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Χαμός 
23 Γενάρη ο χορός μας 

Χαμός γίνεται κάθε βράδυ στ' Αγρίμια 
Λιοσίων 7 (Βαταξή 4), τηλ. 5249778 

στις 23 του Γενάρη, Σαββατόβραδο, όλοι εκεί 
Θα γίνει χαμός!!! 

Νέος 
Νομάρχης 

Με ποσοστό 53,5% 
εκλέχθηκε Νομάρχης 
Αιτωλοακαρνανίας ο 
πρώην Βουλευτής Δη
μήτρης Σταμάτης. 

Ο Δήμαρχος 

Οlνιάδων 

Με ποσοστό 60% 
εκλέχθηκε Δήμαρχος 
του ιστορικού Δήμου 
Οινιάδων ο Γεράσιμος 
Νεστοράτος. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1999 

Η εφημερίδα «Πεντάλοφο» (Ποδολοβίτσα) εύχεται 

και στους δύο καλή επιτυχία στο έργο τους. 
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

- Η Μαρία σύζυγος Ηλία 
Κουκουρδέλη γέννησε αγόρι' 

- Η Σπuριδούλα σύζυγος 
Επαμεινώνδα Στράτου γέν
νησε αγόρι. 

- Η Πόπη Τζακώστα-Καρα- "
γκιόζη κόρη του Πέτρου Τζα
κώστα γέννησε αγόρι' 

- Η Φωτεινή Τριανταφυλλο
πούλου-Θανασούλα κόρη του 
Στέφανου Τριανταφυλλόπου
λου γέννησε αγόρι. 

- Η Βάσω σύζυγος Ανδρέα 
Κουκουρδέλη γέννησε κορίτσι' 

- Η Μαρία Μπίκα-Γκάτση 
γέννησε κορίτσι' 

Σε όλους τους γονείς των 
νεογέννητων ευχόμαστε να 
τους ζήσουν. 

ΒΑΠΤιΣΕIΣ 

- Ο Δημοσθένης Μπίτσης 
την κόρη του Ελένη. 

- Ο Γρηγόρης Καραίσκος 
την κόρη του Σμαράγδα. 

- Ο Δημήτρης Κουτρούλης 

το γιο του Ορφέα-Αλέξανδρο. 
- Ο Βασίλης Αλεξόπουλος 

το γιο του Στέφανο. 
- Ο Παντελής Κατσούλας 

την κόρη του Δήμητρα. 
- Ο Ανδρέας Κουκουρδέ

λης την κόρη του Ελένη. 
- Ο Ηλίας Κουκουρδέλης το 

γιο του Παναγιώτη. 
- Ο Παναγιώτης Κουκουρ

δέλης το γιο του Κωνσταντίνο. 
- Η Λαμπρινή Ζαρκαδούλα 

του Σωκράτη το γιο της Σω
κράτη. 

Να τους ζήσουν . 

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 

- Ο Θανάσης Σκουλικαρί
της με την Ρένα Γεωργοπού
λου. 
-ο Γρηγόρης Σκουτέρης 

του Αντώνη με την Χρύσα Λια
δέλη. 

Στα νέα ζευγάρια ευχόμα
στε καλά στέφανα. 

ΓΑΜΟΙ 

- Ο Ταξιάρχης Κάππας με 
την Θεοδώρα Παναγιωτακο
πούλου. 

- Η Μαρία Τριανταφυλλο
πούλου με τον Χρήστο . Παπα-

δάτο. 

- Η Πανωραία Σκουτέρη με 
τον Νεκτάριο Μαλισιάνο. 

- Ο Σάκης Καταπόδης με 
την Ελένη Μουστάκα. 

- Η Βαγγελίτσα Κουλουρή 
με τον Κώστα Λιαπίκο. 

- Ο Βασίλης Κορδώσης με 
την Σπυριδούλα Καπώνη. 

- Η Νεκταρία Κατσούλα με 
τον Παναγιώτη Κούσουλα. 

- Η Αθηνά Μαργώνη με τον 
Αριστείδη Αποστολόπουλο. 

- Η Αγαθή Καταπόδη με 
τον Γιώργο Λούκα. 

- Ο Ανδρέας Ζαρκαδούλας 
του Σωκράτη , με την Θεοδώρα 
Γιαννακά του Βασιλείου. 

- Ο Κώστας Κουλουρής του 
Φίλιππα με την Ελένη Παπαδό
γιαννη. 

Πολλές ευχές σε όλους 
τους νεόνυμφους για μια ευτυ
χισμένη ζωή. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 

Έφυγαν από κοντά μας οι 
συμπατριώτες: 

- Αντώνης Καραπάνος (Μα-
νουσάκιας). 

- Δημήτρης Τέλιος 
- Αλέκος Κατσαούνης 
- Πέτρος Γαντζούδης 
- Σωτήρης Μωραίτης του 

Γεωργίου. 
- Σπύρος Κάππας 
- Βλάσης Κατσούλας 
- Ειρήνη Αθανασίου 
- Μαρία Ευαγγελίου 
- Έφη σύζυγος Πάνου 

Τριανταφυλλόπουλου 

- Χρυσάνθη Γκοργκόλη 

- Αντωνία χήρα Κωνσταντί-
νου Πετρονικολού 

- Ευαγγελία Παρθένη 
- Θεοδώρα Δημάκη 
- Δημήτρης Μασούρας 
- Δημήτρης Μουσουλής' 
- Αλεξάνδρα Παπαδημη-

τρίου-Μεταξούλη 
- Γιάννης Μπούρας γιος 

της Αλεξάνδρςα Πετρονικολού 
- Γιώργος Σερέτης του Πα

ντελή. 
Η εφημερίδα μας εκφράζει 

τα θερμά της συλλυπητήρια σε 
όλους τους οικείους τους. 

Συνδρομές - Προσφορές 
Κουτσουβέλης Γεώργιος του Παναγιώτη 
Ευαγγελινός Πέτρος 
Μοίρας Ανδρέας του Παναγιώτη 
Ζαγγανάς Δημήτρης 
Θεοδωρογιάννης Λάζαρος 
Θεοδωρογιάννης Κώστας 
Σταθελάκης Παναγιώτης 
Φλέρη Ελένη 

Κουλουρής Κώστας του Φίλιππα 
Καταπόδης Νίκος 
Κουτούβαρη Ευθυμία 
Σκουτέρη-Τουλκερίδη Ειρήνη 
Λιαροκάπης Φώτης του Αλέκου 
Πετρονικολός Σωτήρης του Ιωάννη 
Πετρονικολός Δημήτρης του Ιωάννη 
Τσάμης Γιώργος 
Καλύβας Αριστείδης 
Κουκουρδέλης Γιώργος του Τηλέμαχου 
Καλαμπόκα - Παπαναστασίου Βασιλική 

5.000 
2.000 
5.000 
1.500 

10.000 
10.000 
5.000 
2.500 
2.500 
2.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5,000 
5,000 

10.000 
5,000 

ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΦΟΡΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΠΤΥΧ . ΑΣΟΕΕ 

Γραφείο : Αριστείδου 10-12, 60ς ορ . 10559 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. : 32.25.051 - οικ. 80.63.719 

Κυρία 
Avτωνία 
στο καλό 
σου ... 

Έφυγε από κοντά μας η 
'σύζυγος τρυ αείμνηστου 
ιδρυτή της Αδελφότητας 
Κωνσταντίνου Πετρονικο
λού, κυρία Αντωνία. 

Θα την θυμόμαστε για 
την καλωσύνη της, την 
ευγένειά της και το πα
ντοτεινό και γεμάτο ζε
στασιά και αγάπη χαμό
γελό της. 

Οι συγγενείς της έχα
σαν έναν δικό τους άν
θρωπο και η Αδελφότητα 
και το χωριό μας γενικό
τερα μια πραγματική κυ
ρία. 

Ελαφρύ το χώμα που 
σε σκεπάζει κυρία Αντω
νία και αιωνία η μνήμη 
σου. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΡΒΑΝΤΖΗΣ 

: ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 

3,5 στρεμ . με ελιές στη 
θέση «Πάνω Αμπέλια». 
Πληροφορίες στο τηλέ
φωνο: 5616850. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ περιβόλι 1 Ο 
στρεμ. με 360 δένδρα στη 
θέση «Κάκα60ς». Πληροφο
ρίες: στο τηλέφωνο 0632 
31543. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1 
στρέμμα άρτιο και οικοδο
μήσιμο. Πληροφορίες: Πά
νος Καταπόδης ή Γερμανός 
ή Τζων Πεν ή Βερυγάρης. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ περιβόλι 4,5 
στρεμ. στη θέση «Κάτω Νη; 

σιό». Πληροφορίες στα τη-
λέφωνα: 9016610 
9020981 . 

ΠΕΝΤΑΔΕΙφl9 
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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 

Στον αγαπημένο μου 
παππού Σπύρο Κάππα 
Αγαπημcνc μας παππού 
cκcί ψηλά που cίοαι 
σιcίλc σημάδια να φανcί 
όη δcν cχcις λησμονήσcι, όλους CΜάς 
που σ' αγαπούν και που oc συλλογιούνιαι. 
Μαλάκωσc ιον πόνο μας, 
ελα σια όνcιρά μας. 
Εσύ που δcν μας χάλαγcς 
ποιε χαιήρι ως τώρα, 
κάνc κι αυιό παρακαλώ. 
Ποιέ μην μας ξCΧάσcις, 
παρηγοριά σlOν πόνο μας 
κι ας πcράσουν χρόνια , 

πάνια να oc 3υμόμασιc παππού 
η μνήμη σου α H{,VΙα , 

Αγαπημένε μας παππού. 
Περάσανε σαράντα μέρες που 
δεν είσαι κοντά μας μα σε 
όλους εμάς φανήκανε χρόνια. 
Ακόμα μας φαίνεται Ψέματα 
πως έχεις φύγει μακριά μας. 

Δεν έχω λόγια παππού να 
περιγράψω τη λύπη και την πί
κρα που νιώθουμε όλοι μας 
για το χαμό σου. Έφυγες 
τόσο ξαφνικά-απροειδοποί
ητα . Ξέρω ήταν θέλημα Θεού 
να γίνει ας είσαι καλά εκεί 
ψηλά που βρίσκεσαι μα το πα
ράπονο όλων μας είναι πολύ 
μεγάλο. 

Η ζωή κυλάει τώρα αδιά
φορα χωρίς εσένα. Ήσουν το 
στήριγμα μας , το καμάρι μας, 
το στολίδι του σπιτιού μας. 
Ήσουν αληθινός, σωστός, δί
καιος πάντα με το χαμόγελο 
στα χείλη πάντα με τα αστεία 
σου, μας έδινες χαρά-κέφι-ζω
ντάνια. 

Είναι τόσο δύσκολο να σου 
εκφράσω σε μια μόνο σελίδα 
το πόσο μας λείπεις, πόσο 

πολύ σε αγαπούμε. 
Πάντα θα μας μείνουν βα

θιά μες στην καρδιά μας τα 
γλυκά σου λόγια, οι ατελείω
τες συμβουλές που μας έδι
νες, το αγέροχο κορμί, το ζω
γραφιστό σου γέλιο. Θα σε 
θυμόμαστε πάντα έτσι περή-

• φανο να μας κοιτάζεις και να 
μας καμαρώνεις, όλους εμάς. 

Και έχεις λόγο να 'σαι πε
ρήφανος παππού γιατί πάντα 
μας έδειχνες το σωστό, το δί
καιο, το ανθρώπινο στη ζωή 
μας. 

Όπως εσύ έτσι και εμείς 
πάντα θα προσπαθούμε για το 
καλύτερο , πάντα θα ακολου
θούμε τα χνάρια σου, πάντα 
θα ακούμε τη φωνή σου. 

Ελπίζουμε παππού πως 
ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει 
η ψυχή σου. Πάντα θα 'σαι 
μαζί μας, δίπλα μας, πάντα θα 
σε θυμόματε, πάντα θα μας 
προσέχεις. 

. Μαρία Κων/νου Κάππα 

Χρήσιμα τηλέφωνα 
Φέρεται σε γνώση του κοινού ότι άλλαξαν τα τηλέφωνα πολ

λών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο Μεσολόγγι 
και δυστυχώς οι νέοι αυτοί αριθμοί τηελφώνων σεν περιλαμβά
νovται στον κυκλοφορούντα για το 1997 τηλεφωνικό κατάλογο . 

Οι νέοι αριθμοί τηλεφώνων κατά Υπηρεσία έχουν ως εξής: 
Μηχανικός εξοπλισμός 51635. 
Δ/νση Εμπορίου - Τουρισμού 51636. 
Δ/νση Κτηνιατρικής 51637, 51638,51639. 
Αγροτικό Κτηνιατρείο Μεσολογγίου 51640. 
Δ/νση Απασχόλησης 51641 . 
Τμήμα Αλιείας 51642. 
Δ/νση Πολιτ. Αθλητισμού Νεότητας 51643. 
Γραφείο Φυσικής Αγωγής 51644. . 
Δiνση Πολεοδομίας και Περιβάλλovτoς 59726, 59727, 59728, 

59729, 59730 , 59731 και FAX 59725. 
Δ/νση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής 51649, 51651 , 51652. 
Δ!νση Μεταφορών και Επικοινωνιών 59733 , 59734, 59735 , 

59736. 
Κ.Τ.Ε.ο. 51646, 51647, 51648 και FAX 51645. 
Δίνση Ορυκτού Πλούτου και Βιομηχανίας 59737, 59738, 

59739, 59740. 
Γραφείο Τεχνικής Εκπαίδευσης 51158,51159. 
Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας 51655 , 51656 , 51657 και FAX 

51653. 
Δ/νση Τοπογρ/σεων 51658. 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 59717 , 59718, 59719,59720 , 

59721 , 59722, 59723,59724. 
Νομαρχιακό Εργαστήριο Έργων 51659. 
Δ!νση Γεωργίας 51660, 51661 , 51662, 51663 , 51664, 51665. 
ΚΕΓΕ 51666. 
Γραφείο Γεωργικής Ανάmυξης Μεσολογγίου 51667. 
Στις Δ/νσεις Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οι αριθμοί τη

λεφώνων παραμένουν οι ίδιοι 
Κεντρικό Κτίριο Νομαρχίας 59701 έως 59708 με αριθμό κλή

σης το 0631 σε όλα τα ανωτέρω τηλέφωνα . 



ΠΕΝΤΑΑΒφΒ --------------------•• πει Δ ει Α ει ΒΙΤ!Ά » ____________________ 3 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 1.998 
Δημοτικές ΕκλΟΥές - Αποτελέσματα: Δήμοι - Πληθυσμοί - Χωριά - 'Εδρες Δήμων -

Υποψήφιοι - Ποσοστά Α' και Β' fvpov 
Δήμαρχοι που εκλέχτηκαν στην επαρΧία 80νίτσης και Ξηρομέρου και στις vVρω περιοΧές 

στις εκλογές που έγιναν στις 11 και 18 Οκτωβρίου 1998. 

ΠΛΗΘγΣΜΟΣ: 10.686 (Πεντάλοφο,Γουριά, Νεοχώρι, Κατοχή, Λε
σίνι, Μάστρου, ). 
Εγγεγραμμένοι: 11.153 Α' Γύρος Β' Γύρος Έδρες 
Ψήφισαν 8.548 - 76,64%% 7.876 - 67,5% 
Έγκυρα 8.125 - 95,05% 7.090 - 90% 
Άκυρα-Λευκά 394 - 29 - 4,95% 
Νεστοράτος Γερ. (Ν.Δ.) 2.311 - 28,44% 

. Κούτρας Β. (ΠΑΣΟΚ) 1.808 - 22,25% 

508 - 278 - 10% 
4.242 - 59,8% 15 
2.848 - 40,2% 4 

Τσάμης Αθ. (Ανεξ. - Ν.Δ.) 1.791 - 22,04% 
Τσίρκας Ν. (Ανεξ. - ΠΑΣΟΚ) 1.789 - 22,02% 
Χαραλάμπους Κ. (ΚΚΕ) 426 - 5,24 % 
Δήμαρχος εκλέγεται ο κ. ΝΕΣΤΟΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (Ν.Δ.) 

ΠΛΗΘγΣΜΟΣ: 9.683 (Βόνιτσα, Αγ. Νικόλαος, Δρυμός, Θύρρειο, 
Μοναστηράκι, Παλιάμπελα). 

3 
3 

Εγγεγραμμένοι: 9.322 Α' Γύρος Β ' Γύρος Έδρες 
Ψήφισαν 6.783 -12,6% 6.076 - 65,2% 
Έγκυρα 6.477 - 95,49% 5.580 - 91,8% 
Άκυρα-Λευκά 273 - 33 - 4,51% 288 - 208 8,25 
Δρόλιας Χ. (ΚΚΕ) 1.015 - 15,7% 
Κορδώνης Α. (ΣΥΝ) 1.158 - 17,9% 
Αποστολάκης Α. (Ν.Δ.) 2.114 - 32,6% 2.830 - 50,7% 
Αρνής Ν. (ΠΑΣΟΚ) 2.190 - 33, 8% 2.750 - 49,3% 
Δήμαρχος εκλέγεται ο κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Ν.Δ.) 

1 
2 

13 
5 

ΠΛΗΘγΣΜΟΣ: 5.760 (Αετός, Κομπωτή, Κωνωπίνα, Τρύφου και Κα
τούνα). 
Εγγεγραμμένοι: 5.933 Α' Γύρος Β' Γύρος Έδρες 

Ψήφισαν 4.803 -70-76% 4.289 - 62,8% 
Έγκυρα 4.578 - 94,9% 4.096 - 95,4% 
Άκυρα-Λευκά 180 - 40 - 5,1% 
Τζαβαλάς Δ. (Ν.Δ.) 1.557 - 34% 
Κατσίκας Γ. (Ανεξ.) 1.320 - 28,8% 

136 - 57 - 4,6% 
2.155 - 52,6% 12 
1.941 - 47,4% 4 

Προξενιάς Γ. (Ανεξ.) 715-15,6% 
Χαλιμούρδα.ς Γ. (Ανεξ.) 715-15,6% 
Δήμαρχος εκλέγεται ο κ. ΤΖΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ν.Δ.) 

ΠΛΗΘγΣΜΟΣ: 4.107 (Πάλαιρος, Βάτος, Περατιά, Πλαγιά). 

2 
2 

Εγγεγραμμένοι: 5.145 Α' Γύρος Β' Γύρος Έδρες 
Ψήφισαν 3.387 - 65,83% 3.182 - 61,9% 
Έγκυρα 3.282 - 96,9% 3.029 - 95,2% 
Άκυρα-Λευκά 84 - 21 - 3,1% 90 - 63 - 4,8% 
Τσακάλης Θ. 815 - 24,83% 
(Ανεξ. ΚΚΕ ΣΥΝ) 
Αχείμαστος Σ. (Ν.Δ.) 1.226 - 37,36% 
Βίτσας (ΠΑΣΟΚ) 1.241 - 37,36% 
Χαλιμούρδας Γ. (Ανεξ.) 715-15,6% 

1.535-50,68% 9 
1.494 - 49,32% 4 

2 
Δήμαρχος εκλέγεται ο κ. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (Ν.Δ.) 

&\[M][M]@~ ΘΠ~~@OO 
ΠΛΗΘγΣΜΟΣ: 3.130 (Παπαδάτου και ΦυτεΙες). 
Εγγεγραμμένοι: 4.077 Α' Γύρος Β' Γύρος Έδρες 
Ψήφισαν 2.865 -70,27% 2.380 - 66,6% 
Έγκυρα 2.719 - 94,9% 2.264 - 95% 
Άκυρα-Λευκά 121 - 25 - 5.09% 74 - 42 - 5% 
Βραχάς Π. (Ν.Δ.) 1.025 - 41 ,2% 1.168 - 51,6% 8 
Ψηλός Π. (ΠΑΣΟΚ) 717 - 26,4% 1.096 - 48,4% 3 
Σταμουλάκης Γ. (ΠΑΣΟΚ) 509-18,9% 1 
Κουτσομπίνας Κ. (Ανεξ.) 509 - 18,9% 1 
Δήμαρχος εκλέγεται ο κ. ΒΡΑΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Ν.Δ.) 

&\[M][M]@~ ~ιΆW~~~~ 
ΠΛΗΘγΣΜΟΣ: 5.760 (Κανδήλα, Αρχοντοχώρι, Βάρνακας, Μύτικας, 
Παναγούλα). 
Εγγεγραμμένοι: 4.000 Α' Γύρος Έδρες 
Ψήφισαν 2.841-71,03%% 
Έγκυρα 2.688 - 94,61% 
Άκυρα-Λευκά 135 - 18 - 5,38% 
Γαλούνης Ε. (ΠΑΣΟΚ) 1.406 - 52,31% 9 
Παπαδόπουλος Π. (ΣΥΝ) 240 - 8,93% 1 
Μακρυγιώργος Κ. (Ανεξ.) 1.042 - 38,76% 2 
Δήμαρχος εκλέγεται ο κ. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ (ΠΑΣΟΚ) 

&[M][M]@~ ~~jj~ΙΚ@W 

ΠΛΗΘγΣΜΟΣ: 8.210 (Αγραμπέλα, Βασιλόπουλο, Βλιζιανά, Καρα'ί
σκάκη, Μαχαιρά, Μπαμπίνη, Παλαιομάνινα, Πρόδρομος, Σκουρτοόυ, 
Στρογγυλοβούνι, Χρυσοβίτσα και Αστακός). 
Εγγεγραμμένοι: 11.156 Α' Γύρος Β' Γύρος Έδρες 
Ψήφισαν 7.956 - 71,32%% 6.749 - 61,2% 
Έγκυρα 7.658 - 96,21% 6.364 - 94,2% 
Άκυρα-Λευκά 252 - 27 3,7% 
Σαμαράς Πυθ. (Ν.Δ.) 2.699 - 35,2% 
Στάικος 'Παν. (ΠΑΣΟΚ) 1.815 - 23,7% 

236 - 149 - 5,8% 
3.271-51,4% 17 
3.093 - 48,6% 4 

Λιβάνης Φ. (Ανεξ.) 1.746 - 22,8% 
Πιτσούλιας Λ. 1.398 " 18,3% 
(ΠΑΣΟΚ - ΣΥΝ)) 

3 
3 

Δήμαρχος εκλέγεται ο κ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (Ν.Δ.) 

ΠΛΗΘγΣΜΟΣ: 6.895 (Γουριώτισσα, Καστράκι, Στράτου, Κυψέλη, 
Λεπενού, Ματσούκι, Όχθια, Ρίγανη). 
Εγγεραμμένοl: 7.600 Α' Γύρος 
Ψήφισαν 5.970 - 78,9%% 
Έγκυρα 5.731 - 95,7% 
Άκυρα-Λευκά 239 - 9 - 4,2% 
Τζαμαλής Γ. (ΠΑΣΟΚ) 1.558 - 27,2% 
Παππάς Κ. (Ανεξ.) 1.519 - 26,5% 
Κυριακόπουλος Γ. (Ν.Δ.) 1.384 - 24,2% 
Φωτάκης Α. (Ανεξ.) 1.271 - 22,2% 

Β' Γύρος Έδρες 
5.283 - 69,2% 
4.775 - 90,6% 
361 - 147 - 9,4% 
2.502 - 52,4% 14 
2.273 - 47,6% 3 

3 
3 

Δήμαρχος εκλέγεται ο κ. ΠΑΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (ΠΑΣΟΚ) 

Σ' αυτό το Δήμο υπάγονται τα σημερινά χωριά της Επαρχίας 
Ξηρομέρου, Ρίγανη & Γουριώτισσα (Κατσαρού). 

Εγγεγραμμένοι: 3.831 Α' Γύρος 
Ψήφισαν 2.698 
Έγκυρα 2.382 
Άκυρα-Λευκά 145 
Σταμούλης Ευάγ. (Ν.Δ.) 962 - 35,9% 
Ρουσογιάννης Χ. (ΠΑΣΟΚ) 1.002 - 37,1% 
Ζαρναβέλης Γ. (Ανεξ.) 727 -26,9% 

Β' Γύρος 

2.621 
2.467 
145 
1.249 - 50,6% 
1.218 - 49,4% 

Δήμαρχος εκλέγεται ο κ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Ν.Δ.) 

Εγγεγραμμένοι: 8. 156 Α' Γύρος 
Ψήφισαν 6.050 
Έγκυρα 5.761 
Άκυρα-Λευκά 289 
Κολτσίδας Ευάγ. (Ν.Δ.) 2.851 - 49,5% 
Γρίβας Αντών. (ΠΑΣΟΚ) 2.328 - 40,4% 
Λόης Γρηγ. (ΚΚΕ) 582 - 1 0,1 % 

Β' Γύρος 

5.808 
5.026 
282 
3.170 - 57,4% 
2.356 - 42,6% 

Δήμαρχος εκλέγεται ο κ. ΚΟΛΙΠΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Ν.Δ.) 

Οι νέοι Δήμαρχοι των Δήμων 
του Νομού Αιτωλοακαρνανίας 

1. Αγγελοκάστρου 
2. Αγρινίου 
3. Αιτωλικού 
4. Αλυζίας 
5. Αμφιλοχίας 
6. Avτιρρίoυ 
7. Ανακτορίου 
8. Αποδοτίας 
9. Αρακύνθου 
10. Αστακού 
11. Θέρμου 
12. Θεστιέων 
13. lνάχου 
14. Κεκροπίας 
15. Μακρυνείας 
16. Μενιδίου 
17. Μεδεώνος 
18. Μεσολογγίου 
19. Νεάπολης 
20. Οινιαδών 
21. Ναυπάκτου 
22. Παναιτωλικού 
23. Παραβόλας 
24. Παρακαμπυλίων 
25. Πλατάνου 
26. Πυλλήνης 
27. Στράτου 
28. Φυτειών 
29. Χάλκειας 

Σταμούλης Ευάγ. 
Σώκος Θύμιος 
Κολτσίδας Ευάγ. 
Γαλούνης Ερωτ. 
Σωτηρίου Μαρία 
Αγγελόπουλος Θ. 
Αποστολάκης Αγ. 
Σούζα Βασίλ. 
Ντζάνης Απόστ. 
Σαμαρά Πυθαγ . 
Πορφύρης Θεόδ. 
Κατσαρής Κων/νος 
Τορουνίδης Αθαν. 
Αχείμαστος Σπυρ. 
Μπάρλας Κων/νος 
Πρεβεζιάνος lωάν. 
Τζαβαλάς Δημήτρ. 
Ρεπάσος Κων. 
Κατσινούλας Παναγ. 
Νεστοράτος Γεράσ. 
Κονίδα Κων/νος 
Γιαννοκώστας Δημ. 
Καπέρδας Βασίλ. 
Σκιαδάς Δημήτρ. 
Κωλλέτας Λεων. 

ΣταθόπουλοςΓεώρ. 
Τζαμαλής Γρηγ. 
Βραχάς Παναγ. 
Λειβαδίτης Παναγ 

Ν.Δ. 
ΠΑΣΟΚ 

Ν.Δ. 
ΠΑΣΟΚ 

Ν.Δ. 
ΠΑΣΟΚ 

Ν.Δ. 
Ν.Δ. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 
Ν.Δ. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 
Ν.Δ. 

ΠΑΣΟΚ 
Ν.Δ. 

ΑΝΕΞ. ΠΑΣΟΚ 
Ν.Δ. 
Ν .Δ. 

ΠΑΣΟΚ 
ΠΑΣΟΚ 

Ν.Δ. 
Ν .Δ. 

ΑΝΕΞ.ΠΑΣΟΚ 
Ν.Δ. 
Ν.Δ. 
Ν.Δ. 

Ν.Δ. 
ΠΑΣΟΚ 

Ν.Δ. 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 

Νομαρχιακές 
εκλογές 

1998 
Αποτελέσματα -
Νομαρχιακοί 
Σύμβουλοι
Σταυροί 

Προτίμησης 
Τα τελικά αποτελέσματα 

των Νομαρχιακών Εκλογών 
που έΥιναν στις 18 Οκτωβρίου 
1998 (8' γύρος) όπως τα ανα
κοίνωσε η Νομαρχία: 

«Δ ΥΝΑΜΗ & ΜΕΜΟΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΩΛ/Ν/Α» 

Υποψ. Νομάρχης 
ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

Εκλέγονται Ψήφοι 
Σταμάτης Γ. Δημήτριος, 
Νομάρχης 53,45% 78.050 

Αδαμης Σπυρ. 7.234 
Ψαρράς Θωμάς 6.884 
Κανάτας Γεώργιος 6.883 
Σφήκας Δημ. 6.187 
Ντόσκαρης Παντελής 5.402 
Κοuτσοσπύρος Χαράλαμπος 5.371 
Σταμάτης Δημήτριος 5.285 
Μουρκούσης Νικόλαος 5.228 
Πετροπούλου Ευφροσύνη 5.165 
Τόγκαλος-
Ψιλογιαννόπουλος Γρηγόρης 5.070 
Βούλγαρη Ειρήνη 5.007 
Τσούμας Διονύσιος 4.936 
ΠαπαναστασΙ0υ Γεωργ. 4.925 
Αλπέντσου-Ντζάνη Μαρία 4,882 
Σκαρμούτσος Γεώργιος 4.647 
Κοτούμπας Παύλος 4.637 
Κατσιπάνος Παύλος 4.527 
Προβατάκης Μιχαήλ 4.526 
Βαμβακός Παντελής 4.468 
Γαλανόπουλος Κων!νος 4.436 
Γκίζας lωόννης 4.294 
Γεροπάντας Δημ. 4.200 
Σιατής Γεώργιος 4.189 

• 
«ΑΙΤΩΛ/ΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣ/Α

ΠΡΟΟΠΤιΚΗ» 

Υποψ. Νομάρχης 
ΓιΑΝΝΗΣ ΒΑ/ΝΑΣ 

Εκλέγονται Ψήφοι 
Βαϊνάς Γιάννης 46,55% 69.977 
Λύτρας lωόν. 10.530 
Υφαντής Νικ. 8.064 
Τέλωνας Νικ, 6.113 
Τσιμπλής Γεωργ. 5.655 
Μοσχολιός Παύλος 4.771 
Παππάς Γεώργ. 4.745 
Σαξόμης Σωτηρ. 4.703 
Μαρτσούκα Κων!να 4.634 
Γρίνος Γεώργιος 4.542 
Τηληγάδας Γεώργ. 4.175 

• 
«ΝΟΜΑΡΧ/ΑΚΗ 

ΑΓΩΝ/ΣΤιΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣ/Α» 

Υποψ. Νομάρχης 
Τ/Μ. ΠΑΠΑΝ/ΚΟΛΑΟΥ 

Εκλέγεται μόνο ο κ. Τιμ. Παπα
νικολάου, 6,50%: 11 .344 ψήφοι 

• 
«Κ/ΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

AITΩA/N/AL> 

Υποψ. Νομάρχης 
ΚΩΝ. ΜΠ/ΣΣΑ 

Εκλέγεται μόνο ο κ. Κων. Μπίσ
σας, 6,36%: 11 .090 ψήφοι 

(Από την εφημερίδα "Το ΞηρόμεΡο>l 
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έγγραΦα Ποδολο6ίτζης 
Α) Κατάλογος στον οποίον φαίνοντα ι ο ι Ποδολοβ ιτσάνοι που διετέλε

σαν Δήμαρχοι Οινιάδος, Δημογέροντες , Πρόκριτοι, Πάρεδροι και Πρόε
40. Αρ ιστ . Μπακάς 
41. Αριστ . Μπακάς 

2012/1927 
1/6/1929 

Πρόεδρος Ποδολοβ ίτσης 

Πρόεδρος Πενταλόφου 

δρο ι Ποδολοβίτσης . 
1. Φώτης Καπώνης 

2. Δημ . Κατζούλας 
3. Βασ . Βλάχος . 
4. Σιμ . Ρώσσος 
5. Σίμος Ρώσσος 
6. Πανούλας Καπώνης 
7. Δημ . Τσουκν ίδας 
8. Αθαν . Κουτρούλης 
9. Αθάν . Κουτρούλης . 

10. Αθαν . Κουτρούλης 
11. Αθαν. Κουτρούλης 
12. Νικ . Καπώνης 
13. Σιμ . Ρώσσος 
14. Αημ . Τ σουκνίδης 
15. Αποστ . Καπώνης 
16. Αποστ. Καπώνης 
17. Δήμος Καπώνης 
18. Αποστ . Καπώνης 
19. Αποστ . Καπώνης 
20. Αθαν . Κουτρούλης 
21 . Αθαν . Κουτρ06λης 
22. Πετρ . Λυμπέριος 
23. Πετρ . Λυμπέριος 
24. Πετρ. Λυμπέριος 
25. Πετρ. Λυμπέριος 
26. Βασ. Λυμπέριος 
27. Βασ. Λυμπέριος 
28. Βασ. Λυμπέριος 
29. Βασ. Λυμπέριος 
30. Απ. Ρώτσος 
31. Νικ . Λυμπέριος 
32. Νικ . Λυμπέριος 
33. Ν ικ . Λυμπέριος 
34. Ιω . Καπώνης 
35. Αριστ . Μπάκος 
36. Ιω. Καπώνης 
37. Σωκρ . Πετρονικολός 
38. Αθ . Αθανασίου 
39. Αθ . Αθανασίου 

4/8/1831 
4/8/1831 
4/8/1831 
517/1832 
517/1832 

21 /6/1834 
28/11 /1830 
18/111840 
18/1/1840 
1217/1840 

16/10/1840 
16/1011840 
16/1011840 
28/8/1843 

28/12/1843 
22/911843 
29/9/1843 
29/9/1843 
91511850 
9/5/1850 
5/8/1852 

25112/1853 
1018/1853 

1859 
15/8/1861 
81511863 

2112/1865 
1871 
1882 
1890 

28/6/1892 
1893-1894 
1/5/1894 

1904-1907 
1920 

1/6/1926 
25/4/1927 
28/4/1928 

Δήμαρχος 
Δημογέροντας 
Πρόκριτος 
Πρόκριτος 
Δημογέρων 
Πρόκρ ιτος 
Πάρεδρος 
Πάρεδρος 
Πάρεδρος 

Δημαρχεύων 
Πάρεδρος 
Δημογέρων 
Πρόκριτος 
Πρόκριτος 
Πρόεδρος 
Πρόεδρος 
Πάρεδρος 
Πάρεδρος 

Δημαρχεύων 
Πάρεδρος 

Δημαρχεύων 
Πάρεδρος 
Πάρεδρος 
Πάρεδρος 
Πάρεδρος 
Πάρεδρος 
Πάρεδρος 
Πάρεδρος 
Πάρεδρος 
Δήμαρχος 
Δήμαρχος 
Δήμαρχος 
Δήμα~xoς 

Δημαρχεύων 
Πρόεδρος 
Πρόεδρος 
Πρόεδρος 
Πρόεδρος 
Πρόεδρος 

Ο ινιάδος ' 
Ποδολοβίτσης 
Ποδολοβίτσης 
Ποδολοβ ίτσης 
Ποδολοβίτσης 
Ποδολοβίτσης 

Ποδολοβίτσης 

Ποδολοβίτσης 
Ποδολοβίτσης 

Οινιάδος 
Ποδολοβίτσης 
Ποδολοβ ίτσης 
Ποδολοβίτσης 

Ποδολοβίτσης 
Δ .Σ . Οινιάδος 
Δ . Σ . Οινιάδος 
Ποδολοβίτσης 

Ποδολοβίτσης 
Ποδολοβίτσης 
Ποδολοβίτσης 

Οινιάδος 
Ποδολοβίτσης 
Ποδολοβίτσης 

Ποδολοβίτσης 
Ποδολοβίτσης 
Ποδολοβίτσης 
Ποδολοβίτσης 
Ποδολοβίτσης 
Ποδολοβίτσης 

Οινιάδος 
Οινιάδος 
Οινιάδος 
Οινιάδος 

ΔΣ Οινιάδος 
Ποδολοβίτσης 
Ποδολοβίτσης 
Ποδολοβίτσης 
Ποδολοβίτσης 

42. Αριστ . Μπακάς 28/2/1930 Πρόεδρος ΠενταλόφΌυ 

43. Ανδρ. Μοίρας 8/11 /1931 Πρόεδρος Πενταλόφο υ 

44. Ανδρ . Μοίρας 31 /3/1932 Πρόεδρος Πενταλόφο υ 

45. Βασ. Κορδόσης 1/1011 932 Πρόεδρος Πενταλόφου 

46. Βασ . Κορδόσης 31 /1011936 Πρόεδρος Πενταλόφου 

47. ·Σωκρ . Πετρονικολός 5/4/1939 Πρόεδρος Πενταλόφου 

48. Δημ . Λυμπέριος 25/1/1944 Πρόεδρος Πενταλόφου 

49. Νικ . Κορδόσης 12/5/1944 Πρόεδρος Πενταλόφου 

50. Νικ . Μπάκας 3019/1944 Πρόεδρος Πενταλόφου 

51 . Κώστας Κουτρούλης 10111 /1944 Πρόεδρος Πενταλόφου 

52. Απ . Καπωνής 1517/1945 ΠρόεδρΌς Πενταλόφου 

53. Απ . Καπωνής 12/1011945 Πρόεδρος Πενταλόφου 
54. Χρ . Γκοργκόλης 1717/1946 Πρόεδρος Πενταλόφου 

55. Σωκρ . Πετρονικολός 9/5/1946 Πρόεδρος Πενταλόφου 

56. Σπυρ . Σκουτέρης 3015/1948 Πρόεδρος Πενταλόφου 

57. Σωκρ. Πετρονικολός 2/1011949 Πρόεδρος Πενταλόφου 

58. Σωκρ . Πετρονικολός 15/5/1947 Πρόεδρος Πενταλόφου 

59. Σωκρ . Πετρονικολός 30i11 /1950 Πρόεδρος Πενταλόφου 

60. Δημ.Λυμπέριος 28/3/1953 Πρόεδρος Πενταλόφου 
61. Κωστ . Κορφιάτης 15/3/1957 Πρόεδρος Πενταλόφου 

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ 
ΤΑΒΕΡΝΑ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ 

<!! @ d\l ®. !J! ffi ~ <» 
Όλα από το χωριό - 'Ολα στα κάρβουνα 

Κρασί Βαρελίσιο 
Ειδικές παραγγελίες δεκτές 

ΜΗΤΣΟΣΤΣΟΡΒΑΝΤΖΗΣ 
lωάννοv Σούτσοι) 62 rκγΙH 

Στο βάθος κήπος (Άλσος) και Παιδική Χαρά 

Τηλέφωνο: 6466552 

* Βλέπε από 13-10-1849 
ομολογίαν του ότι ιδίαν πα
τρίδα έχει την Ποδολοβίτσα . 

• Σημείωσις : 1) Δεν έθεσα το 
από ... έως ... αλλά ημερομη
νίες τις οποίες πήρα από έγ
γραφα που έχω στο αρχείο 
μου. 

2) Μπορεί κάποιον να μην 
βρήκα μέχρι σήμερα , αν βρεθεί 
θα συμπληρώσω τον πίνακα 
τούτου . . 

3) Το έτος 1912 η Ποδολο
βίτσα έγινε Κοινότης και το 
έτος 1928 μετεονομάσθηκε .ως 
«ξενόφωνος και κακόηχος» το 
Πεντάλοφον. 

Η σφραγίδα του έτους 1912 
ήταν κυκλική , έγραφε 
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΟΔΟΛΟΒΙΤΣΗΣ -
ΑΧΕΛΩΟΣ και στο μέσον του 
κύκλου είχε την κεφαλή του 
Αχελώου - η δε του έτους 
1928 ήταν επίσης κυκλική , 
έγραφε ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΕΝΤΑ
ΛΟΦΟΥ ΟΙΝΙΑΔΩΝ - ΕΛΛΗ
ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ. 

Καισαριανή 4/3/1992 
Μιχ. Σκουτέρης 

Όλοι 
, " 

oτg XOQO μας .'. 
iπiς23f!ενάΡη 
στ' ΑΓΡΙΜΙΑ 

o biI 
. Α γαπηπ μας Φfλε, 
Γειά σας και καλ6 χειμώνα. 

Σκοπ6ς της σημερινής μας παΡουmας 
κοντα t1!lς εΙναι να σας πληροφορι7ιιουμε 
6π με τα ιδι6κτητα 8υτlα μας, ΠΑΝΕ7ΌΙΜΑ 
δΙνουμε το δυναμικ6 μας παρών για την 
άμεση εξυπηρΙτηιιή ιιας ιπην παράδοση 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

Για παραγγελίες ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ 
στα τ~λέφωνα: 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 
* ΑΠΟΛ ΥΜΑΝΣΕΙΣ 
* ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ 
* ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ 

του πετρελαlου σας εντ6ς 24 ΩΡΩΝ με 
την συνΙπεια και σε οποιοδήποτε στεν6 

δρ6μο. 

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 
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ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ 1:f;1'i tι1 !:J,':"ii!,'it,I,ltί,tι1Q'!!Ι"'iJ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

Ι,;'ιξϊ§ $ϊ41Mιl .. ,....Σ .. A~Σ .. Π .. P.,.O'""Σ~φ'"'E~P"o~y,..M~E~~ 
μεσOνxρoνaμηxaν~μaτa 

ΆΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

Iιιm8}~~~~~Γ~=tA _ ffi~ i ιe} ~ i'4!WJII 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
γρήγορα - υπεύθυνα 

Ένα άριστα εκπαιδευμένο 
προσωπ ικό, σας 

προσφέρει υπεύθυνη και 
γρήγορη έκδοση των 

λογαριασμών 
κοινοχρήστων της 

-....:~:ιιιι_ιι πολυκατοικίας σας . 

ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΟΛ ΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

ΙΘΑΚΗΣ 66 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 103 ΒΕτκογ 72 
86.24.422 48.20.373 92.34.223 

'δ"' 86.78.983 'δ"' 48.28.626 
86.13.280 48.28.625 'δ"' 92.29: 11 Ο 

FAX: 86.11 .641 FAX: 48.28.625 92.46.783 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ι azw~ i: Ι ;:,1 ι' Ι 
ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

o biI 
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Για να ντυθείτε χωρίς να ............ ξοδευθείτε 

' ΕΛΑΤΕ Τ A~ΓOIOY 153 · στη Μεταμόρφωση . 

Α ΝΟ/ΞΑΜΕ 
και σας Π~p'ιμένoυμε ,με, ότι αφορά 

το καλο γυναικειο ενδυμα. 

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

ΓΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΖΞΞΞΞΑΞΞΞΞχΞΞΞΞΑΞΞΞΞρΞΞΞΞοΞΞΞΞπΞΞΞΞΛΞΞΞΞΑΞΞΞΞΣΞΞΞΞτΞΞΞΞι KΞΞΞΞHΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ~l~ 

~~BE'-'-'SS'MO" 111 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ,11 ,1 

ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ: Ι 
ΣΕ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΜΠΟΥΦΕ 111 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΚΛ. Π. 
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΤΥΡΟΠΙΤΤΕΣ - ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΤΕΣ 
ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

2ΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε. 
Δημοσθένους 97 - Καλλιθέα 

ΤηλέΦωνο 95 68 049 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ 

Τυριά - Αλλαντικά 
& κατεψυγμένα 

Τατοιου 153 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
Τηλ.28.22.893 

r.~ 
ΕΣΤΙΑΣΗ 

·. ΟΠΤΙΚΑ 
ΦΑΙ<Ο\ [ΠΑΦΙ ΙΣ. 

Μ. Παπαδημητρίου 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟΠΤιΚΟΣ 

Αιόλου 105 & Πανεπιστημίου (Χαυτεία) 1f 3240487 

ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ 
~ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 10ν .λ 
~ ΑΥ. Νικολάου & Ερεχθείου 44 τηλ. 5444909 r tQ 
~ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 20ν: to-
~ Ταξιαρχών & Μετσόβου 1 τηλ. 4950597 • Κορυδαλλός ~ 

GJ ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ~ 
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Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση 
Νόμος: 2538/1997 (Άρθρο 6) 

Αρμοδιότητες Τοπικού 
Συμβουλίου • Λειτουργία 

1. Το τοπικό συμβούλιο έχει τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες: 

a. Εκφέρει γνώμη και διατυπώ
νει προτάσεις προς το δημοτικό 
συμβούλιο για όλα τα ζητήματα 

που ενδιαφέρουν το δημοτικό δια
μέρισμα. 

Διατυπώνει προτάσεις στα 
πλαίσια της κατάρτισης του τεχνι
κού προγράμματος του δήμου για 
τα εκτελεστέα έργα και προγράμ
ματα που αφορούν την περιφέρειά 
του. 

β. Παρακολουθεί την υλοποί
ηση των έργων και προγραμμάτων 
που εκτελούνται στο δημοτικό δια
μέρισμα έχοντας δικαίωμα να λαμ
βάνει γνώση των οικονομικών και 
τεχνικών στοιχείων που αφορούν 
τη μελέτη και εκτέλεση των έργων 

και προγραμμάτων αυτών και υπο
βάλλει σχετικές προτάσεις προς 
τα αρμόδια όργανα του δήμου. 

γ. Παρακολουθεί τη λειτουργία 
των κέντρων και εγκαταστάσεων 
παροχής διοικητικών, κοινωνικών, 

πολιτιστικών και αθλητικών εξυπη
ρετήσεων του δήμου που λειτουρ
γούν στο δημοτικό διαμέρισμα και 
προτείνει στα αρμόδια όργανα του 

δήμου τη λήψη μέτρων για τη 
βελ τίωση της οργάνωσης και λει
τουργίας τους. 

δ. Προτείνει κατά τις ισχύου
σες διατάξεις στο δημοτικό συμ
βούλιο τον ορισμό μελών των διοι
κητικών συμβουλίων, ιδρυμάτων, 
νομικών προσώπων δημοσίου δι
καίου και επιχειρήσεων του δήμου 
που λειτουργούν στο δημοτικό 
διαμέρισμα. 

ε. Ασκεί τις αρμοδιότητες που 
του ανατίθενται σύμφωνα με την 
παρ. 2. 

2. Το δημοτικό συμβούλιο με 
απόφασή του που λαμβάνεται 
μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δη
μοτικής περιόδου με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των με
λών του, μπορεί να αναθέτει στα 
τοπικά συμβούλια ή στον πρόεδρό 
τους αρμοδιότητές του στους 
εξής τομείς: 

- Τη συντήρηση και λειτουργία 
των εσωτερικών δικτύων ύδρευ
σης, των αντλιοστασίων και των 
υδρομαστεύσεων. 

- Τη συντήρηση και λειτουρ
γία του δικτύου άρδευσης. 

- Τη συντήρηση του συστήμα
τος αποχέτευσης. 

- Τη συντήρηση και λειτουργία 
παιδικών χαρών και άλλων παιδιών. 

- Τη συντήρηση και λειτουρ
γία σχολικών κτιρίων και του εξο
πλισμού τους. 

- Τη συντήρηση και λειτουργία 
των νεκροταφείων. 

- Τη συντήρηση των δημοτι
κών οδών και γεφυρών, πλατειών 
και των άλλων κοινόχρηστων χώ-

ρων, καθώς και των αγροτικών 
οδών. 

- Την εφαρμογή πολιτιστικών, 
ψυχαγωγικών και αθλητικών προ
γραμμάτων και τη συντήρηση και 

λειτουργία των αντίστοιχωνεγκα
ταστάσεων. 

- Την παροχή υπηρεσιών και 
προστασίας στους ηλικιωμένους 

κατοίκους της περιοχής του, στο 
πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής 

του δήμου. 
- Την παροχή υπηρεσιών για 

την τουριστική αξιοποίηση και 
προβολή του δημοτικού διαμερί
σματος. 

Στην απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου αναφέρεται υποχρεω
τικά και λεπτομερώς ο τρόπος και 
οι όροι άσκησης των ανατιθέμε
νων αρμοδιοτήτων. Το δημοτικό 

συμβούλιο μπορεί επίσης να ανα
θέτει αρμοδιότητές του και σε 
όποιον άλλο τομέα κρίνει σκόπιμο 
με κριτήριο την εξυπηρέτηση των 
κατοίκων, την αποτελεσματικό
τητα και την οικονομία. Οι αποφά
σεις της παραγράφου αυτής τοι
χοκολλώνται στο δημοτικό κατά
στημα κατά τα οριζόμενα στο άρ

θρο 96 παρ. 6 του π. δ/τος 
410/1995. 

3. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, 
το τοπικό συμβούλιο δεν ασκεί τις 
παραπάνω αρμοδιότητες τότε τις 
ασκεί ο δήμος με τα κατά περί
πτωση αρμόδια όργανα. 

4. Το τοπικό συμβούλιο έχει τις 
ακόλουθες ειδικές αρμοδιότητες: 

α. Ο πρόεδρός του ή και μέλη 
του συμμετέχουν στη διοίκηση 
κληροδοτήματος στην οποία, αντί
στοιχα προβλέπεται σύμφωνα με 
την πράξη σύστασής του η συμμε
τοχή του δημάρχου του καταργού
μενου δήμου ή προέδρου της κα
ταργούμενης κοινότητας, δημοτι
κών ή κοινοτικών συμβούλων. 
Στην περίπτωση που το κληροδό
τημα αποτελεί κεφάλαιο αυτοτε
λούς διαχείρισης τις πράξεις δια
χείρισης εκδίδει η δημαρχιακή επι
τροπή μετά από σύμφωνη γνώμη 
του τοπικού συμβουλίου. 

Η αποδοχή κληροδοτήματος, 
κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία 
διατίθεται ρητά και αποκλειστικά 
για δημοτικό διαμέρισμα, γίνεται 
από τη δημαρχιακή επιτροπή μετά 
από σύμφωνη γνώμη του οικείου 
τοπικού συμβουλίου. 

β. Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη 
στο δημοτικό συμβούλιο για τον 
τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων 
εκτάσεων που βρίσκονται στην πε
ριφέρεια του δημοτικού διαμερί
σματος. 

γ. Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη 
για την εκμίσθωση χωρίς δημο
πρασία δασικών εκτάσεων, που 
βρίσκονται στην περιφέρεια του 

ΑΥοραίον (ΤΑΞΙ) 
Δρομολόγια καθημερινά 

Πεντάλοφο - Αθήνα - Πεντάλοφο 
Παραλαβή και παράδοση από και στο σπίτι σας 

Θεόδωρος. Πετρονικολός 
Για να κλείσετε θέσεις τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα: 

31267 Πεντάλοφο, 2624609 - 8838568 - 5241185 Αθήνα 
Κινητό: 094 334381 

δημοτικού διαμερίσματος, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 257 που π. 
δ/τος 410/1995. 

δ. Εκφέρει γνώμη για την αξιο
ποίηση, ανταλλαγή, δωρεά, εκποί
ηση περιουσιακών στοιχείων που 
ανήκαν στον καταργηθέντα Ο. Τ.Α. 
ή προσαρτηθέντα συνοικισμό. 

5. Αποφάσεις των οργάνων 
του δήμου που αναφέρονται σε 
δραστηριότητες και ενέργειες οι 
οποίες αφορούν στη διατήρηση 
του χαρακτήρα παραδοσιακού οι
κισμού λαμβάνονται μετά από 
γνώμη του οικείου τοπικού συμ
βουλίου. -. 

6. Ο πρόεδρος του τοπικού 
συμ80υλίου: 

- Συγκαλεί και εκπροσωπεί το 
τοπικό συμβούλιο. 

- Υπογράφει βεβαιώσεις, πι
στοποιητικά και άλλα έγγραφα για 
τα οποία τον έχει εξουσιοδοτήσει 
ο δήμαρχος με απόφασή του. 

- Ενημερώνει το δήμαρχο και 
τα άλλα αρμόδια όργανα του δή
μου για τα προβλήματα του δημο
τικού διαμερίσματος και συνεργά
ζεται με αυτά και τις αρμόδιες 
υπηρεσίες για την επίλυσή τους. 

- Ασκεί όσες αρμοδιότητες 
του μεταβιβάζει ο δήμαρχος ή το 

δημοτικό συμβούλιο με απόφασή 
τους που δημοσιεύεται σε μία του
λάχιστον ημερήσια ή, αν δεν 
υπάρχει, εβδομαδιαία εφημερίδα 
της πρωτεύουσας του νομού. Αν ο 
πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου 
και ο αναπληρωτής του απουσιά
ζουν ή κωλύονται αυτές τις αρμο
διότητες τις ασκεί ο δήμαρχος. 

- Εκτελεί τις αποφάσεις του 
τοπικού συμβουλίου και 

- Ενεργεί πληρωμές με σύ
σταση πάγιας προκαταβολής κατά 
τις σχετικές διαταξεις του π. δ/τος 
410/1995. 

7. Οι συνεδριάσεις του τοπικού 
συμβουλίου είναι δημόσιες. Το 
συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι 
παρόντα τα περισσότερα μέλη του. 
Τα τριμελή συνεδριάζουν με την 
παρουσία όλων των μελών τους. 

8. Ο πρόεδρος καλεί το συμ
βούλιο σε συνεδρίαση, διευθύνει 
τη συζήτηση, φροντίζει με κάθε 
κατάλληλο μέτρο για την τάξη στη 
συνεδρίαση και μπορεί να διατά
ξει να αποβληθεί από το ακροατή
ριο κάθε πρόσωπο που διαταράσ
σει τη συνεδρίαση. 

9. Το συμβούλιο αποφασίζει με 
την απόλυτη πλειοψηφία των πα
ρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διά
ταξη που να ορίζει διαφορετικά. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί 
η Ψήφος του προέδρου. Απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων είναι ο 
ακέραιος αριθμός που είναι αμέ
σως μεγαλύτερος από το ένα δεύ
τερο του αριθμού των μελών του. 

10. Τα καθήκοντα του γραμμα
τέα του συμβουλίου ασκεί υπάλ
ληλoς του δήμου που ορίζεται από 
το δήμαρχο ή σύμβουλος που ορί
ζεται από τον πρόεδρο του τοπι
κού συμβουλίου. 

11. Στη συνεδρίαση του συμ
βουλίου τηρούνται πρακτικά σε ει
δικό βιβλίο αριθμημένο και μονο
γραφημένο από τον Πρόεδρο ή σε 
φύλλα χάρτου αριθμημένα και μο-

νογραφημένα από τον ίδιο. Στο τέ
λος του έτους τα πρακτικά αυτά βι
βλιοδετούνται με ευθύνη του Προέ

δρου και του γραμματέα. 
Στα πρακτικά καταχωρούνται 

από τον Πρόεδρο και το γραμμα
τέα και οι απόψεις της μειοψηφίας. 

12. Τα δημοτικά συμβούλια λει
τουργούν νόμιμα έστω και με ελ
λιπή σύνθεση και στις περιπτώσεις 
που για οποιονδή.ποτε λόγο δεν 
υπάρχουν πρόεδροι τοπικών συμ

βουλίων. 
13. Όπου από τις διατάξεις του 

παρόντος νόμου προβλέπεται η 
διατύπωση πρότασης ή γνώμης 
από τα τοπικά συμβούλια, αυτή 
υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημε
ρών από την υποβολή του ερωτή

ματος μετά την πάροδο της 
οποίας τα αρμόδια όργανα αποφα
σίζουν και χωρίς αυτή. 

14. Ειδικά για τους προέδρους 
των τριμελών τοπικών συμβου
λίων (δημαρχιακούς παρέδρους) 
εφαρμόζονται κατ' αναλογία και οι 
διατάξεις του άρθρου 8 παράγρα
φοι 1,3 β ' και γ', 4, 8 έως και 13, 
που προβλέπουν: 

3β. Ψηφίζει στο κοινοτικό συμ
βούλιο για θέματα που αναφέρο

νται στην εκμετάλλευση δασών 
και γενικά των δασικών εκτάσεων 
που ανήκαν στην ιδιοκτησία του 
καταργούμενου Ο. Τ.Α. ή συνοικι
σμού που προσαρτήθηκε σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 του άρθρου 
257 που π, δ/τος 410/1995. 

γ. Συμμετέχει στο διοικητικό 
συμβούλιο της λειτουργούσας 
πριν από την ισχύ του παρόντος 
νόμου κοινοτικής επιχείρησης, 
που εκμεταλλεύεται ιαματικές πη
γές. Η επιβολή τέλους για τη 
χρήση των ιαματικών πηγών γίνε
ται από το κοινοτικό συμβούλιο με 
συμμετοχή του παρέδρου, ο 
οποίος έχει και δικαίωμα Ψήφου. 

Δικαίωμα ψήφου στις συνε
δριάσεις του κοινοτικού συμβου
λίου έχουν οι πάρεδροι για όλα τα 
θέματα που συζητούνται και που 
αφορούν το κοινοτικό διαμέρισμα 
στο οποίο έχουν εκλεγεί. 

8. Οι πάρεδροι έχουν υποχρέ
ωση να μετέχουν σε όλες τις συ
νεδρίασεις του κοινοτικού συμ-

• βουλίου και όλων των επιτροπών, 
στις οποίες τους έχει τυχόν ορίσει 
το συμβούλιο και να επιτελούν τα 
λοιπά καθήκοντά τους, όπως προ
βλέπει ο νόμος. 

Επίσης έχουν υποχρέωση, μέσα 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους, 
να εκτελούν με επιμέλεια κάθε ερ
γασία που τους ανατίθεται νόμιμα 
από το κοινοτικό συμβούλιο. 

9. Αν ένας πάρεδρος επιθυμεί 

να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις 
του για διάστημα που υπερβαίνει 
τις τριάντα ημέρες πρέπει να έχει 
τη σύμφωνη γνώμη του κοινοτικού 
συμβουλίου. 

10. Αν ένας πάρεδρος δεν 
εκτελεί τις υποχρεώσεις του για 
διάστημα που υπερβαίνει τους έξι 
μήνες, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 
του κοινοτικού συμβουλίου, κη
ρύσσεται έκπτωτος με εφαρμογή 

των διαδικασιών που καθορίζονται 
στα άρθρα 184 και 185 του π.δ/τος 
410/1995 και καλείται αναπληρω
ματικός του ίδιου συνδυασμού. 

11. Στα πρακτικά συνεδριά
σεων των κοινοτικών συμβουλίων 
γίνεται ειδική μνεία περί της προ
σκλήσεως των παρέδρων και της 
παρουσίας ή της απουσίας τους. 

12. Στις αποφάσεις των κοινο
τικών συμβουλίων γίνεται ειδική 
μνεία περί του αριθμού των παρέ
δρων που είναι παρόντες και ψηφί

ζουν όταν πρόκειται για θέματα για 
τα οποία έχουν δικαίωμα Ψήφου. 

13. Αν δεν κληθούν οι πάρε
δροι στις συνεδριάσεις των συμ
βουλίων, για τα θέματα που τους 
αφορούν και στα οποία έχουν δι
καίωμα ψήφου, η συγκεκριμένη 
απόφαση του κοινοτικού συμβου

λίου είναι άκυρη. 
Όπου ανωτέρω αναφέρεται 

κοινοτικό συμβούλιο και κοινοτικό 
διαμέρισμα νοούνται το δημοτικό 
συμβούλιο και το δημοδιαμέρισμα. 

Λαϊκή συνέλευση (άρθ. 10) 
Ο πρόεδρος του τοπικού συμ

βουλίου ή ο πάρεδρος με προκή
ρυξή του, που τοιχοκολλάται πριν 
από οκτώ τουλάχιστον ημέρες, κα
λεί τους κατοίκους του δημοτικού 
ή κοινοτικού διαμερίσματος έως 

την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμ
βρίου κάθε χρόνο σε κατάλληλο 
χώρο και ώρα, σε συνέλευση. Σε 
αυτήν καλείται υποχρεωτικά ο δή
μαρχος ή ο πρόεδρος κοινότητας 
και τα μέλη του δημοτικού ή κοινο
τικού συμβουλίου. Στη συνέλευση 
συζητούνται όλα τα θέματα που 
αφορούν το δημοτικό ή κοινοτικό 
διαμέρισμα και εκδίδονται ψηφί
σματα με την πλειοψηφία των πα
ρόντων. Εκτός από την τακτική συ
νέλευση ο πρόεδρος του συμβου
λίου ή ο πάρεδρος έχει δικαίωμα 
να καλέσει δύο ακόμα έκτακτες 
συνελεύσεις. Η σύγκληση γίνεται 
με τον ίδιο τρόπο που καλείται η 
τακτική συνέλευση. 

Ο πρόεδρος του τοπικού συμ
βουλίου ή ο πάρεδρος μεταφέρει 
εγγράφως τα ψηφίσματα της συ
νέλευσης στο δήμαρχο, στον πρό
εδρο του δημοτικού συμβουλίου ή 
στον πρόεδρο της κοινότητας. 

Στου Κιτεμέ 
στην οδό Ροίκου 45 στον Νέο Κόσμο 

θα είναι από δω και πέρα 

το σrέKΙ των Πενταλοφιτών 

στο καφενείο του συμπατριώτη μας 

και πρώην Αντιπροέδρου της Αδελφότητας 

ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΤΕΜΕ 

Τηλέφωνα: 9015248 - 9017490. 
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ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ 

ιγΝΟΜΟΙΠΟΝΔIΑ 
ΝΙΚΟΥ KOYfPOYΛH: 

Η Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία (ΠΑΝ.ΣΥ) με την 
συνεργασία των Ομοσπονδιών των επαρχιών Βάλτου , Ναυπα
κτίας, Ξηρομέρου και Τριχωνίδας και των πολιτιστικών συλλό
γων του Ν. ΑιτωΝνίας, διοργανώνει στις 24-1-1999 ημέρα Κυ
ριακή και από ώρα 10.00 Π.μ. στο κινηματοθέατρο ΠΑΛΛΑΣ 

"Η ΜΑΜΑ ΝΑΣΤΕΝΚΑ" 

(Βουκουρεστίου 1 Αθήνα) Αιτωλοακαρνανlκή Γιορτή. 

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «ΕΡΜΗΣ ΔΗΜ. BOΓlA
ΤΙΗΣ» το νέο βιβλίο του συμπατριώτη μας συγγραφέα λογοτέ
χνη Νίκου Κουτρούλη «Η «Μαμά» Ναστενκα». 

ανάγκη να διαφυλάξει την 
Α ντωνί να - κόρη της - από 

κάθε αισχρό και σάπιο, που 
θα σημάδευέ τη μετέπειτα ζωή 
της ... 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει: 1) την κοπή της 
πίτας του Αιτωλοακαρνάνα και 2) την παρουσίαση χορευτικών 
~μίλω~ που προέρ,χονται από :rις Ομοσπονδίες Τριχωνίδας και 

Είναι ένα εντυπωσιακό μυθιστόρημα, καθηλώνει τον ανα
γνώστη από τις πρώτες σελίδες και ο Ζωγράφος-Λογοτέχνης 
Στάθης Ρ. Αρμενιάδης που το προλογίζει γράφει γι' αυτό: Ξεχώρισε δηλαδή τη γυ

ναίκα-πόρνη από τη γυναίκα
άνθρωπο και πάσχισε με νύ
χια και με δόντια, να κρατηθεί 
αμόλυντη και άσπιλη η ψυχή 
της κοπέλας. Η πλοκή συνε
κτική, οι εικόνες ζωντανές και 
ευδιάκριτες και το ύφος ειλι
κρινές και ρεαλιστικό. 

=ηρoμ~ρoυ και απο τους συλλογους Ελευθέριανης, Αμβρακίας, Είμαι τυχερός και αισθά
Κωνωπινας, Αμπελακίου, Εμπεσού, Κεχρινιάς, Μενιδίου, Περδι- νομαι την ανάγκη να ευχαρι
κακίου, Φλωριάδας, Χαλκιοπούλων και των ΑιτωΝνάνων εκ Πό- στήσω το φίλο κ. Νίκο Κου-
ντου «ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ» . τρούλη, που μ' εμπιστεύτηκε 

Τα χορευτικά συνοδεύει το συγκρότημα του Ηλία Τσιάκα, τα χειρόγραφα του νέου του 
Τραγουδούν οι: Κώστας Αντωνίου, Βασ. Κολοβός, Νίκος Μή- Μυθιστορήματος «Η ΜΑΜΑ 

τσης, Βίκυ Νικάκη, Παν, Παππάς και Φλώρα Πενταγιώτη. ΝΑΣΤΕΝΚΑ» , για να το δια-
Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην προστασία του περιβάλ- βάσω και να του πω τη γνώμη 

λοντος του Νομού ΑιτωΝνίας. μου. 

Θα βραβευτούν για την προσφορά τους οι συμπατριώτες: Βέβαια, δεν ήταν η πρώτη 
Θωμάς Κουτσομπίνας, Γιάννης Βαρδακουλάς, Ανδρέας Μή- φορά που διάβαζα Νίκο Κου-
τσου, Μαίρη Χρυσικοπούλου και Ακακία Κορδόση . τρούλη, έτσι, ήμουν σίγουρος 

Για το Κεντρικό Συμβούλιο της ΠΑΝΣν JTως κάτι καλό θα 'βγαινε κι 
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας από τούτο το νέο του βιβλίο 

___.Α_λ_έ_ξα_ν_δ_ρο_ς_Σ_ά_β_βα_ς _____ Κ_ώ_οτ_α_ς_Σ_ε_ρε_' τ_η_ς ___ ..... και ομολογώ, ότι εντυπωσιά-

πανεπιστημιακά 
, 

τμηματα 

στο Αγρίνιο 
Δuο Πανεπιστημιακά τμή

ματα αποφασίσθηκε να δημι
οuργηθούν στο Αγρίνιο. 

Τ ο ένα είναι nρoστamas 
Περιβάλλοντος με πρόεδρο 
τον σuμπατριώτη μας Καθη

γητή Πανεπιστημίοu lωαννί
νων Αθανάσιο Παλιούρα και 
το άλλο είναι Διαχε(ρισης Φu
σικών Πόρων με πρόεδρο την 
σuμπατριώτισσα καθηγήτρια 
Κωνστανήνα Μπάω. 

Νέος , 
Υραμματεας 

στηκα τόσο, που δεν άντεξα 
στον πειρασμό να του τηλε
φωνήσω για τα «συγχαρητή

ριά μου» . 
Ο συγγραφέας-μυθιστοριο-

Τη θέση του Γραμματέα γράφος Νίκος Κουτρούλης, 
της Αδελφότητας μετά την είναι αληθινός, έστω, κι αν 
για οικογενειακούς λόγους μπλέκει μέσα στις αφηγήσεις 
παραίτηση της Πολυτίμης του το μύθο με την πραγματι-
Τσορβαντζή αναλαμβάνει ο κότητα, έστω κι αν υποχρεώ

νεται πολλές φορές να απο-
συμπατριώτης μας Γιώργος σιωπήσει πρόσωπα και πράγ-
Τσάμης του Νικολάου. ματα ή ν' αλλάξει το χρόνο 

Καλορίζικος. και το χώρο μέσα στον οποίο 
κινούνται, επειδή, στόχος του 

Προαγωγή δεν είναι η ανάδυση αυτών 
Προήχθη σε πρόεδρο Πρω- των προσώπων από την αχλή 

τοδικών ο συμπατριώτης μας του χρόνου στην επιφάνεια , 
δικαστικός Αλέκος Σάββας. αλλά, το αποτέλεσμα ~ θετικό 

Συγχαρητήρια και γρήγορα ή αρνητικό - της συμμετοχής 

σε ανώτατα δικαστικά αξιώ- τους στα τεκταινόμενα της 
ματα. εποχής και την τροπή που ----------.-;...----------1 πήρε η γενική κοινωνικοπολι-

Επι τυχίες του συμπατριώτη μας τική κατάσταση από την εν γέ
νει δραστηριότητά τους . 

Λογοτέχνη Γεράσιμου Καζάνα Το ημερολόγιο της πόρνης 
Σε Εθνικό διαγωνισμό που προκήρυξε το περιοδικό Νάστια-Κοριούκινα, ξεδιπλώ

«ΝΟΥΜΑΣ» ο συμπατριώτης μας Λογοτέχνης Γεράσιμος Καζά- νει όλες τις πτυχές της ζωής 
νας έλαβε τη διάκριση «της ιδιαίτερης μνείας στην ποίηση». της περιόδου 1923-1953 το 

Η απονομή της διάκρισης θα γίνει στην Αθήνα στην αίθουσα κλίμα που επικρατούσε και 
του πρακτορείου πνευματικής συνεργασίας με έπαθλο ένα με- την προδοσία του λαού, από 
τάλλιο ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας. τους ταγούς του... . 

Συγχαρητήρια στον συμπατριώτη μας Γεράσιμο Καζάνα και Αν θα 'θελε κανένας να κα-
ευχόμαστε πιο μεγάλες επιτυχίες. τατάξει το βιβλίο σε κατηγο-

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 
ΕΜΠΕΙ ΡΟΤΕΧΝ'ΗιΕΡΓοΆΑΒΟΣ " 

. ΚΑτΑΣΚΕΥΗΣ ΣκΕΛΕτΩΝ 'ΜπεΤΟΥ 
Τηλέφωνο: 0632 31543 

Κινητό 094 876960 

Φ INTERAMERICAN 
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ 
Γαμπρός Γεωργίου Ταξ. Κόππα 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔ ΥΤΙΚΟΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥ ΛΟΣ 

INTERAMERICAN 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

ΥΠ/ΜΑ: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350 
ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ : 94.21 .301 FAX: 94.22,852 
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ : 93.26.093 

ρία, τότε ο νους του θα πή
γαινε, όχι μόνο σε μεγάλους 
όπως το Ρομαίν Ρολάν, τον 
Ουγκώ, το Βέλμεχ Ράιχ, αλλά, 
στους μεγάλους Έλληνες 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
Πωλείται: Οικόπεδς> με 

σπίτι στο κέντρο του χωρι
ού . Πληροφορίες στα τηλέ
φωνα: 9915953 -9887117. 

Πωλείται: Αγροτεμάχιο 
4,5 στρεμ . στη θέση : «Μα
κρύλακας» τηλ. 7516164. 

Πωλείται: Αγροτεμάχιο 
2 στρεμ . στη θέση: «Κάτω 
Νησιά», τηλεφ . 7516164. 

Πωλούνται: Δύο αγρο
κτήματα 4,5 στρεμ. το κα
θένα, συνεχόμενα στη θέ
ση «Παράστα». Πληροφο

ρίες στα τηλέφωνα 
9736682 - 7517164. 

κλασσικούς, που μέσα από τη 
φιλοσοφημένη άποψή τους 
για τον κόσμο, ξεπηδούν οι 
ακατάλ υτες αρχές που διέ
πουν - και πρέπει - τις κοινω
νίες. 
Ο Νίκος Κουτρούλης, με 

ήπιο κι όχι επαναστατικό 
τρόπο, διαμαρτύρεται για όσα 
έγιναν, γίνονται και θα γίνο
νται σε βάρος των ανθρώπων 
από ανθρώπους και ανατέμνει 
τις κοινωνικο-πολιτικές δο
μές μιας εποχής που τη θέση 

του «καλού» πήρε το «κακό» 
και διαμόρφωσε μια κοινωνία 
- την ελληνική - έτσι , ώστε να 
οδηγηθεί στο τέλμα . 

Από την άλλη, ψυχογρα
φώντας τους ήρωές του, κατα
φέρνει να δώσει τις πραγματι
κές διαστάσεις της νοοτρο
πίας που επικρατούσε τότε , 
γύρω από την αξία της ζωής 
και τη θέση του ανθρώπου 
σαν οντότητα. 

Τέλος, στο πρόσωπο της 
πόρνης Νάστια, αντικαθρε
φτίζεται από τη μια η ανάγκη 
της επιβίωσης ενός ατόμου, 
που μετά από πολλές περιπέ
τειες, αναγκάστηκε να πουλά 
το κορμί της για να ζήσει κι 
από την άλλη , η πραγματική 

'Οποιοι και για οποιον
δήποτε λόγο δεν παίρνουν 
την εΦημερίδα ή έχουν αλ
λάξει διεύθυνση θα πρέπει 
να το κάνουν γνωστό στο 
Διοικητικό Συμ60ύλιο. 

Να τ' ονομάσω, κοινωνικό 
ευαγγέλιο; Εσείς αγαπητοί 
αναγνώστες θα το κρίνετε. 

ΣΤΑΘΗΣ Γ. ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ 
Ζωγράφος -Λογοτέχνης 
Τακτ . μέλος της ΔΕΕΛ 

ΕΡΓΑ ΤΟΥ 
ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ 
1) Ζωή ζημωμένη με μόχτο 
2) Οι οικοδόμοι (Μυθιστό

ρημα) 

3) Μέρες του '46 (Μυθι
στόρημα) 

4) Η απολογία (Μυθιστό
ρημα) 

5) Το αμάρτημα της Διαμα
ντούλας(Μυθιστόρημα) 

6) Κάτω απ ' το πράσινο 
καπέλο (Μυθιστόρημα) 

7) Η Μαμά Ναστιενκα 
(Μυθιστόρημα) 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΡΓΑ 
Τα ματωμένα χρόνια 

(1940-49 Έπος) 
Ποιος σκότωσε το Στέργιο 

Βουλτσίδη (Ιστορικό Μυθι
στόρημα) 

Συλλογή διηγημάτων και 
νουβέλες 

Διηγήματά του δημοσιεύ
τηκαν σε περιοδικά και εφημε
ρίδες. Είναι μέλος της Πανελ
λήνιας Ένωσης Λογοτεχνών 
και μέλος της Εταιρίας Ελλή
νων Λογοτεχνών. 

Β/ΟΜΗΧΑΝ/Α 
ΕΠΙΠΛΩΝ 

π. ΣΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Σπάρτης 61 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΤΗΛ. 9517306 

ΕΠΙΠΛΟΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 

ΕΠΙΠΛΑ 

ΠΑΝΤΟΣ 

ΤΥπον 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ 

28 11 : ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 49 - ΑΣnΡ/rΟΣ 

ΤΗΛ. 55 76560 - 55 70 785 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ε=ΟΠΛ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 



ΠΒΝΤΑΑΒφΒ 
_8 ____________________ 11 Π Ει Δ Ει Α Ει ΟIΤ!Α 1)--------------........;,---__ 
Τα αποτέλέαματα AΡΊιστεΙδη~ Mόσxo~ 
των εκλογών ο μεΥάλος δάσκαλος [ης ΔηΡοπκής 
στο χωριό μας και Λαϊκής Μουσικής ρας Παράδοσης 

Για το Τοπικό Συμβούλιο Πενταλόφου 
«ΑΓΩΝ/ΣΤιΚΗ ΔΗΜΟTlΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣ/Α» 
Υποψ. Δήμαρχος ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

Στέλιος Σεραφείμ του θεοδ. 95 
Λάκκας Χρήστος του Κωνστ. 33 
Μπλαχούρας Λάμπρος του Κωνστ. 28 
Κορδώσης Ιωάννης του Κωνστ. 27 
Δημάκης Νικόλαος του Δημητρ. 25 
Καταπόδης Χριστόφορος του Παναγ. 17 

Εκλέγονται οι δύο πρώτοι τοπικοί σύμβουλοι 
Επειδή ο συνδυασμός δεν έπιασε το εκλογικό μέτρο στα γε

νικά αποτελέσματα του Δήμου αν και πλειοΨήφισε στο Τοπικό 
Συμβούλιο, δεν εκλέγει πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου . 

«ΔΗΜΟΤΕΣ Ο/Ν/ΑΔΩΝ» 

Υποψ. Δήμαρχος ΓΕΡΑΣ/ΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΤΟΣ 
Κουτσουβέλης Γεώργιος του Παν. 84 
Βασιλόπουλος Βασίλειος του Κωνστ. 60 
Τσελίκας Γεώργιος του Ανδρέα 48 
Γούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου 21 
Αρτινός Χρήστος του Παναγιώτη 8 

Εκλέγεται ο Γιώργος Κουτσουβέλης, Πρόεδρος του Τοπικού Συμ
βουλίου και Δημοτικός Σύμβουλος. 

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤιΚΗ Κ/ΝΗΣΗ Ο/Ν/ΑΔΕ!» 

Υποψ. Δήμαρχος ΤΣ/ΡΚΑΣ Ν/ΚΟΛΑΟΣ 
Μπίκας Κωνσταντίνος του Αθανασ. 71 
Σαγρής Ιωάννης του Επαμεινώνδα 42 
Καζάκος Φιλοκτήμων του Δημητ. 28 
Σταθελάκης Κωνσταντίνος του Θωμά 19 
Τριανταφυλλοπούλου Αγγελική του Αχιλλέα 18 
Τσάμης Ανδρέας του Νικολ. 16 

Εκλέγεται ο Μπίκας Κωνσταντίνος Σύμβουλος του Τοπικού Συμ
βουλίου. 

«ΕΝΩΜΕΝΗ ΔΗΜ/ΟΥΡΓιΚΗ Δ ΥΝΑΜΗ» 
Υποψ. Δήμαρχος ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣ/ΛΕ/ΟΣ 

Κορφιάτης Σωτήριος του Παναγ. 61 
Κουλουρής Γεώργιος του Φίλιππα 38 
Κουκουρδέλης Ηλίας του Παναγιώτη 21 
Καταπόδης Παντελής του Αθανασ. 21 
Ρώσσου Ελεονόρα του Παύλου 12 
Πετρονικολός Κωνσταντίνος του Παναγ. 9 
Τσορβαντζής Γεράσιμος του Νικολάου 4 

Εκλέγεται ο Κορφιάτης Σωτήριος Σύμβουλος του Τοπκού Συμ
βουλίου. 

«Δ ΥΝΑΜΗ • ΗΘΟΣ • Ο/Ν/ΑΔΕΣ» 
Υποψ. Δήμαρχος ΤΣΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣ/ΟΣ 

Πετρονικολός Κλεόπας του Αλέξανδ . 20 
Πλαχούρης Παναγιώτης του Δημητ. 11 
Τσελίκας Γεώργιος του Λάμπρου 9 
Μερισιώτης Θεοχάρης του Ευθυμίου 7 
Μπίτσης Αθανάσιος του Δημοσθένη 7 

Δεν εκλέγεται κανένας. 

Χωριανοί μας Δημοτικοί Σύμβουλο ι 
Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του Δήμου 

ΟΙΝΙΑΔΩΝ Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται οι χωριανοί μας 
Γιώργος Κουτσουβέλης και Κώστας Σαρδελής. 

Η εφημερίδα τους εύχεται καλή επιτυχία στο έργο τους. 

Γράφει ο καλύτερους ερμπνευτές νους λαογράφους και ιστορι-
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΡΒΑΝΤΖΗΣ όπως: Νίκο Γούναρη , Κώστα κούς σε αξιόλογες εκπομπές 

Μακρόχρονπ π καλλιτε- Ρούκουνα, Νούρη, Νταλκά, όπως: .Το περιβόλι του Λαού 
χνική προσφορά του συμπα - Μαριάνα Χατζοπούλου, Δη- μας», με τον Αρτέμπ Μάτσα. 
τριώτπ μας Αριστείδπ Μόσχου μήτρη Αραπάκη , Γιώτα Λύδια, κΟι ρίζες της φυλής μας» με 
στο χώρο τπς δπμοτικής μου- τπν Ευγενία Περιωρή και με το 
σικΠς. Η παρουσία του αυτπ συγκρότπμα του Ελλάδα και 
και n συμβολή του στπ διά - Παράδοσπ» είναι συμπαραγω-
σωσπ και προβολή τπς ελλπ- γός στπν τπλεοπτική εκπομπή 
νικής δπμοτικής μουσικής, εί- κΠαραδοσιακή μουσική με το 
ναι μια προσφορά σπμαντικπ , λαϊκό στην παράδοση». 
πλούσια , πολύτιμπ, είναι μια Από το 1952 έως το 1985, 
πράξπ εθνική . προσλαμβάνεται στο Λύκειο 

Η οικογένειά του όλοι Ελλπνίδων ως Μουσικός Επι-
μουσικοί, πατέρας, ο Κώστας μελπτής και σε συνεργασία με 
Μόσχος - κλαρίνο, παππούς, ο το χορευτικό τμήμα του Λυ-
Γιάννπς Μόσχος Βιολί- κλα- κείου, παίρνει μέρος σε Διε-
ρίνο-λαούτο , προπάππους, ο θνή Φεστιβάλ χορού και μου-
Βασιλάκπς Μόσχος Κλαρίνο- σικής και εκπροσωπεί την 
Βιολί, ο οποίος ήταν αρματω- Ελλάδα σε τρεις Ολυμπια -
λός και πολέμπσε στπν έξοδο κούς αγώνες και σε πολλές 
του Μεσολογγίου . Στο χωριό διεθνείς εκδπλώσεις . 
πεντόλοΦΟ Ξπρομέρου του Καίτη Γκραίη, Γλυκερία, Το 1985 πραγματοποιώ-
Νομόύ Αιτωλοακαρνανίας Γιώργο Νταλάρα, Βίκυ Μο- ντας το μεγάλο του όνειρο 
όπου ζούσε με τπν οικογένειά σχολιού και πολλούς άλλους ιδρύει το ιιΛαϊκό Σχολείο Πα-
του και σε πλικία οκτώ χρο- αξιόλογους καλλιτέχνες . ραδοσιακής Μουσικής») που 
νών, έκανε τις πρώτες επαΦές Συνεχίζοντας τπν ανοδική λειτουργεί σαν αστική εται-
με το σαντούρι , με αποτέλε- καλλιτεχνικπ του καριέρα , ρεία μπ κερδοσκοπικπ , διαθέ-
σμα πολύ σύντομα να συμμε- πραγματοποιεί μια σειρά πχο- τοντας τις οικονομίες του κα ι 
τέχει σαν ίσος προς ίσους στπ γραφπσεων με λαϊκπ, παρα- τους κόπους μιας ολόκλπρπς 
κομπανία του πατέρα του «Η δοσιακπ και έντεχνπ μουσικΠ . ζωΠς . 
Ζυγιά») . Σε πολύ μικρό χρονικό Παίρνει μέρος σε εκατοντάδες Στο «Λαϊκό Σχολείο Παρα
διάστπμα Φάνπκε το ταλέντο δίσκους και σε δεκάδες προ- δοσιακπς Μουσικπς» του Αρι
του Αριστείδπ Μόσχου , τόσο σωπικούς, με διάφορα σμυρ- στείδπ Μόσχου διδάσκονται 
στπ δεξιοτεχνία του στο σα- νέϊκα και νπσιώτικα τραγούδια πάνω από 25 όργανα από 
ντούρι, όσο και στις μουσικές αποσπώντας χρυσούς κα πλα - τους καλύτερους λαϊκούς 
γνώσεις, που απόκτπσε μεγα- τινένιους δίσκους με τα έργα οργανοπαίχτες, καθώς και 
λώνοντας, μέσα στα δύο κέ- του, κΤα παραδοσιακά του βυζαντινπ μουσικΠ . Το με
ντρα που είχε ο πατέρας του Αρειστείδη Μόσχου», «Τον γάλο συγκρότπμα του Λαϊ
τπν εποχπ του μεσοπολέμου καιρό των τσιγγάνων» και το κού Σχρλείου Παραδοσιακπς 
στο Αγρίνιο , στο «ΚαΦέ Αμάν)) .Ελλάδα στην υγειά σου». Μουσικπς εκπροσώππσε τπν 
και το «ΚαΦέ Σαντάν)) στα Ακόμα επενδύει μουσικά διά- Ελλάδα σε πολλές διεθνείς 
οποία έπαιζαν ορχπστρες με φορα τπλεοπτικά ντοκυμα- πολιτιστικές εκδπλώσεις και 
όλα τα είδπ τπς μουσικΠς. ντέρ και συμμετέχει σε πολ- απέσπασε πολλά πρώτα 

Στπν εξέλιξπ τπς πορείας λές ραδιοφωνικές εκπομπές . βραβεία (χρυσά) και επαί-
του, παίρνει τπ στοιχειώδπ Το 1983 για λογαριασμό τπς νους. 
μουσικπ παιδεία και αρχίζει τπ τπλεόρασπς τπς Νοτίου ΑΦρι- Για τπν πολύτιμπ προ
συνεργασία με έντεχνους και κπς επενδύει μουσικά με σφορά του στπν ελλπνικπ πα
λαϊκούς συνθέτες και μουσι- λαϊκά παραδοσιακά όργανα το ραδοσιακή μουσική ο Αριστεί
κούς. Συνεργάζεται με τους έργο του Σαίξπηρ ccΌνειρο θε- δπς Μόσχος, έχει τιμπθεί από 

ρινής νυκτός», το οποίο βρα - πολλούς συλλόγους, σωμα
βεύτπκε από το Πανεπιστπμιο τεία. ΔΠμους και άλλους φο
τπς Βικτώριας (Καναδά) και ρείς, για δε τις μουσικές του 
βρίσκεται στπ μουσική συλ- γνώσεις και τπ δεξιοτεχνία 
λογπ των έργων του Σαίξππρ . του , οι ειδικοί τον αποκάλε
Συνεργάζεται με διακεκριμέ- σαν Μεγάλο Δάσκαλο. 

Ο Ίυχερός 

Βρέθηκε ο τυχερός της 
Λαχειοφόρου που διοργά
νωσε η Αδελφότητα σύμφωνα 
με το Λαϊκό Λαχείο. 

Είναι ο συμπατριώτης μας 
Γιάννης Κάππας του Τα
ξιάρχη και με το τυχερό Νο 
592 κέρδισε ένα καταψύκτη. 

Ο Γιάννης Κάππας είναι 
ενεργό μέλος της Αδελφότη
τας και έχει βοηθήσει πολλές 
φορές συμπατριώτες και φί
λους . 

Η στήλη του εύχεται πά· 
ντα υγεία και χαρά. 

Επιστροφή στις ρίΖες μας 
Η ΣυvτoνισIlKή Επιτροπή 

Τοπικών Οργανώσεων Ελλά
δας «Σ.Ε .Τ.Ο.Ε.» διοργάνωσε 

σης 28 Νοεμβρίου 1998 στο 
Ξενοδοχείο «ATHENES 
ACROPOu, Πειραιώς 1 στην 
Αθήνα συνέδριο με θέμα: «Επι· 
στροφή σος ρfzες μας». 

Στο Συνέδριο πήραν μέρος 

Ομοσπονδίες και Συνομο
σπονδίες από όλη την Ελλάδα. 

Από το Νομό Αιτωλ!νίας 
πήρε μέρος η ΠΑΝΣΥ με τον 

πρόεδρό της Aλf.κo Σάββα. 

Τις εργασίες του Συνεδρίου 

παρακολούθησε και ο πρώην 

πρόεδρος της Αδελφότητας Μι· 
χάλης ΤσορβαντΖής. 

Ι, 
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