
ΕΛΛΑΣ 

ΠΕΝΤ:ΑΑΕΙΤΕΙ 
π EJ Δ EJ Α Ει Β Ι Τ! Α » 

'::., ," ., Δ.ΜΗΜΗ EK.OIH 1ΉΙ ΑΔΕλΦΟ.ΤΗΤΑI ΠΕΜΤΆλΟΦIΤΩΜ ΑΘΗΜΩΜ . 

Γραφεία Σωκράτους 79-81 
10432 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 5241 185 Ι ΧΡΟΝΟΣ 120ς 

ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 52 

n ρωτοχρον,ι άτι κη 
. , 

. Υιορτη 
Για τις γιορτές των ΧριστουγΈννων και του καινούργιου χρό

νου η Αδελφότητα διοργανώνει εκδήλωση την Π έμπτη στις 6 Γε
νάρη εορτή των Θεοφανειών και ώρα 10 το πρωί. 
Στην εκδήλωση που θα γίνει στα νέα γραφεία της Αδελφότη

τας (Σωκράτους 79-81 20ς όροφος) θα κόψουμε την πίτα και θα 
μοιρασθούν δώρα για τα παιδιά των μελών της Αδελφότητας , 
ηλικίας από 12 χρονών και κάτω. 
Περιμένουμε εσάς και τα παιδιά σας για να γιορτάσουμε όλοι 

μαζί σε οικογενειακό και πατριωτικό περιβάλλον . 
Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν. 

--- ----

Συνδρομή: 

500 δρχ. το χρόνο 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1993 

το ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΦΡΑΞΟΥ 

« Τρία πουλάκια κάθονταν» 
- Ε () (ο) () "()()μοι.; "ωΥιτω ι-;ω το ποι ) λ(,1 1-;1 I-; ι'Χ θ εται .. ' . 
- « Εδιί! ο κ()σμος χάνεται και τρία πουλάκια κάθονται σαν 

το ποι,λ(χκι ΠΟΙ' ΚΟ()( ·>Τ(1\' Ι .. " . 
- EO(LJ και οι'ο χρ()\' ια η Ομοσπονδία I ΟΠΣΥΞ ι li(ψ ε (>Τι 

θα μ αι.; οl(ό(ου\' απ() τα γροφε ια ΚΠΙ Ουοτuχ(ί)ι.; η ομοοπον
δία ( Ο ΠΣΥΞ ) καθότανε οα\' τα τρία τα ποι,λάκια που κ ά θον 
ταν σαν το πουλάκι που καθότανε' ι ! 

Γιατί Ομοσπονδία I Ο Π ΣΥΞ Ι αφού li(ερ ει.; γ ι α ()λα αυτά 
καθόσουνα οαν τα τρ ί α πουλάκια. που κ(χ(-) οντο" οα" το 
πουλά κι που καθότανε ;'" 
Τους συλλόγους μ έλ η δεν τους σκέφθ ηκ ει;; 
Την ευθύνη σου γ ι α τη συνοχή των μ ελών κα ι το μέλλον 

οου Ο," τ η " μ έτρ ηο ε ι.;; 
Θα έχουν άδ ικο ο ι σύλλογοι που οεν φρό\'τιοες για συοτέγαση 

να ακούν ομοσπονδ ία κα ι να λένε: «τρία πουλάκια κάθονταν»; 

(ή ΤΗΣ ΦΡΑΞΙΑΣ) 
ένας σημαΥnκός 
βιότοπος 

/ 

αγνωστος για 

τους πολλούς 

Βγαίνοντας απ ' το Λεσίνι και 
παίρνοντας κάποιος το δρό μο 
για τον Αστακό θα συναντήσει 
το Δάσος της Φραξιάς: ένα u
γρό παραποτάμιο δάσος ό
πως ονομάζεται απ ' τους ειδl -

κούς ) . Οι περισσότεροι άν
θρωποι το προσπερνούν χω
ρίς να δώσουν την δέουσα 
προσοχή. Είναι άγνωστη γι ' 
αυτούς η ι στορία του, η προσ
φορά του και η σπανιότητά 
του. Λίγοι ε ίναι α υτο ί που θα 
σταματήσουν για να κάνουν 

, μι α βόλτα στα μ ονοπάτια του 
δάσους και θα ξεκουραστούν 
στα παγκάκ ι α , που πρόσφα
τα δ ημιο ύργη σε το Δασαρχείο. 
Το δάσος αυτό ανήκει στην 

κατηγορία των υγρών παρα
ποτάμιων δασών , που μπο
ρούν να χαρακτη ρ ι σθούν σαν 
σημαντικοί β ι ότοπο ι. ΣΤίς πα-

ραμεσόγε ι ες χώρες ε ίναι ελάχι
στα (τρία ή τέσσερα στον αριθ
μό ) τα δάση που έχουν απο
μείνει αφού τα περισσότερα 

απ ' αυτά έχο υν ε κχερσωθεί ε ί
τε για καλλ ι έ ργεια ε ίτε για ξύ
λευση είτε από φωτl ές . 
Απ ' τα ελάχ ι στα που έχουν 

απομείνε ι , το δάσος του Φρα
ξιά θεωρείται απ ' τα σημαντι

κότερα. Η ι στορία του αρχίζει 
μ ε την εξέλ ιξη του Δέλτα του Α-

χελώου - άγνωστη είναι η α
κριβής χρονολογία - πριν εκα
τοντάδες χρόνια. 

Παλιότερα, όταν ο Αχελώος 

αναψυχ 

εξαιτίας της μ εγάλης ποσότη
τας του νερού του ή όταν οι 
καταρρακτώδεις βροχές του 
χειμώνα « φούσκωναν» το πο

τάμι , τα εδάφη όπου σήμερα 
βρίσκεται το δάσος πλημμύρι
ζαν. Τα νερά αυτά κάλυπταν 

__ στη σελ. -' 
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

- Η Κωνσταντίνα Τσου
μάνη συζ . Κώστα Κονδύλη 
γέννησε κορίτσι. 

- Η ΣοΦία Γρηγούρα συζ. 
Κώστα Π. Πετρονικολού γέν
νησε αγόρι. 

- Η Αλεξάνδρα Καλαμπα
λίκη συζ. Νάσου Μουστάκα 
γέννησε κορίτσι. 

- Η Ελένη Κονδύλη συζ. 
ΣεραΦείμ Στ.έλιου γέννησε 
κορίτσι. 

- ΗΜαρία Κουκουρδέλη ' 
συζ . Κώστα Τσελίκα γέννησε 
αγόρι. 

- Η Φανή ,συζ. Παναγιώτη 
Τσελίκα γέννησε κορίτσι. 

- Η Πανωραία συζ. Βασί
λη Κωνσταντίνου γέννησε 
κορίτσι. ' . 
Ευχόμαστε νατους ζήσουν. 

ΒΑΠΤιΣΕIΣ ' 

- ο Γιώργος Σπ,. Κάππας 
την κόρη του Σπυριδούλα. 

- Ο Σπύρος Θ. Καπώνης το 
γιο του Θεόδωρο. 

- Ο Βασίλης Αλεξόπουλος 

το γιο του Ιωάννη; 

- Ο Γιάννης Τσελίκας το 
γιο του Γεώργιο. 

- Ο Γιώργος ,Μιχαλόπου
λος το γιο του Θεόδωρο. 

- Ο Βασίλης Σαλαγιάννης 
το γιο του Πέτρο. 

- ο Γιώργος Τσάμης την 
κόρη του Βασιλική. 

- Ο Γιώργος Κουκουρδέ
λης την κόρη του Δήμητρα. 

- Ο Φώτης Αλεξόπουλός 
την κόρη του Βασιλική. 

- Ο Νάσος Μουστάκας το 

γιο του Αλέξανδρο. 
- Ο Κώστας Σαρδέλης το 

γιο του Χρήστο. 

- Ο Δημήτρης Παπαλέξης 
το γιο του Παντελή. 

- Ο Γιάννης Κεκές το γιο 

του Παναγιώτη. 

Ο Βαγγέλης Μπίκαςτο γιο 
του Σωτήριο. 

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 

- ο Χρήστος Σκουτέρης 
του AλK~βιάδη με την Μαρία 
Ρίζου από το ΚεΦαλόβρυσο. 
Ευχόμαστε καλά στέΦανα. 

ΓΑΜΟΙ 

- :Η Γεωργία Λ. Ξύση~~ με 
τον Σπύρό Γ. Κότσαλο από το ' 
Νεοχώρι. 

- Ο Σπύρος Γ. Σκουτέρης 

με την Γεωργία Δ. Μπλαχού

ρη. 

- Η Ελένη Κ . ΤριανταΦυλ
λρπούλόυ με τον Γιώργο Κ. 
Βουτσά από το Ηράκλειο 
Κρήτης. 

- Ο Δημήτρης Κουτρούλης 

με την Μαρία Μπίκα. 
- Ο Δημήτρης Τηλ. Κου

κουρδέλης με την Γιαννούλα 
Τσιάμη. 

Ευχόμαστε σε όλα τα ζευ

γάρια να ζήσουν ευτυχισμέ-

νοι. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 

ΈΦυγαν από κοντά μας οι 
συμπατριώτες μας: 

- Γιώργος Χρ. Σαγρής. 

- Ελένη συζ . Σπύρου Με-
σήνη. 

- Βασίλης Κουτρούλης. 

- Κώστας Λάκκας. 

- Γιώργος Τσούκας. 
- Πάνος Τσελίκας του 

Κώστα, 

- Θεοδώρα Τσούμα. 
Ευχόμαστε στους οικείους 

τους τα θερμά συλλυπητήρια. 

, Στη μνήμη του 

Βασίλη Κουτρούλη 
Έφυγε πρόωρα από κοντά 

μας ο συμπατριώτης μας Βασί
λης Κουτρούλης. Ο εικοσιπεν

τάχρονος και άτυχος Βασίλης 
ενώ ήταν στο μπαλκόνι του 
σπιτιού του ζαλίσθηκε και έπε
σε στο κενό με αποτέλεσμα να 
βρει τραγικό θάναταο, 

Θα τον θυμόμαστε αιώνια για 
το χαμόγελό του, την καλωσύ
νη του και τα ευγενικά του αι
σθήματα, 

Ο αγαπητός σε όλους Βασί
λης ήταν γυιος του Γιάννη και 

Tη'ς~O~Kίας K~υτpoύλη. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Ευχαριστούμε όλους ό
σους μας συμπαραστάθη
καν στο βαρύ μας πένθος 
για τον άδικο χαμό του γιου ' 
μας Βασίλη Κουτρούλη. 

Οι γονείς 
Λουκία και Γιάννης 

Κουτρούλης 

Και σαν αντίδωρο στην 
προσφορά του συλλόγου 
του χωριού μας , προσφέ
ρουμε 20.000 δρχ. προς ε
νίσχυσή του για το ανθρώ
πινο έργο του. 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Φλέρης Αντώνης του Επαμειν . δρχ. 100.000 
Ξύστρας-Παναγιώτης (Αιτωλικό) 5.000 
Κουτσουπιάς Ηλίας 2,000 
Κατσαρέος Βασίλης 2.000 
Σαλαγιάννη Παναγιώτης 2,000 
Τζακώστας Πέτρος 2,000 
Σερέτης Γεώργιος 500 
Κουτρούλης Νίκος του Γερασίμου 1,000 
Κυρήκος Αθανάσιος του Αλκιβιάδη 5,000 
Κάππας Κων/νος του Σπύρου 2.000 
Κάππας Γεώργιος του Σπυρου 2,000 
Αλεξόπουλος Ιωάνης του Νίκου 1,000 
ΑραετζόγλΟύ-Δημητρούκα Καλλιόπη του Μιχ. 3.000 
Χαραλάμπους Κώστας 2,000 
Στέλιος Νικόλαος 2,000 
Τσορβαντζής Σπυρος του Ελευθερίου 2.000 
Παπάναστασοπουλου-Καλαμπόκα Κωνσ, 500 
Χαμπέκος Νίκος 5,000 
Πετρόπουλος Αθανάσιος του Σωτηρίου 5.000 

Στραβοδήμόυ - Καβαδά Νίτσα 
Μπάκας Σπύρος 
Γαμπρός Σπυρου Μπάκα 
Κόκοτου - Κουτρούλη Φαίδρα 
Λάκκας Παναγιώτης 
Λάκκας Νικόλαος του Κων/νου 
Κουκουρδέλης Γεώργιος του Τηλεμ . 
Κωστής Ναπολέων 
Κονδυλη - Σιγάλα Αθανασία 
Μοίρας Χρήστος 
Κασαλής Γεώργιος 
Μωραίτης Παύλος του Αθανασίου 
Μωραϊτης Ευάγγελος του Αθανασίου 
Ζκέρης Χρήστος 
Εφημερίδα "ΑΜΑΡΥΣΙΑ » Μαρούσι 
Ζαπαντιώτης Κων/νος 
Κορμπάκη Έφη 
Γίδαρη - Κουκουρδέλη Ειρήνη 
Γιάννης και Λουκία. Κουτρουλη 

10.000 
1,000 
1,000 

10,000 
2,000 
2.000 
5,000 
3,000 
3,000 
5,000 
1,000 
2.000 
2,000 
5,000 
2,000 
2,000 
1,000 
1,000 

20,000 

r ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 1 
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Σωτήρης Θεοδ. Σκουτέρης 

Π Ε Ν Τ Α 'Α EJ φ Ε) 
HnBABAEJ8ITE-J.\" 
Διευθύνσεις σύμφωνα 

με το Νόμο 

Εκδότης - Ιδιοκτήτης 

Αδελφότης Πενταλοφιτών 

Αθηνών 

Σωκράτους 60 
Αθήνα - Τηλέφ, 52.41,185 

25ης Μαρτίου 30-32 Αγ. ΔημιιτριοςJ 
~ ΤηλέΦωνο: 9739332 . 

ΙΥΓΧΡΟΝΑ 

τν . VIDIO 
ΕΡΓΑΙΤΗΡΙΑ 

ΚΑΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

Θ. δι Δ. δι Φ. λΥΜΠΕΡIΟΣ 

ΝΙΚΙΟΥ 13 ,ΑΙΓ ,ΑΛΕQ 

T~.Λ , 59 1~ 370 - 59 02 207 - 59 87 520 

Υπεύθυνος ύλης: 

Το Δ.Σ. της ΑδελΦότητας 

Υπεύθυνος Σύνταξης: 

Μιχάλης Tσ~p6αντζής 

Φωτοστοιχειοθεσία - Εκτύπωση: 
«Μ. & Γ. ΖΩΡΖΟΣ Ο.Ε.» . 

Μεσολογγίου 10 & Μάνης 
Αθήνα - Τηλ 33.01,600 

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα 

ή μη, δεν επιστρέφονται 

:\ΙΚΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥ ΛΗ 

, 
Δυο περιστερια 

Διήγημα 

Σαν δυο περιστέρια έπεσαν 
απ ' τ ' ουρανου τα πλάτυα . Κι 
έλαμψε ένα γυρω το πλάτωμα 
του δρόμου, Κι οι δυο όχθες 

σάμπως να φθόνεψαν την 0-

μορφιά τους , λες και ζήλεψαν 

τη λάμψη τους, 

Το μίσος σέρνεται σαν ερπε

τό, Όλα θέλει να τα σβήσεΙ. Κι 

όλα να τα αφανίσει, ρίχνοντάς 
τα στο σκοτάδι. Κι εκείνα κα
τέβαιναν από τις νεφέλες τ ' 

ουρανου ντυμένα το φως της 
οικουμένης μ ' ένα κλαδί στο 

ράμφος τους, Μ ' ένα κλαδί ε

λιάς . ,,, του γάμου τους στολίδι. 
Εκείνος απ ' το χέρι την κρα

τούσε κι εκείνη μεθυσμένη έ
γερνε απάνω του απ' τη χαρά 

του έρωτα και της αγάπης. 
Πού πήγαιναν ; Μα, που αλ

λου; Στο άγνωστο εκεί που 
πάνε οι ερωτευμένοι! Εκείνη 
πέθαινε στην αγκαλιά του από 
αγάπη και εκείνος γλυκά της 
τραγουδούσε τα τραγούδια 
της φυλής του , Και μεθυσμέ
νοι απ ' τ ' όνειρό τους, βάδιζαν 

σ' ένα δρόμο επικίνδυνο που 
το πέρασμά του έκρυβε παγί

δες χίλες δύο . Εκεί παραμό
νευε ο θάνατος μ' όλα τα σύ
νεργά του . Κι αυτό τους παρα

πλάνησε " , 
«Ελάτε πέριστεράκια μου , 

με φτάνει γι' απόψε να δει
πνήσω . ,,» , 

Μη με ρωτάτε να σας πω τι 
έφταιξε . Ο ποιητής μον' θα το 

πει ". Ο φόβος γι ' αυτούς, δεν 
είχε μέρος να θρονιάσει". 
τους έφτανε το όνειρο που 

'χαν πλεγμένο στο νου και' 
στην καρδιά . 

Κι ήταν ένα όνειρο που μίλα
γε στις γλώσσες όλου του κό
σμου . Κι ήταν δυο παιδιά που 
φθόνεψε ο θάνατος π ' όταν γι' 

αυτους μιλούσε η ζωή! Και την 
κρατοίισε απ ' το χέρι, Και πε

του σαν ταιριαστά σαν περι
στέρια παν' απ ' τον ίλιγγο του 
χάους" , Παν ' απ' τον ίλιγγο 
του θανάτου. " 
Την άκουγε που μίλαγε κι α

ναγάλιαζε η ψυχή του. « Στό
γιαν κράτα με σφιχτά Kα~έ μου 
μην ξεγλυστρίσω και χαθώ!» , 

" ΩΙ καλή μου." Δεν το βλέπεις 
γερά που σε κρατώ; Και πώς 
μπορεί κανείς τέτοιες στιγμές 
ο νους μου αλλου να ξεστρα
τίσει ; » Κι εK~ίνη πάλι: « Καλέ 
μου μην και δεν προφτάσουμε 
ως να διαβούμε αντίκρυ; Βλέ
πω πως μαύρο σύννεφο το 

δρόμο όλο μας κλείνει" Έλα 
καλέ μου φίλα με για λίγο α
κόμα » , Κι υστερα πώς θα μας 
δεχτεί η μάνα σου ; Απ ' τη βια

σύνη ουτε το νυφικό δεν πή
ρα", » : «ΩΙ καλή μου Εσμέ , γι ' 
αυτό ας μη σκοτίζεσαι κιθό

λου, Εχτές προχτές παρείγ
γειλα στη μεγάλη αδελφή να 

γνέσει μεταξένιο",», «Και πώς 

θα με δεχτούν στο σπίτι σου". 
εμένα μια Τουρκάλα ; Και πώς 
η μάνα σου θε να 'ρθει για το 

γάμο ; Πολυ φοβάμαι αγαπη
μένε μου", » , «Και γιατί τάχα 

να φοβάσαι ; Ο όρκος της αγά

πης μας είναι δεμένος με την 

αγνότητα της Αρετής και κα
νείς στο δρόμο μας εμπόδια 
δε θα στήσει», Κι έτσι αγκαλιά 
όπως την κρατουσε. Κι όπως 

κατέβαιναν το πλάτωμα και να 

διαβουν αντίκρυ, ένα κροτάλι
σμα σαν φίδι λαβωμένο κι απ' 

τις δύο όχθες, φάνηκε ν ' α

πλώνει πλοκάμια από φωτιά κι 
ατσάλι, Κι όπως Λερναία Ύ-

δρα , σφιχταγκάλιασε τα δυο 

κορμιά! 
Σφαδάζοντας στο χώμα , πά

λευαν απεγνωσμένα για ζωή 
και θάνατο, Κι ως έφευγε η 
ζωή ανάσα - ανάσα, ο θάνατος 
πλάταινε το μέρος που κέρδιζ' 
απ ' τη νίκηΙ Κι όσο η ζωή ξεμά
κρυνε , το χώρο στη στιγμή 
σκέπαζε το σκοτάδι." 
Μια φωνούλα ξέπνοη ακου

στηκε : « Στόγιαν", αγάπη 
μου ". πού είσαι δε σε βλέπω", 
που είσα ι καλέ μου ; » «Εδώ", 
είμαι". Εσμέ." αγάπη μου", ά
πλωσε το χέρι", να πιαστουμε 
και να πάμε", δε βλέπεις." μας 
πήρε το σκοτάδι". έλα ακόμα 
λίγο". μια οργιά τόπος μένει" . 
Πρόφτασε.,,», Και εκείνη Λα
φίνα λαβωμένη." σέρνονταν" . 
σέρνονταν." και το αίμα έτρε
χε ποτάμι φλογισμένο απ ' τις 

πληγές , κρατώντας την ψυχή 
στο στόμα να του δώσει την 

τελευταία της πνοή! 
«Στόγιαν". αγάπη μου έρχο

μαι, μη φευγεις καλέ μου". 
καρτέρα με." Πάρε λίγη δυνα
μη απ ' τη ζωή ακόμα.,,», Κι ε

κείνος πάλε απάντησε ξέ
πνοα: 

«Ελα καλή μου , Πρόφτα

σε". πονώ πολύ " . αχ", πόσο 
πονώ". τα χείλη μου να κινήσω 
άλλο δεν μπορώ. ,, » , Κι η κοπε

λιά, η αγαπημένη η μουσουλ
μάνα η Εσμέ , μ' ένα τίναγμα, 
έδιωξε για λίγο μακριά το πι
κρό αγκάλιασμα του θανάτου 
που την κρατούσε σφιχτά . Έ
φτασε τον καλό της που 'χε το 

χέρι απλωμένο. Πιάνοντάς το , 
η ζωή τότε αχνόφεξε σαν ανοι

ξιάτικη πυγολαμπίδα." Και 
φτάνοντάς τον τυλίχτηκε πά
νω του σαν τον κισσό , Κι έσμι
ξαν τα χείλη της με τα δικά 

του" , 

Κι οι ντάπιες κι απ' τις δυο 

πλευρές έπαψαν. Η μπόρα έ

παψε κι αυτή. Ένα ουράνιο 
τόξο φάνηκε στον ουρανό , Κι 
έφεξε τούτο το θαμπό ηλιοβα
σίλεμα και τις δυο πολύπαθες 
όχθες . 
Τώρα ακούγεται μόνο μια 

φωνή από δω κι ένας αντίλα
λος απ' την άλλη ' όχθη : 
«Στόοογιαν ", Στόοογιαν, Πού 
είσαι γιε μου να σε νεκροστο

λίσω;», φωνάζει η μάνα η Σλά
βα! 

Κ ι απ ' την άλλη η μάνα Μου

σουλμάνα ολόλυζε: « Εσμέεε " , 
Εσμέεε! που είσαι περιστερά
κι μου, λουλουδάκι μου ; Το 

νυφικό σου είναι έτοιμο" Πότε 
θα το φορέσεις; που είσαι και 
χάθηκες κόρη μου»; 

Το σκοτάδι έπεφτε πυκνό" . 
Κι αυτή η νύχτα δεν έλεγε α
κόμα να ξημερώσεΙ. Άμποτς 

να ξημέρωνε". 
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ : Οικία με οικόπεδο 
στο κέντρο του χωριού. 
Πληροφορίες: Κουτρούλη . 

Θεοδόση Φσνή. 
Τηλέφωνο 0631 • 28.922. 

Όποιοι και για οποιον
δήποτε λόγο δεν παίρνουν 

την εΦημερίδα ή έχουν αλ
λάξει διεύθυνση θα πρέπει 
να το κάνουν γνωστό στο 
Διοικητικό ΣυμβΟύλιο. 

Ι 
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Λουκάς Π λ , Το 
ετρονlκο ος 

Δάσος του Φράξου 
(ή της <Ι>ραξιά:ς) 

φράξων . και συμβ ι ώνουν μαζί 

τους. Παράλληλα , δίνουν κατα

φύγιο σε πολλά πουλιά που δεν τα 

προφύλασσαν τα γυμνά κλαδιά 
του φράξου το χειμώνα , όπως εί
ναι ο κοκκινολαίμης, οι τσίχλες , τα 

κοτσύφια. 

του Σπύρου 

Ο συμπατριώτης μας διακεκριμένος επιστήμονας 
που διαπρέπει στο εξωτερικό 

Ι διαίτερα διακρίνεται στο ε
ξωτερικό ο συμπατρ ιώτης μας 
επιστή μ ονας Λουκάς Πετρονι
κολός. 
Ο Λουκάς που είναι διδά

κτωρ του Π ανεπιστημίου της 
Ινδιάνας των Ηνω μ ένων Π ολ ι
τειών της Αμερι κής εκδίδε ι συγ
γράμματα και β ι βλ ία και τιμά 
το χωρ ι ό μα ς και την πατρίδα 
μας γενικότερα. 
Αισθανόμαστε ιδιαίτερη υπε

ρηφάνεια και χαρά για την 
πρ?οδό του και του ευχόμαστε 
ολόψυχα το καλύτερο. 

Βιογραφικό 

Όνομα: Λουκάς Πετρονlκο
λός. 

Γεν. 17 Μαίου 1958 στ ην Α
θήνα , Ελλάδα. 

Αρχείο εκπαίδευσης 

πανεπιστήμιο lντι άνας, 
BIoomIngtori , Indiana. 
Διδακτορι κό (nη.δ.) στην Φι

λοσοφία της Εκπαίδευσης , 
1993. 
Μάστερ ( Μ.5. ) για την Δευ

τεροβάθμ ι α Εκπαίδευση , 1986. 
Αριστοτέλειο πανεπιστήμιc 

Θεσσαλονίκης, Ελλάδα. 
Πτυχίο Φυσικής και Μαθη

ματικών 1983. 

Τι διαβάστηκε κατά 
τη διάρκεια επίσημων 

επαγγελματικών συναντή-
σεων 

« Μια μέθοδος εκτίμησης Νο
μικών αποφάσεων οι οποίες ε
πηρεάζουν την εκπαιδευτική 
πολιτι κή » . 22η Ετήσια συνάν
τηση του Northeastern Εκπαι
δευτικού Ερευνητικού Οργανι
σμού , Οκτώβρ η ς 1991 , Ν . γόρ
κη. 

Το ανώτατο δ ικαστήρι ο μ ε 
τις πρόσφατες ενέργε ι ές του 
ως προς την εξέταση Εκπαι-

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΝΑ 

ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ 

. δευτικών αμφισβητιών κάνει 
προσπάθεια εφαρ μ ογής ενός 
κώδικα Επαγγελματικής ηθι 
κής για τους Εκπαιδευτικούς ή 
είναι μάταιη προσπάθεια; 

Ετήσια συνάντηση του Ea
ste rn Εκπαιδευτι κού Ερευνητι
κού Οργανισμού , Μάρτιος 
1992. Νότια Καρολίνα. 

Υποτροφίες και βραβεία 

Διδακτορική υποτροφία για 
τη βοήθε ι α στην έρευνα , Πανε
πιστήμια lντιάνας , Φθ ινοπ . 
1991. 

Ετήσιο βραβείο δ ι ατρ ιβής , 
Πανεπιστήμιο lντ ι άνας 1990-
91 . 
γποτροφία Οικονομική, 

5chooI of Education. 
Πανεπιστήμιο l ντιάνας, 

1988-90. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΠΑΟΥΜΙΓΚΤΟΝ, ΙΝΔΙΑΝΑ , ΗΠΑ. 8 lανουαρίου 1987 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου lνδιάνας έχει δε
χτεί τον Λουκά Πετρονικολό του Σπυρίδωνος στο Διδακτορικό 
Π ρόγραμμα τον Απρίλιο του 1986. Έλαβε δε και υποτροφία 
του ύψους των 7.921 δολλαρίων για το ακαδημαίκό έτος 1986-
87 από το Τμήμα Φιλοσοφίας της Παιδείας της Παιδαγωγικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου lνδιάνας. 
Ο Λουκάς Π ετρονικολός γράφτηκε για το ακαδημαίκό έτος 

1986-87 στις 28 Αυγούστου 1986 και τώρα σπουδάζει για το 
Διδακτορικό (ΡΗ.D) στη Φιλοσοφία της Παιδείας . Αυτό το διδα
κτορικό πρόγραμμα περ ιλαμβάνει σπουδές γύρω από τα παι
δαγωγικά προβλήματα που σχετίζονται με την ηθική , την κοι
νων ι κή και πολιτική φιλοσοφία και την επιστημολογία (κατα
νόηση της φυσικής. της βιολογίας και γενικά των θετικών επι
στημών). Είναι φοιτητής πλήρους και ανελλιπούς παρακολου
θήσεως στο πρόγραμμα της Φιλοσοφίας της Π α ιδ είας και ταυ
τόχρονα διατελεί και ως βοηθός ερευνητού στο τμήμα αυτό. 
Ο κ. Π ετρονικολός αναμένεται να αποφοιτήσει τον Μάιο του 

1991. 
(υπογραφή) 

Ντέιβιντ Λάιμαν 

Υποδιευθυντής 

( Π ανεπιστημιακή σφραγίδα) 
(Κρατική επικύρωση του γνησίου 
της υπογραφής του παραπλεύ ρως 
σχολικού λειτουργού) 

Το παραπάνω είναι ακρ ιβής μετάφραση του επισυναπτομέ
νου αγγλικού πρωτοτύπο υ στα ελλην ικ ά που μεταφράστηκε 
από τον Στ. Ζαφειριάδη που γνωρίζω πολύ καλά και τις δύο 
γλώσσες και που υπογράφω ένορκα για το πιστό της μετάφρα

σης. 

__ απ" τη σι.ί.. Ι 

μ εγάλες εκτάσε ις του κάμπου 
για μ εγάλο χρο\' ικό διάστημα 
μ ε αποτέλεσ μ α να δ ημι ουργη 
θούν ι δ ι αίτερες συνθήκες ανά 
πτυξης συγκε κριμένης βλά
στ η σ η ς, τέτο ια ς που χαρακτη
ρίζει τα υγρά παραποτάμια 
δάση και που ταυτόχρονα α
ποτελούν και σημαντ ικούς 
βιότοπους. 

Σήμερα το δάσος έχει έκτα
ση 500 στρεμμάτων περίπου. 
Η έκτασή του , πολύ μ εγαλύτε
ρη παλιότερα, περιορίστηκε 
όταν πριν λίγες δεκαετ ίες έγ ι
ναν τα έργα αποξήρανσης των 
εδαφών γύρω απ ' το Λεσίνι , 
του μεγάλου βάλτου (της αρ 
χαίας λίμνης Μελίτης που έ 
φτανε μ έχρ ι και τους Οινιά
δες ) . Το έδαφος όπου βρίσκε
ται το δάσος είναι πιο χαμηλό 

απ' τα άλλα εδάφ η και χρειά
ζονταν πρόσθετα αντιπλημμυ
ρικά έργα για την αποξήρανσή 
τους. Έτσι , σώθηκε το κομμά
τ ι αυτό του δάσους . 

Το όνομά του το δάσος το 
πήρε απ' το συγκεκριμένο δέν
τρο που αναπτύσσεται στα υ

γρά εδάφη του: το φράξο(1). γ: 
πάρχουν όμως και άλλα είδ η 
φυτών όπως φτελι ές, ασημό
λευκες, ιτιές , κισσοί" ' . 
Μέσα στο δάσος υπάρχουν 

δυο μ εγάλα μ άτια νερού (εδώ 
άλλος τόπος βλάστησης ανα 
πτύσσεται: υδρόβια και υδρο
χαρής ) που καταλήγουν σ' ένα 
κανάλι το οποίο συνδέεται μ ε 
τα αποστραγγ ι στ ικά έργα της 
περιοχής. (Δ ι αφορετική η 
β\άστηση του καναλιού: ψα
θί, καλάμι, αγριοκάλαμο, κρί
νοι , κούφαρα , δύο ε ί δ η βούρ
λων ) . 

Π αλιότερα, υπήρχε μια 
στρω μάτωση της βλάστησης, 
ένα ε ίδος ορόφων. Ο πάνω ό 

ροφος χρε ι άζεται πφ ι σσότε - . 
ρο φως γιατί εκ ε ί γίνεται η φω
τοσιJνθεση. Στους κάτω ορό
φους ζουν τα φυτά που έχουν 
λιγότερη ανάγκη από φως. 

Ετσι λοιπόν στην πρώτη 
ζωνη θα συναντήσει κάποιος 
τα ποώδ η φυτά και πολύ μι
κρούς , χα μ ηλούς θάμνους. 
Στη δεύτερη ζώνη ανεπτυγμ έ
νους θάμνους και νεαρά δ έν
τρα. Και στην τρίτη ζώνη βρί

σκονται τα ψ ηλά δέντρα που 
φωτοσυνθέτουν. 
Σήμερα στο Φράξο υπάρχει 

μόνο η τρίτη ζώνη. Λείπουν ή 
ε ίναι υποβαθμ ι σ μ ένες οι κάτω 

\..-------------------__ ----1 ζώνες \ . 

Όταν στο δάσος υπήρχαν 
και οι τρε ι ς όροφοι , ήταν τότε 
και καταφύγιο πολλών οργα
νισμών (ελάφια , αγριογούρου
να , λύκοι , τσακάλια , αλεπού
δες , κουνάβια , αγριοβούβαλα , 

νυφ ίτσες, ασβο ί ). 
Σή μερα έχουν εξαφαν ι στε ί 

όλα τα μεγάλα θηλαστικά. Α
πέ μ ε ιναν ο ι ασβο ί , τα κουνά
β ι α , ο ι αλεπούδες, οι σκαντζό 
χοιροι, οι νυφίτσες , η βίθρα ' · ' . . 
Υπάρχουν ακόμη 6 είδη φι

δ ι ών, 3 είδ η από σαύρες , 2 είδη 
από φρύνους και 2 είδ η από 
βατράχια '; ' . 
Τα τελευταία χρόν ι α , αν και 

το Δασαρχείο προχώρησε στη 
δη μιουργία μιας περίφραξης 
του Δάσους η οποία περιόρισε 
σε σημ αντικό βαθ μό τις κάθε 
είδους επεμ βάσε ις στο χώρο, 
οι κίνδυνοι αφάνισης του δά-

σους δεν έχουν εξαλιφθεί. Οι 
κυριώτεροι απ' τους κινδύ
νους ε ίναι η παράνΌμη ξύλευ
ση, η αυθαίρετη βόσκηση, η 
ρύπανση από τους επlσκέτες, 
η απουσία δασοφύλακα και 
μ έρ ιμνας μεγαλύτερ ης απ' το 
Δασαρχείο, την Κοινότητα Λε
σινίου κυρίως και των γύρω 
περιοχών σε μικρότερο βαθ μό , 
αλλά και άλλων φορέων του 
Νομού, εντείνουν την κατα

στροφή του Δάσους. 

Σημαντικό ρόλο θα παίξει 
κυρίως η ευαισθησία των κα
τοίκων, ώστε να μπορέσε ι το 
δάσος να δ ι ατηρηθ εί και να α
ναγεννηθεί. Μια επίσκεψη για 
να γνωριστούμε μ ε το δάσος 
είναι απαραίτητη. Επιχειρήστε 
τη ... Μια πηγή δροσιάς, ηρ ε
μίας, ομορφιάς σας περιμένει. 

Σημειώσεις 
1. ΤΟ Πανεπιστήμιο του · ιuσεν εν

τ6πισε 3 είδη φράξων. άι φράξσ ι 
ε ίναι φυλλοβόλα δέντρα που ανα

πτύσσονται σε υγρά και πλημμυ

ρισμένα εδάφη. 

2. Τεράστι ες συστάδες κισσών 

avaPP I XUJVTαI στα κλαδιά των 

3. Η έλλειψη αυτή οφείλεται: α) 
στη βόσκηση του δάσους , β) στην 

ξίιλευση , γ ) στην αλλαγή των αβιο

τικών παραμέτρων. Αβιοτικοί πα

ράμετροι ενός οικοσυστιiματος εί
ναι το νερό - αλλαγή υγρασίας του 
εδάφους ε διίJ -, το κλίμα , η θερμο

κρασία κ.α. 

4. Η βίθρα είναι θ ηλαστικ ό που 

τρέφεται μ ε ψάρ ι α , βγαίνει τη νύ

χτα , ε ίναι πολύ προσεκτική και 

διαθέτε ι ωραίο τρίχωμα. 

5. Το ένα είδος βατράχου είναι 
σπάνιο (ωοζοοτόκο ) . 

6. Με βάση την ονοματολογία 
των Τ σούνη - Χανδρινού στο δάσος 

του Φραξά: 
α) Φωλιάζουν: νερόκοτος, τρυ

γόνια, κούκοι, γκιώνηδες, κουκου

βάγ ι ες , αλκυόνες , κίσσες , καρα

κάξες , κουρούνες , στραβολαί μη

δες, αηδόνια, σπουργίτια, καρδε

ρίνες, αμπελο υργο ί , φλώροι, σα

κουλοπαπαδίτσες, γαλαζοπαπα

δίτσες Κ.α. 

β) Ξεχειμωνιάζουν: κιρκίρι , νε

ροκοκατσέλα, μπεκάτσα, γλάροι, 

σταρήθρα , ψαρόνι - τσιρόν ι , τρυ

ποφράκτης, δεντροφυλλοσκό

πος, βασιλίσκος, κοκκινολαίμης, 

κοτσύφι, τσίχλα , σπ ίνος, Κ.α. 

γ ) Μεταναστεύουν: (περνών-

τας Άνο ι ξη ή Φθινόπωρο απ ' το 

δάσος): τσικν ι άς, χαλκόκοτα, κιρ

κινέζια, ορτύκι, τρυγόνι, μπού 

φος , τσαλαπετεινός , αετόμαχος , 

θαμνοτσιροβάνος, καστανολαί

μης κ.α. 

Υ. Γ. : Για το άρθρο αυτό άτηρί

χθηκα στις ο μ ιλίες των κ. Ρουσό

πουλου Γ. και Περγαντή Φ., π ερι 

βαντολόγων, κατά την επίσκ εψη 

του Λυκείου Νεοχωρίου στο Δά

σος του Φραξιά. Επίσης , στην ονο

ματολογία των Τσούνη - Χανδρι

νού και σε ενη μ ερωτ ι κό φυλλάδιο 

της Νομαρχίας Αιτωλ/νίας. 

Γ" ., 

Στου Καραπάνου 
Στην οδό Λήμνου 27·29 στη ΔάΦνη, και στου 

Καραπάνου θα είναι από δω και πέρα το στέκι 
των ΠενταλοΦιτών_ 

Εξαίρετος πατριώτης ο Γιώργος και καλός Φίλος. 
Η αίθουσα Ζεστή και άνετη. 

L. ΚαλορίΖΙΚΟ, Γιώργο , και καλές δουλειές. ..... 
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Ιστορικά έγγραΦα Ποδολο6ίτζης 
Γ ράμματα και Ειδήσεις από την Ποδολο6ίτσα 

(Παληά ξ 'νά κομμάτια) 
\'Ιε διάταγμα του 1936 (Φ ΕΚ 435/1936) συνεστί1θη Σί)\'δε

?~oς των Κοινοτιιτων Παλαιοκάτουνας. ΚαΤΟΖίις και Πεντα
l.οΦου με σκοπό την εκτ έλεση έργω\' Συγκοι νωνίας, 

Mobil 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

ANTt2NIOI I:r1A ..... Φλl:vt11 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: 

ΙΘΑΚΗΣ 66 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 103 ΒΕΤΚΟΥ 72 
86.24.422 48.20.373 92.34.223 

'Q' 86.78.983 1r 48.28.626 
86.13.280 48.28.625 1i 92.29.11 Ο 

ΓΑΧ : 86.11 .641 FAX: 48.28.625 92.46.783 

. 
Αγαπητέ μας Φίλε , 

Γειά σας και καλό χειμώνα. 

Σκοπός της σημερινής μας παρουσίας 
κοντά σας είναι να σας πληροφορήσουμε 
ότι με τα ιδιόκτητα βυτία μας, ΠΑΝΕΤΟΙΜΑ 
δίνουμε το δυναμικό μας παρών . για την 
άμεση εξυπηρέτησή σας στην παράδοση 
του πετρελαίου σας εντός 24 ΩΡΩΝ με 
την συνέπε ~α και σε ' οποιοδήποτε στενό 
δρόμο . 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ: 

ΔΩΡΕΑΝ 

ΑΩΡΕΑΝ .----------
ΑΩΡΕΑΝ .----------

ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΝ)ΙΑΣΜΩΝ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΤΗΝ ΑΣΦΑΛ Ι ΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Το Διάταγμα τούτο και εξ αφορμί1ς αναφοράς των κατοί
κι,)\' rουριάς «περί γεΦυρ(οσεως του ΑΖελιοου» στη θέση «Κα-
στέί.ι » έγι ναν αιτία να ξεσπάσει έ \'ας «πόλεμος» μεταξύ ΤΙύ\' 
κοινοτίΙΤΙύ\' ΚαΤΟΖίις - Γουριάς - Παλαιοκατούνας και Πεντα
λόΦου» για την γεΦύρωση του ΑΖελιοου, Για την ιστορία κα
ταΖωριο παρακάτω τα υπομνήματα των Κοινοτήτων Γουριάς. 
Κατοχής και ΠενταλόΦου, 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! !! 

Για παραγγελίες ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ 
στα τηλέφωνα: 

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

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Τηλεφωνήστε και κερδίστε 

Ένα άριστα εκπαιδευμένο 
προσωπικό, σας 

προσφέρει υπεύθυνη και 
γρήνορη έκδοση των 

λογαριασμών 
κοινοχρήστων της 
πολυκατοικίας σας . 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 

ΙΘΑΚΗΣ 66 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 103 
86.24.422 48.20.373 

'δ" 86.78.983 1r 48.28.626 
86.13.280 48.28.625 

FAX: 86.11 .641 ~AX : 48.28.625 

Τυριά· Αλλαντικά 
& κατεψυγμένα 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: 

ΒΕΤΚΟΥ 72 

92.34,223 

1r 92,29.11 Ο 

. 92.46.78:' 

ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ 
~ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 10ν .λ. 

. ~ Αγ. Νικολάου & Ερεχθείου 44 τηλ. 5444909 r tQ 
~ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 20ν: tC>-
~ Ταξιαρχών "& Μετσόβαυ 1 τηλ. 4950597· Καρυδαλλός ~ 

Cu ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ~ 

-

Οι κάτοικοι της Γουριάς δια 
του κατωτέρω δημοσιευομέ
νου υπομνήματός των προς 

τον κ . Πρωθυπουργό ζητούν
δι ' ους λόγους λεπτομερώς 
και οφείλει να ομολογηθή και 

πειστικώς εκθέτουν - την γε

φύρωσιν του Αχελώου εις την 
θέσιν « Καστέλι " της περιφε

ρείας τους Υπόμνημα. 

Των κατοίκων της Κοινότη

τος Γουριάς Παραχελωίτιδος: 
Προς τον εξοχώτατον Πρόε

δρον της Κυβερνήσεως - Αθή
νας. 

Μελετωμένης της γεφυρώ

σεως του Αχελώου ποταμού , 
έργον προορισμένον να εξυ

πηρετήση σημαντικώς την ι

διωτικήν οικονομίαν του εν

διαφερομένου τόπου και γενι

κώτερον την Εθνικήν Οικονο

μίαν , άπαντες οι κάτοικοι της 
Γουριάς , ως ευρισκόμενοι εγ

γύς των πραγμάτων, την σοβα

ρότητα του έργου και το μέγε
θος της απαιτηθεισομένης δα

πάνης , θεωρούσι σκόπιμον να 

υποβάλωσι ευσεβάστως υπό 

την κρίσίν υμών και της Κυ
βερνήσεως τα επόμενα. 

Η γεφύρωσις του Αχελώου 
ενδείκνυται παρά την Γουριάν 

και εις την θέσιν της διαπορ

θμευομένης δια του ομωνύ
μου πορθμείου , ένθα και ευ

χερή είναι αύτη κατά τους ει

δικούς , διότι κατά το παρελ

θόν , καθ ' ο σημαντική παρα
γωγή της εκείθεν του Αχε
λώου περιφερείας διεκόμίζε

το δια του μνησθέντος πορ
θμείου , ου μεν αλλά και συγ
κοινιακώς σημαντικότατα εξυ

πηρετήθη ο πληθυσμός της εν 
λόγω περιφερείας δια του 
πορθμείου τούτου , παρ' ότι τα 
ες εξυπηρέτησιν των διαπορ

θμενομένων συγκοινωνιακά 
μέσα και πρωτόγονα ήσαν και 
ανεπαρκή , συνηγορεί υπέρ 
της τοιαύτης γεφύρωσης , αλ

λά και το μέλλον διασφαλίζει 
την επιτυχίαν του γενηθησο
μένου έργου από απόψεως ε-

.. _ .. 
( " <". '-, /~ 
.... J 

(

11 ιιr . , ~ ) . . . -ιt· / . ./ 

~'\ // 
\... ._v' 

~ 
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Ε:-:ΕΤΑΣ.ΕΙΣ. ~II <>ΧΙ; 
ΕξετάσΕΙ; oνoμά.~oυμε μία 

δοκιμασία γ\'ο')σεων στι; 0 -

τιο ίε; r.XEl οrισΤΕί [\'u lω Η;) 
ΤΕrο όrιο επ ι τυχίας, Επιτυ
χία στις εξετάσε ις σημαί\'ει 
τη λΙ1 ψ η ενός πτυχ ί ου 11 τ ην 
Εισαγωγ Ι1 σε σχολικό 11 πανε
πιστ ημιυκό κύκλο, Κανονικά 

ο ι Εξετάσεις Οα r.πrεπε να (ι-

ποτελούν κριτήριον αξιολο

γΙ1σεως των γνό)σεων είτε σε 

()Εωrητικό είτε σε επίπεδο ε 
Φαρμογl1 ς, ΣΙ1μερον ο ι εξε 
τάσε ι ς ε ίναι περισσότερο μ έ

σο εκλογl1ς, παρά μέσο παρα

γωγ Ι1 ς και αξιολογήσεως των 

εξεταζομένων. 

Ένα δίπλωμα είναι περισ

σότερο ένα τυπικόν προσόν 

γιυ είσοδο σε κάποιο οικονο

μικό 11 κοινωνικό επίπεδο πα
rά ουσιυστική αξιολόγηση 
των ικανΟ1l1των αυτού που το 
1:χ ει , 

Οι εξετάσεις είναι μία μορ

Φή εκτίμηση ς γνώσεων και ι
κανοtήτων , Ενώ υπάρχουν 

και άλλες μορΦές εκτ ίμησης 

γνώσεων κα ι ικανοτήτων κα-

μία δΕ\' ο:ΧΕ Ι Π llοκαλr.σει τό 
σΕ; κrιτικέ; και αμΦ ι σβηΤΙ1 -
σε ις όσο ο ι εξετά σε ι ; που α

ναΦέραμε, Η ΚΡΙΤΙΚ Ι1 που γ ί

\'εται στο\' Οεσμό των εξετά

σεων όπως ισχύε ι σΙ1μερα ε ί

ναι τέτοιυ που πολλές Φορέ; 
Οέτε ι σε αμΦισβΙ1τηση ολό
κληρ η τ ην εκπαιδευΤΙΚ Ι1 υ
πόληψη του Οεσμού, 

Η ΚΡΙΤ ΙΚΙ1 στις εξετάσε ι ; 

μπορεί να συνοψισΟεί σε δύο 
κατηγορίες: 1) ΑμΦισβ Ι1 τηση 
και αβεβαιότητα όσον αΦορά 

τ ην εγ κυρότητα και πιστότη

τά τους. 2) Βλαβε ρά και αρνη

τικά αποτελέσματα στους ε -. 
ξετυζομένους, 

1, Ο παραδοσιυκός τρόπος 
εξετάσεων με λίγες ερω1l1 -
σεις που χρειάζονται μακρο

σκελε ίς απαντήσεις μπορεί 

να δ ημ ιουργήσει σύγχυση 

μερικές Φορές στους εξεταζο
μένους, Η βαθμολογία από 

καθηγητή σε καΘηγητή δια
Φέρει, άλλος χαρακτηρίζετα ι 
αυστηρός και άλλος επ ι ε ι κής 

καΘηγητής, 

Ο δάσκαλος κατά την αξιο
λόγηση του εξεταζομένου ε

πη ρεάζεται από παράγοντες 

εσωτερικοί)ς ή εξωτερικούς, 

Σαν εξωτερικούς παράγοντες 

μπορούμε να αναΦέρ6υμε 
τους εξής: 

u) Tll" ΠIΊοηγοίψε\'η κα λΙ1 
ε μ Φά.νιση και επίδοση ε\'ό; 
καλού μαΟηη1, Π ολύ δύσκο-

λα Οα μΠΟIΊ έσε ι ο εξετυση1; 
\'α κόψει r.\'u «καλό μαΟη ΤΙ1 », 

β, Η καλλ ι γ ραΦία. ο ι μ ου-

τ~oύρες δημιουργούν καλιlΙ1 
καλΙ1 εντύπωση τον εξετα 

..- στη σι:λ . 7 

•
.. .. ΤΑ Τ~λ~I~Τ~~A ~Y~ΩΠATKA 

χ~ΩMAΤA AYΤ~KINHΤΩN 

S. Α. Ι. Μ. Α. 

TEινlΙN 
Ο ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 8CAR BENCH"' 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΣΤΙΣ ΗλΕΚΤΡΟΣγΓΚΟλλΗΣΕIΣ ΟΤΙ ΤΕλΕIΟΤΕΡΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑλlΜΠΡΕΣ Α ΥΤ /ΤΩΝ 

AULTRA BUI .. LD • .. .. ΤΟ Α ΤΣΑΛΙΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 
40 % Οικονομία σε χρόνο - χρήμα 

Χρησιμοποιώντας AULTRA BUILD & . την ολοκληρωμένη σειρά 

, Α , 'λ λ' χρωματων W πετυχαινετε τ~ εια αποτε εσματα 

χωρίς υψηλό ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ Α 
ΙΛΙ ΕΧΟΥΜΕ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ 

• ΧΡΩΜΑΤ Α Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΕΙ WItι4 

• ΚΑΛΙΜΠΡΕΣ CAR BEtι4CH • SUPER ΙΑΜΑ 

• ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΑΦΗΣ SAIMA • ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ OMER 

Γ. Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Αντιπρόσωποι: 
10ν ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΕΛ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 23 ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΗΛ , (0641) 24346 ' 
20ν ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΜΗΔΕΙΑΣ 51 ΠΕΡΙΣΣΟΣ τηλ, 2773492 

Λ. Α θ Η Ν Ω Ν 54 - Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ι 
ΤΗΛ. 5912754 - 5912787 - 5912710 
ΤΕΛΕ:Ξ:: 219 209 

S Α Ι Μ Α Φοίιρνων Βαφής 
CAR BENCH ΚαλΙμΠΕ ες αυτοκινήτων 
TELITALlA Βλεκτρο,ιυγκολλήσεις ηλεκτρονικές 30Ν ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΑΓ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 26 ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΤΗΛ 2531615 

Για να ντυθείτε χωρίς να ............ ξοδευθείτε 

ΕΛΑΤΕ Τ Α-ΓΟΙΟΥ 153 στη Μεταμόρφωση 

Α ΝΟΙΞΑ ΜΕ 
και σας περιμένουμε με ότι αφορά 

το καλό γυναικείο ένδυμα. 

Ελάτε να μας γνωρίσετε και θα εκπλαγείτε από τις 
ασυναγώνιστες τιμές μας!!!!! 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ 
Τατοιου 153 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
Τηλ.28.22.893 
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ΙσΤΟΡΊ-κά έγγραΦα Ποδολο6ίτζης 
...... '1. πι) τ '1 (n : ί . . .... 

ξυπηρετήσεως της χε ιμαζο
μέ νης συγκοινωνιακώς περι 

φερείας Ξηρομέρου και ενι
σχύσεως της Εθν ικής Οικονο 
μ ίας ένεκα της εκείθεν τονώ
σεως και αναγε ννήσεως της ι

διωτικής οικονομίας Ξηρομέ
ρου. 

Άπασα η εκείθε ν του Αχε
λώου Περιφέρεια Ξηρομέ ρου , 
πολύτιμος ες παραγωγή κα

πνών και βαλανιδίων κατατυ

ρανείται από την δυσχέρειαν 
της διαπόρθμευσης, ιδίως κα
τά τους χειμερινούς μήνας τα
λανίζεται και καταπατάται υ
ποχρεωμένη άτε υπαγομένη 

δικαστικώς ες Μεσολόγγιον 
να μεταβαίνη δια μέσω Αγρι

νίου ες Μεσολόγγιον και θα α
πέβαινεν αληθώς ευεργεσία 
δια τον ατυχή αυτόν πληθυ
σμόν η γεφύρωσις του Αχε
λώου παρά την Γουριάν διότι 

αύτη θα συνέδεε δια της ευ 
ρυτέρας και συντομωτέρας ο

δού την .περιφέρειαν Ξηρομέ

ρου μετά της πρωτε υούσης 

του Νομού , ης τόσον δείται 

αύτη. Αντιθ έτως αντεδείKνυ~ 

ται και θα απετέλη αδικία η γε

φύρωσ~ του Αχελώο υ παρά 
την Κατοχήν δια του πορθμεί

ου της οποίας ουδέποτε διε

κομίσθησαν προ'ίόντα της πε

ριφέρειας Ξηρομέρου ουδέ 

και εις άνθρωπος Ξηρομερί
της διεπορθμευθείς εκείσε, 

πλην των προσκειμένων εγ

γύτατα αγόνων χωριών Κατο
χής και Παλαιοκατούνης και 

θα επαναλαμβάνετο το σοβα

ρόν σφάλμα , όπερ διεπράχθη 
δια της ιδρύσεως του Σιδηρο

δρομικού δικτύου εξικνουμέ

νου μέχρι Κατοχής , όπερ από 
της πρώτης στιγμής εχρεωκό

πησε και απέβη τελείως άγο

νον , καταδικασθέν να μετα
φέρη ελάχιστας οκάδας σιτη

ρών της περιφέρειας Κατοχής 

και να εξυπηρετή πληθυσμόν 
ανερχόμενον εις τρεις χιλιά 
δας. Θα ήτο συνεπώς όχι μό
νον άστοχον αλλά και θα εζη
μίωνεν την ιδιωτικήν οικονο

μίαν της μελλούσης να εξυπη

ρετήση δια το υπό σκέψιν έρ
γον περιφερείας Ξηρομέρου , 
να υποχρεωθή αύτη να διανύ

ση την μακράν και επίπονον 
μέχρι των εκβολών του Αχε 

λώου οδόν δια να ανακαλύψη 
ε κεί την γέφυραν η οπο ία υπο
τίθεται θα εγένετο δια να εξυ

πηρετήση τα συμφέροντα της 

περιφερε ίας αυτής . Φυσικω

τέρα θέσις δια να εξυπηρετη

θή και να προαγή το βιωτικόν 

επίπεδον της χειμαζομένης 
συγκοινωνιακώς περιφερείας 

Ξηρομέρου είναι η Γουργιά , 

διότι αύτη ευρίσκεται ες τοι-
. αύτη ν θέσιν ώστε η εν αυτή 
γεΦύρωσ~ του Αχελώου θα 
συνέδεε και το απώτε ρο ν ά

κρον του Ξηρομέρο υ μ ετά της 

δημοσίας οδο ύ Γουριάς - Αι 

τωλικού - Μεσολογγ ίου και θα 

συνετέμνετο αν μεν εμηδεν ί

ζετο και η μακροτέρα απόστα

σις. Ήδη παρ ' όλην τη ν δυ

σχέρειαν του πορθμ ε ίου Γου

ριάς εμφανίζει πολύ μεγαλυ

τέραν κίνησιν από το τοιούτον 
Κατοχής καθ ' ο . τούτο κατα

φαίνεται ως εκ της καθημερι
νής μεταφοράς επιβατών και 

προ'ίόντων δι' αυτοκινήτων και 

άλλων μεταφορικών μέσων 
περισσότερον ασυγκρίτως πα

ρά δια του σιδηροδρόμου Κα

τοχής. 

Πεποίθαμην ότι ταύτα τί
θενται υπό την κρίσιν υμών , ε
ξυπηρετούμεν το δίκαιον και 

πραγματικόν συμφέρον του 
ενδιαφερομένου τόπου και 

την Εθνικήν Οικονομίαν διότι 

μόνον η παρά την Γουριάν γε

φύρωσις του Αχελώου θα απο
βή αληθές . έργον πολπισμού 

και θα εξυπηρετήση πραγματι
κώς και δεν θα καταστή άγο

νος όπως ασφαλώς θα συμβή 

αν αύτη γίνη ες Κατοχήν . Ως 
κατακλείδα του παρόντος επι

τραπήτω ημών ν ' αναφέρωμεν 

ότι δικαιωτέρα αλλά και α

πλουστέ ρα λύσις του προ

βλήματος τούτο θα ήτο ερώ

τημα τιθέμενον προς τους κα
τοίκους και τα Κοιν . Συμβού

λια απάντων των χωρίων Ξηρο
μέρου , που προτιμώσι την κα
τασκευήν γεφύρας ες Γουριάν 
ή Κατοχήν ; 
Ευπειθέστατοι (Υπογρ . Κα

τοίκων) . 

Τι απαιτεί εις την Γοuριάν 
η Κατοχή 

Κατοχή Ξηρομέρου 18 lα-
. νουαρίου . Εις το υπ' αριθ . 5901 
9-1 -ε.ε . φύλλου της εγκρίτου 

υμών εφημερίδος , εδημο
σιεύθη υπόμνημα προς τον κ. 
Πρόεδρον της κυβερνήσεως 
ως και τηλεγράφημα προς τον 
κ. Νομάρχην Αιτωλίας των κα
τοίκων Γουριάς απούντων την 
γεφύρωσιν του Αχελώου εις 
την εγγύς του χωρίου των θέ
σιν « Καστέλι ". Δεν ηθέλησε 
κανείς κ . Διευθυντά εξ ημών ν ' 
απασχολήση τόσον την Κυ
βέρνησιν όσο και τον αγαπη
τόν μας «Ρουμελιώτην , δια το 
ζήτημα της γεφυρώσεως του 
Αχελώου καθ ' όσον είχομεν , 
έχομεν και θα έχωμεν τυφλήν 
εμπιστοσύνη ν στους σημερι
νούς ιθύνοντας . Αλλά εΦόσον 
επροκλήθησαν παρά των κα
τΌίκων Γουριάς οίτινες ενε
φανίσθησαν ως φιλάνθρωποι , 
πολυεύσπλαχνοι και κηδεμό
νες των χωρίων Ξηρομέρου , 

παρακαλώ ευαρεστηθε~ε και 
δημοσιεύσετε τα κάτωθι ίνα 
λάβωσι γνώσιν οι αρμόδιοι. Οι 
κάτοικοι των χωρίων Γουριάς 
και Π ενταλόφου μόλις επλη

ροφορήθησαν ότι μελετάται η 
γεΦύρωσις το υ Αχελώου εξέ ~ 

Συνεργείο Συντήρησης Κτιρίων 
Καταθκευές - Βπισκευές
Μνημεία - ΠεριΦράξεις 

Παντός είδους οικοδομικές- εργασίες 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΟΥΠΙΤΣΑΣ . 
ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ 
Άρπα ιεχνική καιάριηση 

Άμεση εςuπηρέιησn 
Τιμές λογικές 

Ιδρα: ΠεvτάλoΦo 

δραμον ανά τα χωρία της Ε
παρχίας Ξηρομέρου εκληπα

ρόντες τα Κο ι νοτικά Συμβού
λια ίνα επιδώσω σι ψηφίσματα 
υπέρ της γεφυρώσεως το υ Α 
χελώου παρά τη ν θέσιν « Κα
στέλι " Γουριάς , πως δήθεν ε 
ξυπηρετούνται δι ' αυτής τα 
συμφέροντά των ενώ πραγμα

τικώς τα χωριά Ξηρομέρου ε
ξυπηρετούνται δια του λιμέ

νος Αστακού , όστις είναι πλη
σίον αυτών και δι ' αυτού μετα
φέρουν τα προίόντα των , άλλα 
δε δια των αυτοκινήτων. 

Γέλωτας προξενεί ο ισχυρι

σμός των κατοίκων Γουριάς 
ότι τόσον η Κατοχή όσον και η 
Παλαιοκατούνα τυγχάνουσιν 

άγονα , διά την ευπορίαν των 
οποίων επικαλείται την μαρτυ
ρίαν του Υποκ/τος της Αγροτι
κής Τραπέζης Μεσολογγίου , 
προς το οποίον κατά την εφε
τινήν συγκέντρωσιν του Αρα
βοσίτου μόνον η Κατοχή πα

ρέδωσε δια χρέη προς την Α
γροτικήν Τράπεζαν περί τας 

75.000 οκάδας αραβοσίτου , 

χωριστά πόσας χιλιάδας οκά

δας παρεδόθη ες το Εμπόριον , 

ποσότης η οποία διεκομίσθη 
εκ των πορθμείων Κατοχής , 

ενώ αντιθέτως τα χωρ ιά f1εν

τάλοφος και Γουριά δεν ΤΊα
ρήγαγαν ούτε οκάν , εκτός εάν 
θεωρούν παραγωγήν τα « Κα
λάθια " της Πενταλόφου. Ανα
κριβή τυγχάνουσι και τα γρα
φέντα ότι διακομίζονται εκ 
τΌυ πορθμείου Γοιφιάς βελα
νίδια και καπνά διότι τοιαύτα 
δεν παράγει η Πεντάλοφος , 
παράγουν μόνον τα χωριά Ξη
ρομέρου , τα οποία ως προανα
φέρω τα μεταφέρουν δια του 
λιμένος Αστακού και δι' αυτο
κινήτων ες Αγρίνιον. Επίσης α

στείος είναι ο ισχυρισμός των 
κατοίκων Γουριάς ότι δια του 
πορθμείου των διαπορ
θμεύονται Ξηρομερίται , διότι 
ούτοι έχουν καλυτέραν συ γ
κοινωνίαν ατμοπλοϊκώς και δι ' 
αυτοκινήτου. 
Ενώ αντιθέτως ες το χωριόν 

μας λειτουργούν δύο πορ
θμεία τα οποία ανελλιπώς ερ
γάζονται μεταφέροντας επι
βάτας και δη εμπορευομένους 
οίτινες αφίκνονται ενταύθα δι ' 
εμπορικάς των εργασίας , δε
δομένου ότι τόσον η Κατοχή 

όσον και η Π αλαιοκάτουνα έ 
χουσιν μεγάλην κτηνοτροφίαν 

κα ι γεωργικήν παραγωγήν , 
ενώ εκ του πορθμείου Γουρ ιάς 

διαπορθμεύονται μόνον τα εγ
χώρια όργανα (νταβαύλια) της 
Πενταλόφου. Δεν θα εκφράσω 
γνώμην κ. Διευθυντά περί της 

γεφυρώσεως του Αχελώου και 
που πρέπει να γεφυρωθεή ού
τος , διότι θα γνωμοδοτήσουν 

οι ειδικοί. 
Σεβόμενος κ . Διευθυντά τον 

χώρον της αξιοτίμου εφημε 
ρίδος σας δεν θα επανέλθω. 
Σας ευχα ρισώ δια την φιλο

ξενίαν . 

Με εκτίμησιν 
Κωνστ . Θ . Μποβολής 

• 
« ΡΟΥΜ ΕΛΙΩΤΗΣ" 
φ. 594/13-2-1937 

Το Δημοψήφισμα δια την γε
φύρωσιν του Αχελώου συνε
χίζεται. Η Π εντάλοφος σήμερα 
απαντά εις την Κατοχήν και η 
Γουριά θ ' απαντήση εις το 
προσεχές. Πυρά ομαδόν κατά 
της Κατοχής . Αλλά ας αναμεί
νωμεν και την ιδική της απάν
τησιν . 

Αξιότιμε κ. Διευθυντά 
του « Ρουμελιώτου " 

Πεντάλοφος Ξηρομέρου , 4 
Φεβρουαρίου . Το ες το υπ ' α
ριθμ. 592/30. 1.ε . ε. φύλλον του 
Ρουμελιώτου αφελές δημο
σίευμα του εκ Κατοχής κ. Κ . 
Μποβολή μας αναγκάζει να ζη
τήσωμεν την πολύτιμο ν φιλο
ξενίαν σας. Ο κύριος αυτός 
παρανοήσας ολοτελώς του 
σκοπού της μελετώμενης γε

φυρώσεως του Αχελώου , μη 
έχών δε ουδέν το λογικόν και 
σοβαρόν ν ' αντιτάξη ες τα επι
χειρήματα ογκόλιθους του 
προς την Κυβέρνησιν υποβλη

θέντος υπομνήματος των κα
τοίκων Γουριάς - έχων όμως ο
πωσδήποτε την αξίωσιν να υ
ποστώμεν και δια τον τύπον 
του δημοσιεύματός του έγρα
ψε το αφελές και αστείον άρ 
θρον , ομιλών περί « καλαθιών " 
και « νταβουλιών » ως προ'ίόν

των της Πενταλόφου. Ελπίζο
μεν να μα επιτραπή ν ' απαντή

σωμεν κ . Δ ιευθυντά εις τον εν 
λόγω κύριον δι ' ολίγων και μό-

ΓΡΑΒΑΝΗΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 
Β. ΓΕΩΡΓιΟΥ 5 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ. 41 12 336 - 41 74 277 

• ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗ Σ 
• τοπσΘΕΤΗΣΕIΣ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ - ΚΟΥΡΤΙΝΟ:;ΥΛΩΝ 
• Δ Ι ΑΚΟΣΜ ΗΣΕΙ Σ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩ,Ν ΧΩΡΩΝ 
• ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΕΥ ΡΩΠΗΣ -" ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
• ΚΕΝΤΗΜΑτΑ ΧΕI ΡΟΠΟIΙ:ΠΑ ΚΙ ΝΑΣ 
• ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΑΜΕΡ Ι Κ Η Σ - ΕΛΛΗ Ν ΙΚΑ 
• ΚΕ ΝΤΗΜΑΤΑ 

ΠΟΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Υ ΔΡΑΥ ΛΙΚΑ - ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΜΑΚΗΣ ι. ΜΩΡΑΙΤΗΣ 

Εργασία εγγυημένη 
Τιμές λογικές 

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 24 - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΗΛ. 9709 298 (8 ~ 12 π . μ.) 77 97 721 (5-8 μ.μ.) 

7778 161 (8-3) 

νον εις τα σημεία , τα οποία 

τόσον αστόχως έθιξε . Συμφω
νούμεν απολύτως ότι η Κυ
βέρνησις εις την οποίαν « εί

χες " κύριε « έχεις και θα έχης " 
' εμπιστοσύνην , ασφαλώς δεν 
πρόκειται να επηρεασθεί ες το 
σπουδαίον τούτο έργον ούτε 
από τας δικαίας απόψεις των 
αιτούντων γέφυραν ες Πεν
τάλοφον - Γουριάν , ούτε από 
τας μη σοβαράς τοιαύτας των 
ζητούντων ες Κατοχήν , αλλ 

. ότι θ ' αποδωση το δίκαιον ό
που αρμόζει . Η Γουριά και η 
Πεντάλοφος δεν εφαντάσθη
καν ότι δύνανται να διεκδική
σωσι τον τίτλον « κηδεμόνος " 

του Ξηρομέρου ως εσείς της 
Κεφαλλήνιας ης ήν ενίσχυσιν 
με σατανικήν πονηρίαν ... (ευ
νοούμεθα ; ) επικαλεσθείτε , 
δεδομένου ότι τόση ταυτότης 
συμφ.ερόντων Κατοχής - Κε
φαλληνίας υπάρχει όση Διδυ
μοτείχου - Καλάμου. Το Ξηρό
μερον και ειδικώς οι Κοινότη

τες Αστακού - Καραϊσκάκη -
Βασιλόπουλο - Χρυσοβίτσα -
Πρόδρομος - Αγράμπελο -
Μπαμπίνο - Παπαδάτου - Μα
χαλα - Κατούνα - δεν έχουν 
ευτυχώς την κρίσιν του επι
στολογράφου , αφού δι ' υπο
μνημάτων των εζήτησαν την 
γεΦύρωσιν ες Πεντάλοφον -
Γουριάν . Αν δεν συμφωνούν 
με την ατυχή του γνώμη ν ότι 
δήθεν ες τίποτε δεν θα ωφε
λήση δια της γεφυρώσεως του 
Αχελώου τούτο ες βάρος όχι 
της Πενταλόφου , αλλά της 
νοημοσύνης του είναι , διότι . 
όλως επιπολαίως εφαντάσθη 
ότι εάν γίνη γέφυρα θα γίνη 
μόνον δια την εξυπηρέτησιν 
ενός χωριού. Αν επιτέλους οι 
Ξηρομερίτες εις πείσμα θέ
λουν να διέρχονται δια Μεσο
λογγίου δια τας παντοίας των 
ανάγκας δια Πενταλόφου 
τους συμβουλεύομεν να τους 

.. . καταγγέλη. Σχετικώς με την 

... διαταγήν να ερωτήσωμεν 
την Αγροτικήν Τράπεζαν δια 

τας τεραστίας προσότητας 
προϊόντων σας , ευσεβάστως 
παρακαλούμεν να διατάξη την 
σύστασιν δύο επιτροπών εξ 
αρμοδίων δια να πιστώση εκ
ποιόν πορθμείον διακομίζον
τας περισσότερα προ·ίόντα . Εν 
τούτοις αναγνωρίζομεν ότι 
δια του πορθμείου Πενταλό
φου - Γουριάς διακομίζονται 
μόνον « καλάθια" και « νταού
λια " ενώ δια των δύο πορ
θμείων Κατοχής διάπορθμί
ζονται αραιότατα μόνον « Κα
τοχικά Βούρλα" εις την εξα
γωγήν των οποίων είσθε όν
τως ειδικότατοι και τόσα 
προ'ίόντα όσα ήρκεσαν να α
χρηστεύσουν την σιδηροδρο
μικήν γραμμήν Νεοχωρίου -
Κατοχής . Παραλείψαμεν να α

ναΦέρωμεν τα « Κρασιά " σας 
δια τη ν διαμετακόμισιν των ο
ποίων θα ενεδείκνυτο η γε
Φύρωσις ες Κατοχήν , αν ήτο 
δυνατόν να περισσεύουν από 
σας έστω μια οκά. 

Υπενθυμίζομεν τέλος ες τον 
κ. Μποβολήν ότι η Πεντάλο
φος με τα καλάθια επί σειράν 

ετών εκυβέρνησε την Κατο
χήν άλλοτε και ότι αν η Πεν
τάλοφος από πάσης απόψεως 
πλεονεκτή της άνωθεν ες πά
σαν εκδήλωσιν της ζωής μειο
νεκτούσηςΚατοχήςτούτοδεν 
είναι πταίσμα μας. 
Διατελούμεν μετ' εξαιρέτου 

υπολήψεως. 

Π. Στραβοδήμος -
Κ.Α. Πετρονικολός -

Α . Σ . Καπώνης 
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ΙΥΝΤΑΓΕΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ 
Το Διο ι κητικό Συμβούλιο 

του ΟΓΑ , απεφάσισε τη συντα

γογράφηση φαρμάκων και από 
ιδιώτες γιατρούς , ικανοπο ιών
τας έτσι ένα παλαιό αίτημα 
των αγροτών . 
Σύμφωνα με την απόφαση 

αυτή (129/18-5-1993): 
1. Παρέχεται η δυνατότητα 

και τους ιδιώτες γιατρούς να 
συνταγογραφούν φάρμακα 
για ασφαλισμένους του ΟΓΑ. 

Οδοντίατρος 
στα σχολεία 
Πρόγραμμα Προληπτικής 

Οδοντιατρικής θα αρΧίσει να ε

ΦαρμόΖετοl από την έναρξη 
του ερΧόμενου σχολικού έτους 
στα δημοτικά σχολεία όλης της 

Χώρας , 

Τοπρόγραμμα , το οποίο θα 
Φέρουν εις πέρας οδοντίατροι , 
επισκέπτριες υγείας και νοση

λευτές, έχει στόΧο τη διαΦώτι
ση των μαθητών για τη στομα

τική υγιεινή . 

2. Το συνταγολόγιο θα δί
δεται σε όσους γιατρούς επι
θυμούν να εφαρμόσουν το πε
ριεχόμενο της ισοτιμίας της υ
πογραφής από τις Δ/νσεις Υ
γιεινής των Νομαρχιών . 

3. Ο ΟΓ Α δεν θα καλύπτει α
μοιβή γι ' αυτή τη συνταγο

γράφηση. 
4. Ο ι ιδιώτες γιατροί θα α

ναγράψουν την επίσκεψη και 
τα φάρμακα στο βιβλιάριο α
σθενείας' του ασφαλισμένου 
του ΟΓΑ , . 
Με τη ρύθμιση αυτή στάμα- ' 

τάει η ταλαιπωρία των αγρο
τών και δεν χρειάζεται να πη 
γαίνουν στα εξωτερικά ια
τρε ία των νοσοκομείων ούτε 
στα Κέντρα Υγείας κα ι τα Α
γροτικά Ιατρεία για να αντι
γράφονται ο ι συνταγές φαρμ
άκων που εκδίδονται από ι
διώτες γιατρούς. 
Ως προς την ελεύθερη επι

λογή γιατρού , η εφαρμογή θα 
προχωρήσει δοκιμαστικά σε 
δύο νομούς της Χώρας που θα 
οριστούν από το Υπουργικό 
Συ μβούλιο. 

fI,LITSA 

COIffURES 

Ειδικευμένη βαΦ,έας Μεσολογγfου 19 
Άνω Καλσμόκι 

'2r 9941 391 

ΚΑΝΑΛΙ 100 
107,β F.M. - STEREO 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ρ/Σ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΩΡΑϊΤΗΣ 

ΤΗΛ. 68 12 809 
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η Εξετάσεις 

σTlΙ· 
Στους εξωτερικούς παρά

γοντες Οα μπορούσαμε να κα 

τατάξουμε την συναισθημα

τικιι και ψυχικιl κατάσταση 
του εξεταστή κατά την ώρα 

τ ης εξετάσεως . 

Π ολλές Φορές ο ι εξετάσεις 
ελέγχουν μια στ ε ίρα απομνη
μόνευση γνώσεων παρ' όλο 
που ξέρουμε ότι σε μικρό 
χρονικό διάστη μα ο εξετα 
ζόμενος θα ξεχάσε ι το μεγα 
λύτε ρο μέρος από αυτές. Πα
ραμελείται εντελώς η μέτρη
ση άλλών ικανοτήτων όπως η 
σύνθεση και η κρίση . Οι εξε
τάσεις γ ια να έχουν εγκυ ρό
τητα πρέπει με τ ην δοκιμασία 

των εξεταζομένων να μετριέ

ται πραγματικά αυτό που 

πρέπει να μετρηθεί και τίποτε 

άλλο παραπάνω. (σκοπός της 
εξέταση ς). 
Βασικό μειονέκτημα των ε

ξετάσεων είναι ότι το περιε
χόμενό τους δεν είναι αντι
προσωπευτικό της εκμάθη

σης . Μία εξέταση όσο καλή 
και αν είναι θα περιορισθεί 

σε ένα αρ ιθμό ερωτήσεων ο ο

ποίος ενδέχεται να μην ε,ίναι 
αντιπροσωπευτικός του συ

νόλου του μαθήματος. Αυτό 
έχε ι σαν αποτέλεσμα να παί
ζει σπουδαίο ρόλο στις εξε
τάσεις ο παράγοντας τύχη . 

Η προετοιμασία και η όλη 

διαδικασία των εξετάσεων 
προκαλούν στους εξεταζομέ
νους είτε δ ιέγερση, είτε άγ

χος, είτε παραλυσία. 

Η δημιουργία όμως άγχους 

και .άλλων δυσα.ρέστων ψυχο
λογικών καταστάσεων στους 
εξεταζομένους οδηγεί πολλές 
Φορές αυτούς σε αποτυχία αν 

Επιτυχίες 

- Πτυχίο Γερμανικής Φιλο
λογίας πήρε η Άννα Ξανθάκη 
κόρη του Γιάννη Ξανθάκη και 
της αείμνηστης συμπατριώτισ
σάς μας Ευανθίας Λάκκα • Ξαν
θάκη. 

- Η Όλγα Τουλκερίδη κόρη 

και πραγματι κά είνα ι άξιο ι ε -

πιτυΧ Ηόν . 
2. ι εξετάσεις υποστη ρίζε

ται από πολλούς ότι όχ ι μό
\ '0 \' δεν είναι αποτελεσματι
κές σαν όργανο μέτρηση ς ε 
πειδlΙ υπάρχει έλλε ι ψη εγκυ
ρότητας και πιcπότητας αλλά 

πολλες Φορές είναι και βλα
πτικές για τους μαΟητές. 
Π ροκαλούν κούραση, νευ ρι
κότητα και άγχος στους μα 
Οητές. Ο Φόβος τ η ς αποτυ
χίας αναγκάζει τους εξεταζό

μενους στην εΦεύρεση δια
Φόρων μορΦών απάτης. Προ
καλούν πνεύμα ανταγωνι
σμού κάι εγωισμού και δεν 

προωθούν την ομαδική εργα
σίω Χάνεται πολύτιμος χρό
νος για την προετοιμασία 

τους και την όλη διαδικασίΙχ 
τους που θα μπορούσε να ανα
λωθεί για καλύτερη και απο-

rcr 
ΕΣΤΙΑΣΗ 

τελεσματι κότερη 
στα σχολεία. 

μάθηση 

Μετά από όσα αναΦέραμε 
θα ήταν προτιμότερο να εγκα
τελείψουμε το παλαιό παρα 
δοσιακό σύστημα εξετάσεων 
και να ψάξουμε να βρούμε 
νέους και πιο αντικε ιμεν ι
κούς τρόπους αξιολόγηση ς 
των γν(όσεων και των ικανο
τήτων των μαθητών. 

Εάν με τους νέους τρόπους 
αξιολόγηση ς εξαλείΦονταν 
ο ι διαΦορές αμΦισβητήσεως 
των εξετάσεων τότε θα μπο
ρούσαμε να πούμε ότι θα εδί
δετο νέα ώθηση στη'" μάθη
ση. 

Κ ρ ιτική στο άρθρο: 
«Εξετάσε ι ς ή όχ ι » 

Π εριοδικό: 
Le Francais daus le Monde 

Οκτώβριος 1980 

ΟΠΤΙΚΑ 
ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ 

Μ. Παπαδημητρίοu - ο. Λαγούρας 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΠΤΙΚΟΙ 

Αιόλου 105 & Πανεπιστημίου (Χαυτεία) g- 3240487 

ΣΤΟΥΣ ΠΕΝΤΑΑΟΦΙΤΕΣ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15% 

ΒΟΥ ΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ 
KΩ~TAΣ ΛΥΜΠΕΡΙΟ.Σ 
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 279 - ΑΙΓΑΛΕΩ 

Τώρα και · στο χωριό 

Ψησταριά - ΤαΒέρνα 

«ο .n.εuτέρnς» 

~;;~_ ;!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; , της συμπατριώτισσάς μας Ει· 
ρήνης Σκουτέρη πέρασε Λογι
στική και Κομπιούτερ Θεσσα
λονίκης, 

Προσφέρουμε: Περιβάλλον καθαρό 
Μουσική απαλή (ρεμπέτικα παλιά) 

Πλούσια ποικιλία φαΥnτών 
ΣουΒλάκι, κοτόπουλο στη σχάρα, παϊδάκια, 

μπιφτέκια, εντόσθια αρνίσια 
Πατσάς κάθε μέρα ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙ ΚΗ 

';';BIΞf-f-'SS'M Ο" 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 

ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ: 
ΣΕ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΜΠΟΥΦΕ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΚΛ.Π 
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΤΥΡΟΠΙΤΤΕΣ - ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΤΕΣ 
ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

2ΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε. 
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 84 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
ΤΗΛ. 9598409 • 95 68 049 

GO 
GORGOLIS 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕιΔΩΝ 

ΒΑΣ. & ΚΩΝΣΤ. ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Ο.Ε. 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΜΙΑΟΥ ΛΗ 21 - ΑΘΗΝΑ ~ 3219100 
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΘΗΣΕΩΣ 144 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ~ 9583035 
ΥΠΟΚ/ΜΑ : ΑΓιΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 - ΜΠΡΑΧΑΜΙ 

\ FAX: 3219442 

\ 

- Ο γιος της Ειρήνης Σκου
τέρη, Διονύσης Τουλκερίδης, 
πέρασε στη ΔΕΗ Μεγαλουπό
λεως, 

Κρασί ντόπιο 
Τιμές καταπληκτικές 

Διεύθυνσn: Λευτέρnς Τζακώστας 
Τηλεφ: 0632-31150 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ· ΠΙΤΣΑΡΙΑ RIVER SIDE ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ 

ΑΦΟΙΣΚΟΥΤΕΡΗ 
0632 - 31453 

ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΦΕΔΩΝ • ΠΑΓΩΤΟ -
ΓΛΥΚΟ· ΠΟΤΟ • ΧΥΜΟΥΣ - ΜΠΡΙΖΟΛΑ - ΜΠΙΦΤΕΚΙ -
ΣΟΥΒΛΑΚΙ . ΧΑΜΠΟΥΡΚΕΡ - ΠΙΤΣΑ - ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ 
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Στις 15 Αυγούστου, ανήμερα 
της Παναγίας, έγινε στο χωρ ι ό 
μας ο γάμος του Δημήτη Κου
τρούλη και τ η ς Μαρίας Μπί
κα. Ένας γάμος είναι συνηθι 
σ μ ένο γεγονός σήμερα , αλλά 
« δυστυχώς » χαρακτηρίζεται 
ασυνήθιστος όταν ακολουθεί 
κάποια ήθη και έθ ιμ α παραδο
σιακά, τα οποία τείνουν να ε 

κλείψουν. Ένας τέτοιος γά
μος, λοιπόν, « ασυνήθστος » , 
ήταν κι αυτός. Ένα χαρούμενο 
ξάφν ι ασμα για πολλούς η όλη 
τελετή που τάραξε την ήσυχη 

ζωή του χωριού και προκάλε
σε α ίσθηση όχι μόνο σε μας αλ
λά και στα περίχωρα. 
Η όλη προετοιμασία άρχισε 

πολλές μέρες πριν το χαρούμε
νο γεγονός και οφείλεται κυ
ρίως στης δραστηριότητα του 
γαμπρού και των δύο οικογε
νειών των νέων που παντρεύ

τηκαν. Όλο το συμπεθεριό 
μαζέυτηκε στο σπίτι του γαμ
πρού όπου περίμενε στολι
σμένη μια άμαξα, ει?ικά νοι
κιασμένη και φερμένη από το 
Κιάτο Κορινθίας , γι ' αυτή τη 

-Ενας μεΥάλος 
έφυΥε 

Έφυγε για πάντα από τη ζωή 
στα 62 χρόνια του ένας από 
τους μεγαλύτερους δεξιοτέ
χνες ο αγαπημένος καλλιτέ-

χνης και φίλος Βασίλης Σού
κας. 

Πότε επικεφαλής λα'ίκών 
συγκροτημάτων και πότε μαζί 
με τα αδέλφια του Κώστα και 
Βαγγέλη έπα ιζε σε χιλιάδες 
λα'ίκ ές εκδηλώσε ις . 
Σαν συνθέτης ο Βασίλης 

Σούκας έγραψε πολλά δημοτι
κά τραγούδια που έγιναν επι
τυχίες. 

Η ταφή του έγινε στο Νεκρο
ταφείο του Μαραθώνα. 

Τ.Ε.1. Μεσολογγίου 
Νέα τμήματα 

Κατατέθηκε στο Συμβούλιο Επι

κρατείας σχέδιο προεδρικού δια
τάγματος σύμφωνα με το οποίο 
προβλέπεται η ίδρυση παραρτη

μάτων των Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 
στη ν Άρτα και την Άμφισσα από 

το Ακαδημαίκό έτος 1994-1995. 
Αναλυτικότερα ιδρύονται τα πα

ρακάτω νέα τμήματα: 

- Τμήμα θερμοκηπιακών καλ 

λιεργειών και ανθοκομίας στο πα
ράρτημα της Άρτας. 

- Τμήμα ιχθυοκομίας, αλιείας , 

φυτικής παραγωγής στο παράρτη

μα της Άμφισσας. 

μ έ ρα. Μας θύμισε κάτι από Άρχισε η τελετή με πολύ ρύζι 
« Μπελεπόκ », κάποιους πα- δ ' και ρο οπεταλα να ραίνουν το 
λιούς , καλούς καιρούς , περα- ζευγάρ ι και τους καλεσμένους. 
σμένους. Μπροστά λοιπόν τα Μ . λ ετα το τέλος του μυστηρίου η 
κ αρίνα, πίσω η άμαξα μ ε το νύφη χόρεψε στον περίβολο 
γαμπρό και πιο πίσω οι καλε- της εκκλησίας με τη συνοδεία 
σμένοι ξεκινήσαμε για την εκ- των κλαρίνων , όπως γινόταν 
κλησία. Ο κουνιάδος της νύ- παλιά , και η πομπή ξεκίνησε 
φης, ακολουθώντας κάποιο 

λ για το σπίτ ι του ζευγαριού. Ο 
πα ιό έθιμο, κρατούσε τη λευ- . 
κή γόβα της νύφης , την οπο ία γαμπρος πάνω στην άμαξα 
θα της φορούσε. χαιρετούσε τους πάντες γύρω 

του μ ' εκείνο το εγκάρδιο γέλιο 
Φτάσαμε στην εκκλησία και του που όλοι γνωρίζουμε. 

τάρισμα » των καλεσμένων και 

την ακολουθία του πατροπα
ράδοτου γαμήλιου γλεντιού μ ε 
κλαρίνα και βιολιά. Δεν έλει

ψαν και οι « μπαταρι ές» που έ
πεφταν από τον πατέρα του 

γαμπρού, τα βεγγαλικά και οι 

φωτoβoλiδες πέφταν καθόλη 
τη διάρκεια του γλεντιού. 
Μπράβο στους νιόπαν-

τρους, πάντα τέτοια νάχουμε 
και τους ευχόμαστε ολόψυχα 
χρόνια « καλά », « δημιουργι
κά », « παραγωγικά » . περιμέναμε το νεαρό ' ζευγάρι . Ο γάμος έληξε με το «τρα-

που έφτασεπάνω στην άμαξα r----------------------------------------------
στον περίβολό της. 20 πακέτο Ντελόρ 

και έργα στο Νομό μας Οι τυχεροί 
Βρέθηκαν οι τυχερο! της Λα

χειοΦόρου αΥοράς της Αδελ
Φότητος που έγινε σύμΦωνα με 
την κΙΊήρωση του Λαϊκού λα
χείου τη Δευτέρα 20 Σεπτεμ
βρίου 1993. 
ΠρώlOς τυχερός: Η συμ

πατριώτισσα ΈΦη Παυλίδου 
που κέρδισε μία έΥχρωμη τη

λεόραση με το Νο 161. 
Δεύτερος τυχερός: Ο Φί

λος ως ΑδελΦότητος Θεόδω
ρος Αηοστόλου με το Νο 164 
κέρδισε ένα πλυντήριο πιάτων. 
Τρίτος τυχερός: Η Κατε

ρίνα Τούντα (αρραβωνlOστι
κιά του Μήτσου Λάκα) με το 
Νο 158 κέρδισε μία ηλεκτρική 
σκούπα. 

ΚΟ! οι τρεις τυχεροί πήραν ΤΟ 
τυχερά λαχεία από τον Ταμία 
της ΑδελΦόωτος Αντώνη 
Σκουτέρη. 

Χρηματοδοτούνται αηό 
10 20 ηακέτο Ντελόρ τα ηα
ρακάτω έΡΥα στ.ο Νομό μας. 

- Οδός Αιτωλικού - Ααια

κού - Ακτίου (Ιόνιος οδός) 4 δl
σεκ. δρχ. 

- Οδός ΑΥρινίου - Καρπε
νησίου 1 δισεκ. δρχ. 

- Οδός Συκιάς - ΜατοράΥ
κας - Κ. Μακρυχούς 1 δισ. δρχ. 

- Βελτίωση οδού Θέρμο υ -
Πλοτάνου 700 εκατ. δρχ. 

- Βελτίωση οδών Τ ριχωνί

δας 900 εκατ. δρχ. 
- Βελτιωση οδών ορεινής 

Ναυπακτίας 1.6 δια. δρχ. 

- Βελτίωση οδικού δικτύου 
επαρΧίας ΜεσολΙΊΟΥιου 700 ε
κατ. δρχ. 

- Βελτίωση επαρχιακών ο

δών Ν. Αιτωλ/νίας 1 δισ. δρχ. 
- Βελτίωση οδού Παναιτω-

λlΌυ - ΑΥ ΣοΦία 500 εκοτ. 
δραχμές 

Η 28η Οκτωβρίου 
στο χωριό μας 
Με ιδιαίτερη λαμπρόωτο 

Υιορτάαιηκε στο χωριό η Εθνl

κπ μας Υιορτή ως 28ης Οκτω
βρίου 

ΔοξολΟΥία στην εκκλησία 

ως ΜεταμόρΦωσης του Σωτή 
ρος, κατάθεση αιεΦανιών και 
παρέλαση των μαθητών του 
Δημοτικού ΣχοΙΊείου. 

Η Κοινότητο σιο τέλος των 
εκδηλώσεων πρόσΦερε σΙους 
κατοίκους Υλυκά και ποτά. 
Την ΑδελΦόωτο εκπροσώ

πησε ο πρόεδρος Κώστας 
Κατσούλας, ο οποίος κο! κα
τέθεσε αιεΦάνl στο μνημείο 
των Ηρώων. 

Μη ξεχνάμε 
Το αίμα δεν αγοράΖεται, 

ούτε .πουλιέται 
Μονάχα προσΦέρεται 

Όλοι έχουμε 
υποχρέωση να 

προσΦέρουμε λίνο αίμα 
νια ης ανάνκες της 

Τ ράπεΖας που διατηρεί 
η ΑδελΦότητα στο 

Λαϊκό Νοσοκομείο της ~ §' 
Αθήνας στο Γουδί. ~ ΥΠΗΡΕΣΙΑ A\~~ 

Ο πρ(iJψ πρόεδρο.; τη.; Α.δελΦότητα.; υιχάi_η.; Τσορ6αι'τ;ή.; 
σε παλιότερη αιμοδοσία 

Όσοι επιθυμούν να νί.Υουν αιμοδότες μπορούν 
να επικοινωνήσουν με το Διοικηηκό Συμβούλιο 
τας ΑδελΦότητας. 

ι 

/ 

\ 
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