόγγι εφημερίδα «Ελληνικά Χρονικά». 

Η «Διέξοδος» με την χορηγική συμπα

ράσταση των επιχειρήσεων super market 
«Υιοί ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΥΡΚΑ» είχε την 

πρωτοβουλία της διοργάνωσης αυτής της 

ξεχωριστής βραδιάς για τον Αν . Πεπονή , 

κορυφαίο τέκνο της Ιερής Πόλης που 

ξεχωρίζει στα πρώτα ονόματα των φίλων 

της «Διεξόδου» από τις πρώτες μέρες 

ιδρύσεώς της και που επανειλημμένα συμ

μετείχε στα πάνελ των εκδηλώσεων ιστο

ρίας και πολιτισμού που διοργάνωσε το 

Κέντρο. 

Όσοι από τους εκατοντάδες παραβρε

θέντες στην εκδήλωση αγάπης προς το 
πρόσωπο του εκφραστή της πολιτικής 
εντιμότητας και του υπέροχου λόγου , με 

τις ιστορικές αναζητήσεις και τις συνεχείς 
συγγραφικές του παρουσιάσεις δεν είχαν 

την δυνατότητα να καθίσουν στην κεντρι

κή αίθουσα της εκδήλωσης , παρακολού

θησαν τους ομιλητές τόσο στο αίθριο όσο 

και στο πεζόδρομο μέσα από δύο γιγα

ντοοθόνες που είχαν φροντίσει οι οργα

νωτές να τοποθετήσουν. 

Η εκδήλωση άρχισε, όπως είχε προ
γραμματιστεί , ακριβώς στις οκτώ με την 
παρουσίαση της εκδήλωσης από την σύμ

βουλο δημοσίων σχέσεων της «Διεξόδου» 

Βάσω Γκοβάτσου και τις ευχαριστίες 

προς τους ομιλητές για την μεγάλη προ
θυμία με την οποία ανταποκρίθηκαν στο 

κάλεσμα του ιδρυτή της «Διεξόδου» να 

συμμετάσχουν στην ξεχωριστή βραδυά 
της 18ης Οκτωβρίου . 

Πρώτος ομιλητής ο Υπουρ

γός Προκόπης Παυλόπου
λος ο οποίος με τη γνωστή 

γλαφυρότητα του λόγου 

του εξήρε την μεγάλη προ

σωπικότητα του τιμώμενου. 

Ακολούθησαν οι ομιλίες 

των υπουργών Αλέκου 

Παπαδόπουλου και Χρή 

στου Βερελή που περιέ

γραψαν τον Αναστάση Πεπονή ως 

άνθρωπο και πολιτικό και συνέχισε ο 

δημοσιογράφος Βασίλης Σκουρής που 
ασχολήθηκε περισσότερο με την προ

σφορά του τιμώμενου στην ραδιοφωνία 

και στην τηλεόραση . Τελευταία ομιλή

τρια η συγγραφέας Ακακία Κορδόση η 

οποία μίλησε από καρδιάς για τον Μεσο

λογγίτη Αναστάση Πεπονή , τον άνθρωπο 

που «πρώτος και πάνω απ ' όλους δικαι

ούται τον τίτλο του επιφανούς Μεσολογ

γίτη αφού οι πρόγονοί του πρωταγωνί

στησαν στον μέχρι τέλους αγώνα της 

πόλης όχι μόνο απ ' τις ντάπιες του τεί

χους , αλλά κυρίως απ ' τις επάλξεις του 

πνεύματος». 

Ολοκληρώνοντας την εκδήλωση ο 
ιδρυτής της «Διεξόδου» Ν ίκος Κορδόσης 

προσέφερε σαν δείγμα αγάπης στον 

άρχοντα και ευπατρίδη , όπως απεκάλεσε 

τον Αναστάση Πεπονή , ένα γλυmό του 

πρώτου μισού του εικοστού αιώνα προ

ερχόμενο από την μουσειακή συλλογή 

του Κέντρου και μία σειρά συμβολαιο

γραφικών πράξεων της δεκαετίας 1835-
1845 προερχόμενων από τα Γενικά 

Αρχεία του Κράτους νομού Αιτωλοακαρ
νανίας που αφορούν τον διασωθέντα από 
την Έξοδο πρόγονο του τιμηθέντος Αθα

νάσιο Αναστάση Πεπονή . 
Η εκδήλωση έκλεισε με τον τιμώμενο 

στο βήμα , φανερά συγκινημένο να ευχα

ριστεί τους διοργανωτές , τους εκλεκτούς 
ομιλητές και τις εκατοντάδες των ακροα

τών που χωρίς πρόσκληση έσπευσαν να 
παραστούν στην εκδήλωση τιμής στο 
πρόσωπο του Αναστάση Πεπονή , να 

γίνουν κοινωνοί της χαράς και της συγκί

νησής του και να του σφίξουν το χέρι με 

ένα ζεστό λόγο ο καθένας τους . 

ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 

Κτηνοτρόφοι χωριανοί και φίλοι με τον δικό τους τρόπο απολαμβάνουν 
στην εξοχή το ψήσιμο του αρνιού σε παραδοσιακό κούρο. 
Διακρίνονται από αριστερά: Αριστείδης Τσελίκας, Παναγιώτης Τσελί

κας, Πέτρος Γατζούδης, Λάμπρος Ξύστρας και δίπλα ο Παναγιώτης 
Μπλα}{ούρης. Δ.ύο από τους παραπάνω (Πέτρος Γατζούδης Kal f\iAf:~ 
:; C/rJ'lf(Jι-J .) έχουν φύγει από την ζωή αλλά άφησαν πίσω τους μόνο 
καλές αναμνήσεις . 
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον λεβέντικο και μερακλίδικο χορό του Πέτρου και 

την καλοσύνη και πραότητα του Πάνου. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει. 

28η Οκτωβρίου 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε η επέτειος 

της Εθνικής μας εορτής της 28ης Οκτωβρίου. 

Μετά την δοξολογία ακολούθησε κατάθεση στεφα

νιών και εντυπωσιακή παρέλαση των μαθητών του 
Δημοτικού Σχολείου . 

Η εφημερίδα σαν ελάχιστο φόρο τιμής σε αυτούς 

που θυσιάστηκαν και πρόσφεραν τη ζωή τους για να 

ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι δημοσιεύει τα ονόματά 

τους όπως ακριβώς είναι γραμμένα στη μαρμάρινη 

στήλη των ηρώων του χωριού μας. 

Δεκανείς 

Μπάκας 

Π ετρονικολός 

Κωνσταντίνος 

Θεμιστοκλής 

Υποδεκανέας 

Τσάμης Συμεών 

Στρατιώτες 

Λυμπέριος Δημήτριος 

Λυμπέριος Ευστάθιος 

Κολουρής Σπυρίδων 

Κορδόσης Ανδρέας 

Κούτρας Κωνσταντίνος 

Σταθέλάκης Σωτήριος 

Καλύβας Κωνσταντίνος 

Καλύβας Θεόδωρος 

Καλύβας Χρίστος 

Χαλτούπης Γεώργιος 

Πελτέκης Παναγιώτης 

Πέτρος Γεώργιος 

Κουτσόπουλος Σπυρίδων 

Κουτσουβέλης Συμεών 

Καλαμάτας Δημήτριος 

Μπάκας Ιωάννης 

Λάκκας Ιωάννης 

Χαλτούπης Μιχαήλ 

Τιμή και δόξα στους ήρωες και ελαφρύ το χώμα 

που τους σκεπάζει' 

Παγκόσμιο Συνέδριο 
για την Ελληνική Γλώσσα 

Στο Μεσολόγγι και με μεγάλη επιτυχία πραγματο

ποιήθηκε το 70 Παγκόσμιο Γλωσσικό Συνέδριο με 
θέμα: «Η διδασκαλία των νέων Ελληνικών στον 

Κόσμο. Σχολεία, Βιβλία, Εξετάσεις», 

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Συνεδριακό κέντρο 

της Νομαρχίας και οι εργασίες διήρκεσαν από τις 18 
έως και τις 20 Νοεμβρίου και συμμετείχαν 50 ειση
γητές από 19 χώρες. Την πρώτη ημέρα εργασιών 
βραβεύτηκαν για την προσφορά τους στη διάδοση 

της Ελληνικής γλώσσας ο κ. Κωνσταντίνος Μπαλα

μπάνωφ πρύτανης του Πανεπιστημίου Μαριούπο

λης, ο συμπατριώτης μας Γενικός Γραμματέας του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Παναγιώτης Κοντός και η Κα Στόινα Προμάνσκα 

καθηγήτρια του Βουλγαρικού Πανεπιστημίου. 

Τ ο συνέδριο διοργάνωσε ο οργανισμός για την Διά

δοση της Ελληνικής Γλώσσας και είχε τη Βοήθεια και 

συμπαράσταση από τη Νομαρχία Αιτωλοακαρνα

νίας, το Δήμο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και 

την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. 

Με το τέλος του συνεδρίου οι σύνεδροι ξεναγήθη

καν σε όλη την περιοχή . 
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