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ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΜΟΦΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΚΟΙΝΣΕΠ Αχελώος Grow Up / Αριθμός φύλου 89/ Μάιος -Ιούνιος-Ιούλιος 2019 

Η ώρα της Αυτοδιοίκησης 

Όλοι οι Πεντaλοφιώτες υποψήφιοι στις εκλογές του Μaί'ου 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

• ΓlώΡΥος Μαζαράκης 
• Θεόδωρος Κονδύλης 
• Ελπίδα Λυμπερίου 
• Μαρία Μακρή 
• Πηνελόπη 
ΠαπαΥlάννοπουλου -Σαρδελή 
• Δημήτρης Κουτρούλης 

ΑΚΟΜΗ 

• ·Ολοl οι Πενταλοφιώτες 
• 

υποιμηφιοl 

• Αναβίωση των Κούλουμων 
στην ΠαναΥlά 

• 2 Χρόνια Α.Ο.Πενταλόφου 
• 25 η Μαρτίου στο χωριό μας 



Ζ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑι 

Ποιοι είμαστε: 

Είμαστε Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση 

(Κοιν.Σ. Επ . ) με την επωνυμία 

«Σωματείο Ανάδειξης Αχελώος -
Acheloos grow υρ" Μη 

κερδοσκοπικού &amp; κοινωφελή 
χαρακτήρα. Με έδρα το 
Πεντάλοφο Μεσολογγίου. Ως 

ΚΟΙΝΣΕΠ, έχουμε 5μελές 

Διοικητικό Συμβούλιο , στο οποίο 

έχει εκλεγεί πρόεδρος ο Θανάσης 

Μπίκας του Κωνσταντίνου και 

της Θεοδότης και Αντιπρόεδρος ο Γιάννης Τζακώστας του ΛΕUτέρη και της 

Ελευθερίας. Αποτελούμε πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου , ερχόμαστε να 

προσθέσουμε στο έργο πολιτείας δομών, οργανισμών και Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης το όραμά μας, για την ανάδειξη του τόπου μας που είναι η 
Αιτωλοακαρνανία και σε προέκταση ο τόπος που γεννηθήκαμε και 

μεγαλώσαμε το Πεντάλοφο. Μέσα από ένα πλαίσιο δράσεων, στηρίζουμε την 

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία τόσο σε τοπικό όσο και πανελλαδικό 

επίπεδο. 

ΔpάoalC;paC; 
www.iaitoloalkarnania.gr 
Στην προσπάθειά μας για επικοινωνία και δικτύωση, δημιουργήσαμε την 

ηλεκτρονική μας σελίδα : iAitoloakamania.gr (www.iaitoloakarnania.gr). Με 
μια εκλεπτυσμένη ματιά σε θέματα που εστιάζουν στο τρίπτυχο «Φύση

Πολιτισμός-Άνθρωποι», προσπαθούμε να παρουσιάσουμε στο κοινό μας τον 

τόπο , την ιστορία, την γαστρονομία, τα προϊόντα, τις δράσεις, τις 

καινοτομίες, την πολιτική, την εξωστρέφεια ,που οδηγούν στην ενίσχυση της 

συναντίληψης για τον δρόμο της ανάπτυξης της Αιτωλοακαρνανίας. 

Koιν.νιιcά δίιcτυα 
Έχουμε σημαντική παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, 
Twitter,YouTube κ.λπ . ) με συχνά αποκλειστικό περιεχόμενο στους τομείς της 

ενημέρωσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας. 

Free Press « η Αιτωλοακαρνανία» 
Η εφημερίδα «η Αιτωλοακαρνανίω) είναι ένα free press (Δωρεάν διανομής) 
έντυπο με μηνιαία περιοδικότητα σε όλο τον νομό Αιτωλοακαρνανίας &amp; 
την Απική. Η εφημερίδα «η Αιτωλοακαρνανία» με 28 έγχρωμες σελίδες κάθε 
μήνα, κυκλοφορεί σε 10.000 φύλα σε όλους τους δήμους της 

Αιτωλοακαρνανίας, σε συγκεκριμένα σημεία της Αθήνας, αλλά και 

αποστέλλεται ταχυδρομικώς σε συνδρομητές από όλη την Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 
Σύμφωνα με έρευνα μας, οι αναγνώστες της φτάνουν τους 50.000 μηνιαίως 
(Μ.Ο. 5 άτομα/ανά έντυπο). 
3μηνη έκδοση της εφημερίδας «ΠΕΝΤΜΟΦΟ-ΠΟΔΟΛΟΒΙΤΣΑ» 

Η εφημερίδα «Πεντάλοφο -Ποδολοβίτσα» δημιουργήθηκε ως σύνδεσμος των 

απανταχού Πενταλοφιτών στις αρχές της δεκαετίας του 1980, από τον 

Σύλλογο «Αδελφότητα Πενταλόφου Αθηνών». Είχε εκδόσει 87 φύλλα εως τον 
Μάιο του 2012. 
Δί~luνεpyασίε" 
Απώτερος στόχος ανάδειξης είναι η δικτύωση όλων των φορέων που έχουν 

πεδίο δράσης την Αιτωλοακαρνανία . Προς αυτή την κατεύθυνση 

βρισκόμαστε σε συνεργασία με Δήμους του νομού, με συλλόγους απανταχού 

αιτωλοακαρνάνων, με ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τόπο 

μας ,με απόδημους συντοπίτες μας. Την ψηφιακή εποχή που είμαστε 

κοινωνοί, οι αποστάσεις εκμηδενίζονται , η χρηστικότητα της ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας μας βοηθά στην συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων, 

πληροφόρησης και κοινής αποτελεσματικότητας. Από πλευράς μας, 

ενημερώνουμε εκδρομείς, συνδιοργανώνουμε εκδηλώσεις, συνεργαζόμαστε 
με επιστήμονες και επιχειρηματίες για την καλύτερη αποτελεσματικότητα της 

ανάδειξης της Αιτωλοακαρνανίας . 

----------- - ----------------------_._---------------------------------------------------. 
i ΠΕΝΤΜΟΦΟ ΠΟΔΟΛΟΒΙΤΣΑ ,3μηνη free press εφημερίδα του Πενταλόφου 
i Μεσολογγίου, 
i Εκδότης : ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΧΕΛΩΟΣ Grow Up 
i υπεύθυνος σύνταξης: Γιάννης Τ(ακώστας 
i Διεύθυνση : Πεντάλοφος Μεσολογγίου (Λογιστικό γραφείο Δ. Καλόκληρου) 
i 30001 . 
i Τηλέφωνο :6983498679 θ- mail: iaitoloakarnania@yahoo.gr 
i Site : www.pentalofo.gr και www.iaitoloakamania.gr 

i 'Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ΜΟΝΟ εάν γίνεται παραπομπή της 
l πηγής. Ενυπόγραφα κείμενα και συνεντεύξεις ΔΕΝ εκφρά(ουν την 

Ι~~_~~~~~~~_~_~~~~~~~ _~~~_ ~~~_~~~_~~:~_': ______________________________________________ : 

ΛίΥσΛόΥισ ••• 
Μετά από 7 χρόνια απουσίας, η εφημερίδα «Πεντάλοφο Ποδολοβίτσα» , επανακυκλοφορεί! Η 

Εφημερίδα του χωριού μας ,που ξεκίνησε την δεκαετία '80 από τον Σύλλογο «Αδελφότητα 
Πενταλοφιτών Αθηνών και Περιχώρων», τον σύλλογο των ετεροδημοτών μας, που για πολλά 

χρόνια είχε πολυδιάστατη και πολύτιμη συμβολή στα πολιτιστικά δρώμενα του Πενταλόφου, 

βρίσκεται ξανά στα χέρια σας! Την πρωτοβουλία την αναλάβαμε εκτιμώντας την σπουδαιότητα 

του εντύπου και από προσωπική μας ανάγκη για προσφορά στην γενέθλια γή. Κατόπιν 

επικοινωνίας με τους συντελεστές των προηγούμενων εντύπων, με την συγκατάθεσή τους και 

την σύμπνοια των απόψεών μας, προχωρήσαμε σε αυτό το εγχείρημα. Θέλουμε να 

εuxαριστήσoυμε προσωπικά τον Μιχάλη Τσορβατζή, επί χρόνια ψυχή της εφημερίδας, τον επί 
χρόνια μέλος και πρόεδρος των Δ.Σ της Αδελφότητας και τέως Πρόεδρο της Κοινότητάς μας για 

την θετική στάση του ως προς την επανέκδοσή της. Τον Στράτο Μπίκα, επίσης πρώην μέλος και 

πρόεδρο της Αδελφότητας ,καθώς και διαχειριστή της ηλεκτρονικής σελίδας του χωριού μας 

www.pentalofo.gr ,όπου σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση θα γίνεται η ανάρτηση και της νέας 
έκδοσης της εφημερίδας όπως και με τα προηγούμενα τεύχη, και όλα τα απερχόμενα Δ. Σ της 

Αδελφότητας όλα αυτά τα χρόνια . Θέλουμε να διεuKρινίσoυμε πως η «Πεντάλοφο
Ποδολοβίτσα» ΔΕΝ θα πωλείται, αλλά θα διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ σε όλο το χωριό , με την μόνη 

διευκρίνιση πως όποιος ,εκτός χωριού, επιθυμεί να την λαμβάνει θα καταβάλει ένα μικρό 

αντίτιμο των εξόδων αποστολής. Επίσης υπάρχει προαιρετική καταχώρηση διαφήμισης, χωρίς 
κοστολόγηση, παρά μόνο σε δωρεές για τα έξοδα εκτύπωσης (και πάλι προαιρετικά). Τέλος, οι 

απόψεις, οι συνεντεύξεις και ενυπόγραφα κείμενα, εκφράζουν τους υπογράφοντες και όχι την 
εφημερίδα . 

Καλή Αρχή και Καλό Πάσχα 

Κaλοστρa8lά, μπaρμπά Αυσσέa! 

Κάποιοι όνθρωποι φεύγουν. Απρόσμενα και απροειδοποίητα. Σταματά να χτυπά η μαγκούφα η καρδιά. 
Δάκρυα και αποχαιρετισμός. Κάποιοι άνθρωποι μένουν. Έχουν φροντίσει να μείνουν με τη παρακαταθήκη 

τους. Με τα έργα, τις ιατορίες, τη παρέα τους. Κάποιοι όνθρωποι φεύγουν μόνο όταν τους ξεχνάς ... Έμαθα 
έφυγε ο μπαρμπά Δυσσέας. 

Χαμογέλασα. Βούρκωσα. Ξαναχαμογέλασα. Το συναίσθημα κράτησε δευτερόλεπτα. Η λογική επανέφερε τη 

σκέψη μου σε τάξη. «Δεν φεύγουν αυτοί οι όνθρωποι ποτέ από κοντά μας. Μια μικρή γιορτή ατήνεται, τους 
βάζουμε στο χώμα και θερίζουμε μνήμες, μέχρι να μας φυτέψουν κι εμάς» . Αυτές οι φιγούρες μένουν για 

πάντα αθόνατες. Ανεξίτηλες κι ανέγγιχτες από τον χρόνο. Ακόμη κι όταν το κορμί δεν μας κάνει πια 
συντροφιά. 

Κατηφόριζα για το Πανεπιστήμιο. Έμπαινα για το βραδινό μάθημα. Οι καθηγητές όλοι «ακροβολισμένοι» στις 

θέσεις τους. Κάποιοι περαστικοί «εξωσχολικοί» , μας χαλούσαν καμιά φορά τη διάταξη. Ο μαέστρος έδινε το 
σύνθημα με τα μεζέδια που άχνιζαν στη λαδόκολλα και το μάθημα ξεκινούσε ... Σε ρόλο ενορχηστρωτή ο 
Δήμος έβαζε παλιά ξεχασμένα ρεμπέτικα και κέρναγε το κρασί της παραγωγής του . Όλοι ήμασταν μια παρέα, 

όλοι συμμετείχαμε στις συζητήσεις. Από τη μεριά στην άλλη . Με πειράγματα. Καυγάς το βράδυ. Αγκαλιές το 

πρωι. Κεράσματα και χοροι. Ανάμεσά μας και οι «ξενιτεμένοι» Γουριώτες και οι μετανάστες Αλβανοι. Όλοι 

ένα. Άλλωστε το Πεντάλοφο αν για κάτι είχε και έχει να καμαρώνει, είναι τα γλέντια, τα πανηγύρια, η 
φιλοξενία του ταξιδιώτη, η καλοπέραση . Κατηφόριζα. Γεμάτο! Σε πείσμα έφερνα καρέκλα aπό τα γειτονικά 

σπίτια. 
Καθόμουν διψασμένος ν' ακούσω καμιά παλιά ιστορία. Να μάθω. Να νιώσω μεγάλος ... Ο .Δυσσέας» με 
σημάδεψε. Δεν ήταν aπλά ένα μεζεδοπωλείο. Δεν ήταν μόνο η πρώτη αρένα σας κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

Ήταν το βραδινό σχολειό μου. Δίπλα σας θαμώνες έμαθα πράγματα που αδυνατεί σας καθηγητής να 
μεταδώσει Στάθηκα στη σκιά σας. Γέρικα και σοφά δέντρα. Δροσίστηκα και ξεπρόβαλλα σας το κάμα. Κι αυτό 

δεν ξεχνιέται .. 
Ο μπαρμπά Δυσσέας ήταν μια φιγούρα. Με αστείρευτο χιούμορ. Είχε χαλκευτεί από την βιοπάλη κα ι την 

αγάπη στα μέσα του 20αιώνα. Του 'μελλε να σιγοπερπατήσει τον 21 ο ιώνα. Με τα αλλόκοτα συστήματα και 

τα σύγχρονα προβλήματα. Δε το 'βαλε κάτω. Πάλεψε. Μέχρι την τελευταία ανάσα. Άραγε να επέλεξε να τον 
aπoxαιρετήσoυμε μέσα ατο μαγαζί; Ή το σκαρφίστηκε η ζωή; Σας και να 'χει, σε εκείνη τη σκακιέρα (πάτωμα) 
διαλέχτηκε ο Βασιλιάς να περάσει το τελευταίο βράδυ του. Λίγα μέτρα από το χαντζάρι και αντίκρυ σπό το 

κελάρι! 

Έφυγε κι σας. Και αδειάζει ολοένα το χωριό aπό συθεντικούς ανθρώπους μια σας εποχής. 

Έχε γούατο σας να ' ναι αλήθεια - ποτέ δε πίστεψα σε δαύτα - ότι εκεί που πήγε συνόντησε σας που 
βιάστηκαν να φύγουν από κοντά σας. Έχε γούστο μπαρμπά Δυσσέα τώρα που γράφω αυτές σας αράδες, να 

συνόντησες τον Κωσταντή (Σταθελάκη) με τα στριφτά του , τον μπαρμπά Βασίλη (Τέγα) με την γκλίτσα του , 

τον μπαρμπά Στάθη (Γαντζούδη) με σας ατάκες του , το μπαρ μπα Μανώλη (Κασσαλή) με το γαρύφαλλό του , 

τον Κώστα (Κηρύκο) με σας ωραίες κουβέντες, τον Ανδρέα (Μοίρα) με τα πεψάγματά του. Κανονίστε να 'χετε 

στήσει τίποτα παλιακές βραδιές κι εγώ ξώμαχος να γελιέμαι ότι τάχα ζω και απολαμβόνω τούτο το 

κακοστημένο παιχνίδι σας ζωής. Αλλοίμονό σας! Κρατήστε μια καρέκλα. Αλλιώς θα πεταχτώ δίπλα στη θειά 

Αργυρούλα να φέρω μια, σας έκανα και τότε. Λίγο να σας ξανακούσω. Να καλαμπουρίσουμε. Να 

τσουγκρίσουμε τα ποτήρια και να πούμε: «Βίβα ωρέ τίποτα δε μένει! •. 
Υ. Γ. Βάστα θειά! Θανάσης Μπίκας 



ΕΛΠΙΔΑ ΛΥΜΠΙΡΙΟΥ 

... ... Δuτιl<ή ελλάδα 

~ ΜΠΡΟΣΤΑ!! 
Κώοτα!> ΣΤΤnλιόττouλOS 

ΕλπΙδα Λυl1περΙου 

Jc.nooHJ'O('rrw«iNς 

ΚJN :69428871 17 

Γεννήθηκα το 1992 στο Πεντάλοφο Μεσολογγίου 
όπου και παρέμεινα μέχρι το πέρας των 

μαθητικών μου υποχρεώσεων. Στην συνέχεια 

εισήχθηκα με εξετάσεις στο Αλεξάνδρειο 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ( ΤΕΙ ) 
θεσσαλονίκης . Κατά την διάρκεια των σπουδών 
μου ατο ΤΕΙ θεσσαλονίκης στο Τμήμα Ζωικής 

παραγωγής, εκτός των θεωρητικών και 
πρακτικών μου υποχρεωτικών μαθημάτων, έλαβα 

μέρος σε πολλά ερευνητικά προγράμματα 

συναφή με το αντικείμενο των σπουδών μου, ενώ 

διακρίθηκα για το ήθος και την υψηλή μου 

ειδίκευση. Μετά το τέλος των σπουδών μου και 

με την ιδιότητα της Πτυχιούχου Τεχνολόγου 

Γεωπόνου, εγκαταστάθηκα πλέον μόνιμα ατο 

Πεντάλοφο Μεσολογγίου όπου και ασχολούμαι με 
συστηματικό και επιατημονικό τρόπο στην 

ανάπτυξη μιας οικογενειακής μας εκμετάλλευσης 

ελαιών και εσπεριδοειδών. Πρόκειται για μια 
συνειδητή και καλά μελετημ tνη επιλογή εκ 

μέρους μου, η όποια εκπορεύεται από την πίατη 

μου ατις τεράστιες δυνατότητες της περιοχής μας 

όσο αφορά την ανάπτυξη αγροτικών διατροφικών 

προ'ίόντων, αλλά και από την αγάπη μου για τον 

τόπο μου. Παράλληλα όμως ασχολούμαι και σε 

μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων που 

ατοχεύουν στην ανάδειξη και στην ενδυνάμωση 

της τοπικής κοινωνίας γενικότερα. 

Είσσι υποψήφια για Περιφερειακή Σύμβουλος με 
τον Συνδυασμό του Κώατα Σπηλιόπουλου "Δυτική 

Ελλάδα Μπροστά//". Τι σε ώθησε για αυτή σου 

την απόφαση; 

Τελειώνοντας τις ακαδημα"ίκές μου υποχρεώσεις 

πριν λίγα χρόνια έπρεπε να επιλέξω τη συνέχεια σε 
ότι είχε να κάνει με την επαγγελματική μου 

αποκατάσταση και τη ζωή μου γενικότερα. Σε αυτή 

μου την επιλογή και πέραν των καθαρά 

επαγγελματικών μου επιδιώξεων καθοριστικό λόγο 
είχε η αγάπη και το συνεχές ενδιαφέρον μου για τον 

τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα. 

Ένα τόπο που μπόλιασε τα ενδιαφέροντα μου από 
την παιδική μου ηλικία κιόλας και έκτοτε ποτέ δεν 

έπαψε να με γοητεύει με πολλούς και ιδιαίτερους 

τρόπους. 

Και ενώ άρχισα να κάνω τα πρώτα και δειλά μου 

βήματα βρέθηκα ξαφνικά ενώπιον μιας μεγάλης και 

πρωτόγνωρης για μένα πρόσκλησης- πρόκλησης 
από τον Κώστα Σπηλιόπουλο , ο οποίος 

ανταποκρινόμενος στις πραγματικές ανάγκες του 

τόπου μας τέθηκε επικεφαλής μιας δημιουργικής 
πολιτικής κίνησης για την διεκδίκηση της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ( ΠΔΕ). Και να' μαι 

λοιπόν ,για πρώτη φορά στη ζωή μου υποψήφια 

Περιφερειακή Σύμβουλος σε μια Περιφέρεια όπου 

τα προβλήματα των ανθρώπων της περισσεύουν 

ενώ η αναπτυξιακή της υστέρηση δεν έχει 

προηγούμενο. Όλα αυτά σε μια συγκυρία όπου η 

κοινωνία μας πιέζεται από παντού , ενώ οι χαμένες 

ευκαιρίες για τον τόπο μας διαδέχονται η μια την 
άλλη .Μέσα λοιπόν σε αυτό το νοσηρό κλίμα πως 

είναι δυνατόν να παραμείνω βουβός θεατής, η πως 

να απαρνηθώ κάτι στο οποίο πίστεψα και 

εναπόθεσα τις ελπίδες για τη ζωή μουl 

Έτσι λοιπόν μέσα από την ενεργή συμμετοχή μου 
στο εγχείρημα του Κώστα Σπηλιόπουλου, αυτά είναι 

που θέλω να υπερασπιστώ , αυτά που θέλω να 
υπηρετήσω, για αυτά που θέλω να αγωνιστώ 
προκειμένου να βάλουμε πλώρη για τα όνειρα μας. 

ΟΙ ΠΕΝΤΑΛΟΦΙΩΤΕΣ ΥΠΟΙΡΗΦΙΟΙ 3 
Στην εποχή μας μεγάλη μερΕδα νέων ανθρώπων ΔΗΜΗΤΡΗΙ ΚΟΥΤΙΟΥΒΕΛΗΙ 
απαξιώνουν την πολιτική σκηνή. Αντίθετα ,εσύ ως 
νεαρή στην ηλικία, θέτεις τον εαυτό σου στην κρΕση 

των ψηφοφόρων. Τι είναι αυτό που θεωρείς πως θα 
πετύχεις με αυτή σου την ενασχόληση; 

Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας το φαινόμενο της μη 

ενασχόλησης των νέων ανθρώπων με τα κοινά και την 

πολιτική έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις .Ωστόσο 

όμως σε αυτές τις Αυτοδιοικητικές εκλογές ,υπάρχουν 

μεταξύ μας αρκετοί νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θέλοντας να 
στηρίξουν τον τόπο τους και να συμβάλλουν στην 

προκοπή των τοπικών τους κοινωνιών, ασχολούνται πια 

ενεργά με τα κοινά είτε σαν επικεφαλής, είτε 

συμμετέχοντας σε ψηφοδέλτια υποψηφίων Δημάρχων και 

Περιφερειαρχών. Θεωρώ λοιπόν ότι και εγώ βρίσκομαι 

ανάμεσα σε αυτούς τους νέους, πιστεύοντας ότι έτσι θα 

δώσω τη δυνατότητα στον εαυτό μου να ασχοληθεί 

ενεργά με ότι τον προβληματίζει, με ότι τον ακουμπά και 

με ότι τέλος πάντων οι γύρω μου προσδοκούν από 

εμένα. Ασφαλώς και δεν έρχομαι σαν μεσσίας να 

αποκαταστήσω όλες τις αδυκίες ή να δρομολογήσω 
πράγματα που υστερούν εδώ και δεκαετίες. Έρχομαι 

όμως με μεράκι και όρεξη ,με αυτοπεποίθηση και 

σεβασμό , να προσθέσω και όχι να αφαιρέσω, στο 
οικοδόμημα που λέγεται ΠΔΕ .Στην τοπική κοινωνία 

άλλωστε που ζω και δραστηριοποιούμαι όλοι 

γνωριζόμαστε και κατ' επέκταση όλοι κρινόμαστε. 

Τι έχεις να πεις στους συγχωριανούς μας για να σε 

ψηφίσουν; Με ποιο τρόπο πιστεύεις πως θα 

Ο Δημήτρης ΚουτσουβΙλης του Γεωργίου , μεγόλωαε και μένει στο 

Μαρούσι, στις γειτονιές των Αγίων Αναργύρων και Αναβρύτων- Κτήμα 
Βορρέ. κατάγεται από το Πεντόλοφο Μεσολογγίου . Είναι Δικηγόρος 
παρ' Αρείω Πάγω, Δημοτικός Σύμβουλος Αμαρουσίου από το 2014 
εκλεγμένος με την μείζονα αντιπολίτευση, καθώς και μέλος της Σχολικής 

Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αμαρουσίου και του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου. Διετέλεσε 

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου την διετία 2014-
2016 και Γραμματέας του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αναβρύτων- Κτήματος 

Βορρέ Αμαρουσίου .0 Άγιος Δημήτριος» . Ο ετεροδημότης ουνχωριανός 

μας Δημήτρης Κουτσουβέλης, είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 

στον ανεξάρτητο ουνδυασμό # Ενωμένο Μαρούσι, με υποψήφιο 

δήμαρχο τον Γιώργο Καραμέρο. 

ΚΩΝΙΤΑΝΠΝΟΙ ΤΕΓΙΙ 

βοηθήσεις τον τόπο σου και σε προέκταση το χωριό μαζί μηροστα 

μας σε πεpEπrωση που εκλεγείς περιφερειακή Μοσχο'το _ Tou'pon 
σύμβουλος; .. ΚώνσταντΙνος ΤέΥας 
Πρώτα - πρώτα να ξεκαθαρίσω ότι η συμμετοχή μου στο Υποψήφιος Δήμορχος Σuντoξιoύx~AV1IΠρόιδι>olΠ.HΠΔ.EH 

Αντώνης Μπούτσης Υποψήφιος 
ψηφοδέλτιο του υποψηφίου Περιφερειάρχη Κώστα Δημοτικός Σύμβουλος 
Σπηλιοπούλου , σηματοδοτεί και την ένταξη μου σε μια : 6977 99 0107 
μεγάλη παράταξη, η οποία φιλοδοξεί να αναλάβει τις Ο Κωνσταντίνος (Ντίνος) Τέγας, γιός του Μένιου και της Τασούλας . 
τύχες της ΠΔΕ από τον προσεχή Σεmέμβριο. Αυτή γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Πεντάλοφο Μεσολογγίου. Είναι παντρεμένος 
λοιπόν η παράταξη μας, έχει σχέδιο και πρόγραμμα, με την Βάσω Τέγα. έχουν δυο παιδιά και μια εγγονού λα. Ειναι 

συνταξιούχος της ΔΕΗ Α. Ε. Είναι Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου 
προκειμένου να αντιμετωπίσει όλα τα μεγάλα Μοσχάτου-Ταύρου , με τον συνδυασμό « μαζί μπροστά Μοσχάτο-Ταύρος» 
προβλήματα της Περιφέρειας ,αλλά και να της δώσει την του υποψήφιου δημάρχου κ. Αντωνίου Μπούτση . Κοινωνική και 
απαραίτητη αναmυξιακή ώθηση που χρειάζεται για να Αυτοδιοικητική δράση: 
ευημερούν οι άνθρωποι της. Μέσα λοιπόν σε αυτό το 3 θητείες πρόεδρος, του Συλλόγου Ανεγέρσεως του Ι,Ν 

συλλογικό πολιτικό πλαίσιο, καλούμαι να πορευτώ και Κωνσταντίνου και Ελένης Μοσχάτου . 
κατ επέκταση να λειτουργήσω . Ειδικά αν με το καλό ' 2010-2014 διατέλεσε Κοινοτικός Σύμβουλος Μοσχάτου . 
εκλεγεί η παράταξη μου και εγώ στην συνέχεια . Ειναι αντιπρόεδρος του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού 

ΔΕΗ (ΠΣΥΠ) 
Επομένως η οποία παρέμβαση στην ιδιαίτερη πατρίδα •• _ ....... _ .... _. ____ ._. ___ .. __ . __ . __ . __ .. _ .... __ ...... _ •••.• _ ..•• _ .••...•• _. 
μου ,θα προκύψει μέσα από αυτόν τον συνολικό ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΒΛΑΧΑΚΙΙ 
σχεδιασμό που έχουμε για κάθε γωνιά της ΠΔΕ . Δεν θα = 
επαναλάβουμε τα λάθη και τις παραλείψεις της Η Πολυξένη Βλαχάκη είναι δικηγόρος. 
απερχόμενης Περιφερειακής Αρχής στη λογική του ... Είναι υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος 

στο Δήμο Ναυπακτίας με τον 
διαίρει και βασίλευε. Σε κάθε περίmωση όμως θα σταθώ συνδυασμό « η Νουπακτία μπορεί, 
αρωγός και δίπλα στα προβλήματα όλων ανεξαιρέτως συνεργασία πολιτών» με υποψήφιο 
των συγχωριανών μου , όποιος και να είναι ο ρόλος μου Δήμαρχο τον κ. Βασίλη Γκίζα 
στην Περιφέρεια ,ενώ είμαι διατιθέμενη να υψώσω την .Γεννήθηκε και μεγάλωαε στη 
φωνή μου προκειμένου να προωθήσω τα δίκαια αιτήματα Ναύπακτο. Είναι κόρη του ιατρού 
τους. Μέσα από αυτή μου την πολιτυκή και ταυτόχρονα Κωνσταντίνου Βλαχάκη και της 

Βασιλικής Κουτσουβέλη κατάγεται ι..._J..,W 
ανθρώπινη δεοντολογία, καλώ όλους τους από τον Κάμπο Σίμου και το Πεντάλοφο Μεσολογγίου. Σπούδασε νομική 
Αιτωλοακαρνάνες, αλλά και τους συγχωριανούς μοu στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το 2010 
ειδικότερα, . να με εμπιστευτούν σε αυτή μου τη ασκεί μάχιμη δικηγορία στη Ναύπακτο. Διετέλεσε πρόεδρος (2015-2017) 
πρωτοβουλία, προκειμένου όλοι μαζί να δώσουμε λύσεις και γραμματέας (2017-2019) στον Πολιτιστικόμ Σύλλογο Απανταχού 
στα τρέχοντα προβλήματα μας και να ανοίξουμε δρόμους Σιμιωτών και είναι γραμματέας στο αθλητικό Σωματείο Ακαδημία 
που θα μας οδηγούν σε ένα υγιές και ελπιδοφόρο αύριο. Ναυπάκτου από το 2015. Είναι παντρεμένη με το Μιχάλη Δρόσο. 

r----------------------------------------------------- -------._--------_.-
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΦΡΟΣΩ) 
ΚΑΡΑΝΤΑΝΟΥ·ΠΟΥΑΟΥ 

Πt\moώιoς 'I\Ifψoιoς ιοτφας. λρxα\Oλoyfo( ιαu 

ΔIOJlιΙρ.αnς Πoλιιlαμιllι:.v Αγοθών 

Υποψήφια Δnμοτιχn Σύμβουλος 

Ονομάζομαι Αναστασία,φρόσω Καραντάνου-Πούλου . Ειμαι mυχιούχος του 
Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Δισχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και 
αυτή τη στιγμή φοιτώ στο Πρόγραμμα Μεταmυχιακών Σπουδών με ειδίκευση 

στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

Είμαι υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με το συνδυασμό "Συνεργασία Ευθύνης" 
και τον Γιώργο Γιασημάκη, υποψήφιο δήμαρχο Δήμου Ωρωπού Αττικής. 

Ανέκαθεν πίστευα πως οι νέοι κρατούν το μέλλον στα χέρια τους και πρέπει 

να γνωρίζουν τη δύναμή τους. 

Έτσι λοιπόν, η δύναμη της θέλησής μου να δω το Δήμο Ωρωπού πιο όμορφο 
και πιο λειτουργικό από ποτέ με οδήγησε στην απόφοση να αυμμετέχω στις 
επερχόμενες διοικητικές εκλογές. 

Είναι μεγάλη η αγάπη μου για την Αιτωλοακαρνανία και ιδιαίτερα για το 
Πεντάλοφο Μεσολογγίου, απ' όπου καταγόταν η αγαπημένη μου γιαγιά 
Φρόσω Λυμπερίου του Γερασίμου (δασκάλα). 

Εύχομαι μέσα απ' την καρδιά μου καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους 

και ιδιαίτερα στην ξαδέλφη μου Ελπίδα Χ. Λυμπερίου. υποψήφια Περιφερειακή 

Σύμβουλο Δυτικής Ελλάδος με τον Κώστα Σπηλιόπουλο. 



4 Γιώργος Μαζαράκης - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Γιι'dpyoς Μαζαράκης 
συνέντευξη ε. όλης της ύλης 
στον πρόεδρο Τ.Κ Πενταλό.ου. 

Ο Μαζαράκης Γιώργος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο 

Πεντάλοφο ΜcσολΟΥΥΙου όπου διαμένει με την σύζυγό του 
ΜαρΙα Αυτιά (Γιαννακά ). ΕΙναι πρόεδρος στην Τοπική 

Κοινότητα Πενταλόφου ι.π ΜεσολΟΥΥΙου. Από τα ιδρυτικά 

μέλη και τιρ6cδρος του Ιππικού Συλλόγου ,έχει επίσης 
διατcλtΟ'ιι αντιτιρ6ιδρος στο συμβούλιο νΙων του Δήμου 
Οινιαδών και τιρ6ιδρος της ΟΝΕΔ ΜεσολΟΥΥίου. Έχει 

σπουδάΟ'ιι ηλcκτρονικ6ς υπολογιστών και δικτύων και 
σήμιρα ασxoΛCΙται με επιχιιρήσιις εστΙασης . Στις 
προηγούμινις ΑυτοδιοικητικΙς ικλογΙς Ιλαβες μέρος με 
επιτυχΙα και κιρδΙζοντας την ιμπιστοσύνη των συγχωριανών 
μας ιξιλΙγιις πρόεδρος του Τοπικού ΣυμβουλΙου 

Πενταλ6φου, 

Τι ήταν αυτ6 που tιε ώθηtιε τ6τε και αν ιχεl αλλάξει κάτl 
tιήμεpα: 

Αυτό που με ώθησε στο να πόρω αυτή τη σοβαρή απόφαση και 

να κατέβω υποψήφιος ήταν το ότι έβλεπα ένα χωριό έρμαιο 

στα χέρια ανΙκανων, που είχε φτόσει σε σημείο να μην έχουμε 
ιατρείο και γιατρό, να μην έχουμε κόδους και η σκουπιδιόρα, 

να περνό 2 και 3 
φορές την εβδομόδα. Τελείωνε 4ετια με μηδέν έργο. Λόμπες 

καμένες για χρόνια , σκοτόδια παντού και με έναν μεγόλο φόβο 

για το αν θα φύγει το δημοτικό σχολείο. Η αλήθεια είναι ότι 
όταν όρχισε να διαδίδεται ότι μπορεΙ να κατέβω πολλοί 

συγχωριανοί μας με παρότρυναν να βόλω . 
M~oρώ να πω ότι ήταν δύσκολη η απόφαση μου αυτή, αλλά 
χαιρομαι που την πήρα και όχι δεν έχει αλλόξει κότι και θα 

είμαι πόλι υποψήφιος. 

EΙtιαl υποψήφιος με τον Συνδυασμό "Δήμος για τα παιδιά 

μας" του κ. Καραπάνου. θεωρεΙς πως ο Δήμος σε στήριξε 

στο έργο σου για το Πενrάλoφo; 

Ο κ. Καραπόνος είναι ένας ακούραστος όνθρωπος και πόντα 

ακούει . Έσκυψε πάνω στα προβλήματα που είχαμε σαν χωριό 
και κατά μεγόλο ποσοστό τα λύσαμε . 
Μπορείς να μας κάνεις έναν απολογισμό της θητείας σου: 

Ο απολογισμός μας στα 4 χρόνια που περόσανε είναι : 

• Ασφαλτόστρωση στην περιμετρική οδό. 
• Δημιουργία ιατρείου και τοποθέτηση ιατρού ( αξίζει να 
σημειωθεί ότι το χωριό μας είχε μείνει χωρίς γιατρό για 2 
χρόνια ). 
• Ασφαλτόστρωση δρόμου εκκλησίας. 

• Ηλεκτροφωτισμός κεντρικού δρόμου. 
• Επισκευή του 90% των αγροτικών δρόμων. 
• Τοποθέτηση στηλών φωτισμού στο γήπεδο. 
• Πεζοδρόμιο στην είσοδο του χωριοίι. 

Επιπλέον : βόψιμο του Δημοτικού Σχολείου , όπου ήταν σε 

άσχημη κατόσταση, επισκευή των καμένων και με ζημιά 

φωτιστικών ,βόψιμο γραφείου κοινότητας , πόρτα στο 

νεκροταφείο και καθαρισμός ανό τακτό χρονικό διαστήματα 

, επεκτόσεις ηλεκτροφωτισμού σε διάφορα σημεία , 
αντικατόσταση κάδων σκουπιδιών και αποκομιδή τους συχνά 

και τακτικό , στις πηγές υδροδότησης του Πενταλόφου υπήρχε 

μόλυνση από κοπριές και ακαθαρσίες ζώων, οι οποίες 

εισχωρούσαν στον υδροφόρο ορίζοντα . 

Περιφρόξαμε όλη την περιοχή , τσιμεντοστρώσαμε 
την πηγή από πάνω και πλέον είναι πεντακόθαρη 

(σύμφωνα με αναλύσεις από το Γενικό Χημείο του 
Κρότους). Άξιο αναφορός η ενίσχυση του 

εθελοντισμού και η συμμετοχή της κοινότητας σε 

εκδηλώσεις κότι που θα ενισχύσουμε περισσότερο 

στο μέλλον. 

Ποιό θεωρείς όπ είναι το πρωτειίον ζήτημα για το 
χωριό μας και τι σκοπειίεις να κάνεις εάν 

επανεκλεγείς; 

Το πρωτεύον ζήτημα πιστείιω είναι η επέκταση του 

νεκροταφείου, είναι ένα θέμα χρόνιο και δίισκολο . 
Δεν μπορώ καν να υποσχεθώ ότι μπορεί να γίνει 

αλλό μπορώ να υποσχεθώ ότι θα προσπαθήσω 
ουσιαστικά στην επίλυσή του . 

Ποιο εΙναl το πρόγραμμα rης επόμενης 4trIar αν 
επανεκλtyεις; 

Η υλοποίηση των έργων που έχουν μπει στον 

προϋπολογισμό του Δήμου και θα γίνουν μέσα στο 

2019 τα οποία είναι : 

1. Παιδική χαρά τελευταίας γενιάς , περιμένουμε από 

μέρα σε μέρα την δημοπράτηση της. 

2. Ανάπλαση δασυλλίου, όπου έχουμε κόνει 

καινοίιργια μελέτη και περιμένουμε την έγκριση από 

το δασαρχείο Μεσολογγίου για να ξεκινήσουμε το 

έργο. 

3. Αποπεράτωση φωτισμού γηπέδου και τοποθέτηση 
υπόγειου ποτίσματος. 

4. Ασφαλτόστρωση στον δρόμο γελαδοίιρι. 
Στην επόμενη 4ετια, αν εκλεγώ, θα ήθελα να γίνουν 

πεζοδρόμια στον κεντρικό δρόμο. 

Δίισκολο έργο . Επίσης στο κρυφό πρέπει κάποια 
στιγμή να γίνουν δρόμοι, δίισκολο έργο κι αυτό διότι 

είναι πολλοί και δεν έχουν καν υποδομή. 
Στον «σχολικό κήπο» θα γίνει γήπεδο 7χ7 , παιδική 
χαρό και φωτισμός. Επιπλέον, πολλοΙ δρόμοι εντός 

του χωριοίι είναι σε όσχημη κατόσταση και θέλουν 

επισκευή . 

Βλέπουμε σε διπλανά χωριά μια έντονη 
πολιτιστική δραστηριότητα. ΑντΙθετα στο χωριό 
μας υπάρχει ένα "παράπονο" για την μικρή μας 

συμμετοχή. 

Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για αναζωπιίρωση 

των πολιτιστικών δράσεων της κοινότητας μας; 

Το έχω κι εγώ παρόπονο είναι η αλήθεια , αν δεν 
υπόρχει συμμετοχή από όλους δεν μπορεί να γίνει 

τίποτα , να σου δώσω ένα παράδειγμα : στον 
Σύλλογο Εφίππων ήμασταν 20 με 25 παιδιά , 

κάναμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση με πολλό 

έξοδα προσωπικό. Κάποια στιγμή αρχίσαμε να το 

εγκαταλεΙπουμε, θες λόγο δουλειάς, θες λόγο 

οικονομικών ,θες λόγο του ότι μεγαλώναμε , θες 

λόγο του ότι τα νεότερα παιδιά δεν ακλουθήσανε, 

δεν ξέρω . Ακόμα και το πανηγύρι πάει να χαθεί . 
Βλέπουμε κόθε χρόνο ορχήστρες που δεν 
ταιριόζουν καν στην παρόδοση και την φιλοσοφΙα 

του χωριού μας ,είμαστε Ξηρόμερο και όχι 

Σαρακατσαναίοι και Βλάχοι. Οπότε πρέπει όλοι να 
βοηθήσουμε με ιδέες πρώτα και μετό με πρόξεις 
για την διάδοση του πολιτισμοίι μας σαν χωριό και 

στις επόμενες γενιές. Πιστεύω ότι αν είναι να γίνει 

κάτι ας ξεκινήσουμε απ 'το πανηγύρι , να το 

διαδώσουμε ξανό σε όλους και να ξαναέρθει ο 

κόσμος στο Πεντόλοφο ώστε να γίνει πόλι το 

καλίιτερο πανηγύρι της περιοχής. 

Παράλληλα εΙσαι πρόεδρος του Α.Ο. 

Πενrαλόφoυ και στην ΕΠΣΑ AιτωλlνΙας. Σε ποιά 

κατάσταση βρισκόταν ο ΑΟΠ πριν αναλάβει ς 

πρωτοβουλία , ποιό το έργο σου και ποιοί οι 

επόμενοι tιτόxoι; 
Ο ΑΟΠ είναι υποχρέωση μας να υπόρχει , είναι 
κότι σαν τον Παναθηνα"ίκό ,τον Ολυμπιακό , την 

ΑΕΚ για το τοπικό πρωτόθλημα . Εγώ την ομάδα 
την παρέλαβα με ελάχιστα μεν δελτία αθλητών, 

αλλό με αρκετό , δε ,εξοπλισμό και ένα υπέροχο 

γήπεδο . Αξίζει να σημειωθεί πως οι προηγούμενες 
διοικήσεις άφησαν κότι στην ομάδα ,δεν ήταν όλα 

διαλυμένα ας ποίιμε . Η περσινή χρόνια (2017-
2019) η Γ κατηγορία ήταν δύσκολη ,παρόλα αυτό 

πανηγυρίσαμε την όνοδο στην Β' κατηγορία και 

φέτος τερματίσαμε στην 5η θέση. Μπήκαν γερές 

βάσεις για το μέλλον, εφόσον νέα παιδιό 15 -16 
χρονών μπήκαν στην ομόδα . Ο στόχος μου είναι 
να έχει το Πεντόλοφο μια ομόδα με γηγενείς 

ποδοσφαιριστές και να μην σταματήσει ποτέ την 

λειτουργΙα της. 

θεωρεΙς ότι επαρκοιίν οι υποδομές για 
αθλητισμό του Πενrαλόφoυ; 

Οι υποδομές δεν επαρκούν όχι , αλλό πιστεύω κι 

αυτό που έχουμε καλά είναι! Έχουμε γήπεδο 

ποδόσφαιρου και 2 γήπεδα μπόσκετ , οι νέοι 
λείπουν. Το ιντερνέτ έχει κάνει μεγόλη ζημιά στον 

αθλητισμό γενικό, εμείς μεγαλώσαμε αλλιώς , 
παίζαμε εφτάπετρο κρυφτοκυνηγητό, μήλα, 

ποδόσφαιρο, μπόσκετ, μπόνιο στον Αχελώο 

,ποδήλατο κλπ Τα παιδιό τώρα μεγαλώνουν με 

playstation, facebook, κλπ Κρίμα ... 
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Καrά rην διάρκεια rης θηrε{ας QOU ως πρ6εδρος, uπήρξαν tνrOνι:ς 
ανrιδpάσεις με rov προηγούμενο εφημΙριο rqr εκκλησίας μας. 
Ποια ήrαν η σrάση σου και ποιες δράσεις ανtλαβες ως προς 
rqv αποκαrάσrαση του κενού που άφησε; 

Όπως ξέρουν όλοι η εκκλησία είχε αφεθεί στο έλεος ενός 

τυχοδιώκτη ιερέα, που κουτσομπόλευε, έβριζε, έκλεβε κλπ. 

Ανεξέλεγκτα χωρίς καν εκκλησιαστική επιτροπή. 

Βλέποντας , λοιπόν, τους χωριανούς και τους ετεροδημότες να 

γκρινιάζουν ,την εκκλησιά μας να μένει ακόμα μισοφτιαγμένη 

από όταν κάηκε, ζήτησα στον τότε παπά να φτιάξουμε 

την επιτροπή . ΕκεΙνος μου αρνήθηκε και μου επέβαλε να μην 

ανακατεύομαι με την εκκλησία , ξεκίνησε μια έντονη διαμάχη 
εναντίον μου, με έβρισε, μου έκανε πόλεμο έως και λόγο 

έβγαλε εντός του ναού . 
Να μην σας τα παραλέω, πήγα 10 σχεδόν φορές στον 

ΜητροπολΙτη μας, κ.κ Κοσμά, μέχρι να τους πείσω πως αυτός 

ο παπάς κάνει ζημιά στο χωριό μας. Μετά, λοιπόν, από 

αιφνίδιο έλεγχο στα οικονομικά της εκκλησίας μας, από τους 

λογιστές της Μητρόπολης παρουσία μου, βρέθηκαν πολλές 

ατασθαλίες , έτσι καταφέραμε να αλλάξουμε ιερέα, ώστε τώρα 
να έχουμε, όχι μόνιμο βεβαία , αλλά δύο από τους καλύτερους 

ιερουργούς της Μητροπόλεως Αιτωλίας και ΑκαρνανΙας, καθώς 

και με εκκλησιαστική επιτροπή πολύ καλή και έντιμη . 

Πλέον, είμαστε σε καλό δρόμο ώστε να καταφέρουμε να 

τελειώσουμε τον Ναό μας για να κοσμεί όχι μόνο το 

Πεντάλοφο αλλά και την γύρω περιοχή , όπως να κάμουμε 

αμμοβολή και να φανεί η πέτρα εξωτερικά , να καλλωπίσουμε 

το προαύλιο, να την βάψουμε στα σημεία που χρειάζεται κλπ. 

Eopnj τικ 25ικ ΗσΡrίοu. 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε στο 

χωριό μας η Εθνική Εορτή της 25 ης Μαρτίου. 
Μετά τη δοξολογΙα στον Ιερό ναό 

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 

πραγματοποιήθηκε η παρέλαση των μαθητών 

του Δημοτικού Σχολείου. Σημαιοφόρος ήταν η 

Σταυρούλα, κόρη του Βασίλη Μακρή και της 
Φιλιώς Κολώνια. Ακολούθησε η κατάθεση 

στεφάνων στο μνημεΙο των συγχωριανών που 

θυσιάστηκαν για την πατρίδα μας. Στεφάνι 

κατέθεσαν ο Αντιδήμαρχος ι.π. Μεσολογγίου κ. 

Άγγελος Κότσαλος, ο πρόεδρος Τ.Κ. 

Πενταλόφου κ . Γιώργος Μαζαράκης, η 

πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

Δημοτικού ΣχολεΙου Πενταλόφου κα 

Σπυριδούλα Μπάκα . 

θα ήθελες να πεις κάrι στους υπόλοιπους 

υποψήφιους από ro χωριό μας; 

Στους συνυποψήφιους μου, θα ήθελα να τους πω να 

έχουν πρώτα την δύναμη και το σθένος, να 

παραδέχονται τα έργα που έχουν κάνει οι πρόεδροι 

του χωριού και μετά ας γίνουν άξιοι συνεχιστές. 

Ακόμη , ήθελα να πω πως το να είσαι πρόεδρος του 

χωριού σου είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και δεν 

πρέπει να γίνεις ποτέ «πολίτικος». 

Δεν γίνεται να πεις ψέματα σε αυτόν που βλέπεις 

κάθε μέρα μπροστά σου. Τους εύχομαι, επίσης, καλό 

και ΕΝΤιΜΟ αγώνα για το καλό του τόπου μας. 

Και κάτι σε όλους rour συγχωριανούς μας που μας 
διαβάζουν; 

Στους συγχωριανούς μου θέλω να τους πω πως δεν 

θα τους πουλήσω ποτέ και για τίποτα. 

Όσο θα βρίσκομαι στη θέση αυτή , θα παλεύω για το 

συμφέρον μόνο του χωριού μας, το θεωρώ 

υποχρέωση μου. Πλέον το χωριό μας έχει αρκετά 

που δεν υπάρχουν σε άλλα χωριά. 

Έχουν αρχίσει να μας εμπιστεύονται ξένοι και να 

επενδύουν στον τόπο μας Πχ το φροντιστήριο 

Αγγλικών που είναι απ 'τα καλυτέρα της περιοχής, 

με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω την 

συνάδελφο Αγγελική Καζατζή που μας εμπιστεύτηκε 

και ήρθε στο Πεντάλοφο. 

Επίσης το λογιστικό γραφείο του Δημήτρη 

Καλόκληρου που κι αυτός επίσης ήρθε στο χωριό 
μας και προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες. Το 

Δημοτικό Σχολείο μας είναι το μόνο σχdλείο σε 
χωριό , που παραμένει 6θεσιο με πολλές έξτρα 

ειδικότητες. Οπότε δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα 

από τα υπόλοιπα χωριά και να είστε υπερήφανοι. 

θtλεις να μας πεις κάrι για rqv επανακυκλοφορΙα 
της εφημερΙδας μας «Πενrάλoφo- Ποδολοβίτσα» ; 

Με χαροποιεί το γεγονός του ότι ξανά κυκλοφορεί η 
εφημερίδα μας «Πεντάλοφο - Ποδολοβίτσα». Ζουν 

Πενταλοφιώτες σε όλη την Ελλάδα, ας γίνει ένα 

μέσο να μαθαίνουν τα νέα του χωριού μας και να 

σταματήσουν να απομακρύνονται από αυτό. 

Μπράβο σας γι' αυτή την πρωτοβουλία, είναι 

δύσκολο εγχείρημα . 

Αναβίιιση Τ ..... ν Κούλouμ ..... ν στο Πεντάλοφο! 

Το τοπικό μας έθιμο της Καθαράς Δευτέρας στο εκκλησάκι της Παναγιάς 

(Ζωοδόχου Πηγής) , όπου παρέες- παρέες συγχωριανών μας πήγαιναν και συν

διασκέδαζαν, συνέτρωγαν, συνέπαιζαν, περνούσαν όμορφες στιγμές σε μια 

ιδιαίτερα όμορφη γωνία του τόπου μας συνεχίζεται! 

Από μόνο του το γεγονός μας φέρνει ιδιαίτερη χαρά! Μια χαρά που υποκρύβει 

πολλές μαζί. 

Όπως η ελπίδα για το αύριο! Εφόσον τόσοι νέοι (και όσοι αισθάνονται έτσι) 

κατάφεραν να επιλέξουν να πάνε , να γίνουν μια παρέα, να αφήσουν στην άκρη 

τις διαφορές τους, να επικοινωνήσουν, να μιλήσουν, να παΙξουν, να εκτεθούν και 

να μοιραστούν, τότε το μήνυμα είναι ευχάριστο και ένα : η κοινότητα ΖΕΙ , και 

μπορεί να επιβιώσει στον μοναχικό κόσμο που ζούμε. 

Στον κόσμο που οι παρέες χάνονται μπροστά από μια οθόνη (δεν μας έφτανε η 

τν, αλλά την κουβαλάμε μαζί μας, συνέχεια στο «έξυπνο» κινητό μας τηλέφωνο 

και στο σήμα wifi) , συνευρεθήκαμε! 
Τα κινητά μόνο για τις αναμνηστικές φωτογραφΙες (seIfies) , μπάλες ξεφύτρωσαν 
και οι παλιότεροι έδειξαν το ταλέντο τους στα μήλα (τόση προπόνηση στα 

παιδικά μας χρόνια δεν πήγε χαμένη!). 

Χαρταετοί, ματσάκια λουλούδια γέμισαν τα χέρια, πειράγματα και γέλια ... 
Αξιοθαύμαστη η τοποθεσία, όλα βρισκόταν «στην θέση» τους σαν να περίμεναν 

τους Πενταλοφιώτες να ξανάρθουν! 

Η μεγάλη λούτσα στον δρόμο, οι ελιές ,το γρασίδι, το εκκλησάκι και το άρωμα 

της πρώτης άνοιξης εκε!!!! Ζηλέψαμε όσοι λείπαμε , αλλά ανυπομονούμε για την 

επόμενη Καθαροδευτέρα, αυτή την φορά με τα παιδιά μας! 

Άξιο αναφοράς η επιμονή κάποιων (μάλλον «κάποιου») που λόγω σεβασμού του 

χαρακτήρα του(ς) δεν μας επιτρέπεται να αναφέρουμε και του(ς) αποδίδουμε τα 

εύσημα, κατόπιν σε όλους όσους βοήθησαν και συμμετεΙχαν στην αναβίωση των 

Πενταλοφιώτικων Κούλουμων στην Παναγιά! Και του χρόνου .. . 

nάννης Τζακώστας 
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ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ - Υποψ. Αημοnκή σύμΙΙουλος 

Η Μαρία Μακρή κόρη του Ευθύμιου, γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει μόνιμα 

στο Πεντάλοφο. Έχει σπουδάσει Κοινωνική Λειτουργός. Από τον Απρίλιο 

έως τον Οκτώβριο του 1998 ,στα πλαίσια της πρακτικής της εξάσκησης 
ήταν στην Διεύθυνση Προνοίας Μεσολογγίου ( επαφή με άτομα &amp; 
οικογένειες, κατ' οίκον επισκέψεις, επαφή με ρομά, απόρους, 

συμμετείχε σε διαδικασίες υιοθεσιών, σε εκδόσεις εκτάκτων 

οικονομικών επιδομάτων- βοηθημάτων όπως σε περιπτώσεις 

μητρότητας- ορφάνιας- ασθενείας). Τον Ιούλιο- Δεκέμβριο 2000 
Συμμετείχε με την ιδιότητά της, στο πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας 

«Βοήθεια στο Σπίτι» της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης 

Ηγουμενίτσας στο Δ.Δ Καστρίου. Τον Δεκέμβριο 2002 έως τον Ιανουάριο 
2004 ,εργάστηκε στην εταιρεία «Εύξεινη Πόλη - Κέντρο Πληροφόρησης 

και Υποστήριξης ευπαθών ομάδων (παράρτημα Νεοχωρίου). Από τότε 

μέχρι και σήμερα είναι Υπεύθυνη του προγράμματος «Βοήθεια στο 

Σπίτι» Δομής Οινιαδών Ι.Π. Μεσολογγίου. 

Είσαι υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Οινιαδών ι.π. Μεσολογγίου, με 

τον συνδυασμό του Δημάρχου κ. Καραπάνου; Δήμος για τα παιδιά μας;. 

Τι ήταν αυτό που σε ώθησε γι' αυτή σου την επιλογή; 

Αποφάσισα να συστρατευθώ με τον Δήμαρχο της Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου κ. Νίκο Καραπάνο και το συνδυασμό του "Δήμος για τα 

παιδιά μας" σ' έναν κοινό αγώνα, πιστεύοντας στις καθαρές του προθέσεις, 

στην έμπρακτη αγάπη του για τον δήμο μας με έργα πνοής και 

ανάπτυξης ,στην υλοποίηση των υποσχέσεων του για το καλύτερο του 

τόπου μας!!! 

Ως Κοινωνική Λειτουργός στο "βοήθεια στο απίτι της περιοχής μας, 

ποια είναι η θέση σου και πως θεωρείς πως θα μπορούσε να βοηθήσει η 
δημιουργία μιας κοινωνικής δομής σε επίπεδο κοινότητας; 

Η ύπαρξη μιας κοινωνικής δομής και η συνεργασία της με εθελοντικές 

κινήσεις, μπορεί να δραστηριοποιήσει την τοπική κοινωνία στην 

υποστήριξη των κοινωνικών ευάλωτων ομάδων (όπως άνεργοι, ΑΜΕΑ, 

υπερήλικες, χρόνια πάσχοντες, μονογονεϊκές οικογένειες, πληγέντες από 

θεομηνίες, μετανάστες κλπ ). Ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές που 

διανύουμε, όπου τα κοινωνικά προβλήματα είναι πολλά και χρήζουν 

άμεσης αντιμετώπισης, θεωρώ πως η σύσταση μιας τέτοιας δομής είναι 

απαραίτητη. Μέσα από αυτή να γίνεται άμεση στόχευση στις πραγματικές 

ανάγκες των ευπαθών ομάδων και να παρέχονται: 

• Πληροφορίες, υποστήριξη και παραπομπή σε προγράμματα πρόνοιας, 

υγείας και προστασίας, 

• Ψυχοκοινωνική στήριξη σε παιδιά- ενήλικες- οικογένειες, 

• Πολιτική προστασία ως προς την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, 
θεομηνιών, πυρκαγιών, 

• Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (με δράσεις 
ως προς την παροχή βασικών αγαθών, συμβουλευτική βοήθεια στην εύρεση 

εργασίας και για επαγγελματικό προσανατολισμό), 

• Διατήρηση προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 
• Εκπαιδευτική ενίσχυση μορφωτικά αδυνάμων καθώς και στην διοργάνωση 
εκδηλώσεων επιμορφωτικού χαρακτήρα. 

Ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θεωρείς πως υπάρχει στον 

τόπο μας και ποιά η δική σου αυνδρομή στην επίλυση του; 

Σ ' έναν κόσμο που όσο πάει γίνεται από πολλές πλευρές όλο και πιο 

δύσκολος, με προβλήματα μεγάλα και σοβαρά , ενίοτε ανυπέρβλητα που 

ταλανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, ιδίως τους νέους, κύριο πρόβλημα 

θεωρώ πως είναι η Ανεργία. Γενικά , αλλά και στον τόπο μας, η 

περιορισμένη προσφορά εργασίας έχει σαν συνέπεια να μην βρίσκουν οι 

νέοι, άτομα ικανά να προσφέρουν, εργασία ανάλογη των προσόντων τους. 

Ο νέος άνθρωπος που ξανοίγεται στην ζωή, θέλει να παλέψει με επιτυχία 

και να ανταπεξέλθει στον ρόλο του . Η ανεργία όμως του δημιουργεί χαμηλά 

επίπεδα ψυχολογικής ανέχειας και αυτοπεποίθησης, μειώνει την 

ικανοποίηση από την ζωή , επιδρά αρνητικά στην ψυχική του υγεία, 

επηρεάζει αρνητικά τις οικογενειακές σχέσεις, αποδυναμώνει τους 

κοινωνικούς δεσμούς και προκαλεί έντονες κοινωνικές - οικονομικές 

ανισότητες και αντιπαλότητες. 

Αναγκαιότητα ,λοιπόν, είναι η επίλυση του προβλήματος της ανεργίας, στα 

πλαίσια του εφικτού. 

ΜΑΚΡΗ ΜΑΡ/Α wo- ΒΥθΥΜIΟΥ 
*Κοινωνική λεΙΤΟUΡΥόs 

*Υπεύθυνπ ΠΡΟΥρόμματοs "Βοήθεια στο σπίτι» 

Δομήs Οινιαδών 

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ήμος 
γι α παιδιά μας!' 

Νίκος Καραπάvος 

e-maίΙ:marhgata@gmaίΙ.cοm 

τηλ. 6947 423 359 

Όπως προανέφερα, η δημιουργία μιας Δημοτικής Κοινωνικής Δομής, 

σε επίπεδο κοινότητας, θα βοηθήσει σ ' αυτό με : 
Εισηγήσεις σε αρμόδια Υπουργεία, σε ΟΤΑ για προγράμματα 

ανάπτυξης που θα παρέχουν θέσεις εργασίας σε νέους. 
Σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός. 

Ενημέρωση για τρέxoνrα προγράμματα - θέσεις εργασίας. 

Συνεργασία με ΟΤΑ, φορείς ευρέσεως εργασίας, ΟΑΕΔ, ως προς την 

εξασφάλιση ίσων ευκαιριών μόρφωσης και αξιοκρατικής επιλογής 

προσωπικού. 

Ψυχολογική στήριξη (ενδυνάμωση - αυτοπεποίθηση). 

Μια δήλωση προς τους συγχωριανούς μας; 

Γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω στη Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου του Δήμου 

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου. Έρχομαι σε καθημερινή επαφή ,λόγω της εργασίας 

μου ,με ανθρώπους απ' όλο τον δήμο και κάθε ηλικίας. Ακούω τα 

προβλήματά τους, τα θέλω τους, τις ανησυχίες τους για το μέλλον του 

τόπου ,δημιουργώντας χρόνια τώρα μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους!!! Το 

προσωπικό του προγράμματός μας (Βοήθεια στο Σπίτι) σε συνεργασία με τον 

Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους, προσπαθεί καθημερινά να λύσει τα 

προβλήματα των συνδημοτών μας, και είμαστε πάντα δίπλα σε κάθε δημότη 

που χρήζει ανάγκη βοήθειας και στήριξης!!! Σκοπεύοντας να υπηρετήσω τα 

συμφέροντα των συγχωριανών μου και συνδημοτών μου με εντιμότητα κι 

αξιοπρέπεια, πάντα με σεβασμό στον συνάνθρωπο, ζητώ τη στήριξή σας σ' 

έναν κοινό αγώνα!!! Γιατί πιστεύω πως όλοι μαζί ενωμένοι θα 

προσπαθήσουμε, για έναν ακόμα καλύτερο Δήμο, ιδιαίτερα για τους νέους 

ανθρώπους, ίσα και δίκαια για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και τις 

πραγματικές ανάγκες των συνδημοτών μας!!! 

Μαρία, καλή επιτυχία! Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια στο έργο σας! 

Με τον Συνδυασμό «Δήμος για τα Παιδιά μας» του 

Δήμαρχου Κ. Νίκου Καραπάνου mίσης είναι υποψήφιοι: 

-Γιάννης Τσελίκας (φωτό με τον Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Νίκο 

Καραπάνο) 

-Μαρία Μπακογιάννη-Κουκουρδέλη 

-Κώστας Αλεξόπουλος 

-Σωτήρης Κορφιάτης 



ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΑΡΔΕΛΗ 

ΠΑΠΑΙ1ΑΝΝΟΠΟΥιον 

Η Πηνελόπη (Πόπη) Παπαγιαννοπούλου -Σαρδελή , είναι 
σύζυγος του ιατρού Κωναταντίνου Σαρδελή και μητέρα δυο 
παιδιών, της Αθανασίας (Νάνσυ) και του Χρήατου 

-Ευφρόσυνου. Κατοικεί στο Αιτωλικό αλλά η καταγωγή της είναι 
από τα χωριά των Οινιαδών Νεοχώρι και Πεντάλοφο. Η 
ενασχόληση της με τα κοινά έγινε πρώτη φορά το 2014 όπου 
και οι συνδημότες της την τίμησαν με την ψήφο τους κ είχε μια 

εξαψετικά καλή παρουσία. 

Στις εκλογές του Μαίου είσαι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με 
τον συνδυασμό του Κώατα Λύρου "Δημιουργική Ανατροπή" . 
1i αε οδήγηαε α' αυτή αου την επιλογή; 
Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που 
μου δίνεται να εκφράσω τις απόψεις μου κ να γνωστοποιήσω 
στους δημότες Μεσολογγίου τις θέσεις μου . Θαύματα δεν 

γίνονται και μαγικά ραβδάκια δεν υπάρχουν . Είναι η δεύτερη 
φορά που ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση , η πρώτη 
ήταν το 2014 με τον συνδυασμό του κ. Μουρκούση. Τον κύριο 
Λύρο τον γνωρίζω μέσα από κοινούς πολιτικούς αγώνες . 
Αποφάσισα να συστράτευτω μαζί του στις ερχόμενες εκλογές 

γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δείξει δείγματα γραφής 
στον δήμο Αιτωλικού σαν δημότης , είναι αυτοδημιούργητος και 
π ιστεύω ότι έχει όραμα για ένα καλύτερο αύριο στον 

διευρυμένο δήμο ι.π . Μεσολογγίου . 
Ποιά πιστεύεις πως ε{ναι τα μεγαλύτερα προβλήματα του 
χωριού μας, και α' επIKrααη του Δήμου μας και τι σκοπεύεις 

να κάνεις ως προς την επ{λυαή τους; 

Τα προβλήμστα του δήμου μας δεν δισχωρίζονται σε με 

μεγαλύτερα ή μικρότερα, το πρόβλημα είναι πρόβλημα , ο 
μόνος διαχωρισμός που θα μπορούσε να γίνει είναι ανάμεσα σε 
πρόβλημα καθημερινότητας και σε προβλήματα που εμποδίζουν 
την ανάmυξη του δήμου μας . Τα προβλήματα της 

καθημερινότητας μας είναι η ύδρευση , ο καθαρισμός, ο 
φωτισμός των πόλεων, των χωριών του δήμου μας, και οι 

ασφαλτοστρώσεις των δρόμων . 

Όσο αφορά τα προβλήματα καθημερινότητας δεσμεύομαι 
απέναντι στους πολίτες του δήμου Αιτωλικού ότι θα 
επιστραφούν τα οχήματα καθαριότητας του πρώην δήμου 

Αιτωλικού και θα γίνεται η Συγκομιδή σκουπιδιών σε καθημερινή 
βάση. Το πρόβλημα της ύδρευσης είναι ένα θέμα το οποίο 

θεωρώ αδιανόητο το 2019 ο μισός Δήμος Μεσολογγίου να 
αγοράζει νερό είτε για να πιει είτε να μαγειρέψει και ταυτόχρονα 

να χρεώνεται με υπέρογκα ποσά στην ΔΕΥΑΜ . Όσο αφορά το 
πρωταρχικό πρόβλημα που λειτουργεί ως τροχοπέδη στην 
ανάπτυξη του δήμου μας έχει να κάνει να την βιωσιμότητα της 

λιμνοθάλασσας Αιτωλικού -Μεσολογγίου . Στο κομμάτι αυτό 
θέλω να σταθώ περαιτέρω και να σας πω τα εξής , από 
εισηγήσεις ειδικών βιολόγων -περιβαλλοντολόγων, μπορώ να 
σας πω ότι ο αργός θάνατος της λιμνοθάλασσας σημαίνει και το 
τέλος της ταυτότητας του 

δήμου Μεσολογγίου . Μια λιμνοθάλασσα η οποία δεν είναι 
καθαρή και δεν ανανεώνονται τα νερά με θαλασσινό νερό Σε 
βάθος χρόνου σημαίνει ότι βαλτώνει. Η παραγωγή χελιού από 
200 τόνους τα προηγούμενα χρόνια έχει μειωθεί στους 10. Αυτό 
σημαίνει λιγότερα έσοδα στους δημότες και λιγότερες εξαγωγές. 
Η λιμνοθάλασσα πρέπει να καθαριστεί πάση θυσία. Είναι έργο 
υψίστης σημασίας για το Μεσολόγγι. Δε μπορώ να επεκταθώ 

περα ιτέρω διότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το προεκλογικό 
μας πρόγραμμα. Μπορώ όμως να σας διαβεβαιώσω ότι είναι 

ένα θέμα στο οποίο δουλεύουμε και θα τεθεί πει τάπητος. Όταν 
οι πολίτες μας δώσουν ενεργό ρόλο στο δήμο μας. 

Μια Koυβtνrα στους υπ6λοιπους αυνuπoψήφιoυς αου; 
Θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στους υπόλοιπους 
συνυποψήφιους μου λέγοντας τους ότι πρέπει όλοι να 

αποφύγουμε την πόλωση . Πρέπει να σεβόμαστε τις επιλογές 
των δημοτών μας και να εξακολουθήσουμε να λέμε καλημέρα 
μεταξύ μας. Στόχος μας είναι η επόμενη μέρα και ένα καλύτερο 
αύριο για τόπο μας . 

Και μια δήλωαη ατους αυγχωριανούς μας; 

Στην Πεντάλοφο ήρθα πρώτη φορά όταν ήμουν 18χρονων , ο 
σύζυγος μου τα παιδιά μου είναι Πενταλοφιώτες! Μεγόλωσα στο 
χωριό και το αισθάνομαι δικό μου τόπο! Η επαφή μου δεν έχει 

σταματήσει ποτέ και πάντοτε βρίσκω χρόνο να το επισκέmομαι! 
Στόχος μου να προσπαθήσω με κάθε τρόπο να κρατήσουμε την 

νεολαία ατο χωριό και να επιφέρουμε την ανάπτυξη του τόπου 
με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο. 
Καλή επιτυχία! 
Σας ευχαριστώ πολύ!!! 
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Ο Θεόδωρος Κονδύλης γεννήθηκε και ζει μόνιμα στο 

χωριό μας. Είναι γιος του αείμνηστου Δημήτρη 
(Μητράκη) Κονδύλη. Από μικρή ηλικία ανέλαβε τις 
οικογενειακές υποχρεώσεις στα χωράφια λόγω της 

ξαφνικής απώλειας του πατέρα του . Σήμερα 
αφοσιωμένος στον πρωτογενή τομέα, ασχολείται 
αποκλειστικά με την ελαιοπαραγωγή και γνωρίζει από 

πρώτο χέρι τα προβλήματα του κλάδου του. Στις 

εκλογές του Μαίου είσαι υποψήφιος με τον συνδυασμό 
του Κώστα Λύρου "Δημιουργική Ανατροπή". 

1i αε οδήγηαε α' αυτή αου την επιλογή; 
Αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά γιατί θεωρώ πως 
είμαι σε θέση να προσφέρω στο χωριό μας. Η 
προσωπική μου γνωριμία με τον κ. Λύρο, η 

εμπιστοσύνη μου στο πρόσωπο του , και η εντιμότητα 
του με έκαναν να απαντήσω θετικά ατην πρόταση του 

για την υποψηφιάτητα μου στο Πεντάλοφο. 

Ποιά πιστεύεις πως ε{ναι τα μεγαλύτερα 

προβλήματα του χωριού μας, και τι σκοπεύειςνα 
κάνεις ως προς την επ{λυαή τους; 

Τα μεγαλύτερα προβλήματα στο χωριό μας αφορούν 

την καθημερινότητα και τις βασικές ανάγκες για την 
λειτουργία του. Όπως είναι οι σκοτεινές γειτονιές, η 
καθαριότητα, η αποχέτευση... Μπορεί να μπήκαν 
λάμπες στον κεντρικό δρόμο αλλά το υπόλοιπο χωριό 

δεν είχε ανάλογη αντιμετώπιση. Οι λάμπες δεν 
επαρκούν, οι δρόμοι θυμίζουν χωράφια και μάλιστα 
οργωμένα. Δεν υπάρχουν χώροι για να παίξουν τα 

παιδιά, το δασύλλιο μόνο σε υποσχέσεις, και πως να 
το κάνουμε δεν παίζουμε όλοι μπάλα .Πιστεύω πως οι 

επιλογές πρέπει να καθορίζονται από περισσότερα 

άτομα και όχι από την διάθεση του ενός. Άμα με 
αξιώσουν οι συγχωριανοί μας να τους 

αντιπροσωπεύσω, θα προσπαθήσω για το καλύτερο 
του τόπου μας με αγάπη και επαγγελματική 
προσήλωση. Με σωστό προγραμματισμό στις ανάγκες 

των Πενταλοφιωτών. Η σχέση μου με τον Κώστα Λύρο, 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια υγιή συνεργασία 
και αποτελεσματικότητα. 

Μια KoυβΙνrα στους υπ6λοιπους αυνυποψηφ{ους 
σου; 

Στους άλλους υποψήφιους του χωριού θέλω να τους 
πω καλή επιτυχία! Τους προσκαλώ μάλιστα την 

επόμενη ημέρα των εκλογών, πέραν του οποιοδήποτε 
αποτελέσματος, να δουλέψουμε όλοι μαζί για το καλό 

του χωριού μας. Υπαγόμαστε μεν στο Δήμο 
Μεσολογγίου αλλά πάνω απ'όλα είμαστε 
Πενταλοφιώτες ... 
Καλή επιτυχία 

Ευχαριστώ πολύ και καλό ξεκίνημα στην εφημερίδα 

μας που την επανακυκλοφορείτε «Αγωνίζομαι να μείνω 
άνθρωπος και αυτό είναι η κορυφαία πολιτική μάχη να 
μπορείς να αγωνιστείς σε αυτή την βαρβαρότητα αυτής 
της εποχής, να μπορείς να παραμείνεις άνθρωπος με 

τρυφερότητα με το δικό σου βλέμμα και να 
αποτυπώσεις το σημάδι σου στο κοινωνικό σου έργο 
σαν άξιος! Ευχαριστώ τον κύριο Λυρο για την τιμή που 

μου έκανε ,να με δεχτεί στον συνδυασμό του» 
Κονδύλης Θεόδωρος, Ελεύθερος Επαγγελματίας. 

Μετά από την χρόνια ενασχόληση μου με τα κοινά
δημοτικά δρώμενα και βλέποντας τους εκλεγμένους να 

έχουν την θέση μόνο θεσμικά, χωρίς να κάνουν κάτι 
ουσιαστικό για τον τόπο μας, πήρα την απόφαση και 

θα είμαι υποψήφιος με τον συνδυασμό Δημιουργική 

Ανατροπή του Υποψήφιου Δημάρχου Δήμου Ιερής 

Πόλης Μεσολογγίου , Κώστα Λύρο. 

Το ψηφοδέλτιο συμπληρώνει η Νικολίτσα 
Τσελίκα-Μπλαχούρα και η Ελένη Σαλαγιάννη. 

ΛΑϊΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ 

7 

Δημήτρη ΚουτΡούλη είσαι υποψήφιος Τοπικού Συμβουλίου 
Πενrαλόφoυ, στον συνδυασμό της Λαίίrής Συσπείρωσης 

Μεσολογγίου, με Υποψήφιο Δήμαρχο κ. θύμιο Γερολυμάτο. Τι σε 
οδήγησε σ' αυτή σου την απόφαση; 

Συμπορεύομαι με την Λα'ίκή Συσπείρωση γιατί με εκφράζει το πρόγραμμα , οι 

πολιτικές της αρχές και οι κοινές μας θέσεις. Συγκεκριμένα το κλ ίμα 
αλληλεγγύης και προσφοράς προς όλους τους συμπολίτες μας και ειδικότερα 

στους οικονομικά ααθενέστερους, τους εργάτες του μόχθου και της αγροτιάς, 
ως προς τον αγώνα για την διευκόλυνση των καθημερινών τους αναγκών. 

Ποιά πιστεύεις πως είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα του χωριού 
μας, και τι ακοπεύεις να κάνεις ως προς την επίλυσή τους; 

Πρώτο και σημαντικότερο πρόβλημα είναι η καθαριότητα- υγιεινή , εντός και 
εκτός των οικιστικών ορίων του χωριού μας, στο οποίο όλοι μας φέρουμε 
μερίδιο ευθύνης. Συγκεκριμένα, το αποχετευτικό μας δίκτυο όμβριων υδάτων 
στο οποίο διοχετεύονται κάθε λογής λύματα. 
Διατρέχουμε κίνδυνο λοιμώξεων και σοβαρών ασθενειών. Με την Λα'ίκή 
Συσπείρωση, έχουμε στόχο στην διεκδίκηση ενός αποχετευτικού συστήματος 

ενάντια στις πολιτικές και την ανοχή που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Με την 
στήριξη του συνδυασμού μας θα "συσπειρωθούμε" ως προς την συνεργασία 
για την επίλυση του μείζονος αυτού θέματος. 

Ζητάμε πέραν της ψήφου και των ιδεολογικών καταβολών του καθενός, την 

σύμπνοια και την εμπιστοσύνη των συγχωριανών μας σε αυτό τον δρόμο. Το 
τplmuxo Καθαριότητσ- Αλληλεγγύη-Πολιτισμός είναι θεμελιώδης αρχή μας για 
τον τόπο μας, κάτι το οποίο σπάνια το συναντάμε να το εκφράζει άλλος 
πολιτικός χώρος στην τοπική αυτοδιοίκηση . Σημαντικό πρόβλημα επίσης ,θα 
μου επιτρέψετε να αναφέρω , είναι ο αποκλεισμός του χωριού μας από τα 

δρομολόγια των Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ Αιτωλ/νίας. Πάλι δεν έχει 
γίνει κάτι για την ταλαιπωρία που υφίσταται οι συγχωριανοί μας ταξιδιώτες 
αλλά και επισKέmες. Ούτε μια διαμαρτυρία, ούτε μια φωνή, ένα υπόμνημα 

κάτι ... Θα ήθελα τελειώνοντας να τοποθετηθώ σχετικά με το θέμα των 
Δημοτικών Τελών και την υπερ-φορολόγηση από πλευράς του Δήμου μας. 
Είμαστε ενάντια στην δημοτική φορολόγηση, αλλά για να μην ακουγόμαστε 
«γραφικοί» ,θέλουμε να δηλώσουμε πως θα γίνει σκοπός μας η ισονομία ,η 

δίκαιη κατανομή τους, η ουσιαστική θέσπιση κοινωνικών κριτηρίων υπέρ των 
λα'ίκών στρωμάτων, για δίκαιη κατανομή και προπαντός αντισταθμιστικών 
μέτρων υπέρ της κοινότητάς μας. 

Ποια είναι η θέση σας για την επόμενη ημέρα των εκλογών; 

Στην Λα'ίκή Συσπείρωση δεσμευόμαατε για οποιαδήποτε μετεκλογική 

συνεργασία, αρκεί να πληρεί τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις με κοινό 
ορίζοντα την βελτίωση και την πρόοδο του χωριού μας σε όλους τους τομείς. 

θα ήθελες να δηλώσεις κάτι στους συγχωριανούς μας; 
Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεται και για την συγκεκριμένη 
ερώτηση . Άγνωστοι δεν είμαστε, ζούμε στο ίδιο χωριό, ερχόμαστε αντιμέτωποι 
με τα ίδια προβλήματα. Στην δύσκολη εποχή που ζούμε οφείλουμε να 

συσπειρωθούμε ως κοινότητα, ως σύνολο. Όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε 
να πετύχουμε πολλά! Θέλω να δηλώσω πως ,αν μου κάνουν οι συγχωριανοί 
μου την ύψιστη τιμή να τους εκπροσωπήσω από την θέση του προέδρου, όλος 

ο μισθός που αναλογεί του αξιώματος θα τον διαθέτω , για όλη την θητεία, 
στην διάθεαη της κοινότητας. Με την σύμφωνη γνώμη του 5μελούς Τοπικού 
Συμβουλίου θα τον διαθέτουμε για την επίλυση σοβαρών κοινωνικών 

προβλημάτων, είτε ως βοήθημα σε συγχωριανούς μας που χρήζουν ανάγκης, 
είτε ως βοήθημα σε πληγέντες, φοιτητές, μαθητές, ανάγκες , ανάλογα με την 
κάθε χρονική περίσταση. Αυτό είναι δέσμευση! 

Καλή επιτυχία 

Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια στο έργο σας! 

Οι συγχωριανοΙ μας υποψήφιοι, με τον Συνδυασμό της « Λαϊκής 
ΣυσπεΙρωσης» για τον 

Δήμο Μεσολογγίου και υποψήφιο Δήμαρχο τον κ. θύμιο 

Γερολυμάτο είναι: 
Για ΔημοτικοΙ Σύμβουλοι Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου: 

Χρήστος Λόκκας 

Σεραφείμ Στέλιος 

Για το Τοπικό Συμβούλιο του Πενταλόφου: 

Κάππας Νικόλαος 

Κονδύλη Ελένη 

Κουτρούλης Δημήτρης 
Λάκκα Έφη-Τασία 

ΣκουληκαρΙτης Παναγιώτης 
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n επιστροφή μετά από δύο συνεχή έτη απουσίας από τα 

ποδοσφαιρικά δρώμενα για την ομάδα του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΠΕΝΤΜΟΦΟΥ (ΑΟΠ) υπήρξε γεγονός. Σύσσωμος ο φίλαθλος κόσμος 
της ΑιτΙνίας επικρότησε την κίνηση αυτή της Ιστορικής και άλλοτε 

κραταιής ποδοσφαιρικής ομάδας του χωριού μας. Έτσι η 

ποδοσφαιρική σεζόν 2017-18 βρίσκει τον Α.Ο.Π να συμμετέχει στο 
Πρωτάθλημα της Γ κατηγορίας του 10υ ομίλου της Ε.Π.Σ.Ν ΑιτΙνίας. 

Το νεοσύστατο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) είναι εξαμελές και μέσα σε . 
αυτό βρίσκονται οι : Μαζαράκης Γεώργιος, Ξύστρας Βασίλειος, 
Γιαννιώτης Σταμάτης, Κατσούλας Γεώργιος, Μπίκας Αθανάσιος και 

Σταθελάκης Δημήτριος. Το Δ. Σ. με γρήγορες κι ουσιαστικές κινήσεις 

έθεσε την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας στον έμπειρο τεχνικό 

Αριστοτέλη Μεταξούλη που με βοηθούς τον Παναγιώτη Γαρμπή 

(Γυμναστή) καθώς και τον Γεώργιο Κατσούλα (Τερματοφυλάκων) 

ανέλαβαν το προπονητικό και τεχνικό στήσιμο της ομάδας. Με 

προσθήκες έμπειρων καθώς και νέων ποδοσφαιριστών 
,δημιουργήθηκε ένα αξιόμαχο σύνολο με στόχο να πρωταγωνιστήσει, 

κάτι που τελικά επιτεύχθηκε. 

Το ρόστερ της σεζόν 2017-18 αποτελούταν: ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΜΚΕΣ: 

Γαρμπής Δημήτρης, Σωτηρίου Γιάννης ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Κοντοπάνος 

Ανδρέας, Σταθελάκης Θεόδωρος, Λάκκας Κωνσταντίνος, Μαζαράκης 

Αποστόλης, Πατρινός Ηλίας, Μπακοδήμος Δημήτριος, Κουκουρδέλης 
Παναγιώτης, Ντάνος Γρηγόρης, Πλακίδας Γεράσιμος ΜΕΣΟΙ : 
Μιχαλόπουλος Θεόδωρος, Muga Ladi, Μπλαχούρας Κώστας, 

Κοντοπάνος Παναγιώτης, Παπαθανασίου Παναγιώτης, Καρέτσος 

Νίκος, Κορφιάτης Πάναγιώτης, Σαρδελής Χρήστος ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ : 
Καραβιάς Σπύρος, Κορφιάτης Νίκος, Σταθελάκης Κωνσταντίνος, 

Κατσούλας Βασίλης, Τριανταφυλλόπουλος Στάθης , Senja Adrian. 
Ο ΑΟΠ πραγματοποίησε τον στόχο του που ήταν ο πρωταθλητισμός κι 

η άνοδος στη Β κατηγορία. Σχεδόν σ' όλη τη διάρκεια του 

πρωταθλήματος προπορευόταν στην βαθμολογία τελικά κατέλαβε την 

2η θέση και την απευθείας άνοδο στη Β ' κατηγορία πετυχαίνοντας σε 

14 αγώνες 9 Νίκες 3 Ισοπαλίες και 2 Ήττες με τέρματα 47-10 που 
αποτελούν την καλύτερη επίθεση και των δύο ομίλων της Γ' 

κατηγορίας. Επίσης στην ομάδα μας απονεμήθηκε το «Κύπελλο 

Ήθους» καθώς κανείς από τους παίχτες μας δεν αποβλήθηκε ούτε από 

το προπονητικό τιμ, ούτε παράγοντας όλη την ποδοσφαιρική σεζόν 

2017-18! Οι σημαντικότερες στιγμές του πρωταθλήματος αγωνιστικά 
ήταν: η νίκη μέσα στη Γουριά επί του Εθνικού με 1-2, η ισοπαλία με 1-
1 του δευτέρου γύρου στο Πεντάλοφο. Ακόμη οι δύο ισοπαλίες με τον 
Κεραυνό Γαβαλούς (πρωταθλητή) 1-1 εντός και 2-2 στο γήπεδο 

Παπαδατών. 

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2018 - 2019 
Η περίοδος 2018-19 , βρίσκει την ομάδα μας να αγωνίζεται στο 

απαιτητικό πρωτάθλημα της Β κατηγορίας του 1 ου ομίλου της 

Ε . Π . Σ . Ν . Α. Το φετινό Δ. Σ απαρτίζεται από τους: Δημήτρη Σταθελάκη, 

Χρήστο Βακάρο , Βασίλη Ξύστρα , Θεόδωρο Κουκουρδέλη, Θανάσης 

Μπίκα, Γιώργο Κατσούλα και Γιώργο Μαζαράκη. Πολύτιμη η 

συμπαράσταση και η παρουσία του Γιώργου Κουλουρή επίσης η 

βοήθεια του Νίκου Κορφιάτη . Το καλοκαίρι η ομάδα προχώρησε σε 
αρκετές μεταγραφές έμπειρων ποδοσφαιριστών με παραστάσεις από 
μεγαλύτερες κατηγορίες ,μεταξύ αυτών και Πενταλοφιτών, καθώς και 
νέων ταλαντούχων ποδοσφαιριστών. 

Στο τιμόνι της ομάδας μας στον πρώτο γύρο βρέθηκε ένας νέος 

και φιλόδοξος προπονητής ο Μάκης Κουρνέτας, με βοηθό 

προπονητή τον Θεόδωρο Κουκουρδέλη. Με τη λήξη του πρώτου 

γύρου είχαμε την αποχώρηση του Μάκη Κουρνέτα 

κι ορισμένων ποδοσφαιριστών. Με την έναρξη του δευτέρου 

γύρου ΟΛΗ η οικογένεια του Α.Ο Πενταλόφου καλωσόρισε το νέο 

προπονητή της ομάδας, τον ήδη γνωστό σε όλους Δημήτρη 

Κουτρούλη. Με νέες προσθήκες ο ΑΟΠ προσπάθησε για το κάτι 

παραπάνω όμως ανασταλτικοί παράγοντες (κακές διαιτησίες, 
άτυχα αποτελέσματα , παίχτες που μεταγράφηκαν σε άλλες 

ομάδες .. . ) δεν έδωσαν στην ομάδα μας αυτό που πραγματικά 
άξιζε, πέραν της άψογης αγωνιστικής συμπεριφοράς. 

Στο πρωτάθλημα της Β κατηγορίας ο Α.Ο Πενταλόφου τερμάτισε 
στην 5η θέση με 24 βαθμούς 6 Νίκες 6 Ισοπαλίες 6 Ήττες και 
τέρματα 28-22. Άξια αναφοράς η δυναμική φιλάθλων οπαδών 
καθώς και του ωραίου φύλλου που ακολούθησαν την ομάδα μας 
παντού όπου κι αν έπαιζε. Το ρόστερ της σεζόν 2018·19 ήταν : 
ΤΕ Ρ ΜΑΤΟΦΥΜΚΕΣ: Ρεγκλής Δημήτριος, Πολίτης Νίκος, 

Κουτρούλης Κ. Σωτήρης, Τριανταφυλλόπουλος Στάθης, 

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ : Σταθελάκης Θεόδωρος, Λάκκας Κωνσταντίνος , 
Μαζαράκης Αποστόλης, Μπλαχούρας Κώστας, Φλωρόπουλος 

Θάνος, Αλεξόπουλος Νίκος, Κουτρούλης Δ. Σωτήρης, Σίμος 

Βαλτογιάννης, Ανδρέας Κουλουρής, Μπακοδήμος Δημήτριος, 
Κουκουρδέλης Γ. Παναγιώτης, Ρωμαίο Χότζα ΜΕΣΟΙ: Muga Ladi, 
Καρέτσος Νίκος, Κορφιάτης Πάναγιώτης, Ντζελέπης Γιώργος , 

Καλύβας Παύλος, Μπαρμπαρούσης Δημήτριος, ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: 

Κοντοπάνος Παναγιώτης, Κουκουρδέλης Η. Παναγιώτης, 

Πασπαλιάρης Σώζον, Μούτσα Σωτήρης, Κατσαβός Γιώργος. 

Μερικές σημαντικές στιγμές του φετινού πρωταθλήματος ήταν 

στο 1-1 με τον Εθνικό Γουριάς στο Νεοχώρι το ψαλιδάκι 

ισοφάρισης του Κατσαβού κι ο επικός πανηγυρισμός φιλάθλου 

μας που έγινε πανελλαδικά γνωστό από τα Μ.Μ.Ε και σοσιαλ 

μιντια. Το 1-1 στο Πεντάλοφο πάλι με τον Εθνικό Γουριάς σε ένα 
παιχνίδι με πολύ κόσμο που θύμισε αναμετρήσεις άλλων 

εποχών. Άξια αναφοράς η δυναμική φιλάθλων - οπαδών όπως 

και του ωραίου φύλλου που ακολούθησαν την ομάδα μας 

παντού όπου κι αν έπαιζε! Η ομάδα έχει τα φόντα , τα 

προσόντα , το ταλέντο, εμπειρία, τεράστια Δυναμική , καλούς 

προπονητές, παράγοντες φίλαθλο κοινό και οπαδούς που την 

ΑΓΑΠΟΥΝ κι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να φτάσουμε τον Α.Ο 

Πενταλόφου τον ΑΟΠ ΜΑΣ εκεί που του αξίζει στην ΚΟ ΡΥΦΗ!! ! 

Γεώργιος Κατσούλας 
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