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ΓΕΝΑΡΗΣ - ΦΛΕΒΑΡΗΣ 1995 

u. 
Είμαι γένημα - θρέμμα Αθη

ναίος αλλά η καταγωγή μοι; εί

ναι από το ΠεντάλοΦο Μεσο
λογγίοu. Είμαι στενά σuνδεδε
μένος με το χωριό μοι; καθώς 
οι αναμνήσεις ηοι; έχω από ε

κεί εηισκέητονται σuχνά το 

μuαλό μοu . Ακόμα και τώρα 
ποι; γράΦω αν κλείσω τα μάτια 
μου μου 'ρχεται στο νου η μυ

ρωδιά απ ' τα καπνά και τα ΤΡΙ
Φύλλιa που έχουμε στο χωριό 
σε σημείο που ηάεl να σπάσει η 

μύτη μου . Ο ντόρος γιa τις εξε
τάσεις του Δημοσίου στην Α

θήνα έχει κορυΦωθεί. Δεν ξέ
ρω αν οι Φίλοl μου στο χωριό 

έχουν προμηθευτεί τις αιτήσεις 

τους χωρίς βέβαιa να είμαστε 

σίγουροι ότι έχουν Φτάσεl αυ
τές εκεί πέρα. Δεν ξέρω ακόμα 
αν παρακολουθούν τις εξελί
ξεις με αμείωτο ενδιαΦέρον κι 
αν ακόμα ονειρεύονται μιa ευ
τυχή κατάληξη που δεν είναι 

άλλη από το κέρδος μιaς κα
ρέκλας του Δημοσίου. 
Όταν είμαι στο χωριό οι εξε

λίξεις στην Αθήνα μου Φαίνον
ταl τόσο μακρινές , άπιαστες και 

στο τέλος αδιάΦορες . ΕλπίΖω 
όλα τα παιδιά εκεί να αισθά
νονται μια από τα ίδια . Πέστε 
μου σας έχει τύχει να κατεβείτε 

"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ · ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ" 
Η Αδελφότητα Πενταλοφιτών Αθηνών, σύμφω

να με το άρθρο 14 του Καταστατικού, καλεί τα 
μέλη της σε ΤΑΚΤιΚΗ ΓENI~H ΣγΝΕΛΕΥΣΗ την Κυ
ριακή 12 Μαρτίου και ώρα10 το πρωί στα γρα
φεία της, οδός Σωκράτους αριθμός 79-81 10ς 
όροφος στην Αθήνα. 
Θέματα: 

1) Λογοδοσία και έγκριση πράξεων απερχόμενου 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

2) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής . 
3) Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμ

βουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής κα ι Αντιπρο
σώπων για την Ομοσπονδία (Ο.Π.Σγ.Ξ.). 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευ
ση θα γίνει στις 19 Μαρτίου . στον ίδιο χώρο, την 
ίδια ώρα και χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣογΛΑΣ 

Η Γραμματέας 
ΣΤΑΜΑτογΛΑ ΚΟΝΔγΛΗ 

Όσο! επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, θα πρέπει 
~α το δηλώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. ~ 

ΝΟCFτσ 
στη Νομαρχία Αθηνών στη 
Σταδίου ; ΕλπίΖω πως όχΙ. 

Το Χάος , η παραπληροΦό
ρηση , η ανοργανωσιά και η 

κοινή τους σuνισταμένη η απο

γοήτεuση διαγράΦεται στα μά

τια κάθε αθώου περαστικού . 
Μιλάω πάντα για τις περιβόητες 

αuτές εξετάσεις με αξιοκρατικό 
σύστημα που σαν ευσυνείδη
τος πολίτης κατέβηκα στη Νο

μαρΧία να πάρω πληοΦορίες. 
Οι εικασίες, οι προβλέψεις α
κούγονται παντού . Αναρωτιέ
σαι αν υπάρχει άμεση σΧέση με 

το ΠΡΟ-Πα. Εκεί που προχω
ράς και όλα αυτά πoυδιaδραμ
ματίΖονται περιπαίΖουν το μυα

λό σου πέΦτεις σε κάποιον που 
nouM κοuλουράκιa. Δεν ξέρω 
γιaτί όλοι τον έχουν συνδυάσει 
με το βιοπαλαιστή επαρχιώτη 

που κατέβηκε στο πεΖοδρόμιο 

για να κερδίσει το ψωμί του . Α
ναρωτιέσαι είμαι ικανός να την 

κάνω αUΤή τη δουλειά ; Η δοu
λειά δεν είναι ντροπή σοι; λέει 
μια Φωνή!! Το καλοσκέΦτεσαι 
και αισθάνεσαι ότι μιa μεγάλη 
ευκαιρία σε περιμένει να την α

νακαλύψεις και καθησυΧάΖεις 
τον εαUΤό oou. Το μυαλό σου 
δέχεται εντολές πολύ καλά εμ
Φuτευμένες στο υποσυνείδητό 
σου που δεν είναι άλλες από το 
εύκολο χρήμα. Όποιος είναι 
έξυπνος κονομάει. Όλοι μας 
όλο και κάπου θα έχοuμε α
κούσει αUΤή τη συμπαθητική α

τάκα , που θέλουμε να ταυτι
στούμε μαΖί της. 
Από τα πολλά η άΦιξή μου 

στη Νομαρχία δεν μοι; έδωσε 
και τη δuνατότητα να ανακα
λύψω την ευκαιρία ποι; με πε

ριμένει κάπόυ σε κάποια γω
νιά . 

Καμία αίτηση καμία προκή

ρυξη στην είσοδό της. Όμως 

είχα κάνει λάθος. Σε πολλούς 
συμβαίνει να περlΦέρονται 
στην Αθήνα γύρω από το μέ

ρος που ήθελαν να πάνε και να 

κάνουν κύκλους γύρω από το 

ίδιο σημείο. Ένας απ' αυτούς 
ήμουν κι εγώ. 

ΣυνεχίΖω ακάθεκτος την πο

ρεία μου εντοπίΖοντας πιο κάτω 

μιa λαοθάλασσα νιώθοντας ότι 
βρήκα τον προορισμό μου . Κα

θώς προχωρούσα έπεσα πάνω 
σε έναν από τους πλανόδιους 
πωλητές ξυστού. Αγόρασα μια 
δεκάδα έχοντας σκεΦτεί κιό
λας τι θα κάνω τα χρήματα που 

θα κέρδΙΖα γελώντας παράλλη

λα με τον εauτό μου βρίσκον
\ας όλα αuτά τόσο γελοία ... 

Και όμως έχω ης ίδιες πιθα

νότητες να κερδίσω όσες και να 
μπω στο Δημόσιο όσες και να 

βρω τη δουλειά που θα μου ε
ξασΦαλίσεl μια άνετη Ζωή στη 
Μεγαλούπολη αuτή. Τι ειρω
νεία. Να ξέρατε πώς νοστάλγη 
σα το χωριό και το αμέριμνο 

κομμάτι στο μυαλό των αν
θρώπων του . 
Προς στιγμή σκέΦτομαι ότι 

ίσως να έχω περισσότερες πι
θανότητες να κερδίσω στο ξυ

στό . 
Φτάνοντας τελικά στη Νο

μαρΧία έκλεισα λίγο τα μάτια 
μου δεν ξέρω αλήθειa αν με ε-

γ σ 
νοΧλούσαν από το καυσαέριο 
ή ήθελα να κοροϊδέψω τον 
εauτό μου και να τον παρασύ
ρω σε κάτι άλλο. Σαν από μη
χανής θεός πέρασε ο τύπος 
που πουλούσε KoυλoυράKιa 
καθώς και ο άλλος με το ξυστό 
αλλά εκεί που κατέληξε το μυα
λό μοι; ήταν ο Αχελώος. Σας 
ορκίΖομαι εκείνη την ώρα Ζήλε
ψα όσους είχαν τη δυνατότητα 
να τον βλέπουν, να παίΖουν 
στα νερά του , να χαλαρώνουν 
στην όχθη τοι; ή να δουλεύουν 

δίπλα του. 
Aλήθειa σας λέω νέοι του 

χωριού πολλές Φορές είσαστε 

πιο ωχεροί από εμάς. ΕλπίΖω 
να καταλαβαίνετε γιατί .. . 

Μετά τιμής 

Κlτεμές Παναγιώτης 
του Νικολάου 
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

- Η Μαρία σuζ . Κων/νοu 
Τσελίκα γέννησε κορίτσι. 

- Η ΕυΥενία σuζ. Δημ. Κορ
φιάτη γέννησε κορίτσι. 

- Η Λαμπρινή σuζ. Σπuρί
δωνα rατσούδη γέννησε κορί
τσι. 

- Η Θεοδώρα σuζ. Νικ. Νά
τσα, γέννησε αΥόρι. 

- Η Θεοδώρα OUζo Νικ. Πα

παλέξη γέννησε αΥόρι. 
- Η Δήμητρα σuζ . Γρηγ. Τσι

λ.ίκα γέννησε κόρίτσι. 
- Η Μαρία σuζ. Ηλία Κου

κουρδέλη γέννησε κορίτσι. 
-Η Φρόσω σuζ. Νικ . Ντού

λια γέννησε κορίτσι. 
- Η σύζuγος TOU Χρήστου 

Σκουτέρη TOU Αλκιβιάδη γέν
νησε αΥόρι. 
Εuχόμασπ να τοuς ζήσοuν . 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

- ο Χρήστος Λάκκας την 
κόρη Tou Ευσταθία - Αναστα
σία. 

- Ο ΠαναΥιώτης Δημ. Τσε
λίκας την κόρη TOU Νίκη. 

- Ο Αθανάσιος Μουστάκας 
την κόρη TOU 8ασιλική. 

- Ο Σεραφείμ Στέλιος την 
κόρη TOU Χαρά. 

- Ο Κων/νος Η. Τσελίκαςτον 
γιο Tou Ηλία. 
Εuχόμασπ να τοuς ζήσοuν . 

ΠροσΦορές 
Συνδρομές 

Κονδύλης Δημήτ. του Θεοδ . 2.000 
Καλαμότας Ανδρ . του Σπυρ. 5.000 
Καραδήμα-Φλέρη Γιώτα 5.000 
Αλεξόπουλος Νίκος 1.000 
Πετρονικολού Αντωνία 5.000 
Πετρονικολού Ευδοκία 5.000 
Χαραλόμπους Γεώργιος 3.000 
Σταθελόκης Παν. του Θωμα 5.000 
Πετρόπουλος Δημήτριος 5.000 
Χαραλόμπους Σπύρος 5.000 
Κουτσου6έλης Γεωρ. του Δημ. 5.000 
Τσουκαλό-Ρόπτη Μαρία 3.000 
Τόγια-Ρόπτη Ντίνα 3.000 
Ευαγγελινός Πέτρος 1.500 
Αγγελούλη Βασιλική 5.000 
Κόππας Γεωργ. του Ταξ. 5.000 
Κιτιμές Νικόλαος 3,000 
Κουτσουπιός Γεώργιος 5.000 
Δημητρίου Δημοσθένης 10,000 
Τριανταφυλλόπουλος Στέφ . 10.000 
Βλαχομήτρος Άγγελος 10.000 
Πετρόπουλος Δημήτριος 5.000 
Τσεκούρας Κώστας 2.000 

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 

- Η Φωτεινή Τ ριανταφυλλο
πούλου Tou Σπφ. με τον Νίκο 
Αθανασούλα. 

- Ο . Δημοσθένης Μπίτσης 
με τη Λαμπρινή 8αϊνά. 

- Η Ελευθερία Κάππα , Tou 
Γιώργοu με τον Σπύρο Κονο
φάο. 

- Ο Θανάσης Κονδύλης Tou 
Αποστόλη με την Έφη Λουκά. 

- Η Ναυσικά Κονδύλη Tou 
Αναστασίοu με τον rιώΡΥΟ Ρο
βιτάκη. 

- Η Νικολίτσα Κηρύκου Tou 
Κώστα με τον 8αΥΥέλη Κουτι
λίδα. 

- Ο Ανδρέας Κουκουρδέλης 
με την 8ασιλική Ράπτη. 
Εuχόμασπ καλά σrέφανα. 

ΓΑΜΟΙ 

- Ο Νίκος Μακρής με την 
Νικολέτα 8ασιλείου. 

- Η Μαρία 8ασ. οικονόμου 
με τον Θεόδωρο Λαχανά. 
Εuχόμασπ να ζήσοuν EUTU

χισμένοι. 

θΑΝΑΤΟI 

Έφuγαν από κοντά μας ο ι 
σuμπατριώπς: 

- Κώστας Καλύβας. 
- Κώστας Μουστάκας. 
- Θεόδωρος και Σπύρος 

8ραχωρίτης σύζuγος και γιος 
της Κικής Καταπόδη . 

- Παντελής lαΥΥανάς TOU 
Ιωάννη. 

- Αρετή χήρα Δημητρίοu 
Κατσιαούνη. 
Θερμά σuλλuπητήρια στοuς 

οικείοuς τοuς. 
Έφuγε από κοντά μας ο ou

μαπτριώτης μας στρατηΥός 
ε.α. Χρήστος Κουτσουβέλης. 
Ο Χρήστος Κοuτσοuβέλης 

στη διάρκεια της στρατιωτι 

κής TOU καριέρας τιμήθηκε με 
πολλά παράσημα και βοήθησε 
πολλούς χωριανούς. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα 

ποu τον σκεπάζει . 

Πωλείται: 
Οικόπεδο μέσα στον 
οικισμό στο χωριό. 
Πληροφορίες: Δ. Μα-
σούρας, Τηλέφωνα: 
(0632) 31788 - 23788 -
9226886. 

Σιδη ρο κατασκευές , , 
παντος τυπου 

Χρήστος Λάκκος 
Πεντάλοφο, Τηλ.: 0632-31798 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΊΣ 

V ΔΡΑ V ΛΙΚΑ - ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΜΑΚΗΣ ι. ΜΩΡΑϊΤΗΣ 

Εργασία εγγυημένη 
Τιμές λογικές 

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 24 - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΗΛ. 9709 298 (8-12 π.μ.) 7797721 (5-8 μ.μ.) 

77 78 161 (8-3) 

ΠΑΡΑΧΕΛΩΙΤΙΔΑ,. ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Η ΘΥΓΑΤΕΡΑ 
Αρχαίο φυσικό όριο μεταξύ 

Ακαρνανίας και Αιτωλίας ήταν 
ανέκαθεν ο ποταμόθεος Αχε
λώος . Ο μεγαλοπόταμος ήταν 
απ ' τη μυθική εποχή φίλος 
ευεργετικός των παραχελωι
τών, αλλά και επικίνδυνος κα-

. ταστροφέας , όταν θύμωνε, με 
τις κατεβασιές του και τις 
πλημμύρες του, και για το λόγο 
αυτό η κοίτη ήταν ευμετάβο
λη . Με παρέμβαση όμως του η
μίθεου Ηρακλή, που κατά το 
μύθο πάλαιψε μαζί του για τα 
«μάτια» της κόρη του ' βασιλιά 
της Αιτωλίας Οινέα, τιθασεύ-
τηκε ο ποταμόθεος και στην 
Παραχελωίτιδα εγκαταστάθη
κε η «Αμάλθεια •• το πλούτος 
και η αφθονία. Βέβαια δεν έ
λειπαν οι παρεκτροπές του. Οι 
πολλές κοίτες του δείχνουν 
τις αταξίες του. 
Γύρω από τον Αχελώο στην 

ακαρνανική και αιτωλική πλευ
ρά αναπτύχθηκαν από την αρ-, 
χαία εποχή πόλεις που διεδρα
μάτισαν σπουδαίο ιστορικό 
ρόλο. Οι Οινιάδες με το θαυ
μάσιο θέατρό τους , δείγμα ακ
μαίου πολιτισμού κατά τους 
αρχαίους χρόνους, και η πόλη 
Αχελώος κατά τους βυζαντι
νούς ήταν οι κυριότερες . Η 
πρώτη ήταν στη δεξιά (από τις 
πηγές) πλευρά, την ακαρνανι
κή, και η άλλη στην αριστερή , 
την αιτωλική, όταν πια ο ποτα
μός σταθεροποίησε την κοίτη 
του, κοντά στην Κατοχή η 
πρώτη και κοντά στο Μάστρο η 
δεύτερη . 
Οι Οινιάδες, παλαιότερα Ε

ρυσίχη, η κεντρική από τις νη
σίδες των Εχινάδων, κτισμένες 
στον περίβλεπτο λόφο, που 
στα τελευταία βυζαντινά χρό
νια λεγόταν Τρίκαρδος, όπως 
παραδίδει ο Κυριάκος ο Αγκω
νίτης, ανάμεσα στις λίμνες Κυ
νία (Λεσίνι), Μελίτη ΝΑ των Οι
νιάδων και Ουρία στα ΝΔ τους, 
με τον Αχελώο περιλιμνάζοντα 
ΚΏτά τον Θουκυδίδη στην πό
λη, ήταν απόρθητες ιδιαίτερα 
τον χειμώνα. Επίσης Εχινάδες 
ήταν και οι λόφοι της Κατοχής, 
Παλαιοκατούνας, Πενταλό
φου, Γουριάς, Μάστρου και 
Μαγούλας. 

Τα χρόνια πέρασαν και η πό
λη παράκμασε. Ο λόφος με τα 
ερείπια άλλαξε όνομα και η 
λαϊκή παράδοση μάς μιλάει για 
τον βασιλιά Τ ρίκαρδο και τον 
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Διευθύνσεις σύμφωνα 

με το Νόμο 

Εκδότης - Ιδιοκτήτης 

Αδελφότης Πενταλοφιτών 

Αθηνών 

Σωκράτους 79-81 
Αθήνα - Τηλέφ. 52.41.185 

Υπεύθυνος ύλης : 

Το Δ.Σ. της ΑδελΦότητας 

Υπεύθυνος Σύνταξης : 

Μιχάλης Τσορ6αντζής 

Φωτοστοιχειοθεσία - Εκτύπωση : 

«Μ. & Γ. ΖΩΡΖΟΣ Ο.Ε .•• 
Μεσολογγίου 10 & Μάνης 
Αθήνα - Τηλ. 33.01 .600 

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα 

ή μη, δεν επιστρέφονται 

Χάρτης Π,α~αχελωίτ~δας (προ του 1841). Πρέπει να επισημαν-
θει οτι τ~ Μαστρον αναφέρεται ως Μάστορας. 

τρυφερό αλλά άτυχο έρωτα ότι η έδρα του ήταν ο λόφος Ε-
του YΙO~ του Aν~λιαγoυ ~ε την ~ισKoπή" νότια του Μάστρου , 
κυρα Ρηνη, -πουχε το καστρο οπου βρίσκεται ο ναός του Α-
της ?το λόφο πάνω από ,το Με- γίo~ lωάννου του Προδρόμου . 
σo~oγγι. ΣT~ν περιοχη, ανα- Η πολη θα ήταν κτισμένη γύρω 
πτυ,χθηκαν νεοι οικισμοι και ι- από την Επισκοπή και μάλλον 
δι?ιτερα η Κ,ατοχή πo~ α~αν- είναι βέβαιο ότι και οι οικισμοί 
τιεται,με το .ονομα αυτο σ ?ρ- της απέναντι όχθης ήταν «δο-

. xειαK~ πψη το, 1296. ΤΟ,υτο ρυφόροι •• της πόλης Αχελώος. 
σημαινει οτι ο χρονος κατοικη- Σε κώδικα της Μονής Κατα-
σης Tη~ περιοχής ήταν πολύ φυγίου Αποκούρου , που χρο-
προγενεστερος. Η οχυρή της νολογείται γύρω στα 1650ανα-
θ~ση τη ?υνδέει μ,ε την κοντι- φέρεται χωριό Αχελώος , όπως 
νη της πολη Αχελωος, που το- με την πάροδο των ετών υπο-
πoθεT~ίTαι στην περιΦέρεια βαθμίστηκε η πόλη , με τα βα-
T~υ Μαστρου . Περί τα 500 μ . πτιστικά ονόματα οκτώ Αχε-
βορεια αυτού βρίσκεται σε λό- λωιτών. Έτσι σταματούν και οι 
φο το Παλιόκαστρο, που πιθα- αμΦισβητήσεις νια την ύπαοΕή 
νώς ταυτίζεται με το αρχαίο της. 
Παιάνιο. Πάντως η Παραχελωίτιδα πε-
Εξάλλου η πόλη Αχελώος ριοχή μέχρι το Παλιόκαστρο 

πή~ε το όνομα του ποταμού, Πενταλόφου, όπου πιθανόν ή-
πραγμα που προκάλεσε σύγχυ- ταν η αρχαία Οινεία ή Αινεία, 
ση με συνέπεια να της αμφι- διεδραμάτισε κατά την αρχαία 
σβητηθεί και αυτή η ύπαρξή και βυζαντινή εποχή σημαντι-
της . Ήταν έδρα Επισκόπου, υ- κό ρόλο. 
ποκείμενου στον Μητροπολίτη ΧΑΡΑΛ . Δ . ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 
Ναυπάκτου, όπως αναφέρεται ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ -ΙΣΤΟΡΙΟΔΙΦΗΣ 
ήδη στη «διατύπωση» του ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Λέοντος του Σοφού (886-911 ΝΑΥΠΑΚΤιΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
μ . Χ . ). Τελιιςά έχει γίνει δεκτό 
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Παναγία «η Λεσινιώτισσα» 
Από το ομώνυμο βιβλίο που εκδόθηκε με δαπάνη 
της Ιεράς Μονής και επιμέλεια ΛάμΠΡQU Γατσώρη 

ΛιtETAΞγ ΙΣΤΟΡΙΛΣ ΚΑΙ Ε>ΡΥΛ<:>γ 
Το νησάκι Λεσίνι , που διάξε 

λε μόνη για κατοικία Της η Πα
ναγία η «Λεσινιώτισσα», είναι 
τόσο όμορφο, τόσο επιβλητι
κό, τόσο μαγευτικό , ώστε, ό
ταν πρωτoπατήσ~ι κανείς εκεί 
το πόδι του, ιδίως την άνοιξη, 
που οργιάζει η βλάστηση και 
πνίγεται κυριολεκτικά μέσα 
στην πρασινάδα νοιώθει να 
αιχμαλωτίζεται από μια μυστη
ριώδη και ανεξήγητη μυστικο
πάθεια, αισθάνεται να βυθίζε
ται μέσα σ' ένα ηδονικό μεθύ
σι, μέσα σε μια γλυκειά νάρκω
ση, απ' το άρωμα που σκορπί
ζει άφθονο η ανθισμένη δάφ
νη κι η αγράμπελη , κι απ' τους 

ήχους μιας γλυκύτατης μελω
δίας, που χιλιάδες αηδόνια και 
κάθε είδόυς καλλικέλαδα που
λιά σκορπίζουν με το κελάδη
μά τους . Αισθάνεται σαν να ζει 
σ' ένα όνειρο, σαν να μεταφέ
ρεται σ' έναν άλλο μακρινό, 
φανταστικό κόσμο, σε σημείο 
ώστε, περνώντας από την σκιά 
των πανύψηλων χιλιόχρονων 
δένδρων του, νοιώθει να δια
τρέχει μια ανατριχίλα το κορμί 
του, γιατί στο θρόισμα ενός 
φύλλου, στο πέταγμα ενός 
πουλιού ή στο διάβα κάποιου 
αγριμιού, νομίζει πως ακούει 
το περπάτημα κάποιου κλέφτη 
του εικοσιένα και περιμένει ν ' 
αντικρύσει από στιγμή σε 
στιγμή, ανάμεσα απ ' την πυ
κνή φυλλωσιά των θάμνων , 
την μπαρουτοκαπνισμένη 

φουστανέλα κάποιου αρματω
λού , ή το λερωμένο ράσο κά
ποιου Μοναχού, από κείνους 
που έζησαν και έδρασαν στον 
ιερό κι ιστορικό αυτό τόπο. 
Τον απόμερο , μα πεντάμορ

φο αυτό τόπο, που τότε την 0-

μορφιά του την μεγάλωνε α
μέτρητες φορές μια άγρια με
γαλοπρέπεια, γιατί τα νερά 
του τότε απέραντου βατότο
που σήμερα δε πλουτοπαρα

γωγικού κάμΠQυ, «Λεσίνι» χύ
νονταν άφθονα γύρω του και 
τόκαναν δυσκολοπάτητο, 
διάλεξε εδώ και 363 χρόνια η 
«Λεσινιώτσσα» για θρόνο και 
για κατοικία της, για ν' απλώ
νει από κει την Θεία Της σκέπη 
και να χαρίζει την μητρική Της 
προστασία πάνω σ' όλη την πε

ριφέρεια, όχι μόνον από την 
μανία του Κατακτητή, αλλά κι 
απ ' όλες τις επιδημίες και κά
θε είδους κινδύνους μέχρι 
σήμερα. 

* 
Εκείνη την φεγγαρόλουστη 

βραδυά της 22 προς της 23 Αυ
γούστου του 1953, είχαν γύρει 
για να πλαγιάσουν κάτω απ' 
τους κλώνους μιας πανύψη
λης αγρελιάς , που φύτρωνε 

στο μέρος που βρίσκεται σή
μερα το μοναστήρι και νόμιζε 
κανείς πως η κορυφή της, έ
φτανε στα σύννεφα , μερικοί 
κάτοικοι του χωριού μας που 

κυνηγημένοι απ' τον Τούρκο 
αξιωματικό Διοικητή της περι
φέρειας, που είχε την έδρα 
του στο γειτονικό μας Χωριό 
Γουριά, γιατί δεν μπόρεσαν να 
πληρώσουν το χαράτσι, είχαν 
στήσει εκεί το λημέρι τους. 

Δεν είχαν προΦθάσει να κλεί
σουν καλά - καλά τα μάτια 

τους, όταν ξαφνικά αντίκρυ- τον κάμπο του χωριού μας κα-
σαν μακριά στον ορίζοντα ένα θώς και μεγάλα κοπάδια από 
παράξενο φωτεινό σύννεφο , γελάδια και βουβάλια. 

που όλο κοντοζύγωνε προς το * 
νησάκι μεγαλώνοντας. Σαν έ- Αργότερα σαν φούντωσε σ' 
φθασε δε πάνω απ' το νησάκι όλη την Ελλάδα το Κλέφτικο, 
τι να ειδούν!!! Δεν πίστευαν το νησάκι μετετράπηκε σε 

. στα μάτια τους . Στη μέση από φρούριο με το Κάστρο του, 
το φωτεινό σύννεφο , βλέπουν πάνω στην ανατολική κορφή 
την οπτασία της Θεομήτορος, του, που σώζονται τα ερείπιά 
που κρατούσε στην αγκαλιά του, με τα κανόνια του , ένα απ ' 
Της το Θείο Βρέφος . Την έκ- τα οποία βρέθηκε εδώ και 
πληξή τους διαδέχτηκε δέος τριάντα περίπου χρόνια κάτω 
και κατάνυξη, σαν είδαν το από τα ερείπια του Κάστρου, 
σύννεφο μαζί με την οπτασία μεταφέρθηκε και στήθηκε 
να φθάνει και να στέκεται πά- στην είσοδο του Μοναστηριού 
νω στην ψηλή κορυφη της α- και με το Καραούλι του, ένα 
γρελιάς τους .Θαμπωμένοι και ψηλό και απόκρημνο βράχο 
συνεπαρμένοι απ' το θέαμα, στη Δυτική κορφή του, που 
γονάτισαν κι όλη τη νύχτα ξα- δεσπόζει και ελέγχει όλη την 
γρύπνησαν σταυροκοπούμε- γύρω περιοχή. Την οχύρωσή 
νοι και προσευχόμενοι. Και του συμπλήρωναν τα άφθονα 
σαν έφεξε η μέρα, ανέβηκαν νερά που' πλημμύριζαν όλη 
στην κορφή της αγρελιάς, ό- την γύρω έκταση του βάλτου, 
που σε τούφα από κλώνους και γιατί οι Λεσινιώτες είχαν κλεί-
φύλλα βρήκαν την Εικόνα της σει όλα τα προς το Ιόνιο ση-
Παναγίας . μεία εκβολής (μπούκες) των 
Αμέσως ειδοποίησαν τους πολλών και μεγάλων αυλακιών 

άλλους χωριανούς, που σύσ- που διέσχιζαν την έκταση. 
σωμοι έφτασαν στο νησάκι , Χάρις δε στην άνδρεία της 
πήραν την Εικόνα, την μετέ- Φρουράς του, στην οχύρωσή 
φεραν στο χωριό και την από- του και στην προστασία της 
θεσαν στην Εκκλησιά «Εσόδια Παναγίας, το νησάκι έγινε α-
της Θεοτόκου» που τότε ήταν πόρθητο και δεν κατόρθωσε 
μετόχι του Παναγίου Τάφου να το πάτήσει το βρωμερό πο-
και σώζεται μέχρι σήμερα. Με- δάρι του Τούρκου κατακτητή. 
τά δυο-τρεις μέρες όμως, η Ει- Κατά τα προεπαναστατικά 
κόνα δεν ήταν στην Εκκλησιά χρόνια , καθώς και σ ' όλο το 
και βρέθηκε πάλι κατά τον ίδιο διάστημα της Επανάστασης , 
τρόπο στην αγρελιά Της . Αυτό το νησάκι χρησίμεψε σαν κα-
επαναλήφθηκε δυο-τρεις φο- ταφύγιο των κυνηγημένων 
ρές και τότε κατάλαβαν όλοι από τους Τούρκους Ραγιάδων , 
ότι η Παναγία είχε διαλέξει το σαν αναρρωτήριο και Νοσοκο-
νησάκι για κατοικία Της, κι έ- μείο , όπου εύρισκαν περίθαλ-
χτισαν εκεί στην αρχή ένα λι- ψη και προστασία οι ασθενείς 
θόκτιστο εικονοστάσι, όπου και τραυματίες αγωνιστές, αλ-
τοποθέτησαν την Εικόνα με το λά και σαν ένα είδος Κέντρου 
ακοίμητο καντήλι Της , ύστερα εφοδιασμού, όχι μόνο της 
δε από δυο χρόνια στα 1959, φρουράς Λεσινίου, αλλά και 
έχτισαν στη θέση της αγρε- όλων των σε όλη την περιφέ-
λιάς την πρώτη εκκλησούλα , ο ρεια μαχομένων κατά του κα-
ανατολικός και νότιος τοίχος τακτητή κλεφτών, γιατί κάθε 
της οποίας σώζεται μέχρι σή- είδους τρόφιμα , υγειονομικό 
μερα, γιατί οι άλλοι ανακαινί- υλικό και πολεμοφόδια μετα-
στηκαν και επεκτάθηκαν αρ- φέρονταν με πλοιάρια απ' τα 
γότερα. Αγγλοκρατούμενα νησιά του 
Από τότε αρχίζει την ιστορία Ιονίου, σε μικρή απόσταση απ ' 

του το Μοναστήρι της Πανα- το νησάκι κι από κει παραλαμ-
γιάς της «Λεσινιώτισσας» που βάνονταν από τους Λεσινιώ-
γρήγορα εξελίχθηκε δε διατη- τες και μεταΦέρονταν με το 
ρούμενη και πλουσιότατη Μο- από σαράντα καμήλες καρα -
νή, με πάνω από πενήντα μο- βάνι του Μοναστηριού, αλλά 
ναχούς, με Ηγούμενο και υπο- στο Μοναστήρι και άλλα στα 
τακτικούς και με περιουσία Κλέφτικα τμήματα που δρού-
του όλα τα ελαιοστάσια που σαν στην περιφέρεια, από μο-
ήταν πάνω στο νησάκι και νοπάτια (σύρματα) που μόνο 
στους λόφους «Πλατός» και οι Λεσινιώτες ήξεραν . 
«Συρνί» , με ιδιόκτητο ελαιο- Μόλις άρχισε η επανάσταση 
τριβείο, που σώζονταν ακόμα του εικοσιένα και οι άγριοι 
τα ερείπιά του κα ι μεγάλες διωγμοί των ραγιάδων, όλοι οι 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις απ ' κάτοικοι της περιφερείας μαζί 
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με τις οικογένειές τους, κατέ
φυγαν στο νησάκι της «Λεσι
νιώτισσας» όπου και παρέμει
ναν μέχρι την απελευθέρωση, 
για να γλυτώσουν από τη βέ
βαιη εξόντωση. Όπως δε εί
χαν κατασκηνώσει χωριστά οι 
κάτοικοι του κάθε Χωριού , οι 
τοποθεσίες που κατασκήνω
σαν, πήραν την τοπωνυμία 
τους, που ακούεται μέχρι σή
μερα, όπως «Λεπενιώτικα, Ζα
βιτσιάνικα , Αητινά» κλπ . 

Η ηρωϊκή Φρουρά του Λεσι
νιού , με τους Φρουράρχους 
της Ιερομόναχο Ιωαννίκιο και 
Αναγνώστη Καρπούζη, δεν πε

ριορίζονταν μόνον σε άμυνα, 
όταν πολιορκήθηκε και χτυ
πήθηκε πολλές φορές απ ' 
τους Τούρκους το νησάκι' Αλ
λά έβγαινε και στην γύρω πε
ριοχή, έστενε ενέδρες και 
χτυπούσε αποτελεσματικά τα 
Τούρκικα τμήματα , που περ
νούσαν απ ' την Ακαρνανία 

προς το Μεσολόγγι ή αντίθε
τα. Μια από τις ενέδρες αυτές 
στήθηκε απ' τους Λεσινιώτες, 
σε μια τοποθεσία Βορειοδυτι
κά του σημερινού χωριού Πεν
τάλοφος και σε απόσταση μιας 
ώρας περίπου απ' αυτό, απ' ό
που περνά ο δρόμος Αστακού, 
ο οποίος δεσπόζεται από τους 
γύρω απόκρημνους βράχους . 

Στους βράχους αυτούς είχαν 
οχυρωθεί καλά οι Λεσινιώτες, 

στήνοντας το καρτέρι τους, 
και περίμεναν τα Τούρκικα α
σκέρια που κατέβαιναν για το 

Μεσολόγγι. Και σαν φάνηκαν 
να κατηφορίζουν ανύποπτα, 
τους επετέθη καν πρώτα με τα 
καρυοΦύλλια τους και αφού 
τους έφεραν σύγχιση και πανι

κό, τους ρίχτηκαν με τα γιατα
γάνια τους και τους τσάκισαν , 
τους αποδεκάτισαν και τους 
ανάγκασαν να γυρίσουν από 

κει που έρχονταν, αφήνοντας 
στον τόπο της μάχης πολλούς 
νεκρούς, άφθονο πολεμικό υ
λικό και τρόφιμα, ακόμα και 

δυο κανόνια, τα οποία οι Λεσι
νιώτες μετέφεραν στο νησάκι 
τους . Από τότε η τοποθεσία 
αυτή πήρε την τοπωνυμία 
«Καρτέρια» που ακούεται μέ

χρι σήμερα. 
Άλλη μια τέτοια ενέδρα 

στήθηκε από τους Λεσινιώτες 
στα υψώματα «Ραχούλια» κον
τά στο ίδιο Χωριό Πεντάλο

φος , απέναντι ακριβώς απ' το 
ύψωμα «Καστέλι» που είναι 

στην Ανατολική όχθη του Αχε

λώου , κοντά στο χωριό Γου
ριά. Από κει έρχονταν ένα 
τμήμα Τούρκικου στρατού, 
κυνηγημένο απ' την ηρωϊκή 

Φρουρά του Μεσολογγιού, κα
τά την νικηφόρο εξόρμησή 
της, που σήμανε το τέλος της 

πρώτης πολιορκίας. Οι Τούρ
κοι σαν έφτασαν στο «Καστέ
λι», ρίχτηκαν για να περάσουν 

τον Αχελώο και να σωθούν. 
Δεν πρόφτασαν όμως να πα
τήσουν το πόδι τους στην α
πέναντι Ακαρνανική όχθη , για
τί οι Λεσινιώτες τους επετέθη
καν με ορμή, κι έτσι στη μέση 
από Λεσινιώτες και Μεσολογ
γίτες , σκοτώθηκαν ή πνίγηκαν 
στα νερά του Αχελώου μέχρι 
τον τελευΤdίο. 

* 
Πολλές φορές οι Τούρκοι 

βάλθηκαν να πατήσουν το Μο
ναστήρι της «Λεσινιώτισσας»; 
να διαλύσουν τη Φρουρά του 
και να ησυχάσουν απ' αυτό, κι 
όλες αυτές τις φορές το νη
σάκι πέρασε κρίσιμες στιγμές 
και κινδύνεψε να πέσει στα 
χέρια του Κατακτητή, μα στο 
τέλος γλύτωνε πάντα. 

Η πιο άγρια και σκληρή επί
θεση που δέχτηκε, ήταν εκεί
νη που έγινε ύστερα από την 
ηρωϊκή έξοδο της Φρουράς 
του Μεσολογγίου και την κα
τάληψη της Πόλης απ' τους 
Τούρκους. 
Πολλοί απ' τους ελεύθε

ρους πολιορκημένους που 
γλύτωσαν, έτρεξαν να βρουν 
άσυλο στο νησάκι της «Λεσι
νιώτισσας» . Μα ένα μεγάλο 
τμήμα Τούρκων τους ακολού
θησε, με τη ρητή εντολή να 
καταλάβει με κάθε θυσία το 
νησάκι. Ήρθε λοιπόν και εγκα
ταστάθηκε στα Ανατολικά του 
Λεσινιού υψώματα «Πλάτος» 
και «Συρνί» που χωρίζονται 
απ ' αυτό από μια μεγάλη λου
ρίδα βάλτου, πλάτους 1500 
περίπου μέτρων. Στη μέση απ ' 

το λόφο «Συρνί» μάλιστα, κά
τω από μια μεγάλη ελιά , που 

βρίσκεται μέχρι σήμερα, με το 
όνομα «Παλιολά» έστησε ο 
Τούρκος Διοικητής την σκηνή 
του, κι από κει διηύθυνε τις ε
πιχειρήσεις του στρατού του. 
Ωργάνωσαν καλά οι Τούρκοι 

τη βάση τους, ετοιμάστηκαν 
καλά , έφεραν πλοιάρια, για να 
περάσουν μ' αυτά τον πλημμυ
ρισμένο βαλτότοπο, ακόμα και 
τμήμα ιππικού έφεραν , νομί
ζοντας ότι αυτό ευκολότερα 
θα περνούσε το βάλτο. Και 
σαν ετοιμάστηκαν όσο καλύ
τερα μπορούσαν, μια ήσυχη 
βραδιά που τίποτε δε πρόδινε 
το μεγάλο κακό που έμελλε να 
γίνει, έκαμαν την επίθεσή 
τους. Χτύπησαν πρώτα το νη
σάκι με αμέτρητες κανονιές, 
κι ύστερα άναψε το λιανοτού
φεκο και τα πρώτα τμήματα 

των Τούρκων, άρχισαν να πέ
φτουν, στο βάλτο για να πε

ράσουν στο νησάκι' Μα οι Λε
σινιώτες δεν είχαν κοιμηθεί, 
αλλά τους περίμεναν και τα 
βόλια που ξερνούσαν συνέ
χεια τα δοξασμένα καριοφύλ
λια τους θέριζαν τ' αλλεπάλ
ληλα κύματα των Τούρκων 
που έρχονταν κατά πάνω 
τους. Όλη τη νύχτα κράτησε η 
άγρια μάχη, κι όλη τη νύχτα τα 
παλληκάρια του Λεσινιού δεν 
το κούνησαν απ' τις θέσεις 
τους . Οι γυναίκες τους, μ' επι
κεφαλής τον Ηγούμενο, τους 
έφεραν βόλια και μπαρούτι, 
απ ' τις αποθήκες του Μονα
στηριού,' κι αυτοί έριχναν α-

.... στη σελ, 6 
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ΙσΤΟΡ"tκά έγγραΦα Ποδολο6ίτζης 
Γράμματα και Ειδήσεις από την Ποδολοβίτσα 

(Παληά ξ'νά κομμάτια) 

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 
Φ.255/19·7·1930 

Ο Νομάρχης κινείται ... 

Κοινοτήτων Μύτικα - Κανδή
λας - Βάρνακα - Βάλτου - Αρ
χοντοχωρίου - Βασιλοπούλου 

Σογιού. Επίσης τα όρια Αστα
κού , Βλιζανών , Πενταλόφου , 
Νερομάνας , Βασιλοπούλου -
Δραγμεστόν , όπου είχε μετα
βή επιτοπίως ολόκληρον το δι
καστήριον . 

Απαλλοτρίωσις 

... Επίσης οι Ποδολοβιτσάνοι 
ηγόρασαν περίπου 500 στρέμ
ματα ες την περιΦέρειαν των 
από τον Κουτσομπίναν. ΒΗΜΑ Φ. 42/1916 

Εμπρησμός Δασικών Εκτάσεων 

Επίσης έξωθι του χωρίου 
Ποδολ06ίτσης εξερράγη πυρ
καϊάν ήτις απετέφρωσεν περί 
τας 5000 στρέμματα δασικ,ής , . 
εκτάσεως εκ διαφόρων χαμο
κλάδων και δένδρων . Αι ζημίαι 
υπερβαίνουσι ·τά~ 5000 δρχ , , ' 
Επί τόπου μετέβη ο Μοίραρ.- . 
χος κ . Τσίρος ΠΡΟζ' ενέργειαν 
ανακρίσεων και ανα,κάλυψιν 
των ενόχων του εμπρησμού , 
όστις ηπείλησε και αυτό το 
χωρίον Ποδολοβίτσα ν ' αποτε

φρώση. 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ 

Φ. 95/22·4·1923 
Ποδολοβίτσα (του ανταπο

κριτού μας). 
Προ έτους και πλέον απε

στάλησαν υπό του Υπουργεί
ου της Συγκοινωνίας όλα τα α

παραίτητα (τηλέφωνον, στοι
χεία και σύρμα) διά την ίδρυ
σιν τηλεφωνικού γραφείου εν
ταύθα . Ήρξατο η κατασκευή 
της γραμμής αλλά συνεπεία 

ελλείψεως 200 μέτρων σύρμα
τος η εργασία εγκατελείφθη 
και το υπάρχbν τότε σύρμα ε
κλάπη μετ ' ολίγον . Η εν Μεσο
λογγίω Επιθεώρησις και η 
Διεύθυνσις του Τ .Τ .Τ . φρο

νούμεν, οφείλουν να ενεργή
σουν ό,ΤΙ δει διά τήν ταχείαν 
ίδρυσιν του τηλεφωνικού γρα
φείου εν τω χωρίω μας . 

ΤΡΙΧΩΝΙΣ Φ. 18/8/1929 

Αιματηραί ΕκλΟΥαί 

Εις το χωρίον Ποδολο6ίτσα 
την 11ην πρωινή ν 'της παρελ

θοΟσας Κυρ ιακής των εκλο
Ύών d~νεπλάκησαν δεκάδες 
κάτΌικοι του χωρίου αυτού 
φέροντες μαχαίρας και ηπει
λήθη γενικόν αιματοκύλισμα . 
Πρωταίτιοι της σύρραξης υ 
πήρξαν οι Αφοί Κ.Π. και Ι . Κ. οι 

οποίοι εφιλονίκησαν και το 
χωρίον διηρέθην ες δύο παρα
τάξεις έλαβον το μέρος ενός 
εκάστου εξ αυτών . Κατά την 
διάρκειαν της αιματηρής συμ
πλοκής ετραυματίσθησαν ο 
Ι . Κ . και η Β.Π . η οποί9 τελικώς 
υπέκυψεν εις το μοιραίον . Ε
νεργoύνταιαναKρίσε~(εKτης 
εφημερίδος Παναιτωλική -
Γράφει ο Ερανίστης). 

ΤΡΙΧΩΝΙΣ 

Φ . 19/4/1931 και Φ . 13/9/1931 
και Φ . 26/11 /1993 υπάρχουν 
άρθρα διά τις πλημμύρες του 

Αχελώου. 

ΤΡΙΧΩΝΙΣ Φ, 26/7/1932 

Λίαν προσεχώς αρχίζουν αι 
εργασίαι διά τήν αποξήρανσιν 
του Λεσινίου. Το έργο ανέλα
βε ο Χαρίλαος καταβαλών 500 
χιλ . δρχ . Διά τού έργου θα δο
θούν εις αγροτικάς χείρας 75 
χιλ. στρέμματα. 

Εις την περιοδείαν του τον 

συνώδευον τον κ. Νομάρχην 
(κ. Κουράτος) πλην του Νομο
γεωπόνου κ. Σταυροπούλου 

και η Επιτροπή των λει6αδίων 
των διαλελυμένων Μονών ε κ 
των Κ . Κ. Βακαλοπούλου Διευ

θυντού Νομαρχίας και του κ . 

Εφόρου , ήτις επιτροπή παρέ
δωκεν εις τας Κοινότητα Νεο
χωρίου Κατοχής , Παλαιοκα
τούνης, Ποδολοβίτσης , Πα
λαιομάνινας και Γουρίας τα 
λειβαδία ταύτα, άτινα δυνάμει 
του τελευταίου νόμου (Νόμος 
4604/1930 ΦΕΚ 140/301 Α), εξε
χωρήθησαν εκ της Αεροπορι
κής Άμυνας ες αυτάς . 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ 

Φ.407/30·11·1930 

Κοινοτικά όρια 

Το Διοικητικόν Δικαστήριον 

απαρτιζόμενον από τον Μηχα
νικόν κ . Μιχ . Καρακατσάνην , 
τον Ειρηνοδίκην Αιτωλικού κ . 
Παπαγεωργίου, τον Έφορον 
κ . Αντωνόπουλον με γραμμα
τέα τον Γραμματέα της Νο
μαρχίας κ . Παπανδρέου, συνε
δρίασαν την 24 και 26 τρέχον
τος εξεδίκασεν υποθέσεις α
φορώσας τα όρια μεταξύ των 

ΤΡΙΧΩΝΙΣ Φ. 31/7/1932 

Εκκλ . Λειβαδιά 

Διαλελυμένων Μονών 

Αγωνιζόμενος επί δύο έτη 
διά δικών κα ι διοι κητικών ε
νεργειών κατώρθωσεν (Ο ΚΑ
ΡΑΣΕΒΔΑΣ) καιπαραχωρήθη
σαν δέκα οκτώ (18) λειβάδια 
Εκκλησιαστικά', αξίας περίπου 
15 εκατομμυρίων ες διαφό
ρους κοινότητας .. . Ποδολοβί
τσης ... 

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 

Φ. 658/14·5·.1938 

Καλλιτεχνικές βραδιές 

Την παρελθούσα εβδομάδα 
εδόθη υπό των ερασιτεχνών 
του φιλοπροοδευτίκού συλ
λόγου « Οινιας » υπέρ του σχο
λικού κήπου , θεατρική παρά
σταση με τον ρουμελιώτικο α

ριστούργημα του Κορομηλά ο 
«Αγαπητός της βοσκοπού 
λας». Το έργον ανεβιβάσθη τη 

διδασκαλία του ευγενώς 
προσφερθέντος συμπατριώ
του μας καλλιτέχνου κ . Ρο-

.... στη σελ. 7 

. ' IΞίρή,*η< 
Ειρήvη!!! .............. . , > 
Τ' όνομά ' σου έχει ' τη\, ίδιο απόχρωση σ' όλες τις yλώόσ~ς. 

Γίνεται ήλιος και λούζει όΑητην ανθρωπότητα. . . 
την ώρα που η μέρα ανταμώνει με τη νυχτα, τοφεΥΥάρι 

παίρνει τη λάμψη σου και σερΥιάνι τη βΥάζει orov ουρανό. 
Οι κορασιές υφαίνουν στα κεντίδια τους τη μορφή σου. 
βάζουν τη ματιά σου κάτω απ'το προσκέφαλο Υια να 

δουν στ' όνειρό τους τον αΥαπημένο τους. 
Ειρήνη!!! ΆΥια Μητέρα. Γίνε χόβολη και ζέστανε όλες τις 

καρδιές. 
Γίνε αέρας και σκόρπισε σ' όλη τη Υη τα ροδοπέταλα της 

Άνοιξης. 

Γίνε κρασί στο ποτήρι τ' ουρανού vq χυθεί η μέθη σου 
στο άπειρο. 

Ειρήνη!!! ΆΥια Μητέρα!! Καθάρια πηΥή. 
Γίνε ζωή στη ζωή μας Υια να υπάρξει ζωή. 

Στέφανος lυΥΟΥιάννης 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

o biI 
Α γαπητt μας Φιλε, 

Γειά ιιας και καλ6 χεψώνα. 
Σκοπ6ς της ιιημερινι'ις μας παpoυtιfας 

κοντα ιι,ας ε/ναι να ιιας πληροφορπιιουμε 
6π με τα ιδι6κτητα 8uτ1α μας, ΠΑΝΕΤΟ/ΜΑ 
δ/νου με το δυναμικ6 μας παρών για την 
άμειιη εξυπηρΙτηιιή ιιας tιτην παΡάδοιιη 

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 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 
* ΑΠΟΛ ΥΜΑΝΣΕΙΣ 
* ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ 
* ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
γρήγορα - υπεύθυνα 

του πετρελαΙου ιιας εντ6ς 24 ΩΡΩΝ με 
την t1Uνtπεια και tιε οποιοδήποτε ιιτεν6 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΙΗ • ΕΝΗΜΕΡΩΙΗ 

δρ6μο. Τηλεφωνήστε και κερδίστε 
Ι ~] ,., , :4 : Ι , , ι·) t .χ.] );1 . 
ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ [f,'IH,1I:i,l:i'ill,lit,llltA,t,'Q,I~I,i';1 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ 

Ένα άριστα εκπαιδευμέν ο 
προσωπικό . σας 

προσφέρε ι υπεύθυνη και 
γρήγορη έκδοση των 

λογαριασμών 
κοινοχρήστων της 

~~'dI •• πολυκατοικίας σας . 

ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

~rn[;lli~®[fl1[;ru 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ : ΠΕΙΡΑΙΩΣ : ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ : 

Ι ΘΑΚΗΣ 66 ΠΕΙ ΡΑΙΩΣ 103 ΒΕ1ΚΟΥ 72 
86.24.422 48.20.373 92.34.223 

'Β' 86.78.983 'Β' 48.28.626 
"fi' 92.29 .11 C 86.13.280 48.28.625 

FAX: 86.11 .64 1 FAX 48.28.625 92.46.78 3 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ι H'i!i i: Ι ;t'l ~ Ι 
ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ Π ~ τrΙΛΑIΟΕIΔΩΝ 

o biI 

Ι 
ι 
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Ο Χορός μας 
Με πάρα πολί> λίγο κόσμο 
και πολί> κέΦ. . 
πραγματοποιήθηκε ο χορός 
που οργάνωσε η ΑδελΦότητα 
στο κέντρο «Τ' ΑΓΡΙΜΙΑ». 

Για πρώτη Φορά ο χορός είχε 
ελάχιστη προσέλευση και είναι 

απορίας άξιο γlOτί και το μαΥαΖί 
ήιον καλό κω το συγκρότημα 
άριστο . Τ ο Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΑδελΦότηιος 

θα πρέπει να προβληματιστεί 
και να πράξει ανάλΟΥα. 

Πρόσφεραν , 
για τον χορο 
Κούσουλας Μάκης , Παπαδη

μητρίου , Βάνιος - Σβώλος , Σά
νιτας , Παγκαλίδη , Φιλιππίδης , 
Αιτωλική ΑΒΕΕ , Τζανής ' Κω

στής , Κυρία Βάγια , Μπαρμπέ
ρης , Αφοί Χαρδαλιά, Νικ . Λάκ

κας , Φούντας Προ-πο , Παν . 

Κύρηκος , Τσόμπος , Σάνιτας 
Α . Ε. , Κυρικος , Κοραλία , Α. 

Ρούσου . 
Τους ευχαριστούμε 

Για την αποκατάσταση Παιδική 
της α~ή8Σlας Γιορτή 

Σης 20-7 -1994 αποΦασίσαμε μαΖί με ω 
Διοικηηκό Συμβούλιο της ποδοσΦαιρικής ο

μάδας ωυ χωριού μας να διοργανώσουμε ω 
πανηγύρι στο χωριό. 

Από εκεί και πέρα ω Διοικηηκό Συμβούλιο 
ως ομάδας ούτε ενδιαΦέρθηκε. ούτε 
βοήθησε ούτε καν παραβρέθηκε έστω και 

συμβολικά με αποτέλεσμα όλο ω βάρος των 
εργασιών της εκδήλωσης να πέσει αποκλει
στικά στην ΑδελΦότητα η οποία παρά ης δυ
σκολίες που αντιμετώπισε από την ανεύθυνη 
και απαράδεκτη στάση των παραγόντων της 

ομάδας με πολύ κόπο κοτάΦερε μόνη ως και 
διοργάνωσε ω πανηγύρι 
Κάθε άλλη άποψη η πληροΦορία για ω 

παραπάνω θέμα δεν είναι αληθινή και δη

μιουργεί υποψίες. 

Ο συγχωριανός μας Χ. ΜαΖαράκης βοή

θησε στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και γι ' 

αυτό ων ευχαριστούμε. 
Γιο ω Διοικητικό Συμβούλιο ως ΑδελΦότη-

τας. 

Ο Πρόεδρος 
Κώστας Κατσούλας 

GORGOLIS 
Ι ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΡΜΑτίΝΩΝΕIΔΩΝ Ι 

ΒΑΣ. & ΚΩΝΣΤ. ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Ο.Ε. 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΜΙΑΟΥΛΗ 21 - ΑΘΗΝΑ -zr 3219100 
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΘΗΣΕΩΣ 144 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ -zr 9583035 
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 - ΜΠΡΑΧΑΜΙ 

FAX:3219442 

Στην Αίθουσα διαλέξεων 
του ξενοδοχείου ccHNIO
ΧΟΣ» έγινε η γιορτή για τα 
παιδιά των μελών της Αδελ
Φότητας . 
Λίγος ο κόσμος, ακόμα 

πιο λίγα τα παιδιά, ευρύχω
ρη και άνετη η αίθουσα ... 
ΚαταΦέραμε πάντως και α
ποΦύγαμε τον συνωστι
σμό!!! 

Γιατί άραγε ... 

Προσφορές 

- Ο Συμπατριώτης μας στι
χουργός Μάριος Φίλης πρόσ
φερε στην Αδελφότητα ένα 

στερεοφωνικό μαγνητόφωνο. 
- Ο συμπατριώτης μας Γιάν

νης ΖaΥΥaνάς πρόσφερε στην 
Αδελφότητα τψ πίτα της γιορ
τής των παιδιών . 

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

ΕΛΑ ΤΕ Τ Α ~Γoιoγ 153 στη Μεταμόρφωση 

Α ΝΟΙΞΑΜΕ 
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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Παναγία «η Λεσινιώτισσα» 
.... από τη σελ. 3 

διάκοπα και θέριζαν τους άπι
στους , που απειλούσαν το νη
σάκι τους , 
Μα οι Τούρκοι ήταν πολλο ί , 

ήταν αμέτρητοι και δεν σώ
νονταν , ενώ τα δικά τους βό
λια ήταν λίγα , ήταν μετρημένα 
και σώθηκαν. Ήταν τότε η πιο 
κρίσιμη στιγμή που πέρασε το 
νησάκι , κι όλοι κατάλαβαν πως 
έφτασε το τέλος τους γιατί οι 
Τούρκοι ανενόχλητοι πια, όλο 
και πλησίαζαν στο νησάκι . Δεν 
έμεναν στους Λεσινιώτες πα
ρά μονον τα καλοακονισμένα 
γιαταγάνια τους , κι αυτά θα τα 
χρησιμοποιούσαν, χτυπώντας 
τους Τούρκους, ώσπου να πέ
σουνκιαυτοίμέχριτοντελευ
ταίο , σαν τους τριακόσιους 
του Λεωνίδα στις Θερμοπύ
λες . 
Ο Ηγούμενος μάζεψε όλα τα 

γυναικόπαιδα και τους γέρους 
στο Μοναστήρι μέσα, όπου θα 
έκανε την τελευταία λειτουρ
γία του , γιατί είχε πάρει την α
πόφαση , την ώρα που οι Τούρ
κοι θα έφταναν έξω από το μο
ναστήρι του , να μιμηθεί τον 
Σαμουήλ και τον Καψάλη , τι
νάζοντάς το στον αέρα σαν 
άλλο Κιούγκι, μαζί με τα γυναι
κόπαιδα και τους γέρους , για 
να μη πέσουν στα χέρια των α
πίστων , με μια κουμπουριά 
που θάριχνε στα βαρέλια με το 
μπαρούτι , που ε ίχε τοποθετή 
σε ι κάτω απ ' την Αγ ία Τράπεζα . 

Και σαν άρχισε η λειτουργία 
όλοι μαζί γονάτισαν κι ενώ τα 
δάκρυά τους έβρεχαν τις 
πλάκες τ ' αγαπημένου τους 

Μοναστηριού, που θα χωρί
ζονταν για πάντα , οι ψυχές 
τους παρακαλούσαν με πίστη 
την Παναγία , να κάμει γι ' άλλη 
μια φορά το θαύμα Της . ' Κι α
λήθεια , η « Λεσινιώτισσα» τους 
άκουσε κι έκαμε το μεγαλύτε
ρο θάμμα Της . 

Είχε πια αρχίσει να γλυκοχα

ράζει , κι ενώ ο ουρανός ήταν 
καταξάστερος , ξαφνικά σκε
πάστηκε από κατάμαυρα ,και 

σκοτεινά σύννεφα. Αστροπε
λέκια άρχισαν να σχίζουν τον 
ορίζοντα κι οι συνεχείς βρον
τές συγκλόνιζαν συθέμελα το 
νησάκι. Κι ύστερα ξέσπασε μια 
άγρια και πρωτοφανής καται
γίδα . Νόμιζε κανείς πως έφτα
σε το τέλος του Κόσμου , νόμι
ζε πως βρισκόταν στην Κόλα
ση . Και ξάφνου φάνηJ<ε πάλι το 
φωτεινό σύννεφο , με την ο
πτασία της Παναγίας, που 

κρατούσε αυτή τη φορά στα 

χέρια της ένα τεράστιο καλάμι 

και σαν έφτασε πάνω απ ' τον 
τόπο της συμπλοκής, άρχισε 
να χτυπάει με το καλάμι της 
τους άπιστους που είχαν πια 
φθάσει στα πρόθυρα απ ' το 
νησάκι Της . 

Το χτύπημα αυτό κράτησε 
μέχρι την ώρα που έφεξε καλά 
η μέρα , οπότε σταμάτησε και η 
καταιγίδα και χάθηκαν τα σύν
νεφα . Και σαν έπεσαν οι πρώ
τες του ήλιου αχτίδες οιΛεσι
νιώτες αντίκρυσαν κατάπλη
κτοι αμέτρητα κουφάρια 
Τούρκικα , ανακατεμένα με τα 
κουΦάρια των αλόγων του ιπ
πικού τους, που είχαν σκεπά
σει το μεταξύ του νησιού τους 
και του λόφου «Πλατός » βαλ

τότοπο , ενώ όσοι απ ' αυτούς 
γλύτωσαν , έφευγαν πανικό
βλητοΙ. Κατάλαβαν τότε ότι η 
«Λεσινιώτισσα » είχε κάμει το 
πιο μεγάλο θάμμα Της , κ ι έ
τρεξαν στο Μοναστήρι με χα
ρά , πήραν την εικόνα της Πα-
ναγίας , με επικεφαλής τον Η
γούμενο Ιωαννίκιο , την έφε
ραν στην αυλή του Μοναστη 

ριού , γιατί η Εκκλησούλα ήταν 
μικρή και δεν τοvς χωρούσε 
όλους , κι εκεί κάτω απ ' τους 
κλώνους μιας λεμονιάς , γο
νάτισαν και παρακολούθησαν 
με δάκρυα χαράς και ευγνω
μοσύνης την ακολουθία του α
κάθιστου ύμνου , που έψαλε ο 
Ηγούμενος και στο τέλος α
φού ψάλθηκε ο Μικρός παρα
κλητικός Κανών της Θεοτό
κου , όλο ι ασπάστηκαν με ευ
λάβεια την Εικόνα Της ευχαρι
στώντας Την για το Γλυτωμό 
τους . 

Από κει έμεινε μέχρι σήμερα 
το έθιμο , στις 23 Αυγούστου 
που πανηγυρίζει το Μοναστή
ρι και προσέρχονται πάρα 
πολλοί πιστοί απ ' όλα τα γύρω 
χωριά για να προσκυνήσουν 
την «Λεσινιώτισσα » και ν ' απο

τ ίσουν Φόρο ευγνωμοσύνης 
προς την μνήμη των ηρώων . 
του , σαν τελειώσει η θεία λει
τουργία μεταφέρεται , όπως 

.Τώρα και στο χωριό 

Ψησταριά - ΤαΒέρνα 

«ο Λευτέρnς» 
Προσφέρουμε: Περιβάλλον καθαρό 
Μουσική απαλή (ρεμπέτικα παλιά) 

Πλούσια ιιοικιλία φαΥητών 
ΣουΒλάκι , κοτόπουλο στη σχάρα, παϊδάκια, 

μπιφτέκια, εντόσθια αρνίσια 
Πατσάς κάθε μέρα 

Κρασί ντόπιο 
Τιμές καταπληκτικές 

Διεύθυνση: Λευτέρnς Τζακώστας 
Τηλεφ: 0632-31150 

και τότε , η Εικόνα της Πανα
γίας στην αυλή , όπου κάτω απ ' 
τον ίσκιο της αιωνόβιας λεμο

νιάς , ψάλλεται ο μικρός παρα
κλητικός Κανών της Θεοτό
κου , τον οποίον όλοι παρακο
λουθούν με κατάνυξη . 

* 
Λένε ότι εκε ίνο που δεν πέ-

τυχαν οι Τούρκοι με τη δύνα
μή τους προσπάθησαν κάποτε 

να το πετύχουν με δόλο και με 
προδοσιά . Έτσι έστειλαν μια 
μέρα έναν νεαρό Τούρκο , Ελ
ληνομαθέστατο, που παρου
σιάστηκε εκεί σαν Έλληνας , 
από μακρινό μέρος και ζήτησε 
άσυλο και προστασία την ο
ποία και βρήκε αμέριστη . 

Ο Τούρκος έμε"ινέπ"Ολλες 
μέρες στο νησάκι κι έμαθε όλα 
τα μυστικά της Φρουράς του , 
γιατί οι Λεσινιώτες νομ ίζοντάς 
τον για Έλληνα , δεν του έκρυ
ψαν τίποτα . Μα μια ανεξήγητη 
δύναμη δεν τον άφηνε να φύ
γει κα ι μ ια φωνή του έλεγε μέ

σα του , ότι αυτό που ήρθε να 
κάμει δεν ήταν σωστό . Ήταν η 
δύναμη της Παναγίας , που τον 
είχε σκλαβώσει κα ι τον έκαμε 
να σκέφτεται στα σοβαρά ν ' 

αλλαξοπιστήσει και να με ίνει 
για πάντα στο νησάκι Της. 
Μια μέρα οι Λεσινιώτες έ

παιζαν το « κλωτσοσκούφι» , 
παιχνίδι στο οποίο ο Τούρκος 
πάντοτε αρνιώταν να συμμε
τάσχει , καίτοι σ' όλα τ ' άλλα 
παιχνίδια ήταν πάντοτε πρώ
τος . Και τότε ένας Λεσινιώτης , 
του αρπάζει ξαφνικά την 
σκούφια και την πετά στον 
αέρα , για να τον αναγκάσει να 
μπει στο παιχνίδι. Κι αμέσως 
απ' τη σκούφια του ξεχύθηκαν 
στον αέρα φλουρ ιά ολόχρυσα 
κι άλλα χρυσά Τούρκικα νομί
σματα . Τότε κατάλαβαν όλοι , 
όχι μόνον το λόγο που δεν ή
θελε να παίξει το «κλωτσο
σκούφι » αλλά και ότι ήταν ύ
ποπτος , τον έπιασαν και τον ο
δήγησαν μπροστά στον Φρού
ραρχο , στον οποίο φανέρωσε 
ότι ήταν Τούρκος κατάσκο
πος. Φανέρωσε ακόμα το σκο
πό της αποστολής του και ότι 
τα χρυσά νομίσματα που ε ίχε 
κρυμμένα μέσα στην σκούφια 
του , του τα ε ίχαν δώσει για να 
πληρώσει κανένα Έλληνα 
προδότη να τον βοηθήσει 
στον σκοπό του . Εδήλωσε ό
μως , ότι είναι μετανοημένος κ ι 
είχε πάρε ι την απόφαση να γί
νει Χριστιανός και να μη ξανα
γυρίσει στους Τούρκους , αλλά 
να μείνει για πάντα μαζί τους , 
όπως και έγινε . 
Ο Τούρκος αυτός που έμει

νε από τότε με το παρατσού 
κλι « Αράπης » γιατ ί ήταν με

λαμψός και γεροδεμένος , έγι

νε , ο καλλίτερος πολεμιστής 
του Λεσινίου . Τότε ο ι Λεσι
νιώτες έκαναν προσπάθεια να 
διανοίξουν ένα αυλάκι μήκους 
500 περίπου μέτρων. Βορειοα-

νατολικά της Μονής « Φανε 

ρωμένης » και του υψώματος 
« Καλιχίτσα » για να οδηγήσουν 
τα νερά που λίμναζαν στο βό
ρειο τμήμα του Βάλτου , κατά 
την λίμνη « Μαρκούτσα» , προς 

το νησάκι τους για μεγαλύτε
ρη ασφάλε ιά του . Την επίβλε
ψη της εργασίας αυτής ανάθε
σαν στον «Αράπη » και αυτός 
που ήταν πολύ γερός και δου
λευτής έπαιρνε κάθε πρωί 40 
Λεσινιώτες άνδρες και γυναί
κες, κι άρχιζε την εργασίςι , η ο
ποία κάποτε τελείωσε και τότε 
τoαυλάKιπoυανo~τηKεπήρε 
το όνομα « Αράπης » που το 
διατηρεί μέχρι σήμερα , από το 
παρατσούκλι του «Αράπη » . 

Σ ' όλο το διάστημα μέχρι την 
απελευθέρωση , το νησάκι 
διοικούνταν από Δημογερον
τία με τον τίτλο « Δημογερον
τία - Ξηρομέρου » πράγμα που 

μαρτυρείται και από ιδιωτικό 
πληρεξούσιο που βρίσκεται 
στα Γραφείο της Κοινότητός 
μας , με ημερομηνία 21-10-
1828, το γνήσιο των υπογρα
φών του οποίου , επικυρώνεται 
από τη Δημογεροντία , με υπο
γραφές τριών Δημογερόντων 
και του Γραμματέως των , και 
με σφραγίδα ωοειδή, που έχει 
στη μέση αετό με ανοιγμένες 
τις φτερούγες , που πετά απ ' 
το ράμφος του φλόγα , με 
σταυρό πάνω απ ' το κεφάλι 

του , και γύρω τις λέξεις « Δη
μογεροντία - Ξηρομέρου » . 

Στο Γραφείο επίσης της Κοι
νότητός μας υπάρχουν πολλά 
έγγραφα , που αφορούν ιδιωτι
κές σχέσεις και συναλλαγές , 
εκείνων που έζησαν στο Λεσί
ν ι , όπως προικοσύμφωνα, αγο
ραπωλητήρια , πληρεξούσια, ε 
π ιλύσεις διαφορών κλπ . πολλά 
απ ' τα οποία προσυπογράφον. 
ται κι απ ' τον Ιερομόναχο Δα
νιήλ (1820) ή από τον μετέπει
τα Ιερομόναχο Ιωαννίκιο 
(1822) . 
Στο δ ιάστημα της ιστορίας 

του το Μοναστήρι πλουτίστη

κε με σπάν ιες Βυζαντινής τέ
χνης εικόνες, πολλές που σώ
ζονται μέχρι σήμερα, απ ' τις ο
ποίες οι πιο πολυτιμότερες 
είναι τα « Δωδεκάορτα», μι
κρές εικόνες στην κορυφή του 
τέμπλου , με χρυσά και αργυρά 
κανδύλια και με λείψανα Α

γίων , τοποθετημένα μέσα σε 
ολάργυρες θήκες . 

* 
Η Μονή Λεσινίου , διατηρή-

θηκε σε ακμή μέχρι την απε
λευθέρωση , μα ύστερα ο ισχυ

ρός τότε Γρίβας , απ ' το Μονα

στηράκι Ξηρομέρου , διέταξε 
την διάλυσή της , εχαρακτήρι

σε αυτήν ως Μονήδριο της 
Μονής Ρόμβης της ιδα ίτερης 
Πατρίδας του , όπου μεταφέρ
θηκαν τα αρχαία του και πολλά 
από τα κειμήλιά του και Εθνι
κοπο ίησε την περιουσία του . 

Πήραν τότε ακόμα και τα Ά
για λείψανα του Μοναστηριού 
και τέσσερα αργυρά κανδήλια . 
Στο Αρχείο της Κοινότητός 

μας υπάρχει η παρακάτω σχε
τική απόδειξη παραλαβής (Πι
στή αντιγραφή) . 

« Παραδώθησαν εις την 
Διοίκησιν Αιτωλίας παρά του 
Δημητρίου Μοσχοβίτη , δύο κι
βώτια μ ' άγια λε ίψανα Αργυρο
μένα , ως και 4. τέσσαρα καν
δύλια αργυρά , ζυγίσαντα τα 
τελευταία ταύτα , Δράμια τρια
κόσια ογδόντα αριθ . 380 ανή
κοντα όλα ομού εις την διαλε-

λυμένην Μονήν Λεσίνη της Ε
παρχίας Ακαρνανίας . 

Εν Μεσολογγίω 
τη 2 Ιουλίου 1838 

εν ελλείψει Διοικητού 
Ο Γραμματεύς 
Ν . Κούστης 
Ο παραδώσας 

τα ανωτέρω είδη 
Δημήτριος Μοσκοβίτης 

Αντίγραφον απαράλλακτον 
τω πρωτοτύπω σταλθέντι εις 
την Β ' Διοίκησιν Ακαρνανίας . 
Εν Κατοχή τη 10 Ιουλ ίου 1838 

Ο Δήμαρχος Οιν ιάδος 
(Τ . Σ.) φοτις καπόνις ». 

Λένε ότι τότε πήραν ακόμα 
και τα κανόνια του και μάλιστα 
ότι ενώ προσπαθούσαν να 
φορτώσουν το πιο μεγάλο κα
νόνι σ ' ένα πλοιάριο για να το 
μεταΦέρουν, το πλοιάριο από 
το βάρος ανατράπηκε και το 
κανόνι βυθίστηκε μέσα στο 
βαθύ αυλάκι Από τότε το Μο
ναστήρι της « Λεσινιώτισσας » 
έφθασε σε παρακμή . Το ελαιο
τριβείο του και όλα σχεδόν τα 
κελλιά του γκρεμίστηκαν σε ε
ρείπια και δεν έμειναν παρά 
μόνον η Εκκλησούλα και ένα 
μικρό κελλί η « Κούλια » . 

Κατά το 1924-25, ο αοίδημος 
Μητροπολίτης Αιτωλ/ν ίας 
Κωνσταντίνος , κατόπιν ειση

γήσεως του Ιεροκήρυκος κ. 
Σοφρωνίου , ο οποίος επεσκέ
φθηκε πολλές φορές το Μο
ναστήρι, διόρισε τριμελή Επι

τροπή από δραστήρια πρόσω
πα από το χωριό μας , με την 
ρητή εντολή , να ανοικοδομή 
σουν με κάθε τρόπο το Μονα

στήρΙ. Κι αυτοί Φάνηκαν αντά

ξιοι της αποστολής των . Και με 
εράνους στους οποίους προ
σέφεραν με προθυμία , όχι μό
νον οι κάτοικοι της Παλιοκα
τούνας , αλλά και των άλλων 
γειτονικών χωριών , ιδίως της 
Κατοχής και Πενταλόφου , άρ
χισαν με γοργό ρυθμό το έργο 
της ανοικοδόμησης . 
Ο πρώτος έρανος εγκαινιά

στηκε με ε ισφορά του αοιδή 
μου Μητροπολίτου Κωνσταν
τίνου και του Ι εροκήρυκος κ . 
Σοφρωνίου , οι οποίοι εισέφε
ραν πρώτοι από ένα δεκαπεν
θήμερον του μισθού των . 
Η σημερινή επιτροπεία του 

Μοναστηριού που διορίστηκε 

το 1946, με την συνεχή ενί
σχυση όλων των χωριών , επι
τελεί εκεί , με αξιοθαύμαστο 
ζήλο και αφοσίωση , ένα δη
μιουργικό και άξιο κάθε επαί
νου έργο . Κι έτσι στη θέση των 
χθεσινών ερειπίων ανοικοδο
μήθηκαν ωραιότατα και καλο
περιποιημένα κελλιά , στα ο
ποία ο προσκυνητής μπορεί να 
μείνει άνετα κάθε εποχή, όλες 
τις ημέρες του προσκυνήμα

τός του . 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 

Μοναστήρι της « Λεσινιώτισ

σας » περιβάλλεται από αμέ
τρητη αγάπη και λατρεία των 
κατοίκων όλης της περιφέ

ρειας , γιατί σε όλες τις δύσκο
λες στιγμές τους , βρίσκουν ε
κεί προστασία και παρηγοριά . 
Όσες δε φορές η περιφέρε ια 
κ ινδύνεψε από αρρώστιες , ε-

. πιδημίες , ανομβρ ίες και κάθε 

είδους κινδύνους, όλων η 
σκέψη στρέφεται με πίστη στη 
« Λεσινιώτισσα », στο ερημη

τήρι της οποίας συναθροίζον

ται και την παρακαλούν να 
δώσει να σταματήσει το κακό . 
Κι αλήθεια πόντα ακούει τις 
παρακλήσεις μας. 
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Μάριο_ς Φίλης 

ο συγχωριανός μας στιχουργός που διαπρέπει 
στη Δημοτική και Λαϊκή Μουσική και Ποίηση 

Κυκλοφόρησαν σε δ ίσκους 
και κασέτες τα νέα Δημοτι κά 
και Λαικά τραγούδια του συμ
πατριώτη μ ας δια κεκριμ ένου 
στιχουΡΎού και ποιητή Μά
ριου Φίλη. 
Αισθανό μαστε μεγάλη χαρά 

κα ι βαθε ι ά συγκ ίνηση για τον 
συμπατριώτη και φίλο Μάριο 
και του ευχόμαστε πάντα επι
τυχίες. 
Τα τραγούδια του μας α 

κουμπάνε όλους . 
γμνούν τον πόνο τη ς ξενη 

τειάς και τη νοσταλγία για την 
πατρ ίδα που μας λε ίπε ι , χα ι
δεύουν το πατροπαράδοτο φι
λότιμ ο, τη λεβεντιά και τη ντομ
προσύνη και στηλιτεύουν την 

αχαριστία, την ατιμία, τον δό
λο , την υποκρισία , την κακοή
θεια κα ι την προδοσία . 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 

ΕΝΟΡΙΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Στον Ιερό Ναό του χωριού μας άρχισαν οι εργασίες 

τοποθέτησης μαρμάρων στο δάπεδο. 
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο παρακαλεί όσους επι

θυμούν και μπορούν να προσΦέρουν για την αποπερά
τωση των εργασιών . 

* 
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ευχαριστεί τους : Ευθυ-

μία Λάκκα, Αποστόλη Οικονόμου και Γιώργο Τσελίκα 
για την προσφορά τους στον Ιερό Ναό . 

Για το Δ .Σ . 

ο Πρόεδρος 

'Αγγελος Μπεκιάρης 

Τα μέλη 
Βασ. Οικονόμου 
Ανδρ. Φίλης 

Γιον. Αλεξόπουλος 
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ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ - ΞΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΣΑ ΤΣΑ ΣΩ

ΤΗΡΙΑ: «ΣυμβολαιογραΦικές πράξεις Ναυπάκτου ετών 1835-
1839», Μεσολόγγι 1993. 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: «Μαθη

τικοί Παλμοί - lος ποιητικός διαγωνισμός», Αγρίνιο 1994. 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

~~BEI.I.'SS'MO" 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 

ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ: 
ΣΕ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΜΠΟΥΦΕ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΚΛ.Π . 

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΤΥΡΟΠΙΤΤΕΣ - ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΤΕΣ 

ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο. Ε. 
Δημοσθένους 97 - Καλλιθέα 

ΤηλέΦωνο 95 68 049 

Μηνύματα και σκεψεις 
του συμπατριώτη μας 
στιχουργού και ποιητή 
Μάριου Φίλη 

Πεντάλοφο αγαπημένη 
στην ξενιτιά σκορπίσαμε 
και ζούμε χωρισμένοι. 

Φιλοξενία αγάπη σου 
που δείχνεις στον καθένα 
θα σ' αγαπάμε πάντοτε 
και ας ζούμε εδώ στα ξένα. 

Ζητώ τραγουδιστές και τρα
γουδ ίστριες από τον τόπο μας 
για να γράψουν κα ινούργια 
Δημοτικά , ζεϊμπέκικα , συρτο
τσιφτετέλια , τσάμικα , καλαμα
τιανά . 

Όσοι και όσες επιθυμούν να 
με πάρουν τηλέφωνο . 
Επίσης προσφέρω στην πο

δοσφαιρική ομάδα του χωριού 
μας ποσοστά από τις κασέτες 
που θα αναλάβει να πουλήσει. 
Το Διο ικητικό Συμβούλιο της 

ομάδας να με πάρει τηλέφωνο . 
Ευχαριστώ . 

Μάριος Φίλης 
Νίκου Ρίζου 9 

Ν. Φάληρο - Πειραιάς 
Τηλ. 4826931 

Πωλούνται: 
Δύο αγροκτήματα 4,5 
στρεμ. το καθένα, συ
νεχόμενα, στη θέση 
«Ποράστο» στο χωριό, 
Πληροφορίες στα τη
λέφωνα 7516164 και 
9736682. 

Πωλείται: 
Οικόπεδο 2 στρεμ., άρ
τιο και οικοδομήσιμο, 
με πρόσοψη στον ε
παρχιακό δρόμο, στη 
θέση «Κάτω Νησιά» 
στο χωριό. 
Πληροφορίες στο τη
λέφωνο 7516164. 

Όποιοι και για οποιον

δήποτε λόγο δεν παίρνουν 
την εφημερίδα ή έχουν αλ
λάξει διεύθυνση θα πρέπει 
να το κάνουν γνωστό στο 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ιστορικά έγγραΦα 
Ποδολο6ί τζ ης 

__ από τη σελ. 4 

λάνδου Χρελία . Την πρωτο
βουλ ίαν είχεν αναλάβη ο δια

κριθείς πάντοτε διά τη δρα
στηριότητά του διευθυντής 
του σχολείου κ . Παύλος Τσιλι
γιάννης . 

Στην παράσταση διακρίθη

σαν εκτός των καλλιτεχνιδών 
κ . Χρελία και Αγγελοπούλου οι 
ερασιτέχναι κ . Πάνος Ευθυ 
μίου , που υπεδύθη τον ρόλον 
του τσέλιγκα «αγαπητικού » 

Μήτρου , ο κ . Δ . Κορδόσης , 

στον Λιάκο , ο κ . Κ . Πετρόπου 
λος αρκετά καλός . Επίσης κα

λοί οι Κ.Κ . Ν. Κυρ ίκος , Πετρονι
κολός και Λιάσκος . Εξαιρετι
κήν δε επιτυχίαν εσημείωσεν 
ο συμπαθέστατος κωμικός κ . 
Πάνος Καπώνης στο ρόλο του 
μπαρ μπα Χρόνη , που με το χα
ριτωμένο παίξιμό του σκορ

πούσε κάθε στιγμή τη χαρά και 
το γέλιο στους θεατάς που 
την ευχαρίστησίν των απεδεί
κνυον τα αυθόρμητα χειρο 
κροτήματα . 

Ευχαριστούμεν τον κ . Ρο
λάνδον Χρελίαν διά την ευγε
νή καλωσύνη που είχε να έλθη 

λάβη τον κόπο να διδάξη το 

έργον και συγχαίρομεν τους 
ερασιτέχνας μας διά την 

προσπάθειάν των αυτήν . 
Λ . Κ . Χ . (ποιος είναι ; ) 

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 
Φ. 549/14-3-1936 

Εξέγερσις των κατοίκων 

Πεντάλοφος Ξηρομέρου 
(Περιοδεύοντος συνεργάτου 
μας) . Οι κάτοικοι Πενταλόφου 
ευρίσκονται εις μεγάλην εξέ
γερσιν διότι ο εργολάβος κ. 

r.~ 
ΕΣΤΙΑΣΗ 

Σάββας όστις ανέλαβεν την 

κατασκευήν της οδού Αστα

κού - Κατοχής εδήλωσεν ότι η 
οδός θα διέλθη περί τα 3 χιλ . 
μακράν της Κοινότητος , αλάσ
σων την αρχικήν της αρχικήν 

της κατεύθυνσι . Αστακός -
βλυζ. Πηγάδια - Στρογγυλο

βούνι - Σιδηράμαξαν - Πεντά
λοφον - Παλαιοκάτουνα - Κα
τοχή . Ήδη ο ως άνω εργολά

βος κάθ ' α μας κατήγελαν οι 
κάτοικοι ζητεί να μεταφέρει 
τον δρόμον από Σιδηράμαξαν 
δυτικώτερον της Πενταλόφου 
3 χιλ . να υψωθή ο δρόμος 

πλέον των 3 χιλ . να κατα
σκευασθούν και δύο (2) τερά
στιαι γέφυραι . Ενώ η αρχική 
κατεύθυνσις και τα χωρίά θα 
εξυπηρετήσει καιστενώτερος 
θό εγένετο ο δρόμος και με 0-

λιγωτέρςις ~απάνας . Πώς σκέ
πτεταιοεργολάβοςκ. Σάββας 
είναι δισεξήγητον και πώς αυ
τός έχει δικαίωμα να προβαί

νει ες τοιαύτας σοβαράς με
τατροπάς του αρχικού σχε

δίου της χαράξεως της οδού 
χωρίς την έγκρισιν τουν αρμο
δίου νομομηχανικού , εκτός 
εάν και ούτος ενέκρινε . Αλλά 
πότε και διά ποίους λόγους 
γενηθέντας εκ των υστέρων, 
εναντίον προφανώς του συμ
Φέροντος του Δημοσίου και 
των κατοίκων τόσων χωριών ; 
Μη έχουν οι κάτοικοι δίκαιον 
υποπτευόμενοι ότι η αλλαγή 
της χαράξεως πρόκειται να ε

ξυπηρετήσει τα συμφέροντα 
της Εταιρείας Λεσίνι; Το ζήτη
μα πρέπει να διευρηνηθή το 
ταχύτερον. 

Ν . Υφαντόπουλος 

ΟΠΤΙΚΑ 
ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ 

Μ. Παπαδημητρίοu - Ο. Λαγούρας 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΠΤΙΚΟΙ 

Αιόλου 105 & Πανεπιστημίου (Χαυτεία) ~ 3240487 

ΣΤΟΥΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΙΤΕΣ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15% 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ· ΠΙΤΣΑΡΙΑ RIVER SIDE ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ 

ΑΦΟΙ ΣΚΟΥΤΕΡΗ 
0632 - 31453 

ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΦΕΔΩΝ - ΠΑΓΩΤΟ -
ΓΛΥΚΟ - ποτο - ΧΥΜΟΥΣ - ΜΠΡΙΖΟΛΑ - ΜΠΙΦΤΕΚΙ -
ΣΟΥΒΛΑΚΙ - ΧΑΜΠΟΥΡΚΕΡ - ΠΙΤΣΑ - ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ 



8 πεΝΤΑΑΘφΘ 
_____________________ cc π EJ Δ EJ Α EJ ΒIΤ!1\ )),-~------------------

Επιπτώσεις από το έργο στο Δέλτα του Αχελώου 
Α. Οικολογική σημασία 

της περιοχής 

Το σύμπλεγμα των υγροτόllων 
του Μεσολογγίου αποτελεί πε
ριοχή μεγάλου ενδιαΦέροντος 
για τη διοτήρηση των αγρίων 

πουλιών σε εθνικό , ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο. 
Η περιοχή περιλαμβάνεται 

στους 11 ελληνικούς υγροτό
πους διεθνούς σημασίας που 
προστατεύονται από τη διεθνή 
9ύμβαση Ramsar. Επιπλέον 
τμήμα του συμπλέγματος υ
γροτόπων καθοριστηκε ως «πε
ριΟχή ειδικής προστασιας» , 

σόμΦωνα με την οδηγία 791 
409/ΕΟΚ για την προστασία 
των άγριων πουλιών . Περιπου 
90 από τα είδη που περιλαμ
βάνονται στο παράρτημα Ι της 

Οδηγιας απαντώνται ή Φωλιά
Ζουν στην περιοχή , ενώ τουλά
χιστον 5 από αυτά απειλοόνται 
με εξαΦάνιση (ΕΜΠ , 1990). 
Τ ο σόμπλεγμα των υγροτόπων 
του Μεσολογγιου: 

α) Αποτελεί σημαντικό 
χώρο διαχείμανσης για με
γάλους πληθυσμQvς που
λιών. 

Ενδεικτικά αναΦέρουμε τα 
ειδη Φαλαρίδα (Fulica atra) και 
ΛεπτόραμΦος γλάρος (Larus 
genei), που οι πληθυσμοί τους 
στην περιοχή υπερβαινουν το 

κριτήριο 1 % του παγκόσμιοι 

πληθυσμοό τους, εντάσσοντάς 
την στις διεθνώς σημαντικές , 

από ορνιθολογική άποψη , πε
ριοΧές. 

β) Είναι σταθμός μετανά
στευσης νια πολλά είδη που
λιών. 
Το σόμπλεγμα των υγροτό

πων της περιοχής έχει το προ

νόμιο να βρίσκεται στο σταυρο
δρόμι δόο μεταναστευτικών ο
δών των πουλιών. Η πρώτη με
ταναστευτική οδός ακολουθεί 
τις ακτές του Ιονίου και η δεό
τερη τις ακτές του Κορινθιακοό 
κόλπου. 

γ) Είναι Χώρος Φωλιά
σματος νια σπάνια υδρόβια 
και παρυδάτια πουλιά. 

Ενδεικτικά αναΦέρουμε τα 
ειδη: Νεροχελιδονο (GIareoIa 
prantincola), ΠορΦυροτοι
κνιάς (Ardea purpurea) , Καλα
μοκανάς (Himantorus himan
topus), Γερόγλάρονο (GeIo
chelidon nilotica) κα. 

δ) Είναι Ζωτικός Χώρος 
για πολλά είδη αρπακτικών 
πουλιών. 

Ενδεικτικά αναΦέρουμε τον 
Τ σίΦτη (Milvus migrans) , τον 
Βασιλαετό (Aquila heliaca), 
τον Γόπα (Gyps fulvus), τον 
Μαυρόγυπα (Aegupius mona
chus) , τον Χρυσαετό (Aquila 
chrysaetos) , τον ΣΠΙΖαετό (Hie
raetus fasciatus) και τον Φιδαε
τό (Circaetus gaIIicus) . Σημαν
τικό στοιχειο γιο την περιοχή α

ποτελεί η παρουσια των ειδών: 
Αργυροπελεκάνος (PeIecanus 
crispus) , Χουλιαρομότα (PIata
Iea Ieucorodia) , Φοινικόπτερο 
(Phoenicopterus ruber) και Λε
πτομότα (Numerius tenuiro
tris). 

Στο σημειο αυτό θα πρέπει 
να διευκρινιστεl ότι τα ειδη της 
ορνιθοπαγιδας που περιγρά-

Φησαν παραπάνω , δεν αποδει
κνόουν μόνο τηtι ορνιθολογι
κή αξια της περιοχής αλλά και 
τη γενικότερη οικολογική της 

αξία . Τα είδη αυτά χρησιμοποι

οόνται ως δεlκτες ποιότητας του 
περιβάλλοντος. Εξυπακοόεται 
ότι η παρουσία όλων αυτών των 
σημαντικών ειδών, απορρέει 
από συγκεκριμένους βιοτικούς 

και αβιοτικοός παράγοντες της 

περιοΧής. Απορρέει επίσης 

από συγκεκριμένες Φυοικοχη

μικές παραμέτρους , που καθο
ρίΖουν την ποικιλια των ΟΙΚΟ
τόπων που υπάρχουν στην πε

ριοχή . 

Η αλλαγή αυτών των Φυσι
κοχημικών παραμέτρων , που 

καθΟΡΙΖουν την ποικιλία των 
οικοτόπων που υπάρχουν στην 
περιοχή . 

Η αλλαγή αυτών των Φυσι
κοχημικών παραμέτρων που 

θα υπάρξει μετά την εκτροπή 
του Αχελώου, αναμΦισβήτητα 
θα επηρεάσει αρνητικά σημαν
τικοός οικοτόπους και αυτό με 
τη σειρά του θα επηρέασει αρ

νητικά την παρουσία ή τη σόν

θεση πολλών ειδών Χλωρίδας 
και πανίδας στην περιοχή. 

Β . Απειλή ιη ς σ ι' ", ε χι σ η ς 

ιης ύπαρξης 10υ Δελω 

lΟυ Αχελώου λόγω με ί ωσ η ς 

των Φερτών υλών από ια 
ήδη υπάρχοντα Φράγματα 

Η δημιουργια του Δέλτα κα
θώς και η ανάπτυξη όλων αυ
τών των τόπων υγροτόπων ε
ξαρτάται από την κατάσταση 
δυναμικής ισορροπιας που 
διομορΦώνεται μεταξό των πα
ραγόντων που δρουν στο Χώρο 
της ποτάμιας λεκάνης απορ

ροής και των παραγόντων που 

δρουν στον παράκτιο Χώρο των 
εκβολών του ποταμού . Η ισορ
ροπία αυτή ρυθμίΖει την παρα
γωγή και τη μεταΦορά υλικών 
στο Χώρο της λεκάνης απορ
ροής, καθώς επίσης και την α

πόθεση υλικών στο χώρο των 
εκβολών του ποταμοό. 
Η δυναμική αυτή ισορροπία 

είναι Φανερά διαταραγμένη 
στο Δέλτα του Αχελώου λόγω 
της ελαχιστοποίησης της τιμής 

ΙΖηματογένεσης στο Δέλτα . Οι 
συνέπειες του γεγονότος αυ-

τού , αναγνωρίΖονται εύκολα 
από μιο διαχρονική εξέταση 

αεροΦωτογραΦιών της περιο
Χής, τα τελευταια 45 χρόνιο. 

Έχει παρατηρηθεί αποκοπή 

της Ν . Πεταλάς από τη Χέρσο 

καθώς επίσης και αποικοδόμη
ση λουρονησίδωΥ . Τ α Φαινό
μενα αυτά αναμένεται να εντα
θοόν μέσα στα αμέσως επόμε-

να χρόνια . 

Αιτία της ελαχιστοποίησης 

της τιμής ΙΖηματογένεσης είναι 

οι τραγικά έντονες επεμβάσεις 
που έχουν γίνει τα τελευταία 
χρόνια τόσο στις περιοχές πα

ρά τον Αχελώο, όσο και στον 

ρου του ίδιου του ποταμοό . Οι 
επεμβάσεις αυτές αΦοροόν ε
κτεταμένες αποξηράνσεις ε
λών , διευθέτηση και εγκιβωτι
σμό της κοιτης του ποταμού , 

καθώς και τη δημιουργια 4 μέ
χρι τώρα Φραγμάτων στον κύ
ριο ρου του , και ενός Φράγμα
τος εκτροπής σε παραπόταμό 
του (Ταυρωπός) . 

Οι αποξηράνσεις άρχισαν 

από τη δεκαετία του '30, συνε
χισθηκαν στο διάστημα 1960-
1974, ενώ τα τελευταία χρόνια 
αποξηράνθηκαν άλλα 8.000 
στρέμματα γιο να καλλιεργη
θοόν από ακτήμονες της κοι

νότητας Νεοχωρίου. 
Με την τεχνητή απόκλιση της 

υπερχείΛισης της κοιτης του 

ποταμοό απεκόπη μια πoί\Uτι
μη Ζώνη πλημμυριδας , Φυσι
κής επαΦής και αλληλεπίδρα
σης του Αχελώου με τα έλη και 

τις υΦάλμυρες λιμνοθάλασσες , 
ιδιοίτερα μεταξό των λόΦων 
Ταξιάρχης - Σκουπάς και Κου
τοιλάρης. 

Το πρώω Φράγμα , ηου τέθηκε 
σε λειτουργία, το 1960, ήταν. στον 
ηαραηόταμο του Αχελώου Ταυρω
πό το οποίο απέκοψε τη ροή Φερ
τών υλικών κατάντη ωυ Φράγματος 
στον Αχελώο ποταμό . Τ ο δεύτερο 
και μεγαλύτερο Φράγμα ήτάν ω 
Φράγμα των Κρεμαστών, που τέθη
κε σε λειτουργία ω 1965 στον κύ
ριο ρου ωυ ποταμοιΥ , αποκόπων
ως ουσιαστικά τη ροή των Φερτών 
κατάντη ωυ ποταμού . Τ ο Φράγμα 
Καστρακίου τέθηκε σε λειτουργία 
το 1969 κατακρατώντας με τη σειρά 
του τα Φερτά κατάντη ωυ Φράγμα-

ως Κρεμαστών . Με την έναρξη της 
λειωυργίας και των δύο επομένων 
Φραγμάτων Στράως Ι και Σφάως 11 
ω 1989 στην ουσία στερείται η δυ
νατότητα στον Αχελώο να μεταΦέ
ρει και να εναποθέτει Φερτά υλικά 
στ9 Δέλτα. Η τόση μεγάλη ελαχι 
στοποίηση της μεταΦοράς Φερτών 
οΦείλεται στο γεγονός ότι τα Στρά
ως Ι και 11 βρίσκονται σε μικρή α-

πόσταση από ω Δέλτα και σε πε
ριοχή με ήπια κλίση . 

Τα διΥο επιπλέον Φράγματο , που 
θα κατοσκευαστούν στον κύριο 
ρου του ποταμού, της Μεσοχώρας 

και της Συκιάς, δεν θα επιΦέρουν 
σημαντική μείωση στην ποσότπτα 

των Φερτών στο Δέλτα διότι τα χον
δρόκοκκα υλικά που θα κατακρα
τούν, ήδη κατακρατούνται από το 
Φράγμα των Κρεμαστών και δεν 
Φθάνουν στο Δέλτα. Έτσι η συνει
σΦορά των νέων Φραγμάτων στη 
μείωση της Ι1μής ΙΖημαωγένεσης 

στο Δέλτα δεν θεωρείται σημαντι
κή . 

Γ . Π ερl\ ραΦή επιπιωσε ων 

από ιη μείωση 10υ νερού 

στο Δέλια 10υ Αχελώου 

1. Κλίμα. 
Στις Ζώνες των Φυσικών οικοσυ

στημάτων αναμένεται μια τοπική 

αλλαγή προς περισσότερο ξηρές 
συνθήκες. 

2. Υδατικό δυναμικό. 
α) Μεγαλύτερος επηρεασμός 

των παράκτιων υδροΦορέων από 
τη θάλασσα. 

β) Μετατόπιση της Ζώνης ανάμει

ξης γλυκού - θαλασσινού νερού 
προς την χέρσο. 

γ) Πτώση της στάθμης του υηό

γειο νερού . 
δ) ΔιαΦοροποίηση της ποιότητας 

του υπόγειο.u νερού . 
3. Ποιότητα νεροό. 
α) Υποβάθμιση της ποιότητας. 
β) Προβλήματα στις χρήσεις του 

νερού αλλά και στα βιοτικά στοι
χεία (μικροΧλωρίδα , μικροπανί
δα) . 

4. Μικροβιολογικά χαρακτη
ριστικά. 
Αύξηση παθογόνων μικροοργα

νισμών με επιπτώσεις στην πανίδα 

και στους κατοίκους, λόγω μικρό
τερης αραίωσης των αστικών λυ 
μάτων και των καταλοίπων από τις 
γεωργικές δραστηριότητες . 

5. Βλάστηση. 

5.1. ΑλόΦιλη βλάστηση: Επέ
κταση της Ζώνης προς το εσωτερικό 

σε βάρος των λιγότερο αλο-ανθε
κτικών Ζωνών (βούρλα-καλαμιώ
νες) μπ πιθανή εξαΦάνισή τους, 
λόγω του ήδη περιορισμένου χώ

ρου εξάπλωσής ωυς. 

5.2. Ζώνη υδροχαροός βλά
στησης: Υποχώρησή της και επι

κράτηση [ης αλόΦιλης Ζώνης. 

. 6. Λιμνοθάλασσες. 
Στις λιμνοθάλασσες που επη

ρεάΖΟνται άμεσα από τον Αχελώο 
η μείωση του νερού θα επηρεάσει 

την αλατότητα και τη θερμοκρασία 
ωυ νερού τους . Είναι δε πιθανόν 
να αυξηθούν τα επεισόδια ανοξι 
κών συνθηκών και τέλος αναμένε
ται αλλαγή στη σύνθεση της βλά 

στησης προς περισσότερο αλλοαν

θεκτικά είδη. 
7. Πανίδα. 
7.1. Ποτάμια Ιχθυοπανίδα: 

Μείωση των πληθυσμών των χε
λιών και κυπρίνων λόγω της κατα
σκευής των Φραγμάτων. Απώλεια 
Ζωτικών χώρων για τα ψάρια (θέ
σεις για ωοτοκία, τροΦοληψία και 
ανάπτυξη) λόγω μείωσης της πο 

σότητας του νερού. 

7.2. Ιχθυοπανίδα Λιμνοθα
λασσών: Η αλλαγή της αλατότη

τας , της θερμοκρασίας, του διαλε
λυμένου οξυγόνου και άλλων 
ποιοτικών παραμέτρων ωυ νερού , 
θα επιΦέρει διαταραχή στην ισορ
ροπία των βενθικών βlOκοινωνι 

κών , που θα έχει ως αποτέλεσμα 
την άμεση επίδραση στη σύσταση 

των ιΧθθοπληθυσμών των λιμνο
θαλασσών. 

8. Ορνιθοπαγίδα. 
ΣύμΦωνα με τον κατάλογο των 

πουλιών του υγροτόπου Μεσολογ
γίου από 269 είδη που έχουν μέχρι 
τώρα καταγραΦεί: 

- 80 είδη είναι αποκλειστικά 
χερσόβια. 

- 21 είδη δείχνουν ευρύτητα ως 
προς τον οικολογικό τους θώκο . 

- 168 είδη είναι άμεσα ή έμμε
σα εξαρτημένα από το νερό . 

Γι ' αυτό είναι πιθανόν να υπάρ
ξει: 

1. Αλλαγή της εποχιακής κατα
νομής και σόνθεσής τους στο χώ

ρο. 

2. Αλλαγή στη σύνθεση και πυ
κνότητα του πληθυσμού των ανα

παραγομένων ειδών . 
3. Μεταβολές στους πληθυ

σμούς και στην πυκνότητα των ει

δών που ξεχειμωνιάΖουν ή κινούν
ται στην περιοχή κατά τις μετανα

στεύσεις τους. 

Ειδικότερα : 
α) Αναμένεται συγκέντρωση των 

σΦυριχταριών (Anas penelope), 
των κυνηγόπαπιων (Aythya ferina) 
και των Φαλαρίδων (Fulica atra) σε 
μικρότερους χώρους , λόγω της 

μείωσης της φοΦής τους. (Τα είδη 

αυτά είναι ΦυτοΦάγα και τρέΦονται 
με Zostera και Ruppia. Η αύξηση 
της αλατότητας θα εξαΦανίσει την 
Zostera) . 

β) Αναμένονται επιπτώσεις στα 
στρουθιόμορΦα και σπς χαλκό ΚΟ
τες (PIegadis faIcineIIus) , στους 

πορΦυροτοικνιάδες (Ardea 
Ρurpύrea) και στις νανομουγκάνες 
(lxobrychus minutus) λόγω μείω
σης της Ζώνης των καλαμιώνων. 


	Σελίδα1
	Σελίδα2
	Σελίδα3
	Σελίδα4
	Σελίδα5
	Σελίδα6
	Σελίδα7
	Σελίδα8

