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Συνδροµή 20 Eυρώ το χρόνο

Σηµεία των καιρών...
Eπιµέλεια: Μιχάλης Τσορβατζής

«Ντροπή Έλληνες»

« Και βγήκαν ‘τώρα κάτι δικοί µας κυβερνήτες Έλληνες, σπορά της
εβραιουργιάς, που είπαν να µας σβήσουν την Αγία πίστη, την ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν µας θέλει µε τέτοιο ντύµα Ορθόδοξον. Και
εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήµατα, και επήγα πάλιν εις τους
φίλους µου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια
και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον.
Και σκουπίζοντας τα δάκρυά µου τους είπα:
« ∆εν βλέπετε που θέλουν να κάνουν την
Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι µας
παίρνουν αυτοί οι µισοέλληνες και
άθρισκοι, ό,τι πολύτιµον τζιβαΐρικόν έχοµεν. Φραγκεµένους µας
θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου Πάπα. Μην αφήσετε,
Άγιοί µου αυτά τα γκιντί πουληµένα κριγιάτα της τυραγνίας να
µασκαρέψουν και να αφανίσουν
τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο
κακό από αυτά που καταδέχτηκεν ο Τούρκος ως τίµιος εχθρός µας.

***

Και είπαν οι άθρησκοι που εβάλαµεν εις τον σβέρκο µας να µη
µανθάνουν τα παιδιά µας Χριστόν και Παναγίαν, διότι θα µας παρεξηγήσουν οι ισχυροί. Και βγήκαν ακόµη να ποτάξουν την Εκκλησίαν, διότι έχει πολλήν δύναµη και την φοβούνται. Και είπαν λόγια
άπρεπα δια τους παπάδες.
Εµείς µε σκιάν µας τον Τίµιον Σταυρόν, επολεµήσαµεν ολούθε, σε
κάστρα, σε ντερβένια, σε µπογάζια κα σε ταµπούργια Και αυτός
ο Σταυρός µας έσωσε. Μας έδωσε την νίκη και έχασε (οδήγησε σε
ήττα ) τον άπιστον Τούρκον. Τόση µικρότητα στον Σταυρό, τον
σωτήρα µας.
Και βρίζουν οι πουληµένοι εις τους ξένους και τους παπάδες µας
,τους ζυγίζουν άναντρους και απόλεµους . Εµείς τους παπάδες
τους είχαµε µαζί εις κάθε µετερίζι, εις κάθε πόνον και δυστυχίαν.
Όχι µόνον δια να βλογάνε τα όπλα τα ιερά, αλλά και αυτοί µε το
ντουφέκι και γιαταγάνι , πολεµώντας σαν λιοντάρια.

«Ντροπή Έλληνες»

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Για να δηµοσιευτούν τα κείµενα σας πρέπει να τα στέλνετε
σε ηλεκτρονική µορφή στην διεύθυνση της εφηµερίδας
και όχι στο τυπογραφείο γιατί έτσι γίνεται σωστά η ταξινόµηση της ύλης
και η σελιδοποίηση της εφηµερίδας
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εφηµερίδας είναι:

Email: artemisia_tsor@hotmail.com

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2012

Η ΕΞΟ∆ΟΣ
Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 12 Απριλίου 2012 οι εκδηλώσεις για
τον εορτασµό της 186ης Επετείου της Εξόδου του Μεσολογγίου.
Χιλιάδες κόσµου παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις και την επιµνηµόσυνη ποµπή το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων.
Παρόντες ήταν οι Αρχηγοί των Ενόπλων ∆υνάµεων και των
Σωµάτων Ασφαλείας, οι Πρέσβεις των Η.Π.Α , της Μεγάλης Βρετανίας , της Ελβετίας, της Τσεχίας, της Σουηδίας, της Γαλλίας,
της Ρωσίας, της Φιλανδίας, του Βιετνάµ και της Κύπρου.
Η απόφαση της Εξόδου στη σελίδα 3

ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Έφυγε από κοντά µας ο συγχωριανός µας
και φίλος της Αδελφότητας Βαγγέλης Χαραλάµπους.
Σπάνιος Άνθρωπος και αγαπητός σε όλους
µας ο Βαγγέλης. Υπηρέτησε το χωριό σε πολλά
µετερίζια µε µεγάλη προσφορά.
∆ιετέλεσε για πολλά χρόνια Κοινοτικός
Σύµβουλος, Πρόεδρος
του Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου
και µε δικές του ενέργειες ιδρύθηκε σε πολύ
δύσκολους καιρούς ο Αγροτικός Συνεταιρισµός του Χωριού µας.
Τον Βαγγέλη Χαραλάµπους θα τον θυµόµαστε για την καλή Ψυχούλα του, την αξιοσύνη και την τιµιότητά του, τα όµορφα γλέντια του,
την µεγάλη αγάπη του για το Χωριό και τον συνάνθρωπο και
τους αγώνες του για το σωστό και το δίκιο
Αιωνία η µνήµη του και ελαφρύ το χώµα που τον σκεπάζει.
Μιχάλης Τσορβαντζής

Απογραφή Πενταλόφου 2011
Άνδρες: 434
Γυναίκες: 448
Σύνολο: 882 άτοµα

15316

Κενές Κατοικίες:
202
Κατοικούµενες Κατοικίες: 322
Σύνολο Κατοικιών:
524

Η ανοιχτή γραµµή παραπόνων

Οι πολίτες έχουν εδώ και αρκετούς µήνες (για την ακρίβεια, περισσότερο από έναν χρόνο) τη δυνατότητα να βρίσκονται σε ανοιχτή γραµµή
επικοινωνίας µε τον δήµο Μεσολογγίου. Ο πενταψήφιος 15316, η
«Τηλεφωνική Γραµµή Άµεσης Επικοινωνίας των πολιτών», στην
οποία καλεί κάθε ενδιαφερόµενο χωρίς χρέωση, έχει δηµιουργηθεί
προκειµένου να συµβάλει στην καταγραφή των αιτηµάτων των πολιτών
που έχουν να κάνουν µε ζητήµατα της καθηµερινότητας.
Από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.00 το µεσηµέρι οι πολίτες µπορούν να
υποβάλουν τα αιτήµατά τους για την καθαριότητα, τον ηλεκτρισµό και το
πράσινο. Στην ίδια γραµµή επικοινωνίας γίνονται δεκτά τα αιτήµατα για
την αποκοµιδή των σκουπιδιών µεγάλου όγκου, µετά από συνεννόηση
µε την υπηρεσία καθαριότητας.
Σύµφωνα µε τους ανθρώπους του δήµου, η ανοιχτή αυτή γραµµή επικοινωνίας στέκεται αρωγός στην προσπάθεια για βελτίωση της εικόνας
της πόλης και κατ΄ επέκταση, την ποιότητα Ζωής µέσα σ΄ αυτή.

“Μπορεί τ΄αστέρια να λάµπουν σαν τον ήλιο µα κανένα από αυτά δεν είναι ο ήλιος.
Ήλιος είναι µόνο ο τόπος που γεννήθηκες το Χωριό σου”.
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Κοινωνικά

Συνδροµές- Προσφορές

Γεννήσεις

Η Άννα Τσιλίκα σύζυγος ∆ηµητρίου Κικίνα γέννησε αγόρι
Eυχόµαστε να τους ζήσει.

Βαπτίσεις

Η Αδαµαντία Κατσάνου σύζυγος Χρήστου Παπακώστα
τον γιό της Σπύρο
Η Αναστασία Αγγελούλη σύζυγος Γρηγόρη Στεφανίδη
την κόρη της Ανδροµάχη
Eυχόµαστε να τους ζήσουν.

Γάµοι

Η Αρετή Μιχαλοπούλου µε τον Σπύρο Σαµαρά
Ευχόµαστε να ζήσουν ευτυχισµένοι

Θάνατοι

Παπαγιάννης

Αποστόλης

10 €

Παπαγιάννης

Σταύρος

10 €

Κονδίλης

Χαράλαµπος

10 €

Κατσάνος

Γιώργος

10 €

Μπακάλης

Παναγιώτης

30 €

Γούλας

Ηλίας

30 €

Κάππας

Θεόδωρος

Μιχόπουλος

Τριάδης

50 €

Καπόνη

Αµαλία

20 €

Τσιλίκας

Ιωάννης

Φίλης

Ανδρέας

20 €

Τσορβαντζή - Στεφανίδου

Ευθυµία

10 €

Κορφιάτης

Νικόλαος

20 €

Κάππας

Ταξιάρχης

20 €

του Κώστα

20 €

του Γιώργου

20 €

Τσορβατζή

Ουρανία

10 €

Έφυγαν από κοντά µας οι συγχωριανοί µας:

Τσελίκας

Αθανάσιος

10 €

Βαγγέλης Χαραλάµπους
Αναστάσιος Κονδύλης του Θεοδώρου
Θωµάς Λυµπέριος του Βασιλείου
Κωνσταντίνου Κώστας του Ανδρέα

Χαραλάµπους

Κώστας

ΑΛΛΑΞΑΜΕ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ελαφρύ το χώµα που τους σκεπάζει
Eάν επιθυµείτε να γίνουν γνωστά
τα κοινωνικά σας
(γεννήσεις, βαπτίσεις, γάµοι κ.λπ.)
τηλεφωνείστε στα τηλέφωνα:
6945 684584 - 210 9820837

Η νέα διεύθυνση της Αδελφότητας
και της εφηµερίδας είναι:
Μπιζανίου 26, 174 56 Άλιµος
τηλ. 210 9820837 κιν. 6972417398

ΠΩΛEITAI:

TAΞI

Eκδότης - Iδιοκτήτης
Aδελφότης Πενταλοφιτών
Aθηνών
Μπιζανίου 26,174 56 Άλιµος,
Tηλ.: 210 9820837
Yπεύθυνος Ύλης:
Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Aδελφότητας
Yπεύθυνος Σύνταξης:
Mιχάλης Tσορβαντζής
Φωτοστοιχειοθεσία - Eκτύπωση:
ABAKIO AEBE:
Σουλίου 83, Aγ. ∆ηµήτριος,
τηλ. 210 9941708
Xειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή µη,
δεν επιστρέφονται.

Eάν δεν στείλετε
την συνδροµή σας
η εφηµερίδα θα αναγκασθεί
να σταµατήσει
την έκδοσή της.

Μαθηµατικός
Πτυχ. Πανεπιστηµίου Κρήτης
Τηλ: 2632022096
Κιν:6944352222
Αιτωλικό
Email: zhnovia@hotmail.com

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
6944935218 - 2632031931

∆ιευθύνσεις σύµφωνα µε το Nόµο

20 €

Ζηνοβία Τόλη

Oικόπεδο 500 µ2 άρτιο
και οικοδοµήσιµο.
Στη θέση
«Kρυφό» Πενταλόφου

www.pentalofo.gr

του Στάθη

Tριανταφυλλόπουλος Σωτήριος
Tηλ.: 6944 46 79 78
210 26 35 532

NIKOΣ Γ. ΠAΠAΛEΞHΣ
ΠOΛITIKOΣ MHXANIKOΣ E.M.Π.
MEΛETEΣ - KATAΣKEYEΣ - TOΠOΓPAΦIKEΣ EPΓAΣIEΣ
ΠΩΛHΣHΣ ∆IAMEPIΣMATΩN

ΓPAΦEIO: THΛ. & FAX: 26310 26674 - MEΣOΛOΓΓI
KINHTO THΛ. 6974 50 56 34 - e-mail: npapal@tee.gr

Ψηλέας και ΣΙΑ

Aλεξάνδρα I. Λάγκου

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

φαρµακοποιός

ΑΡΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 10Α
ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ

Πεντάλοφος Mεσολογγίου
τηλ.: 26320 32040

ΤΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Ψηλέας)
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6942895031

OIKO∆OMIKEΣ EPΓAΣIEΣ
ΠANTOΣ TYΠOY

Παύλος Σκάµπας

EPΓOΛABOΣ OIKO∆OMΩN

Oλυµπίας & Pοδοδάφνης 6, Λούτσα
τηλ.: 22940 48460, κιν.: 6979 781243

¶ANTO™

TY¶OY

™A°PH™ IøANNH™

TH§: 6936 06 46 45
ΑΘΗΝΑ
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Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ
«Εν ονόµατι της Αγίας Τριάδος»
Βλέποντες τον εαυτόν µας, το στράτευµα και
τους πολίτας εν γένει µικρούς και µεγάλους παρ’
ελπίδαν υστερηµένους από όλα τα κατεπείγοντα
αναγκαία της ζωής προ 40 ηµέρας και ότι εκπληρώσαµεν τα χρέη µας ως πιστοί στρατιώται της
πατρίδος εις την στενήν πολιορκίαν ταύτην και
ότι, εάν µίαν ηµέραν υποµείνωµεν περισσότερον, θέλοµεν αποθάνει όρθιοι εις τους δρόµους
όλοι.
Θεωρούντες εκ του άλλου ότι µας εξέλιπεν
κάθε ελπίς βοηθείας και προµηθείας, τόσον από
την θάλασσαν καθώς και από την ξηράν ώστε να
δυνηθώµεν να βαστάξωµεν, ενώ ευρισκόµεθα
νικηταί του εχθρού, αποφασίσαµεν οµοφώνως:
Η έξοδός µας να γίνη βράδυ εις τας δύο ώρας
της νυκτός 10 Απριλίου, ηµέρα Σάββατον και
ξηµερώνοντας των Βαΐων, κατά το εξής σχέδιον,
ή έλθη ή δεν έλθη βοήθεια:
Α΄. - Όλοι οι Οπλαρχηγοί οι από την δάµπιαν
του Στορνάρη έως εις την δάµπιαν του Μακρή, µε
τους υπό την οδηγίαν των, µία κολώνα, να
ριχθούν εις την δάµπιαν του εχθρού εις την ακρογιαλιάν, εις το δεξιόν. Η σηµαία του στρατηγού
Νότη Βότζιαρη θέλει µείνει ανοικτή, ως οδηγός
του σώµατος τούτου. Ο στρατηγός Μακρής να
την συνοδεύση µε ειδήµονας, όπου γνωρίζουν
τον τόπον.
Β΄. - Όλοι οι Οπλαρχηγοί οι από την δάµπιαν
του στρατηγού Μακρή έως εις την Μαρµαρούν
µε τους υπό την οδηγίαν των, µία κολώνα όλοι,
να ριχθούν εις τον προµαχώνα αριστερά κατά
των εχθρών. Ο στρατηγός Μακρής, µε την
σηµαίαν του ανοικτήν, θέλει είναι οδηγός του
σώµατος τούτου, αριστερά.

και φύγη. Όπου φανή τοιούτος, µετά την σωτηρίαν µας θέλει δίδει το πράγµα οπίσω και θέλει
θεωρείσθαι ως προδότης.

Γ΄. - ∆ια να µη µπερδευθή το Στράτευµα µε
ταις φαµελλιαίς, δίδεται το γεφύρι της δάµπιας
του Στορνάρη, και όλοι οι φαµελλίται, εντόπιοι
και ξένοι, να ταις συνοδεύσουν και να διαβούν
απ’ εκεί. Τα δύο γεφύρια είναι το µεν δια την
δεξιάν κολώναν και το της Λουνέττας δια την αριστεράν.

ΙΒ΄. - Οι φαµελλίται όλοι, άµα προκαταλάβουν
τους δύο προµαχώνας αι άλλαι δύο κολώναις,
θέλουν κινηθεί αµέσως, ώστε να περιστοιχισθούν από την οπισθοφυλακήν.
ΙΓ΄. - Κανένας να µη οµιλήση ή φωνάξη την
ώραν της εξόδου µας, έως ότου να πέση το δουφέκι εις το ορδί του Κιουταχή από την βοήθειαν
οπού περιµένοµεν και εάν, κατά δυστυχίαν, δεν
έλθουν βοήθεια, οι όπισθεν πάλιν θέλουν κινηθή
αµέσως, όταν κινηθούν αι σηµαίαι.

∆΄. - Κάθε οπλαρχηγός να σηκώνη τους
στρατιώτας του ανά έναν από τον προµαχώνα
του, ώστε ο τόπος να µείνη εύκαιρος έως εις την
ύστερην ώραν.
Ε΄. - Οι από την Μαρµαρούν, άµα σκοτειδιάση, να τραβηχθούν από ένας-ένας και να σταθούν εις την δάµπιαν του Χορµόβα.
ΣΤ΄. - Ο Τζιαβέλας, µε όλον το Βοηθητικόν
σώµα, να µείνη οπισθοφυλακή× αυτός µε όλους
θέλει περιέλθει όλον τον γύρον του Φρουρίου να
δώση την είδησιν εις όλους και να τους πάρη µαζί
του.
Ζ΄. - Το σώµα της Κλείσοβας, οδηγούµενον
από τους Οπλαρχηγούς του, να εξέλθη µε τα
πλοιάρια εις την µίαν της νυκτός, σιγανά, και άµα
φθάση εις την ξηράν να σταθή έως εις τας 2
ώρας, όπου θα γίνη το κίνηµα απ’ εδώ, να κινηθή
και αυτό.
Η΄. - Ο τόπος, το σηµείον της διευθύνσεώς
µας, θέλει είναι ο Άγιος Σιµεός. Οι οδηγοί θέλουν
προσέχει να συγκεντρωθούµεν εκεί όλοι.

Zαγγανάς Iωάννης
Tηλ. Mύλου: 26320 31907
Kινητά: 6944 708014 - 6948 109376
ΠENTAΛOΦOΣ Oινιάδων Aιτωλοακαρνανίας

EIPHNH
MOYTZOYPH

Ι∆΄. - Όσοι των αδυνάτων και πληγωµένων
επιθυµούν να εξέλθουν και δύνανται, να ειδοποιηθούν από τα σώµατά των τούτο.
Θ΄. - Οι λαγουµτζήδες να βάλουν εις τα φυτίλια φωτιά, λογαριάζοντες να βαστάξουν µετά την
έξοδόν µας µία ώρα επέκεινα. Το ίδιον να οδηγηθούν και οι εις τας πυριτοθήκας ευρισκόµενοι
ασθενείς και χωλοί. Ηξεύροµεν όλοι τον Καψάλην.
Ι΄. - Επειδή θα πληγωθούν και πολλοί εξ
ηµών εις τον δρόµον, κάθε σύνδροφος χρεωστεί
να τον βοηθή και να παίρνη και τ’ άρµατά του, και
εάν δεν είναι εκ του ιδίου σώµατος.
ΙΑ΄. - Απαγορεύεται αυστηρώς κανένας να
µη αρπάξη άρµα συνδρόφου του εις τον δρόµον,
πληγωµένου ή αδυνάτου, αργυρούν ή σιδηρούν

ΙΕ΄. - Τα µικρά παιδιά όλα να τα ποτίσουν
αφιόνι οι γονείς, άµα σκοτειδιάση.
ΙΣΤ΄. - Το µυστικόν θέλει το έχοµεν: «Καστρινοί και Λογγίσιοι».
ΙΖ΄. - ∆ια να ειδοποιηθούν όλοι οι Αξιωµατικοί
το σχέδιον, επιφορτίζεται ο Νικόλας Κασοµούλης, γραµµατεύς του Στορνάρη, να περιέλθη από
τώρα να τους το διαβάση, ιδιαιτέρως εις τον
καθέναν. Εάν δε, εις αυτό το διάστηµα, έξαφνα
φανή ο στόλος µας, πολεµών και νικών να µείνωµεν έως ότου ανταποκριθούµεν.
Εν Μεσολογγίω 10 Απριλίου 1826»

Glamour

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ • ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ
ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΥΧΙΑ • ΣΧΗΜΑ ΦΡΥ∆ΙΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΜΠΥΛΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973306993
Γ. ΣΕΦΕΡΗ ΑΙΤΩΛΙΚΟ
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Η ιστορία
του χωριού µας
Από αρχειακές πήγές (Γενικά Αρχεία του Κράτους)

Έρευνα του πρώην Προέδρου Της Αδελφότητας Μιχάλη Σκουτέρη

Το χωριό µας και του τόπου του κατά την ιστορία και κατά ένα
έγγραφο του έτους 1828 το εξουσίαζαν δύο αδέλφια.
Όταν το µοίρασαν ο ένας τουρκέζος το αφιέρωσε στο τζαµί ο
δε άλλος το αφιέρωσε στο Μοναστήρι Πόρτας της Μπαµπίνης.
Οι κάτοικοί του 25 φαµελιές ή 80 ψυχές καλιεργούντες την
τούρκικη γή εκ 15 ζευγαριών (χωρίς αµπέλια και ελιές) ή τα
µαζώµατα χριστιανών εκ των διαφόρων επαρχειών , και ονοµάζετο Ποδολοβίτσα , Μολδοβίτσα , Μπουντολοβίτσα ή Τσιφλικάτ. Συνεισέφερε εις τον αγώνα εκτός από τυρί, χειµουνικά
και 3.600 γρόσια , ενώ το Μετόχι 120 γρόσια.
Η Ποδολοβίτσα (άλλο έγγραφο) εξουσιάζετο κατά ¾ από τον
τoύρκο Γιακούµπαγα (Βραχωρίτη)και κατά το ¼ από τον Μεχµέτ
Μπέη οι οποίοι ήταν κύριοι του χωριού και της γής του.
Τα όρια των µεριδίων ήταν από Παλαιοκατούνα ευθεία
γραµµή µε την πόρτα της εκκλησίας Αγία Σωτήρα και από κει
κατ΄ευθεία έβγαινε στα Αµπέλια και συνέχιζε.
Κατά έγγραφο του 1834 άρχιζε ανατολικά από τον πλάτανο
και το πηγάδι ή από την καλύβα του Ταλιαµπέ, πήγαινε µεσηµβρινά εις την Λούτσα και την ανατολική πλευρά του λόφου, προχώρει δυτικά προς ταξιάρχην προς το µέρος του Μαγγανά καθώς
πήγαινε ο δρόµος προς το Μετόχι πήγαινε στον άλλο δρόµο και
κατέληγε εις του Γεροδούλου χωρίον εις την Λάκκαν του παπά τα
χωράφια εις το Αµπελάκι και εις το ∆αφνολάγγαδο που συνορεύει µε Βλυζανίτικα και δυτικά σύνορο εις την Ασβεσταριά
εµπρός εις τα ραχούλια.
Στις 9 Ιουνίου 1768 κατόπιν αγωγής µοναχών της Μονής
Αγίου Γεωργίου Πόρτας εις το Ιερόν Συµβούλιον που έγινε ενώπιον του Αχµέτ Αγά και λοιπών Σπαχίδων ζητούντες µε απόφαση την αναγνώριση των ορίων της Μονής.
Η απόφαση του Ιεροδικείου ήταν Σολοµώντιος να είναι και οι
δύο ιδιοκτήτες των διαφιλονικουµένων χωραφιών τα οποία
είχαν κατά το µισό τίτλους συµµετοχής: Το µέρος προς το ποτάµι
ανήκεν στο Τζαµί και προς το Λεσίνι στο Μοναστήρι.
Το 1819 οι Τούρκοι Μπέηδες έφυγαν από το χωριό και εγκαταστάθηκαν στο Βραχώρι, διόρισαν Σούµπαση (επιστάτη) του
χωριού ο οποίος έδωσε στους Τούρκους 4.0000 γρόσια µε διάφορο 15%. Το χωριό έδιδε στον Σούµπαση γάλα αυγά και κότες,
τραχανά , µπολογούρι.
Ο Σούµπασης είχε αστυνοµική δικαιοδοσία, τιµωρούσε και
εφυλάκιζε τους χωρικούς.

Κατά τον Άγγλο περιηγητή ΛΗΚ έτος 1809.
<< Μισή ώρα πριν από την Ποδολοβίτσα βγήκαµε από το
δάσος και µπήκαµε στην πεδιάδα που απλώνεται στις όχθες του
Άσπρου ως την θάλασσα…>>
Η Ποδολοβίτσα αποτελείται µοναχά από ένα τετραγωνικό
πύργο µε τετράγωνο περίφραγµα γύρο του που µέσα είναι µερικά
σπίτια και απ’ έξω λίγα καλύβια φτιαγµένα µε πλεγµένες λυγαριές
κείται στο ρίζο µικρού υψώµατος, στην κορυφή του υπάρχει µια
εκκλησία στη δεξιά όχθη του Άσπρου.
Από τους κατοίκους της Ποδολοβίτσας µάθαµε ότι µια αρρώ-

στια που επιδηµεί τώρα στο Κάρλελι, θανάτωσε τελευταία 6 άτοµα
γι’αυτό περάσαµε από την περαταριά στην Γουριά και εδώ
µάθαµε ότι η αρρώστια µεγαλοποιήθηκε στην Ποδολοβίτσα για να
φοβηθούµε και να φύγουµε ενώ στην Γουριά ήταν χειρότερη>>.
Κατά τον Γερµανό ΒΑΣΜΕΡ η λέξη Ποδολοβίτσα είναι
παλαιοσλάβικη και παράγεται από το ΑΒΣ-ΤΑΒΕΤ και σηµαίνει το
άκρο µέρος µιας λοφοσειράς κ.λ.π(κατά άλλους σηµαίνει ελαφότοπος ή στενό πέρασµα).
Κατά τα έγγραφα ετών 1834 και 1847 οι πρώτοι ιερείς του
χωριού ήταν ο Παπακώστας (Τσουµερκιώτης ) και ο Παπαδηµήτρης Ιωάννου και ο Κεφαλόπουλος .
Κατά έγγραφο 4/8/1831 ∆ηµογέρων Ποδολοβίτσας είναι ο
∆ηµήτρης Κατσούλας µε προκρίτους τους Βασίλειο Βλάχο και
Σίµο Ρώσσο.
Κατά έγγραφο 19/7/1932 ∆ηµογέρων Ποδολοβίτσας είναι ο
Σίµος Ρώσσος και πρόκριτος ο Πανούλας Καπώνης.
Κατά έτερο έγγραφο η Μήλα έχει 7 οικογένειες και 81 ψυχές.
∆ηµογέρων ο Γιάννης Χρυσάφης και πρόκριτος Σταθελάκης.
Ο Μύλος του Μαγγανά ανήκει στη Μονή του Αγίου Γεωργίου
Πόρτας.(έχω πολλά έγγραφα γιαυτό).
Το Μετόχι ανήκει και αυτό στην Μονή Αγίου Γεωργίου Πόρτας
προσέφερε εις τον αγώνα 120 γρόσια ψωµί σφαχτά και γελάδια.
Κατά το έτος 1823 φέρονται ως κάτοικοι ο Σολοµών και ο Σπήλιος.
Κατά έτος 1840 αναφέρει άλλο έγγραφο ότι εις το Μετόχι
κατοικούν µερικοί ζευγίτες καλιεργούντες την εξ΄3 καδών γήν
ήτις ενοµίζετο ότι ανήκει εις την Μονήν.
Οι κάτοικοι της Ποδολοβίτσας που κατοικούσαν µέσα στην
Μάντρα εις τα σπίτια του Γιακουµπαγά και οι οποίοι µετά την αποµάκρυνση του Γιακουµπαγά την εθνικήν πλέον γήν ήσαν:
εγγ.27/6/1842
01) οικόπεδο
02) οικόπεδο
03) οικόπεδο
04) οικόπεδο
05) οικόπεδο
06) οικόπεδο
07) οικόπεδο
08) οικόπεδο
09) οικόπεδο
10) οικόπεδο
11) οικόπεδο
12) οικόπεδο
13) οικόπεδο
14) Εργαστήρι

Ν.Καραϊσκου
Π.Λυµπερίου
∆.Τσουκνιά
Ι.Ρώσσου
Ν.Καπώνη
Αναστ. Τασογιάννη
∆ηµ.Καπώνη
Γεωργ.Φλέρη
Αθανασ.Κουτρούλη
Αντων.Φλέρη
Βασ.Βλάχου
∆ηµ.Βλάχου
Αθαν.Ψαροκώστα
Σίµου Ρώσσου

(εµβ. 0.63)
(εµβ. 0,765) δεν αναγράφω σύνορα
(εµβ. 0,245)
,,
(εµβ. 0,84)
,,
(εµβ. 0,3285)
,,
(εµβ. 0,036)
,,
(εµβ. 0,270) και οικία εµβ. 0,30
(εµβ. 0,359) και οικία εµβ. 0,50
(εµβ. 124,2)
(εµβ. 0,705)
(εµβ. 100)
(εµβ. 0,270) οικία εµβ.0,855
(εµβ. 0,132) οικία εµβ.0,78
(εµβ. 0,135)

Έγγραφο 557/9/8/1835 υπήρχε και εθνικό καλυκοεργαστήριο µε τείχη σώα, σκεπή µε άχυρο ,πόρτα σώα χωρίς κλειδωνιά,
δύο παράθυρα και ένα φούρνο για ψωµί. Επίσης στο χωριό
υπήρχε και οικία οικοδοµηµένη πάραθεν Κιουταχή αξία
100δραχ.(εγγρ.1837). Επίσης υπήρχε και ο πύργος του Γιακούµπαγα και Ισλαήλαγα,ο πύργος µε τα παρασπίτια του και τα κεχάρια του.
Εκτός των ανωτέρω οικοπέδων του Γιακούµπαγα παραχωρήθηκαν ως πλέον εθνική γη στους αγωνιστές του 21 κατόπιν
δηµοπρασίας.
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Η τραµπάλα (στρέµµατα 16) ,η Λάκα (στρέµµατα 38,60).Ο
Μακρύλακας (στρεµ.48) και η Παράστα (στρεµ.48) εν ονόµατι
Ριώτη Βαρνακιώτη.
Η περαταριά από Κορδόση εως Κουτρούλη (στρεµ.29,5).Η
Μελάγρια (στρεµ.36) ,ο Παλιοπόταµος (στρεµ.23,85),η Κυδωνιά (στρεµ.12) και η θέσις Μπακόρη και Βλάχου (στρεµ.12) εις
τον Γεώργιον Μπίτσαιναν.
Το στενό του χωριού (στρεµ.13,50) ,οι κήποι και τα αµπέλια
(στρεµ.12),η Κυδωνιά του Κανάλα (στρεµ.49,50).Η άκρη του
χωριού ποτάµι Καραµέτζη και στενό του χωριού στρεµ.27 και η
άκρη χωριού Φλερογιάννη (στρεµ.25,20)εις τον Παναγιώτην
και Φώτη Κουσουρή.
Η θέσις Αγραπιδόκαµπος και Αποστ.Καπώνη (στρεµ.23,40).
Η θέσις Αγραπιδόκαµπος στρεµ.28,80
,,
στρεµ.36,00
,,
,,
στρεµ.22,40
,,
,,
στρεµ.28,80 στον Σταµούλην Χονδρόν.
,,
Η θέσις κάτω Κάµπος απάνω Κάµπος και το ήµερο κλίµα εις
τους κατοίκους της Μήλας.
Η Ασβεταριά και τα Ραχούλια (στρεµ.27) ,τα χωράφια Βεζυριανά, Πικροδάφνες και Μαγγανά άνηκαν στον Γιακούµπαγα.
Τα δε χωράφια στο Παλιούρι άνηκαν στο τζαµί της Γουριάς.
Άλλοι κάτοικοι της Ποδολοβίτσας µέχρι το 1840 είναι:
1) Γιώργος
Φλέρης
2) Θανάσης
Μπάκας
3) Σταµούλης
Καραµέρης
4) Πάνος
Σταθελάκης
5) ∆ηµ.
Τζαµσής
6) ∆ηµ.
Τσουκνίδας
7) Νικ.
Χολής
8) ∆ηµήτρης
Βλάχος
9) Σταµούλης
Λαχανάς
10) Σπύρος
Τσορβαντζής
11) ∆ηµ.
Κατσούλας
12) ∆ηµ.
Καλαµπαλίκης
13) Κώστας
Ταλιαµπές
14) Σταµούλης
Βλάχος
15) Στάθης
Στέλιος
16) Κώστας
Κορδόσης
17) Γιάννης
Καπώνης
18) Θανάσης
Νασόπουλος
19) Αποστ.
Καπώνης
20) Πανούλας
Καπώνης-Κοκάλας
21) Πάνος
Γεωργίου
22) Χρήστος
Κουτρούλης
23) Κων.
Σάββας
24) Σωτήρης
Ράντος
25) Σταµούχης
Λάλας
26) Γιάννης
Κοντογιεώργος
27) Καπνιάς
28) Σωτήρης
Γίδαρης
29) Αποστόλης
Γίδαρης
30) Χρυσαφόγιαννης
31) Αντώνης
Φλέρης
32) Γιάννης
Τσακαλώτος
33) Σταµούλης
Λαχανάς
34) Βασίλης
Βλάχος
35) Αναστ.
Τζουµερκιώτης
36) Κώστας
Τζουµερκιώτης
37) Κωνσταντίνος Κατσάνος
38) Φώτης
Μπάκας
39) Γιάννης
Καραµέτζης
40) Αναστ.
Λάκας
41) Σπύρος
Λίρης
Οι κάτοικοι (τσιφλικάτ) ήσαν δουλοπάροικοι και ήσαν δύο
ειδών:α) Οι απλώς κατοικούντες (παρακεντέδες) και ασχολούνταν
είτε ως αγωγείς ,είτε ως τεχνίτες είτε ως αγροφύλακες και β)οι
γεωργοί,οι καλλιεργητές την γήν (ζευγίτες ή τσιφτζήδες).

Ξένοι περιηγητές
από την Ποδολοβίτσα
Ο περιηγητής του εµβλίου Τσελέµπη από την Στερεά Ελλάδα το 1868
<<∆ιερχόµενοι εις το σηµείον τούτον είδαµεν το χωρίον Μήλα το οποίον
ανήκει εις τα χωριά του Κάρλελι είναι χωρίον άπιστου φεούδον εις την όχθην
του ποταµού Ακσού(Αχελώου).
Ο Μελέτιος στη γεωγραφία σελιδα 292(έτος 1807) γράφει:Μήλος Κώµη
αρχαίας Ακαρνανίας εις την όχθην του Αχελώου προ ολίγου ερηκώθη λέγεται τώρα Μήλα…Ληκ.(βλέπε µπροστά),Πούκεβιλ.(έτος 1826).
Σε µισή ώρα από την θέσην αυτήν φθάσαµε στη θέση Λεσίνι, ο ποταµός
που κυλά στη λίµνη αυτή το χωριό Ποδοβολίτσα εις το µέσον του οποίου
παίρνει τις πηγές και 3/4 από το Νότιο µέρος της >>.

Filipson Kipsten(1956)

<<Ακριβώς στα πόδια του λόφου (βρίσκεται η Ποδολοβίτσα)επί της οδού
προς Αστακόν>>.Εδώ ευρέθη ένα ρωµαϊκό αντίγραφο επονοµαζόµενο Άρτεµις Κορόνα (ευρέθη το 1928 και κοσµεί την εφηµερίδα µας στο άνω άκρο
αριστερά και µια ταφιακή επιγραφή κλασσικής επιγραφής από την ίδια
περιοχή.
Απ’αυτά µε σλαβικά ονόµατα είναι: η Ποδολοβίτσα που σήµαινε <<κατά
µήκος κοιλάδας >> στον Αχελώο κοντά στο δάσος της Μάννας ,ή Λεσόνια ή
Λεσίνι αργότερα ή Κατοχή στη θέση ρωµαϊκού οχυρού.

EVEEN OBERN (έτος 1887).

Η αρχαία οινεία κείται στη σηµερινή Ποδολοβίτσα ή ολίγον βορειότερα
που κατά τον Ραγκαβή είναι το 156µ.χ. µεταξύ του χωρίου Ζευγολατίου
(Παλαινοκατούνα) και Τσιφλικάτ (Ποδολοβίτσα) και ο Πετρώφ 1886 τοποθετεί την Αρχαία Οινεία µεταξύ Παλαιοκατούνας και Ποδολοβίτσας.

HOBHOUSE (1810)

<<Από Μαχαλά περάσαµε µέσα από το δάσος κατά µήκος ενός πετρώδους και γεµάτο στροφές µονοπάτι προς τα νότια και στις 12.30 περάσαµε
από ένα χωριό µε λίγες καλύβες που ονοµάζεται Πρόδροµος, µετά από το
οποίο πηγαίνοντας λίγο νοτιοανατολικά βρεθήκαµε σε βαθύ δάσος από βελανιδιές που κράτησε µε µόνο ένα ξέφωτο για πέντε ώρες µέχρι που βρεθήκαµε σε ένα χωριό από καλύβες ένα τέταρτο (1/4) του µιλίου από τις όχθες
του ασπροπόταµου>>.
Ο Αχελώος ονοµάζετο Ακσού-Γεροµηλιάς, Παλυκάλαµος, Άσπρος,
Ασπροπόταµος, Αργυφό.

ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ
Η ζυγιά.Η ιστορική Ζυγιά .Αρχεία της εταιρείας Αιτωλ/νών σπουδών
(τόµος Α/1958 σελις.216).Για τη Ζυγιά εγώ δεν θα πώ περισσότερα από όσα
γράφτηκαν στην εφηµερίδα Πελοπόννησος αρ.φ 15/16/3/1955 και όσα γράφει ο ∆ηµ. Λουκόπουλος.
Στα γεωργικά της Ρούµελης 1938 και ο Κ.Κώνστας από την Γουριά.
Πάντως πέραν των ανωτέρω όταν ο πρίγκιψ Σάξ Μαίνιγγεν στις 19/9/1893
πέρασε από το χωριό <<οι κάτοικοι αθρόοι µετά µουσικών εγχώριων οργάνων τον υποδέχτηκαν εξ αποστάσεως ενός τετάρτου της ώρας πυροβολούντες και ζητοκραυγάζοντας και τον συνόδευσαν µέχρι την οικίαν του
δηµάρχου Οινιάδος Π.Λυµπέριου όπου και κατέλυσεν>>.

Ο ΓΗΤΑΥΡΟΣ (γράφει ο Απ.Σπυρόπουλος).
Μες΄τα λασπόνερα του Λεσινίου, τότενε πούτανε βάλτος , βρισκόταν ένα
φοβερό θηρίο ο Γήταυρος , έµοιαζε µε βόδι κι΄ έβγαζε κάτι µουγκρητά που
ακούγονταν στην Κατοχή και Αστακό .
Μονολογούν για δαύτον στην Παλιοκατούνα, στην Κατοχή και στον
Αστακό. Ακόµα και οι µανάδες φοβερίζουν τα παιδιά τους να λαρώσουν να
φάνε ή να κοιµηθούν µε τον Γήταυρο.
ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ (αναφ.Κατσαµπίνης Αθήνα 1985)
<<Φεύγοντας λυπηµένος από την Παλαιοκατούνα ο Άγιος Κοσµάς ο
Αιτωλός το 1767 µετέβη στη Ποδολοβίτσα . Εκεί λέγετε βρήκε όλους τους
κατοίκους στην αγορά να πανηγυρίζουν και να διασκεδάζουν.
Τον υποδέχθηκαν όλοι µετά χαράς και µε σεβασµό και ενθουσιασµό και
του έδωσαν ευχαρίστως ότι και να τους εζήτησε. Γι΄αυτό και έµεινε ευχαριστηµένος και όπως λένε οι σηµερινοί κάτοικοι του χωριού αυτός τους
ευλόγησε και τους ευχήθηκε λέγοντας : <<πάντοτε χαρούµενοι να είστε και
πάντα τέτοια νάχετε.>>.
Εις την Ποδολοβίτσα ο Άγιος εφιλοξενήθηκε από την οικογένεια ενός
Κουτρούλη, παρέµεινε µόνο στην αυλή της οικοίας στη συνέχεια επισκεύθηκε την εκκλησία, προσευχήθηκε και από την περαταριά πέρασε τον Αχελώο και πήγε στην Γουριά.
∆ια την συλλογή και καταγραφή
Περιληπτικώς των εγγράφων
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ
Καισαριανή 25/03/2012
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ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 06/05 / 2012
Επιµέλεια: Καραΐσκος Θανάσης

Αποτελέσµατα στο χωριό µας

ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Γραµµένοι
246.793

Ψήφισαν
149.977 / 60,77 %

Έγκυρα
146.716 / 97,83 %

Κόµµα
Νέα ∆ηµοκρατία
ΠΑ.ΣΟ.Κ
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό µέτωπο
Κ.Κ.Ε
Ανεξάρτητοι Έλληνες
∆ηµοκρατική Αριστερά
∆ηµοκρατική Συµµαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΛΑ.Ο.Σ
∆ράση - Φιλελεύθερη Συµµαχία
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.)
∆ηµιουργία, ξανά!
Σύνδεσµος Εθνικής Ενότητας
ΚΙΝΗΜΑ ∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
Κοινωνική Συµφωνία
ΟΧΙ (∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ
Κόµµα Πειρατών Ελλάδας
Ενωση Κεντρώων
ΚΚΕ (µ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ
Ανεξ. Υποψήφιος
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Άκυρα
2.548 / 1,70 %
Ποσοστό
24,11 %
16,95 %
15,34 %
8,53 %
7,51 %
5,47 %
2,17 %
2,12 %
1,74 %
1,39 %
1,30 %
0,96 %
0,80 %
0,76 %
0,69 %
0,53 %
0,50 %
0,43 %
0,36 %
0,27 %
0,10 %
0,04 %

Εκλ. Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας
∆ήµος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
∆ηµοτική Ενότητα Οινιάδων
Γραµµένοι
11.006

Ψήφισαν
6.669/60,59%

Έγκυρα
6.547/98,17%

Λευκά
713 / 0,48 %

Ψήφοι
35.368
24.865
22.510
12.509
11.025
8.019
3.191
3.107
2.553
2.040
1.902
1.405
1.174
1.115
1.011
774
731
629
528
389
146
52
40
9
2

Έδρες
2
1
1
1
1
1

Γραµµένοι Ψήφισαν Έγκυρα
1.222
662
649
Κόµµα
ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κ.Κ.Ε
ΣΥΡΙΖΑ
ΠΑΣΟΚ
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΛΑΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
∆ΡΑΣΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΚΙΝΗΜΑ ∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΦΩΝΙΑ
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΟΧΙ
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΡΩΩΝ

Άκυρα
11

Λευκά
2
Ψήφοι
188
146
77
68
64
32
18
11
10
9
8
4
4
3
3
2
1
1

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ν∆
Ν∆
ΠΑΣΟΚ
ΣΥΡΙΖΑ
Κ.Κ.Ε
ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Εκλ. Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας
∆ήµος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
Άκυρα
94/1,41%

Λευκά
28/0,42%

Γραµµένοι
36.052

Ψήφισαν
22.451 / 62,27 %

Έγκυρα
21.977 / 97,89 %

Άκυρα
358 / 1,59 %

Λευκά
116 / 0,52 %

Κόµµα

Ποσοστό Ψήφοι

Κόµµα

Ποσοστό

Ψήφοι

Νέα ∆ηµοκρατία
ΠΑ.ΣΟ.Κ
Λαικός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό µέτωπο
Κ.Κ.Ε.
Ανεξάρτητοι Ελληνες
∆ηµοκρατική Αριστερά
∆ηµοκρατική Συµµαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΛΑ.Ο.Σ
∆ράση - Φιλελεύθερη Συµµαχία (∆ράση - Φιλελεύθερη Συµµαχία)
ΚΙΝΗΜΑ ∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.)
Κόµµα Πειρατών Ελλάδας
Σύνδεσµος Εθνικής Ενότητας
∆ηµιουργία, ξανά!
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ
Κοινωνική Συµφωνία
ΟΧΙ (∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ)
Ενωση Κεντρώων
ΚΚΕ (µ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ
∆ηµ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ

29,69 % 1.944
15,50 % 1.015
11,88 %
778
11,01 %
721
7,77 %
509
5,91 %
387
5,07 %
332
3,01 %
197
1,86 %
122
1,83 %
120
1,05 %
69
0,79 %
52
0,73 %
48
0,69 %
45
0,67 %
44
0,64 %
42
0,46 %
30
0,44 %
29
0,43 %
28
0,26 %
17
0,15 %
10
0,11 %
7
0,02 %
1

Νέα ∆ηµοκρατία
ΠΑ.ΣΟ.Κ
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό µέτωπο
Λαικός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή
Κ.Κ.Ε.
Ανεξάρτητοι Ελληνες
∆ηµοκρατική Αριστερά
∆ηµοκρατική Συµµαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
∆ράση - Φιλελεύθερη Συµµαχία (∆ράση - Φιλελεύθερη Συµµαχία)
ΛΑ.Ο.Σ
δηµιουργία, ξανά!
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.)
ΚΙΝΗΜΑ ∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
Σύνδεσµος Εθνικής Ενότητας
Κόµµα Πειρατών Ελλάδας
ΟΧΙ (∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ)
Κοινωνική Συµφωνία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ
Ενωση Κεντρώων
ΚΚΕ (µ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

25,58 %
15,92 %
13,66 %
9,53 %
8,78 %
7,15 %
5,79 %
2,47 %
2,22 %
1,54 %
1,42 %
1,09 %
0,96 %
0,71 %
0,64 %
0,59 %
0,54 %
0,40 %
0,40 %
0,30 %
0,18 %
0,10 %
0,03 %
0,02 %

5.621
3.499
3.003
2.094
1.930
1.571
1.272
542
487
338
312
239
210
156
140
130
119
89
88
65
39
22
7
4
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Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

ΤΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΤΗΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Ιερεύς Εφηµέριος Πενταλόφου
Η ηµέρα που πέρασε, δηλαδη τα προηγούµενα
χρόνια, έπλασε µια ζοφερή πραγµατικότητα,
για κάθε θνητό που κυκλοφορεί στη γη. Το
σκοτεινό πρόσωπο ενός άφιλου νέο εποχίτικου νέο ταξικού συστήµατος παγκόσµιας
εξουσίας από τους πλούσιους του κόσµου
τούτου, ξεπροβάλει την απαίσια όψη του. Ο
κόσµος µας πεθαίνει η ανάσα του θανάτου
σχεδόν καίει το σβέρκο µας, ο θάνατος και η
αρρώστιες θερίζουν. Η βρώµα του σάπιου
συστήµατος είναι ανυπόφορη. Η µεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων αγνοεί τα γεγονότα
και αποστρέφεται την αλήθεια κάθε φορά που
αυτή θα του φωνάξει και θα τον καλέσει να
πάρει θέση.
Το παγκόσµιο στοίχηµα για κέρδος όσο το
δυνατόν περισσότερο αποδείχθηκε ανεπαρκές
και τώρα δείχνει αποτυχηµένο. Οι εµπορευόµενοι και οι πλούσιοι και οι δυνατοί που βλέπουν η ελπίδα τους στο κέρδος να κλονίζεται
ξεκινούν τροµερή µάχη προκειµένου να διασφαλίσουν τα κέρδη τους.
Τούτη η κατάσταση θα είναι µια φοβερή και
πολύνεκρη µάχη στο βωµό της επιβολής µιάς
στυγνής δικτατορίας στο παγκόσµιο χωριό. Οί

πλούσιοι και οι διάφοροι φωτισµένοι
''ρουφιάνοι'' τους θα επιχειρήσουν κυριολεκτικά να βάλουν τους ανθρώπους να γίνουν
δούλοι τους χωρίς δικαιώµατα και χωρίς ελπίδα.
Η πείνα η φτώχεια η ασθένεια κα η ανέχεια θα
είναι οι πρώτοι εχθροί που θα επιτεθούν σταλµένοι από τους αφεντάδες. Οι αριθµοί θα είναι
τροµακτικοί και ο θάνατος θα έχει την τιµητική
του. Το θρησκευτικό πολιτικό συνοθύλλευµα
θα προσπαθήσει να συγκαλύψει [και ήδη
συγκαλύπτει] το συντελούµενο έγκληµα.
Το πολιτικό θρησκευτικό λοιπόν κατεστηµένο, κάθε φορά το ίδιο ανεξάρτητα από πρόσωπα, απέργάζεται την υποδούλωση όλων µας
σε µια παγκόσµια άγνωστη αρχή που θα αποκτήσει τον έλεγχο του πλανήτη.
Θ απορρήσεται και θα πείτε πως δεν είναι
δυνατόν η θρησκεία και η όποια άλλη ηγεσία
να συµµετέχουν σε ένα τόσο µεγάλο έγκληµα.
Μια µικρή όµως µελέτη θα αποκαλύψει στον
καθένα την τροµερή αλήθεια.
Ας ετοιµαστούµε, µε επίκληση του Χριστού,
αποµάκρυνση από κάθε αµαρτία, µελέτη των

ιερών κειµένων και καθηµερινή ζωή αγιασµού. Οι στιγµές απαιτούν, πίστη, θάρρος,
αυταπάρνηση και κανένα συµβιβασµό µε το
σύστηµα του απόλυτου ελέγχου.
Θεός είναι ο δηµιουργός µας ο Άγιος . Σωτήρας µας είναι ο Γιός του ο ΙΗΣΟΥΣ Ο
ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ. Πηγή της δυναµης µας το
ΠΝΕΎΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ. Ας ξυπνήσουµε έστω την
τελευταία ώρα. Μην εµπιστεύεσται τους
λύκους για τσοπάνηδες. Μην ακούτε το διάβολο και τα όργανα του. Ο κύριος έρχεται.

Η νέα εκποµπή της Αρετής Κετιµέ στο «Zougla Radio».
Μία νέα εκποµπή κάνει πρεµιέρα σήµερα Κυριακή, στο «Zougla
Radio».
Η Αρετή Κετιµέ καθε Κυριακή από τις 15:00 έως τις 16:00,
θα µας ταξιδεύει στους δρόµους της καλής ελληνικής µουσικής
και της παράδοσης, µε το δικό της µοναδικό τρόπο...

Συντονιστείτε στο zougla radio

Οι στήλες
Σχολείο και Οικογένεια,
Μουσικές ∆ιαδροµές,
Oι πέντε
Μεσολογγίτες Πρωθυπουργοί
στο επόµενο φύλλο
Kιτεµέ Όλγα
του Kωνσταντίνου

Aισθητικός

∆ιπλωµατούχος CETRIFICA

• MAΓIKIAZ NYΦIKO
Θεραπείες Aισθητικής
• MANIKIOYP - ΠENTIKIOYP
Προσώπου
• SPA ΘEPAΠEYTIKO
Σώµατος

THΛ.: 697 6882005

ANTΩNIOΣ EΠAM. ΦΛEPHΣ

ΠPATHPIO YΓPΩN KAYΣIMΩN
ΛIΠANTIKA - ΠΛYNTHPIO

A. ΠEIPAIΩΣ 103 - KAMINIA
THΛ. 210 48 35 515, 210 48 26 743
B. IΩNIAΣ 21 - AΘHNA - THΛ. 210 85 47 270

• TEXNHTA NYXIA
• AΠOTPIXΩΣH

MINI MAPKET - ΨIΛIKA

ΠAYΛOΣ ΠETPONIKOΛOΣ & YIOI
A∆MHTOY 50, AΓIOΣ IEPOΘEOΣ ΠEPIΣTEPI
THΛ.: 210 5754849

TAXI

όλο το 24ωρο

ΠAYΛOΣ ΠETPONIKOΛOΣ
THΛ.: 6942975083

CAPONSO

ΚΑΦΕ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΤΟΥΡΤΕΣ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΓΑΜΩΝ
ΠΑΓΩΤΑ-ΓΛΥΚΑ
Σωτήρης Καπώνης
Πεντάλοφος Μεσολογίου
Τηλ. 2632032024
Κιν. 6948288311
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Καθαρά ∆ευτέρα

Πριν καλά καλά χαράξει το βράδυ της αποκριάς, παιδικά και όχι µόνο µατάκια άνοιγαν και αφουγκραζόταν
την γέννηση της καινούριας ηµέρας. Η πρώτη άνοιξη
καθυστερούσε πάντα σ’ αυτό τον τόπο. Όλη η περιοχή
µέχρι τις δυτικές πλαγιές της νότιας Πίνδου, από τον
Βάλτο µέχρι τον Αράκυνθο που βρεχόταν από την
λιµνοθάλασσα, ξεπλενόταν όλο το χειµώνα από επίµονες βροχές. ∆ικαιολογηµένη λοιπόν η αγωνία των
νεαρών «Ποδολοβιτσάνων» για το πώς θα ξηµερώσει
ο Θεός την µέρα. Γιατί δεν ήταν µια οποιαδήποτε µέρα
η συγκεκριµένη, ήταν η Καθαρά ∆ευτέρα, που θα
ξεχυνόταν παρέες νεαρών προς µια κατεύθυνση, το
ξωκκλήσι της Παναγιάς κοντά στην δεξαµενή ύδρευσης του χωριού.
Κανείς δεν ξέρει πως κάθε χρόνο τέτοια µέρα σχεδόν
όλο το χωριό λαχταρούσε να χαλάσει τα κούλουµα σε
αυτή την τοποθεσία. Ήταν η αρχή της σαρακοστής για
την Λαµπρή, ξεκινούσε η νηστεία µε λαχτάρα. Μια
όµορφη προσµονή για την Ανάσταση ,για το αντάµωµα
όλων των Πενταλοφιωτών από κάθε µεριά της γης.
Όχι µόνο αυτό, αλλά και µια µεγάλη εξόρµηση στην
φύση, έναν άτυπο νόµο που όλοι χαιρόταν να ακολουθούν. Το ξωκκλήσι της Παναγιάς βρισκόταν στον λόφο
που στους πρόποδές του εκβάλει µεγάλη ποσότητα
καθαρού νερού όπου σχηµατίζει τον Αύλακα που
ξεχύνεται στο Βαλτί.
Παλαιότερα εκεί βρισκόταν ο µύλος του Μοίρα, έτσι
έχει ονοµαστεί η περιοχή δυτικά του λόφου. Σ’ αυτή
την περιοχή µε ιστορίες περίεργες ο µύθος είχε ζώσει.
Ακουγόταν ότι ήταν τόπος στοιχειωµένος, ότι τα νερά
που αναβλύζουν κρύβουν Λάµιες και τα βράδια ακουγόταν φωνές από ψυχές που έχει φάει η Λάµια..! Επειδή όλοι οι µύθοι έχουν απαρχή σε αληθινά γεγονότα,
µια εξήγηση που µπορούµε να δώσουµε είναι ότι η
περιοχή ήταν δύσβατη. Ήταν ένας µεγάλος βάλτος
προέκταση της λίµνης Κυνίας πριν την αποξηράνουν

και την κάνουν τον εύφορο κάµπο του Λεσσινίου. Ένας
βαλτότοπος που φώλιαζαν φίδια, που έκρυβε επικίνδυνα «µάτια» και χωρίς συγκεκριµένα µονοπάτια.
Αρκετοί κατατρεγµένοι τα παλιά χρόνια είχαν χαθεί σ’
αυτόν τον βάλτο ήταν επόµενο να ακολουθήσουν οι
δοξασίες και οι δεισιδαιµονίες. Υπάρχουν εκεί ερείπια
από ένα παλιό εκκλησάκι. Του Αγίου Νικολάου, ενός
αγίου που έχει στενή σχέση µε το υγρό στοιχείο, αλλά
και το ξωκκλήσι µας είναι αφιερωµένο στη Ζωοδόχο
Πηγή !!!
Η τοποθεσία που κατέληγαν οι παρέες των νεαρών
ήταν ένα ξέφωτο ανάµεσα σε δύο λόφους, αυτού µε το
Εκκλησάκι και του λόφου µε την δεξαµενή. Ήταν ένα
ξέφωτο καταπράσινο, που το περιστοίχιζαν τεράστιες
ελιές. Κάθε παρέα έστρωνε κάτω από µια ελιά. Έφερναν µαζί τους ζεστές λαγάνες, ταραµάδες, ελιές,
χαλβά, πορτοκάλια, και ότι νηστίσιµο είχε προλάβει η
µάνα τους να τους ετοιµάσει. Μην φανταστείτε γαριδοµακαρονάδες και γκουρµέ «νηστίσιµες» λιχουδιές
που συνηθίζονται στις µέρες µας. Μερικοί χαρταετοί
χειροποίητοι βέβαια µε λαδόκολες, καλάµια, αλευρόκολα και σπάγκο από τις αρµάθες που µπελόνιαζαν
τον καπνό. Ο µόνος χώρος για να πετάξουν αυτούς

τους αετούς ήταν στο λόφο της δεξαµενής.
Όλη η διαδροµή µέχρι την Παναγιά ήταν µαγευτική.
Ξεκινούσαν, οι περισσότεροι πεζοπόροι, ή στις καρότσες των αγροτικών αυτοκινήτων, από το χωριό ακολουθώντας το χωµατόδροµο από το Κρυφό, µπροστά
από το εικονοστάσι και το παλιό «εξοχικό κέντρο» του
Νάσου Καλύβα, γνωστός ως «Τσιτσινάσος», που στην
δεκαετία του ’90 είχε γίνει το «Αίθριο» του Λευτέρη
Τζακώστα. Στη διαδροµή συναντούσαν µαντριά, περιβόλια, αµπέλια και λιοστάσια. Μοσχοβολούσε ο τόπος
από τα µανουσάκια, τις ανεµώνες, τα κοκοτάκια και τα
χρώµατα της ελληνικής υπαίθρου τις πρώτες µέρες
της άνοιξης. Ο δρόµος κατέληγε στο τοίχο από το
ασβεστωµένο εκκλησάκι, από ‘κει ακουγόταν οι
φωνές χαράς αυτών που ήδη είχαν πάει εκεί. Μουσικές από φορητά κασετόφωνα µε µπαταρίες, χοροί,
µπάλες που πεταγόταν στα «µήλα» και το εφτάπετρο,
µερικοί έπαιζαν ποδόσφαιρο µε µπακοτέρµατα γιατί
δεν είχε άπλα ο χώρος. Ξέφρενο παιχνίδι, όλοι γινόταν
µια παρέα, κάποιοι ποιο µεγάλοι τολµούσαν να παίξουν Θάρρος ή αλήθεια, ή µπουκάλα! Η πρώτη άνοιξη
βλέπετε, και το γεγονός ότι ήταν από τις σπάνιες
φορές που αγόρια και κορίτσια συνευρισκόταν χωρίς
τα αυστηρά βλέµµατα των γονιών τους. Βέβαια αναφερόµαστε σε µια εποχή που η σεµνότητα και η ηθική
όριζε τις σχέσεις των ανθρώπων. Πολλά κατοπινά
ανδρόγυνα είχαν ανταλλάξει τα πρώτα βλέµµατα σε
εκείνες τις Καθαροδευτέρες…
Ο δρόµος της επιστροφής ξεκινούσε το µεσηµεράκι
µέσα σε τραγούδια, πειράγµατα, καλαµπούρια, πράσινα γόνατα και αγκώνες, µε µπουκέτα αγριολούλουδα
και µια πληρότητα και λαχτάρα για την επόµενη Καθαροδευτέρα…
Μετά νοσταλγίας και τιµής
Γιάννης Τζακώστας

Παραδοσιακό Πάσχα στό χωριό

