
ΠΕΝΤΑΑΒ οφΒ 
(( Π Ει Δ Ει Α Ει Β Ι Τ! Α )) 

- - - - -Γ-

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΙΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
"' , ------ ---------------~-- - --~~~------

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 79 - 81 ΧΡΟΝΟΣ220ς 
Συνδρομή: 10 Ευρω το χρόνο 

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2005 
Ιανουcφιος 2006 10432 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.! fax: 2lO 52 41 185 

Α 
~~I ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
~ 

1~ J-I~ =:.ι:: ί~ ~ 

ο 

ΤΩΡΑ! 
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΝΕΟ Δ.Σ. 

ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ rοr.ΣΥΜοrΟΥ ΚΑΙ 

ΔΗΜIΟΥΡΓIΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ 

- Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΕΣΙΝΙΩΤΙΣΣΑΣ 

- ΤΟ ΕΥΑΟΓΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΝΕΡΑΚΙ 

- ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΖΟΥΜΕΡΑ 

- ΕΚΚΑΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ 

ο 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 
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Γεννήσεις 

Μανθα συζυγος Βασίλη Τσελίκα γέννησε αγόρι 

Σπυριδουλα συζυγος Γεωργίου Μπέκου γέννησε κορίτσι 

Όλγα συζυγος Παντελή ρωσσου γέννησε αγόρι 

Βαπτίσεις 

Σκουτέρης Βασίλης την κόρη του Θεοδωρα 

Καλυβας Δημήτριος τον γιο του Αναστάσιο 

Σκουτέρης Σπυρος την κόρη του Μαρία 

Μπλαχουρης Δημήτριος το γιο του Παναγιωτη 

Γάμοι 

Κωνσταντίνος Γεωρ. Τσελίκας με την Ελένη Ποριτσάνου 

Ευανθία Γαντζουδη με τον Αλέκο Ντουσκα 

Βασιλική Κατσουλα με τον Ευάγγελο Μπάκα 

Μάκης Ελ. Κουτσουβέλης με την Σοφια Πρωτόπαπα 

Κιτεμές Ιωάννης με την Βασιλική Κουντζή 

Θάνατοι 

Μπέκος Σπυρίδων 

- Αφιέρωμα στον αρραβώνα της συγχωριανής μας και μέλος 

του Δ.Σ της αδελφότητας Πενταλόφου Ελένης Καταπόδη 

του Σωτήρη, είχε το STAR CHANNEL καθώς ο εκλεκτός της 

καρδιά της κ. Αρναουτης ,είναι παγκόσμιος πρωταθλητής της 

πυγμαχίας στα 67 κιλά. Τους ευχόμαστε η ώρα η καλή! 

- Εγκαίνια του νέου καταστήματος Κάβα - παραδοσιακά 

προ"ίόντα, θα πραγματοποιησεί ο συγχωριανός μας Γιάννης 

Τζακωστας του Λευτέρη και η αρραβωνιαστικιά του Τζινα 

Χριστοδουλοπουλου, μέσα στον προσεχή Νοέμβριο. Η δι

εύθυνση του καταστήματος είναι επί της οδού Πλαπούτα 

18 στο Ηράκλειο Αττικής (4η στάση Πεύκης). Καλεσμένοι 

είναι όλοι οι συγχωριανοί και το τηλέφωνο επικοινωνίας εί

ναι 6972794961 (Γιάννης Τζακώστας). Τους ευχόμαστε καλές 

δουλειές! 

Διευθυνσεις συμφωνα με το Νόμο: 

Εκδότης: Δημήτρης Ευ. Κουτσουβέλης 

Ιδιοκτήτης: Αδελφότητα Πενταλοφιτων Αθηνων 

Σωκράτους 79 - 81 - 10432 Αθήνα 
τηλ./fax 210 52 41 185 

Διευθυνση Συνταξης: Κουτσουβέλης Δημήτριος 

Υπευθυνος υλης: Το Δ.Σ. της Αδελφότητας 

Συνταξη: Βασίλης Ξυστρας, 

Ιωάννης Ελ. Τζακωστας 

Σελιδοποίηση - εκτύπωση: ΠΡΟΒΟΛΕΣ 210 2011523 

ΚΩΔΙΚΟΣ: 3091 

Μικρά και ζουμερά 
- Καλεσμένη της δημοσιογράφου Α. Παναγιωταρέα στην ΝΕΤ, 
ήταν η συγχωριανή μας και ταλαντουχα στο χώρο της παρα

δοσιακής μουσικής Αρετή Κετιμέ! 

Παρά το μικρό της ηλικίας της, οι ώριμες απαντήσεις και το 

ήθος της μικρής Πενταλοφιώτισσας μας εξέπληξαν και προκά

λεσαν τον θαυμασμό μας. 

Εμείς της ευχόμαστε καλή πρόοδο και συγχαρητήρια. 

- Εντυπωσιάζει η ομάδα παραδοσιακών χορών της Γ.Ε Αγρινί
ου, όπου συμμετέχει ο γυμναστής και συγχώριανός μας Γιώρ

γος Τσελίκας. Ευχής έργο θα ήταν η δημιουργία ενός χορευτι

κου και στο χωριό μας ως διάδοση και προώθηση της παράδο

σης μας! 

- Συγχαρητήρια σε όλους τους ανώνυμους δωρητές Πενταλο
φιώτες που βοήθησαν στην δημιουργία του ναΤσκου Αγίου Ιω

άννη στον χώρο της Φανερωμένης δίπλα στο ποτάμι! Από ό,τι 

μαθαίνουμε η αναστήλωση βυζαντινών εξωκλησιών συνεχίζε
ται στο χωριό μας και έχει ανάγκη τη συνδρομή όλων μας. 

- Μια βόλτα στο χωριό μας τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων 
θα μας κάνει να νιώσουμε την θαλπωρή των ημερών στον τόπο 

καταγωγής μας! Κοντά στους δικους μας ανθρώπους, συγγε

νείς και φίλους. Ένα προσκύνημα στην Αγια- Σωτήρα μας 

γεμίζει με δύναμη ψυχής. 

- Ο Συλλογος μας μέσω της εφημερίδας μας κάνει έκκληση 
προς όλους τους υποψήφιους των δημοτικών εκλογών να επι

κοινωνήσουν μαζί μας και να δημοσιοποιήσουν τα προγράμ

ματά τους προς ενημέρωση των δημοτών ψηφοφόρων. 

- Άγνωστο γιατί, αλλά η προηγουμενη έκδοση της εφημερίδας 
δεν έφτασε στους συνδρομητές μας στο χωριό, ενώ εμείς τη 

στείλαμε μέσω ταχυδρομείου και έφτασε κανονικά σε όλους 

τους υπόλοιπους. 

- Αρκετή φασαρία έχει δημιουργηθεί με το θέμα της επανα
συστασης της Αγροφυλακής. Ελπίζουμε να είναι προς όφελος 

της ελληνικής υπαίθρου, να παρέχονται οι υπηρεσίες που αρ

μόζουν στον έλληνα αγρότη διότι είναι ένας τομέας που "πο

νάει" και θέλει ανάλογη "φροντίδα". 

- Περίεργη η παραίτηση του αντιπροέδρου της Αδελφότητας 
η οποία αφήνει πολλά ερωτηματικά και υπονοουμενα που μας 

παραπέμπουν σε άλλες εποχές. 

- 100% πληρότητα τα "PipiS rooms to let" στο χωριό, κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο. 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ 

ΚΑΠΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΑΜΟΥ 
ΚΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ 
ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΞΥΣΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΤΣΕΛΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΣΠΑΡΤΗΣ 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 

ΤΟ Δ.Σ. ΣΑΣ ΕΎΧΕΤΑΙ ΚΑλΕΣ ΣΠΟΎΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑλΉ 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 
- Δυστυχώς εκλάπη το καινούριο πολυμηχανημα ΡΑΧ, που 
αγόρασε ο Σύλλογος, μέσα από τα γραφεΙα μας. Μας έμειναν 

μόνο οι αποδεΙξεις αγοράς του ... 

- ΑπορΙας άξιο που στο γραφεΙο του Συλλόγου ενώ υπήρχε και 
ένα συσκευασμένο κλιματιστικό, δεν εκλάπη . 

- Η κλοπή έγινε τον Αύγουστο που τα περισσότερα γραφεΙα 
εΙναι κλειστα και σχεδόν όλοι λεΙπουμε σε διακοπές. 

-Έκκληση προς όλα τα μέλη και μη της Αδελφότητας εν όψη 
ανασυγκρότησης του συλλόγου για την ενεργή συμμετοχή 

τους. Επικοινωνήστε μαζΙ μας κάθε Κυριακή απόγευμα για να 

σας ενημερώσουμε. 

- Την περΙοδο του ΙανουαρΙου-ΦεβρουαρΙου ετοιμάζουμε να 
κάνουμε τον ετήσιο χορό της Αδελφότητας Πενταλόφου. Εξε

τάζουμε ήδη προσφορές από κέντρα και θα σας ενημερώσουμε 

στο επόμενο φύλο για τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης. 

Το ζήτημα απασχολεΙ αρκετά πολλούς συγχωριανούς μας δι

ότι ο χορός εΙναι πλέον παράδοση και εΙναι μεγάλη ευκαιρΙα 

συνεύρεσης για αντάμωμα και διασκέδαση των Πενταλοφιτων 

κατά το χειμώνα πέραν της οικονομικής στήριξης του . συλλό

γου μας. 

- Όσοι θέλετε να γΙνετε συνδρομητές της εφη μερΙδας του χω
ριού μας επικοινωνήστε με τα μέλη του Δ.Σ της Αδελφότητας 

ή με τη διεύθυνση της εφημερΙδας μας. 

- Όσοι επΙσης έχετε αλλάξει διεύθυνση ενημερώστε μας διότι 
διευκολύνει την αποστολή του εντύπου. 

- Πάρα πολύ σοβαρά εξετάζουμε το ενδεχόμενο μετακΙνησης 
μας από την τωρινή διεύθυνση των γραφείων μας για λόγους 

οικονομικούς, ασφαλεΙας και παροχής κοινόχρηστων υπηρεσι

ών. Το ζήτημα αυτό θα συζητηθεΙ σε ολομέλεια του Δ.Σ. 

THERMOFLER 
ΣΤΑΘΜΟΣ ArrOΚINHTQN 

<<ΙΘΑΚΗ» 
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Εκκλησιαστικά νέα 

- Με αφορμή την επιστολή του κ. Δ. Μπερερή για την πα
λαιότερη επιγραφή που κοσμούσε την εΙσοδο του Ι. Ναού 

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πενταλόφου, επικοινωνή

σαμε με τον ιερέα του χωριού μας, πατέρα Άγγελο Μπεκιά

ρη και τον ρωτήσαμε για την μαρμάρινη επιγραφή. Η απά

ντησή του ήταν ότι η ήδη κατεστραμμένη από την φθορά 

του χρόνου επιγραφή , αποτελειώθηκε κατά την πυρκαγιά, 

επομένως ήταν αδύνατη η επανατοποθέτηση της 

- Λαμπρή ήταν η δοξολογΙα κατά τον εορτασμό της Πολι
ούχού του χωριού μας στον Ιερό Ναό Μεταμορφωσης του 

Σωτήρος, στις 6 Αυγούστου. Και του χρόνου! 

- Μικρός ΝαΤσκος εις μνήμην του ΑγΙου Ιωάννου, δημιοιφ
γήθηκε στον χώρο της ΠαναγΙας Φανερωμένης, με δωρεές 

αρκετών συγχωριανών μας που θέλησαν να παραμεΙνουν 

ανώνυμοι. Η πράξη τους εΙναι συγκινητική και αποτελεΙ πα

ράδειγμα προς μΙμηση για όλους μας. Το μικρό αυτό ξωκλή

σι δημιουργήθηκε για να θυμΙζει το παλαιότερο εκκλησάκι 

στις όχθες του Αχελώου που χάθηκε από τα ορμητικά νερά 

του σε άλλες εποχες. Η προσπάθεια συνεχΙζεται για την 

ανοικοδόμηση νέου εξωκλησιού στην περιοχή του μύλου 

του ΜοΙρα, όπου υπήρχε παλιό βυζαντινό εκκλησάκι 20 τ.μ. 
Σήμερα σώζονται τα ερεΙπια του, ένα μικρό τοιχΙο Υ2 μέτρου 

και μερ ικά θεμέλια του. Το εκκλησάκι εΙχε χτιστεΙ εις μνήμην 

του ΑγΙου Νικολάου και γΙνεται προσπάθεια αναστήλωσης. 

Όσοι μπορούν και επιθυμούν να συνδράμουν σε αυτή την 

προσπάθεια μπορούν να απευθυνθούν στον ιερέα μας, πα

τέρα Άγγελο Μπεκιάρη και στο τηλέφωνο: 2632031813. 

- Στα μελλοντικά σχέδια για αναστήλωση περιλαμβάνεται 
κι ένα τρΙτο βυζαντινό εκκλησάκι αφιερωμένο στα «Εισό

δια της Θεοτόκου» που βρΙσκεται στην περιοχή του Γιόλα

κα 

- Στις 5 ΟκτωβρΙου η Ιερά Σύνοδος της ΕκκλησΙας της Ελ
λάδας τΙμησε με την ψήφο της και εξέλεξε νέο ΜητροπολΙ

τη τον Πρωτοσύγκελο και Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπό

λεως, Πατέρα Κοσμά Παπαχρήστο. ΥπηρετεΙ την ΕκκλησΙα 

και τον νομό μας πολλά χρόνια και γνωρΙζει τα χρονΙζοντα 

προβλήματά του. Του ευχόμαστε καλή δύναμη και κάθε επι
τυχΙα στο έργο του. Άξιος! 

CAPONSO 
ΚΑΦΕ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 
ΤΟΥΡΤΕΣ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ - ΓΑΜΩΝ 
ΠΑΓΩΤΑ - ΓΛγΚΑ 
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ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ 1-4-2005 ΩΣ 1-11-2005 
ΕΣΟΔΑ 

1000 € ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

1445 €. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
ΕΞΟΔΑ 

140 €. ΤΗΛ-ΦΑΞ 
60 €. ΓΙΟΡΤΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 

50 € ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 
60 € ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΤΕ 
400 € ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΙΟΥ 
400 € ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
400 € ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Το ενοίκιο των γραφείων του Συλλόγου 

πληρώνεται ως τώρα με χρήματα από τα 

έσοδα του χορού. 

Το Κλιματιστικό αγοράστηκε επίσης από 

τα έσοδα του χορού. 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

1) ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 20 € 
2) ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10 € 
3) ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 € 
4) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 10 € 
5) ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10 € 
6) ΚΕΚΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 Ο € 
7) ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 10 € 
8) ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΑΘ. ΝΙΚΟΣ 20 € 
9) ΤΣΟΡΒΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 10 € 
10) ΤΣΟΡΒΑΤΖΗ ΒΑΣΩ 10 € 
11) ΑΥΤΙΑ ΜΑΡΙΑ 10 € 
12) ΜΟΙΡΑΣ ΑΝ. ΓΙΑΝΝΗΣ 10 € 
13) ΜΠΙΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣ 10 € 
14) ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 10 € 
15) ΚΟΥΚΟΥΡΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 E€ 
16) ΡΩΣΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 10 € 
17) ΛΙΑΠΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 10 € 
18) ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 10 € 
19) ΚΟΥΚΟΥΡΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 € 
20) ΚΥΡΗΚΟΣ ΦΩΤΗΣ 10 € 
21) ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 10 € 
22) ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 10 € 
23) ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10 € 
24) ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5 € 
25) ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 10 € 
26) ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 10 € 
27) ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 10 € 
28) ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 10 € 

29) ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 10 € 
30) ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 € 
31) ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 10 € 
32) ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 € 
33) ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10 € 
34) ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 10 € 
35) ΜΕΝΙΟΣ ΤΕΓΑΣ 10 € 
36) ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 20 € 
37) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤ. 
ΦΩΤΕΙΝΗ 1O€ 
38) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤ. ΜΑΡΙΑ 20 € 
39) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 10 € 
40) ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 10 € 
41) ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10 € 
42) ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10 € 
43) ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 € 
44) ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10 € 
45) ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 € 
46) ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 € 
47) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 10 € 
48) ΓΑΤΖΟΥΔΗ ΑΛΕΚΑ 10 € 
49) ΛΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 € 
50) ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 10 € 
51) ΜΠΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 20 € 
52) ΛΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30 € 
53) ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΓΙΑΝΝΑ 15 € 
54) ΒΑΚΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 € 
55) ΚΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 € 
56) ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΣΩΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1O€ 
57) ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΗΣ 10 € 
58) ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 20 € 
59) ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 10 € 
60) ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 € 
61) ΤΣΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 € 
62) ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 € 
63) ΚΟΡΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 € 
64) ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ 10 € 
65) ΜΟΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10 € 
66) ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10 € 
67) ΚΟΡΔΟΣΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 5 € 
68) ΤΖΑΚΩΣΤΑΣ ΕΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ 10 € 
69) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 10 € 
70) ΤΖΑΚΩΣΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 10 € 
71) ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 € 
72) ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 € 

73) ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 € 
74) ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 € 
75) ΡΟΔΙΤΑΚΗ-ΚΟΝΔΥΛΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 10 € 
76) ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 € 
77) ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10 € 
78) ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10 € 
79) ΞΥΣΤΡΑΣ ΒΑΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40 € 
80) ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50 E€ 
81) ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΠ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ 10 € 
82) ΚΟΡΔΟΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10 € 
83) ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 10 € 
84) ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10 € 
85) ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 € 
86) ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10 € 
87) ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ 20 € 
88) ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 € 
89) ΒΑΚΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 20 € 
90) ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 € 
91) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΕΦΗ 10 E€ 
92) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 10 € 
93) ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 10 € 
94) ΜΠΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10 € 
95) ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ 10 € 
96)ΜΠΙΚΑ ΘΕΟΔΩΤΗ 10 € 
97) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 € 
98) ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10 € 
99) ΒΑΡΔΑΞΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ. ΝΕΦΕΛΗ 10 € 
100) ΞΥΣΤΡΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 € 
101) ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 € 
102) ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 € 
103) ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 € 
104) ΚΥΡΗΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50 € 
105) ΚΑΠΠΑΣ ΣΠ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 € 
106) ΚΑΠΠΑΣ ΣΩ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 € 
107) ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 20 € 
108) ΚΑΛΥΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 10 € 
109) ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 10 € 
110) ΤΣΟΥΚΑΛΑ-ΣΥΡΟΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 10 € 
111) ΤΣΟΥΚΑΛΑ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΕΝΗ 10€ 
112) ΤΣΟΥΚΑΛΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΜΑΡΙΑ 1O€ 
113) ΤΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 € 
114) ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10 € 
115) ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 € 

Τ ριανταφυλλόπουλος ΠαναγιώΊπς 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 

ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ 

τηλ. 69748633 13. 2109531 791 
Γρυπάρη 57 - Καλλιθέα 
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Την εποχή που διανύουμε, επικρατεί η ανασφάλεια η κρίση των αξιών και ο κόσμος επιστρέφει σε γνώριμα και οικία βιώματα από 

την παιδική του ηλικία, πράγματα που μένουν αλώβητα στον χρόνο που επιβιώνουν και μας χαρακτηρίζουν ως ανθρώπους. 
Η αδελφότητα Πενταλόφου Αθηνών και Περιχώρων, είναι ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού μας και κοντεύει τα 30 χρόνια 
λειτουργίας. 

Η αδελφότητα μας, λοιπόν, μεγάλωσε γενεές, πρόσφερε πολιτιστικό έργο και ήταν η ελπίδα και η προσδοκία για κάθε είδους βοή

θεια ώς προς το χωριό μας. 

Όταν μεγαλώναμε στο Πεντάλοφο, θυμόμασταν την εφημερίδα Πεντάλοφο - Ποδολοβίτσα να προβάλει τα σχολικά μαςεπιτεύγ

ματα ( εκθέσεις βραβεύσεις )να πραγματοποιεί εκδρομές, να φέρνει Πενταλοφιωτες στις απογραφές, να κάνει δενδροφυτέυσεις, να 
κάνει εκδηλώσεις, κεράσματα, να συμπραρήστατε σε συγχωριανούς μας που αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα, να αιμοδοτεί & να 
αγωνίζεται για τα δίκαια αυτού του χωριού. 

Μακριά από το Πεντάλοφο , κάτοικοι μακρινών τόπων πλέον, πιο ώριμοι, πιο μεγάλοι, θελήσαμε να ξαναζωντανέψουμε αυτό το 
έργο. 

Μία ομάδα νέων ατόμων ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα πριν από ένα χρόνο για να βοηθήσουμε τον σύλλογο. 

Ο σύλλογος είχε σταματήσει την λειτουργία του και εννοούμε λειτουργία όπως αναφέρει το καταστατικό μας, με την συγκρότηση 

του Δ.Σ. με συνελεύσεις με κουβέντα, οργάνωση και έργο. 

Το κάλεσμα απευθυνόταν σε όλους δυστυχώς όμως λίγοι ενδιαφέρθηκαν. Αντί για την συμμετοχή τους μας ακολούθησαν τα σχόλια 

οι επικρίσεις & οι αυθόρμητες - ατομικές ενέργειες χωρίς βάση και αναφορά. 

Το Πάσχα, περπατήσαμε στο χωριό μας, μιλήσαμε με συγχωριανούς μας, μοιράσαμε την εφημερίδα και ανταποκρίθηκαν σχεδόν 

ΟΛΟΙ οι συγχωριανοί μας. 

Άλλοι καχύποπτα μας απομάκρυναν & άλλοι μας έδωσαν αξιοσέβαστα χρηματικά ποσά μέσα από το υστέρημά τους και την καρδιά 
τους, για ενίσχυση. 

Εμείς σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ όλους θέλοντας να συνεχιστεί το έργο που κάναμε, ξεκινάμε την ανασυγκρότηση. 

Θέλοντας να βγει ένα δυνατό Διοικητικό Συμβούλιο, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και με βάσεις καταστατΙκό, κάνοντας δυνατή 

την θέση μας, απευθυνόμαστε σε ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ που αγαπάτε το χωριό. 

Ορίσαμε στις 20 Νοεμβρίου και 12 το πρωί, γενική συνέλευση όλων στα γραφεία μας, να μιλήσουμε, να προγραμματίσουμε, να 
βρεθούμε και να βάλουμε τις βάσεις για δημιουργία και ΟΧΙ για λόγια. 

Στις 20 Νοεμβρίου θα γίνει εκλογο-απολογιστική συνέλευση, θα βγάλουμε καινούριο Δ.Σ. ικανό να μας οδηγήσει έξω από το τέλμα 
και η συμβολή σας σε αυτό μπορεί να το πετύχει. 

Στο σύλλογο χωράνε ΟΛΟΙ όλες οι γενιές, όλα τα σόγια, όλες οι οικογένειες με Πενταλοφιώτικη ρίζα. Κανείς δεν υστερεί, κανείς 

δεν υπερτερεί. Το μόνο κριτήριο ως προϋπόθεση είναι η αγάπη για το χωριό μας, για το Πεντάλοφο και ΤΟ όραμα για επικοινωνία 

και πρόοδο. Το οφείλουμε στους προγόνους μας και στον ίδιο μας τον εαυτό. 

Ευχαριστούμε, σας περιμένουμε Όλους 

Δ.Σ. Αδελφότητας Πενταλόφου. 

ο Π Τ Ι ΚΑ 
ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΙΙΙΗΤΟΗΟΑΕ/Ο ~ 

έκ11Τωση 15% σ:rouς 
σUΥχωρlονοuς 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟΠΤιΚΟΣ 

Αιόλου 105 και Πανεπιστημίου (Χαυτεία) 'Ω" 3240487 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΑΜ. ΦΛΕΡΗΣ 
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ· ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 103 - ΚΑΜΙΝ ΙΑ - ΤΗΛ. 2104835515, FAX: 210 48 26 743 
Β. ΙΩΝΙΑΣ 21 - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 85 47 270 

ΟΥΝΤΡΑ 

Κουτσουβελης Στάθης 

Cl)263203~ 769 
K~νητό:6974663906 
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ΙΕΡΑ ΜΟΝΉ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΕΣΙΝΙΩΤΙΣΣΑΣ 

Σ
τον σημερινό κάμπο του Λεσινίου υπήρχε μια με

γάλη λίμνη η Κυνία που ονομάστηκε έτσι από έναν 

λόφο που έ,μοιαζε με δόντι τον Κύνιο και εισχωρού

σε στα νερα της. 

Δυτικά του λόφου υπήρχε ένα νησάκι συνολικής έκτασης 600 
στρεμμάτων και με υψόμετρο 50 μέτρων όπου στην αρχαιότη
τα φέρεται ότι ήταν ο προμαχώνας των Οινιάδων, ήταν οχυ

ρωμένο και γνωστό ως Νάσος που στην Δωρική γλωσσά ση

μαίνει Νήσος. 

Σ' αυτό το νησάκι εύρισκαν καταφύγιο κάθε είδους κατατρεγ

μένοι την περίοδο της Τουρκοκρατίας. 

Μια ομάδα κατατρεγμένων Λεσινιωτών από τον Τούρκο 

έπαρχο της περιοχής που έδρευε τότε στη Γούρια, το καλο

καίρι του 1553, ενώ είχαν γείρει να κοιμηθούν κάτω από μια 
αγριελιά, αντίκρισαν στον ορίζοντα ένα παράξενο φωτεινό 

σύννεφο που τους πλησίαζε. Ήταν βράδυ 22 Αυγούστου ξημε
ρώνοντας 23 και το σύννεφο ήρθε και στάθηκε στην κορυφή 
της αγριελιάς. Οι σαστισμένοι χωρικοί πανικόβλητοι κοιτά

ζουν στην κορυφή του δένδρου και μένουν άφωνοι από την 

θεια όψη της θεομήτορος που κρατούσε στην αγκαλιά της το 

θειο βρέφος!!! 

Όλο το βράδυ ξαγρύπνησαν σταυροκοπούμενοι και προσευ

χόμενοι. Το ξημέρωμα αντικρίζουν την εικόνα της Παναγίας 

στα φύλλα της αγριελιάς. 

Από κείνη τη βραδιά η αγρυπνία γίνεται κάθε χρόνο στον 

χώρο που εμφανίστηκε η Παναγία όπου σήμερα υπάρχει περί

βλεπτος Ιερά Μονή και το βράδυ της 22ης Αυγούστου γίνεται 

θρησκευτική πανήγυρις. 

Με το που βρίσκουν την εικόνα της Θεοτόκου οι χριστιανοί 

χωρικοί τη μεταφέρουν στην εκκλησία του χωριού τους «Ει

σόδια της Θεοτόκου" που εκείνη την εποχή ήταν μετόχι του 

Πανάγιου Τάφου και σώζεται έως σήμερα ως βυζαντινό μνη

μείο απείρου κάλους. 

Μάταια όμως διότι με το ξημέρωμα η εικόνα εμφανιζόταν στο 

νησάκι που είχε διαλέξει ως κατοικία της. 

Οι κάτοικοι του χωριού έφτιαξαν στην αρχή ένα εικονοστάσι 

και γύρω στο 1595 στις 11 Οκτώβρη έχτισαν στη θέση της 

ζαχαροπλαστείο 

είδη δώρων 

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΤΗΛ. 26320 31 464, 31 802 

ΣΑΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΗΛ: 6936 06 46 45 
ΑΘΗΝΑ 

αγριελιάς την πρώτη εκκλησούλα όπου σώζονται ως τις μέρες 

μας ο ανατολικός και νότιος τοίχος της. 

Σιγά σιγά εξελίχθηκε σε Ιερά Μονή με πολλά μετόχια ,50 μο
ναχούς, με ελαιοτριβείο, βουβάλια και μοσχάρια. 

Στα προεπαναστατικά χρόνια το νησάκι είχε ήδη μετατραπεί 

σε φρούριο με το Κάστρο του στην ανατολική περιοχή. 

Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν κλείσει με μπούκες τα αυλάκια 

που έβγαζαν στο Ιόνιο και έτσι είχαν συμπληρώσει την οχύ

ρωση της, που με δυο κανόνια (το ένα σώζεται στην είσοδο 

της Μονής έως σήμερα) είχε γίνει ένα αξιοσέβαστο οχυρό. 

Προεπαναστατικά λοιπόν η Ιερά Μονή παρείχε στους Χρι

στιανούς Έλληνες φύλαξη, περίθαλψη και χώρος αποθήκευ

σης προμηθειών από τα νησιά του Ιονίου που ήταν υπό Αγγλι

κή κυριαρχία. 

Επιχειρησιακά η φρουρά της Ι.Μ Λεσινίου έστηνε ενέδρες 

στα περάσματα προς την Ακαρνανία και είχε προξενήσει με

γάλες βλάβες στο Τούρκικο στράτευμα. 

Δυο μεγάλες ενέδρες έγιναν στο χωριό μας το Πεντάλοφο. Η 

μια στα Ραχούλια όπου κυνηγημένο το τουρκικό στράτευμα 

μετά την-πρώτη αποτυχημένη πολιορκία του Μεσολογγίου 

προσπάθησε να περάσει στην Ποδολοβίτσα από τον Αχελώο 

και εκεί στα Ραχούλα έγινε μεγάλοι μάχη και νίκη των Ελλή

νων. 

Η δεύτερη μεγάλη ενέδρα είναι στην περιοχή Καρτέρια βό

ρεια του Πενταλόφου στα περάσματα για τον Αστακό ,όπου 

κατατρόπωσαν τους Τούρκους και πήραν μεγάλη λεία σε πο

λεμικό υλικό για την υπεράσπιση της Μονής. Καρτέρια λένε 

την περιοχή έως τις μέρες μας. 

Το 1823 με εντολή του Αρχιστράτηγου Καρα"ίσκάκη τοποθε
τήθηκε φρούραρχος της Ι.Μ. Λεσινίου ο επιστήθιος φίλος του 

και άξιος στρατιωτικός ο Δημοτσέλιος ο οποίος είχε διακριθεί 

στη μάχη του Πέτα, μαζί με τον Μακρή. 

Την ίδια χρονιά προελαύνει στην επαναστατημένη Ελλάδα ο 

Μουσταής Πασάς της Σκόντρας, μετά το θάνατο του Μάρκου 

Μπότσαρη ο Ομέρ Βρυώνης περνάει το Μακρυνόρος ,ο Γιου

σούρ Πάσας τον Αμβρακικό και ο ναύαρχος Τοπάλ παραπλέει 

στην Ακαρνανία. Επικρατεί φόβος για την εξουδετέρωση των 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ Δ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ----' 

ΓΡΑΦΕ ΙΟ: ΤΗΛ. & FAX: 2631026674 - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ. 6974505634 - e-Il1ai l : rΊpaρa. l@tee.gr 

καφέ - o6ελισrήριo 

ΝΟΣΤΙΜΟΥ ΛΙΚΟ 

Κατσούλας Παvrελής 

ΠενΙάλοφο 
τηλ. 26320 3 1 464 , 31 802 
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επαναστατημένων Αιτωλοακαρνάνων και οχυρώνονται όπου 

μπορούν. 

Έτσι λοιπόν στην Ι.Μ. Λεσινιώτισσας, συρρέουν 900 οικογέ
νειες των γύρω περιοχών και ο Δημοτσέλιος οχυρώνει τη νη

σίδα. 

Ο Πάσας της Σκόντρας στην προέλαση του θέλει να κυριεύ

σει τη Μονή και το Αιτωλικό ως εύκολη λεία για ανύψωση του 

ηθικού και για να προστατεύσει τις αποθήκες που στήνει στην 

Κατοχή. 

Στην Λεσινιώτισσα η μάχη γίνεται λαμπρή νίκη των Ελλήνων 

που απωθούν τους Τούρκους από την περιοχή και βάζουν τέ

λος στα μεγάλα σχέδια του Τουρκαλβανού πασά. 

Το 1825 η εμπροσθοφυλακή του Κιουταχή ηττάται και απω
θείται στο Μεσολόγγι από την φρουρά της Μονής. 

Το 1827 μετά την κατάληψη του Μεσολογγίου με το ηθικό 
των Ελλήνων χαμηλά, πολλοί από τους Ελεύθερους Πολι

ορκημένους και όσοι Έλληνες ήταν στα γύρω χώρια οχυρώ

νονται στο Ιστορικό Μοναστήρι. Υπό την φρουραρχεία του 

Δημοτσέλιου αναμένουν τα τούρκικα ασκέρια που καταστρέ

φουν την περιοχή. 

Η εντολη που είχαν οι Τούρκοι ήταν ρητή: Κατάληψη της Μο

νής με κάθε κόστος! 

Εγκαταστάθηκαν στα υψώματα Πλάτος και Σύρνι που χωρίζο

νται από μια λωρίδα βάλτου 1500 μέτρων από το νησάκι της 
Μονής. 

Έφεραν πλοιάρια για απόβαση, ιππικό για να περάσουν ευκο

λότερα,τον βάλτο και αξιοόλογο αριθμό κανονιών. 

Για δυο μήνες κανονιοβολούσαν και εέριχναν στην Ελληνική 

φρουρά, οι άμαχοι είχαν καλύψει την δυτική πλευρή που ήταν 

εκτός του βεληνεκούς των κανονιών. 

Ένα βράδυ που προβλεπόταν ήσυχο και επικρατούσε νηνε

μία, ενώ τα πολεμοφόδια των Ελλήνων είχαν εξαντληθεί και η 

μόνη ελπίδα ήταν οι προσευχές στην Μεγαλόχαρη Υπερμάχο 

Παναγία με επικεφαλής των δεήσεων τον μακαριστό Ηγούμε

νο Ιωαννίκιο, οι Τουύρκοι ετοιμάζουν τη μεγάλη απόβαση. 

Η φρουρά του νησιού ήταν εξαντλημένη και αποφασισμένη 

να πέσει στις επάλξεις. Τα γυναικόπαιδα και οι τραυματίες 

μαζεύτηκαν στον προαύλιο χώρο μπροστά από το εκκλησάκι, 

ο ηγούμενος συγκέντρωσε όσο μπαρούτι απόμεινε με σκοπό 

να γίνει ολοκαύτωμα σαν τo~ Καψάλη στο Μεσολόγγι και τον 
Σαμουήλ στο Κούγκι . 

• 1999 
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Ο ι αμπελώνες μας βρίσκοvtαl στ:π Μαγούλα 
τεγέας, στ:ο ανατολικό τμΓ'iμα του 
Μαvtινειακού οροπεδίου , σε υψόμετρο 700 
μέτρων. Για τπν παραγωγΓ'i των κρασιών μας, 
ΛΕγκο " ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ " και ΚΟΚΚΙΝΟ 
"CABERNET-SAUNIGNON" , εφαρμόζουμε τπν 
παραδoσlαKΓ'i τεχvlKΓ'i καλλιέργειας και 
οlνοποίπσπς ελέγχοvtας αυστπρά τπ 
στρεμμαΤIKΓ'i απόδοσπ του αμπελιού κάτω 
από 800 κιλά ανά στ:ρέμμα. 
παράγεται σε περιορισμένο αριθμό φιαλών, 
Το μεγαλύτερο μέρος τπς παραγωγΓ'iς μας 
εξάγεται στις ΗΠΑ. 

Μαγούλα τεγέας Αρκαδίας 
Τπλέφωνα επικοινωνίας : 2710 544 813, 6936459721 

[ ΤΑΞΙ 

Τριανταφυλλόπουλος Σωτήριος 

Τηλ. 6944 46 79 78 
2102635532 

Ξαφνικά και ενώ οι Τούρκοι είχαν φτάσει μια αναπνοή από τα 

παράλια του λόφου μέσα στο βάλτο, οι μαχητές αντικρίζουν 

ένα μεγάλο σύννεφο, ομίχλη και χαλασμός να έρχεται προς 

το μέρος των Τούρκων. 

Ο Ηγούμενος Ιωαννίκιος το ανέφερε καθαρά: Η Παναγία 

κρατώντας καλάμια στα χέρια της ήταν επικεφαλής του και

ρικού χαλασμού και χτυπούσε με ορμή τους άπιστους. 

Ο ξαφνικός χαλασμός και η εμφάνιση της Παναγίας έδωσε . 

δύναμη στην Ελληνική φρουρά και με περίσιο θάρρος ορμάει 

στους έντρομους Τούρκους. 

Ο Δημοτσέλιος τραυματισμένος πρωτοστατεί της Ελληνικής 

αντεπίθεση ς και κατατροπώνει τους Τούρκους στα νερά των 

βάλτων. 

Με την διαφαινόμενη νίκη των Ελλήνων ξημερώνει ένα γλυ

κό πρωινό που δεν θυμίζει σε τίποτα τον κατακλυσμό της νύ

χτας. Η Θεοτόκος για μια ακόμη φορα προστάτεψε τους προ

γόνους μας και κατέστησε την Ξερά Μονή Λεσινίου απάτητη 

από άπιστου πόδι ακόμη και μετά την κατάληψη της Ιερής 

Πόλης του Μεσολογγίου. 

Σήμερα η Ιερά Μονή Παναγίας Λεσινιώτισσας, χαρίζει γαλή

νη στους κατοίκους των γύρω χωριών όπου γίνονται συχνά 

βαφτίσεις και λειτουργίες ως Ευλογία της Δικής μας Παναγί

ας, της Παναγίας της Λεσινιωτισσας. 

Το 1997 με πρωτοβουλία του Ιστορικού και Φιλόλογου Δ.Μιτ 
τάκη στήνεται στην περιοχή της Μονής μνημείο εις ανάμνη

ση του Φρούραρχου Δημοτσέλιου ήρωα και υπερασπιστή του 

τόπου μας και της μάχης του 1827. 

Του Ιωάννη Ελ. Τζακώστα 

Βιβλιογραφία: 

Παναγία η Λεσινιωτισσα Δαπάνη Ιεράς Μονής επιμέλεια Α.Γα

τσωρη. 

Λεσινι - Δημοτσελιος του Δ. Μιττάκη. Έκδοση Κοινότητας 

Αεσινιου ΠΑΤΡΑ 1997 
Εφημερίδα Πεντάλοφο - Ποδολοβίτσα 

Τεύχη: 

ΙΑΝΟΎΑΡΙΟΎ - ΦΕΒΡΟΎΑΡΙΟΎ 1998 
ΙΑΝΟΎΑΡΙΟΎ - ΦΕΒΡΟΎΑΡΙΟΎ 1995 
ΑΠΡΙΑΙΟΎ - ΜΑΙΟΎ 1993 

8άννας Φώτης 

Χωματουργικές εργασίες 
παvtός τύπου 

τηλ. 6944 41 23 96 
Πεντάλοφος 

ΕΠΙΠΛΟΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 
έπιπλα 

, 
παντος 

, 
τυπου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ 

28ης Οκτωβρίου 49 - Ασπρόπυργος 
τηλ 2 10 55 76560 - κιν. 69728831 78 
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Το ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΝΕΡΑΚΙ 

Ο τόπος μας είναι ευλογημένος, το κλίμα του, τα εύφορα εδα

φη του, τα πλούσια νερα του, δίνουν την αίσθηση της αφθονίας 

και του φυσικού πλούτου. Από το Πενταλοφο αρχίζει το φυσικό 

δέλτα του Αχελώου που εκτείνεται σε ολόκληρη την περιφέρεια 

του Δήμου Οινιαδων και εκβαλλει στα βαθια νερα του Ιονίου. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της δελταϊκής κοιλαδας ήταν τα πα

λαιότερα χρόνια οι αρχαίες λίμνες που περίζωναν τις αρχαίες 

Οινιαδες. Αποτελούσαν την φυσική οχύρωση της Πόλης και 

ήταν η Μελίτη, η Ουρία και η Κυνία. Αναφορές λένε ότι η πρω

τεύουσα του νομού το Μεσολόγγι πήρε το όνομα του από τη 

λατινική έκφραση (Messo -logga) (Μεσο - Λογγα) που σήμαι

νε αναμεσα σε λίμνες! 

Η μεγαλύτερη λίμνη ήταν η Κυνία που καλυπτε όλο τον καμπο 

του Λεσινίου. Το όνομα της το πήρε από ένα λόφο (ακρωτήρι 

παλιότερα) που ονομαζόταν Κύνιο (διότι έμοιαζε με δόντι ). 
Στις ξερές μας, την έννοια της την συνανταμε σε μια φραγκόφω

νη έκδοση της που είναι Le cinnie (Λε σινιε) που αναφώνησαν 
οι φραγκοι κατα την φραγκοκρατία στο μεσαίωνα, γεματη δέος 

στην όψη και ομορφια της μεγαλης Κυνίας λίμνης. 

Το Le cinnie έγινε Λε-σιννί και πήραν το όνομα της όλα τα εδα
φη που τότε καλυπτε όπως το γειτονικό της χωριό Λεσίνι, ο κα

μπος του Λεσινίου και η Παναγια η Λεσινιώτισσα που είναι Ιερα 

Μονή, απατητη από κατακτητή και απίστου πόδι. 

Λίγα, μόλις, μέτρα δυτικα του χωριού μας, αναβλύζουν οι πηγές 

της Λαμπρας, στην τοποθεσία που γνωρίζουμε ως "Μύλο του 

Μοίρα" ή και τοποθεσία "Τζιλένι': 

Το όνομα ''Λαμπρα'' το πήρε διότι ήταν ένας κολπίσκος με κα

ταγαλανα νερα και όλη η περιοχή φεγγοβολούσε ιδίως το καλο

καίρι έλαμπε σαν Λαμπρή. 

Η παραδοση ακόμη και μέχρι τα χρόνια μας λεει ότι εκεί βγαίνα

νε νεραιδες από την τοποθεσία Τζιλένι και χορεύανε στα φωτει

να νερα της Λαμπρας. Οι θρύλοι για τα στοιχεια και πνεύματα 

συνοδεύουν τα υγρα εδαφη της, ίσως γιατί εκεί κοντα εικαζεται 

του Ιωάννη Τζακώστα 

ότι υπήρχε αρχαίο νεκροταφείο ή ότι τα έλη έκρυβαν ματια και 

νεροβαθουλώματα που έπνιγαν τους διαβατες και οι ψυχές τους 

έμεναν στο χώρο. 

Πρόγονοί μας Πενταλοφιώτες (Ποδολοβιτσανοι) έχτισαν εξω

κλήσι εις μνήμην του Αγίου Νικολαου (κατα τον μεσαίωνα) και 

εις μνήμην της Ζωοδόχου Πηγής (για τα αναβλύζοντα ύδατα) 

στον λόφο που σώζεται στις μέρες μας απέναντι από την δεξα

μενή και ήταν χώρος εκδρομής έως πρόσφατα κατα την Καθαρα 

Δευτέρα! 

Στις πηγές της Λαμπρος αναβλύζουν ύδατα, προφανώς από 

υπόγειους παραπόταμους του Αχελώου. Απόδειξη αυτού είναι 

ότι στη θέση Κρυφό υπήρχε νερό σε μια σχισμή του βραχου που 

ήταν παντα καθαρό και δροσερό σαν να ανανεώνονταν συνε

χώς και βρίσκεται σε μια νοητή ευθεία του ποταμού με τη Λα

μπρα, το κρυφό αυτό νερό έδωσε την ονομασία στον λόφο και 

σημερινό συνοικισμό Κρυφό. 

Τα νερα που αναβλύζουν στην Λαμπρα δημιουργούν τον Αύλα

κα που ξεχύνεται στο Βαλτή ή Ταμπακοχώρι παλιότερα, διανύ

οντας τα αρχαία σύνορα της λίμνης Κυνίας στα ριζα της Καλή 

Χίτσας. 

Η συνολική παροχή των πηγών της Λαμπρας ανέρχεται σε 8-9 
κυβικα μέτρα το δευτερόλεπτο και ένα μέρος τροφοδοτεί την 

δεξαμενή του Πενταλόφου που με τη σειρα του στέλνει νερό 

στα γειτονικα χωρια Γουρια και Λεσίνι. Επίσης το αντλιοστασιο 

ύδατος στον Αη - Δημήτρη τροφοδοτεί με νερό το Δήμο Αστα
κού. 

Αναφορές μας λένε ότι δεν γίνεται σωστή κατανομή του νερού 

και οι διακοπές της υδροδότησης είναι συχνό φαινόμενο. Πρέ

πει να επισημανουμε ότι στη σημερινή εποχή αποτελεί περιβαλ

λοντικό πρόβλημα η διαχείριση των νέρών. Θα πρέπει λοιπόν οι 

αρμόδιες αρχές του τόπου να αρχίζουν να αντιμετωπίζουν πιο 

ουσιαστικα το πρόβλημα ούτως ώστε να γίνεται σωστή και πα

ραγωγική διαχείριση των νερών μας. 
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