
Η ΤερψιΘέα ¨φωνές 
και ψίθυροι¨

Τρίμηνη έκδοση του Συλλόγου
Τερψιθεατών Ναυπακτίας

Χρόνος 27ος
Αριθμός φύλλου 108

Ιανουάριος - Φεβρουάριος -  
Μάρτιος 2015

Γραφεία:
Γλάδστωνος 10 - 106 77 Αθήνα

Τηλ. - Fax: 210 38.22.513
Δικτυακός τόπος:

http://www.terpsithea.net
Διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου: terpsith@otenet.gr 

ΑΚΟΜΑ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ
Ηφετινή κακοκαιρία συνεχίζεται. Έφθασε το Πάσχα και ακόμα ν’ ανοίξει ο καιρός. Κρύο πολύ και 

συνεχείς βροχοπτώσεις έκαναν δύσκολη τη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών. Ούτε τις 
γιορτές Χριστουγέννων και Απόκρεω δεν μπόρεσαν να χαρούν. Ειδικά στα χωριά μας η θεομηνία 
προξένησε πολλές ζημιές. Μερικά χωριά κόντεψε να τ’ αφανίσει (Κλεπά κλπ). Το νερό της βροχής 
που έπεφτε ασταμάτητα μέσα σε λίγες ώρες προξένησε μικρές και μεγάλες κατολισθήσεις. 

Στην Τερψιθέα δεν είχαμε τόσο μεγάλες καταστροφές, αλλά και αυτές οι μικρές θέλουν δυναμικές 
επεμβάσεις για να μη εξελιχθούν σε μεγάλες. Χρειάζεται οπωσδήποτε η παρέμβαση του Δήμου για 
την επιδιόρθωση. Μην βιαστεί κανείς να πει ότι εφ’ όσον άντεξε το χωριό σ’ αυτή λαίλαπα, δεν έχει 
να φοβηθεί ξανά. Οι διαβρώσεις …είναι ύπουλες και εξελίσσονται σωρευτικά. Η κατολίσθηση που 
μπορεί να εμφανισθεί αργότερα, έχει αρχίσει από τώρα την υπόγεια …δουλειά της. 

Πρέπει να έχουμε σαν αρχή ότι, όπως το καλοκαίρι κόβουμε τα χόρτα για την πρόληψη πυρκα-
γιών, έτσι φροντίζουμε και για το χειμώνα την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων. Ευτυχώς από τα 
παλιά χρόνια οι κάτοικοι διαχρονικά προστάτευσαν το κεφαλάρι του χωριού από την υλοτομία. 

Επί πλέον χρειάζεται: 
1) Να διανοιχθούν, να  καθαρισθούν και να τσιμεντωθούν (ώστε να μην  απορροφάει νερό ο πυθ-

μένας τους) τα χαντάκια και τα αυλάκια που διασχίζουν το χωριό. 
2) Μάζεμα όλων των πηγαίων νερών του χωριού  και διοχέτευση αυτών στα ρέματα. 
3) Τεχνικά έργα αντιστήριξης και παροχέτευση των ομβρίων υδάτων σε όλο το μήκος των δρό-

μων τουλάχιστον μέσα στον οικιστικό ιστό του χωριού. 
Το πρόβλημα μας αφορά όλους, άτομα, συλλογικά όργανα, διοίκηση σε όλα τα σκαλιά της. Μην 

αρχίσουμε την αποποίηση ευθυνών και «πετάμε το μπαλάκι» ο ένας στον άλλο (αυτό το έργο αφορά 
το Δήμο ή αφορά την Περιφέρεια κλπ.). 

Παρεπιπτόντως είναι απαράδεκτη η κατάσταση του δρόμου μέσα στο χωριό. Με πρόσχημα την 
κρίση η διοίκηση κωφεύει σχεδόν 5 χρόνια. 

Είπαμε η Τερψιθέα ζει και θα ζει εις τους αιώνες!

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΚΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ 
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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➢ ΜΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Η πρόσφατη μεγάλη κακοκαιρία που έπληξε 
τις ανατολικές πολιτείες της Αμερικής εμπόδισε 
πολλούς από τους πιστούς, να προσέλθουν στη 
Θεία Λειτουργία  την περασμένη Κυριακή.

 Το γεγονός αυτό, ήταν η αφορμή, ο νους μου 
να ανατρέξει στο έτος 1932 –ήμουν 11 ετών– όταν 
στο χωριό μας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη Θεία 

Λειτουργία στον νεόδμητο Ιερόν Ναό του Αγίου Νικολάου. 
Πλησίαζαν οι εορτές των Χριστουγέννων και απεφασίσθη να τελεστεί η 

πρώτη Θεία Λειτουργία την ημέρα των Χριστουγέννων. Είχαν ήδη ολοκλη-
ρωθεί οι τοίχοι και η σκεπή του ναού –με την προσωπική εργασία όλων των 
χωριανών– όμως έπρεπε να μεταφερθεί χώμα, που λόγω των βροχών ήταν 
νωπό, ώστε να ισοπεδωθεί το δάπεδο εσωτερικά του ναού.

Η καμπάνα κτύπησε στις τρείς το πρωί και όλοι οι χωριανοί ήταν πα-
ρόντες.

Χωρίς θέρμανση και καθίσματα, όλοι παρέμειναν όρθιοι πάνω στο νωπό 
χώμα, με εξαίρεση τον Ιερέα και τους ψάλτες οι οποίοι είχαν την πολυτέ-
λεια (!!) να πατούν πάνω σε σανίδες!

Τους θαύμασα τότε και τους θαυμάζω ακόμη και τώρα για τα κατορθώ-
ματα τους, την πίστη και την υπομονή τους.

Άραγε είμαστε αντάξιοι των αγώνων τους ;;;  
Κωνσταντίνος Κράρας

Reading, Pennsylvania,  U.S.A.

Στολίδι Βενετσιάνικο

και της Ναυπάκτου στέμμα

πεντάζωνο και άπαρτο

μαγνήτης για το βλέμμα.

Κοιτάζει το Παναχαϊκό

χαμογελά στη Ζήρια

και γνέφει στη Βασίλισσα

που έχουν τα γιοφύρια.

Στα χέρια της κολόνες της 

τη βλέπει να υψώνει

που μάγεψε τη θάλασσα

και δυό στεριές ενώνει.

Μπροστά του γαλανό χαλί

η θάλασσα απλώνει

και το στολίζει με λευκούς

ανθούς όταν θυμώνει.

ΤΟ  ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Για χάρη του λικνίζονται

οι βάρκες στο λιμάνι

δίπλα στο φάρο το θαμπό

και τον Ανεμογιάννη.

Κι εγώ διαβάτης ταπεινός

περνώ με σωφροσύνη

να δω τις πολεμίστρες του

που στάζουν Ρωμιοσύνη.

Και να νομίζω πως θα δω

το Κίτσο το Τζαβέλα

με καπνισμένα άρματα

και άσπρη φουστανέλα.

Κι όταν κοπάζει που και που

του πολέμου η λάβα

αυτός να παίρνει αγκαλιά

μια Τουρκοπούλα σκλάβα.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ   ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Εκδότης - Διευθυντής - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Τερψιθεατών Ναυπακτίας

Γραφεία: Γλάδστωνος 10, 10677 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & Fax: 210-38.22.513
Δικτυακός τόπος: http://www.terpsithea.net, 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: terpsith@otenet.gr 

Εκδοτική Παραγωγή:                           Τηλ.: 210-34.76.090

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΕ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡ. 155/296151-20

ΙΒΑΝ: GR6001101550000015529615120
Κωδ. SHIFT Τράπεζας (BIC): ETHNGRAA

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Προκειμένου να συμπεριλαμβάνουμε στη στήλη ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ όλες τις κοινωνικές ει-
δήσεις (βαπτίσεις, αρραβώνες, γάμους, πένθη, επιτυχίες, δωρεές κ.ά), παρακαλούμε να 
μας ενημερώνετε, γιατί είναι αδύνατο να τις γνωρίζουμε με λεπτομέρειες. Μπορείτε να 
τηλεφωνείτε ή να στέλνετε φαξ στο 210-38.22.513 ή να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα 
(e-mail) στη διεύθυνση terpsith@otenet.gr.

Η Συντακτική Επιτροπή

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  Μ Ε  Τ Ο  Δ . Σ .  Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟ  ΑΠΟ ΤΙΣ 18:00 - 21:00 ΕΚΤΟΣ  ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ

ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX  210 3822513 - E-mail:  terpsith@otenet.gr

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ ................................................ 2109969542 ................................................... 6973049067
2. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ .................................................          -        .................................................... 6977776230
3. ΓΚΟΛΙΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ........................................................2110114147 ................................................... 6974048592
4. ΔΡΑΚΑΚΗ  Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ................................................. 2106915819 ....................................................6977611543
5. ΚΟΛΟΒΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ .................................................... 2109963981 ................................................... 6972052223
6. ΜΠΑΚΑΛΗΣ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ............................................. 2107773238 ................................................... 6946497614
7. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ .............................................. 2109516297 ................................................... 6932648485

Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ
¨φωνές και ψίθυροι¨

1.  Ότι θα γίνει νέα πρόταση για σύσταση ορεινού Δήμου 
Αποδοτίας.

2.  Ότι η πρώτη σύζυγος του Γιάνη Βαρουφάκη, είναι ομογε-
νής στην Αυστραλία, λέγεται Poulos και έλκει την κατα-
γωγή από το χωριό μας.
Μήπως είναι εγγονή του Σταύρου Αναγνωστόπουλου;

Κάπου άκουσα
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Ηχοληδόχος κύστη βρίσκεται στην κάτω επιφάνεια του 
ήπατος, έχει σχήμα αχλαδιού και είναι ένα «σακου-

λάκι» χωρητικότητας περίπου 30-50ml. Ο ρόλος της είναι 
να αποθηκεύει και στη συνέχεια να εκκρίνει τη χολή.

 Η χολή παράγεται στο ήπαρ και στη συνέχεια φτάνει 
στη χοληδόχο κύστη, όπου και αποθηκεύεται προσωρινά. 
Καθώς το στομάχι προωθεί τις τροφές στο έντερο η χο-
ληδόχος κύστη αρχίζει να συσπάται, ώστε να εκκρίνει τη 
χολή για να βοηθήσει στην πέψη του λίπους. 

 Όπως γίνεται και με το υπόλοιπο σώμα η χολή θα 
πρέπει να εργαστεί πιο σκληρά μετά από ένα μεγάλο γεύ-
μα. Αν υπάρχουν πέτρες στη χολή και σφηνώσουν στον 
αγωγό που συνδέει την κύστη με το έντερο θα εμποδίσουν 
την κυκλοφορία του υγρού της χολής. 

 Η χοληδόχος κύστη στην προσπάθεια να νικήσει το 

Σίσσυ Ι. Κοζώνη 
Ιατρός – Βιοπαθολόγος
Διευθύντρια Αιμοδοσίας 
στο Μαιευτήριο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 
κόρη του Στρατηγού Τεχνικού Σώματος
Ιωάννου Κ. Κοζώνη
Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου

Π έ τ ρ ε ς 

στη Χοληδόχο Κύστη

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
•   Άλλαξαν δαχτυλίδια ο Γεώργιος Αθ. Γκολιάς και 

η Irene Tsororos στην Ν.Υόρκη. Όρισαν δε την ημε-
ρομηνία γάμου στις 25 Οκτωβρίου 2015. Ευχόμαστε 
καλορίζικοι και με το καλό.

ΓΑΜΟΙ
•   Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014 έγιναν οι 

γάμοι της Ευαγγελίας Μασσαλά (κόρης της Αικατερί-
νης Κωνσταντίνου Παπαλιβερίου) και του Γιάννη Πρί-
φτη στον Ι.Ν. Αγίου Μόδεστου στο Κορωπί. Ευχόμα-
στε στο ζευγάρι να ζήσουν ευτυχισμένοι. 

•   Στις 14 Φεβρουαρίου 2015, στον Ιερό Ναό Αγί-
ων Αναργύρων στη Νέα Ιωνία ετελέσθη ο γάμος του 
Προκόπη Σπύρου του Σταμάτη και της Πολυξένης 
Σπύρου (γένους Αλ. Αγγελοπούλου) μετά της Άννας 
Μαυρουδή του Δημητρίου και της Ευαγγελίας.

Η εφημερίδα εύχεται να ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ
•   Στις  25 Νοεμβρίου 2014 απεβίωσε στην, σε 

ηλικία  50 ετών, ο Κων/νος Μαυροειδής σύζυγος Μα-
ριάννας Μπέη (γένους Χρυσούλας Κ. Καλλιαμβάκου). 
Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε την επομένη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου, Νεκροταφείου Ζωγράφου, 
όπου και ετάφη.

•   Στις 19 Δεκεμβρίου 2014 απεβίωσε σε ηλικία 
65 ετών ο Αλέξανδρος Παρασκευόπουλος σύζυγος 
Βασιλικής Κων. Β. Καλλιαμβάκου. Η νεκρώσιμη ακο-
λουθία έγινε την επομένη στον Ιερό Ναό Αγίου Νι-
κολάου, Νεκροταφείου Ζωγράφου, όπου και ετάφη.

•   Στις 21 Δεκεμβρίου 2014  ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου, Νεκροταφείου Ζωγράφου, το 
40-ήμερο μνημόσυνο του Κων/νου Μαυροειδή συζύ-
γου Μαριάννας Μπέη (γένους Χρυσούλας Κ. Καλλι-
αμβάκου).

•   Στις 4 Ιανουαρίου 2015  ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 40ήμερο μνημό-
συνο Άννας Οδ. Κοκκοτάκη.

•   Στις 25 Ιανουαρίου 2015 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Θωμά στο Γουδί το 40-ήμερο μνημόσυνο 
του Αλέξανδρου Παρασκευόπουλου.

•   Στις 7 Φεβρουαρίου 2015, ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη το εξάμηνο μνη-
μόσυνο της Βασιλικής Ιω. Ανδρεόπουλου.

•   Στις 21 Φεβρουαρίου 2015, ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Δημητρίου στη Ναύπακτο το 40ήμε-
ρο μνημόσυνο της Ελένης Γ. Τριάντη.

•    Στις 1 Μαρτίου 2015  ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το ετήσιο μνημόσυνο του 
Σπύρου Γ.  Λιανού.

•    Στις 1 Μαρτίου 2015  ετελέσθη στην Τερψιθέα 
τρισάγιο στην μνήμη του Ιωάννου Κ. Κοζώνη παρου-
σία της χήρας Ελένης και της κόρης του Βίλυ, που 
ταξίδευσαν γι αυτό το σκοπό.

•    Στις 8 Μαρτίου 2015 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Στυλιανού, στου Γκύζη, το 40-ήμερο μνημόσυνο 
του Δημητρίου Κ. Σταμάτη.

•    Στις 22 Μαρτίου 2015 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το τρίχρονο μνημόσυνο 
του Κων/νου Γ. Παπαθεοδώρου.

Η εφημερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο Θεός.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

•    Στις 18 Ιανουαρίου 2015 απεβίωσε στην Αθήνα 
η Ελένη Γ. Τριάντη, το γένος Κράρα. Η νεκρώσιμη ακο-
λουθία ετελέσθη την επομένη στην Ναύπακτο όπου και 
ετάφη.

•   Στις 28 Ιανουαρίου 2015 απεβίωσε στην Αθήνα, σε 
ηλικία 103 ετών, ο Δημήτριος Κ. Σταμάτης. Η νεκρώσιμη 
ακολουθία έγινε την επομένη στον Ιερό Ναό Αγίου Νι-
κολάου Τερψιθέας, όπου και ετάφη.

•   Στις 27 Φεβρουαρίου 2015 απεβίωσε στην Αθήνα, 
η Στέλλα Ιω. Κοζάκη. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε την 
επομένη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, 
όπου και ετάφη.

•   Στις 4 Μαρτίου 2015 απεβίωσε η Αγγελική Γ. Λια-
κώνη, γένους Κων. Δ. Καλλιαμβάκου. Η νεκρώσιμη ακο-
λουθία έγινε την επομένη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικο-
λάου Τερψιθέας, όπου και ετάφη.

•   Στις 25 Μαρτίου 2015 απεβίωσε στην Αθήνα η 
Γιαννούλα Γ. Αυλογήτου, γένους Ιω. Σωτηροπούλου. Η νε-
κρώσιμη ακολουθία έγινε στις 27 Μαρτίου 2015  στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, όπου και ετάφη.

•   Στις 26 Μαρτίου 2015 απεβίωσε στην Αθήνα ο Νι-
κόλαος Τσεργάς, σύζυγος Ελένης Τσεργά-Αρβανίτη. Η 
νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 27 Μαρτίου 2015  στον 
Ιερό Ναό Αναστάσεως Νεκροταφείου Ηλιούπολης, 
όπου και ετάφη.

Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
•   Στις 14 Δεκεμβρίου 2014 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 

Ευαγγελιστρίας Ιλίου το 40-ήμερο μνημόσυνο της Χρυ-
σάνθης Αθ. Θανασέλλου.

εμπόδιο θα συσπάται πιο έντονα με αποτέλεσμα να εμφα-
νίζεται πόνος (κωλικός) και αν αρχίσει να φλεγμαίνει θα 
εμφανιστούν τα συμπτώματα της οξείας χολοκυστίτιδας. 

 Η οξεία χολοκυστίτιδα εκδηλώνεται με πόνο στο επά-
νω μέρος της κοιλιάς και στο δεξιό πλάγιο τμήμα της. Ο 
πόνος συχνά συνοδεύεται από ναυτία και εμετούς και στις 
περισσότερες περιπτώσεις συνυπάρχει πυρετός. Σε κά-
ποιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί ίκτερος (κίτρινη 
χροιά δέρματος και ματιών). 

Η οξεία χολοκυστίτιδα αντιμετωπίζεται με διακοπή 
σίτισης από το στόμα και χορήγηση υγρών και αντιβιο-
τικών ενδοφλέβια. Η χολοκυστεκτομή (χειρουργική αφαί-
ρεση της χοληδόχου κύστεως) μπορεί να γίνει άμεσα ή 
στο μέλλον και η απόφαση αυτή εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες. 

 Προσθέστε στη διατροφή σας φυτικές ίνες. Τις φυτι-
κές ίνες τις βρίσκουμε σε τροφές όπως φασόλια, βρόμη, 
ρύζι, κριθάρι, δημητριακά, μαύρο ψωμί και στα πλούσια 
σε πηκτίνη φρούτα (π.χ. μήλα και αχλάδια). 

 Αποφύγετε τις μεγάλες ποσότητες λίπους στο γεύμα 
σας. Επιλέξτε γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλής περιεκτι-
κότητας σε λιπαρά και περιορίστε τις τροφές με υψηλή 
περιεκτικότητα σε λίπη και σάκχαρα.

 Περιορίστε τα κεκορεσμένα λιπαρά που βρίσκονται 
στα ζωικά προϊόντα, όπως βούτυρο, τυρί, κέικ, μπισκότα, 
γλυκά και αντικαταστήστε τα με ακόρεστα λίπη που βρί-
σκονται στα φυτικά έλαια, όπως ηλιέλαιο, ελαιόλαδο και 
ξηροί καρποί. 

 Πίνετε άφθονα υγρά τουλάχιστον δύο λίτρα ημερη-
σίως, όπως νερό, τσάι και άλλα ροφήματα από βότανα.

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Στην μνήμη της θείας τους Γιαννούλας Γ. Αυ-
λογήτου, δώσανε ένα χρηματικό ποσό για το 
Σύλλογο οι: Σταύρος Θ. Φινινής, Νικόλαος Αθ. 
Τσαντίλης, Νικόλαος Ιω. Τσαντίλης και Πανα-
γιώτης Σπ. Αυλόγητος.

Στις 5 Φεβρουα ρίου απεδή-
μησεν εις Κύριον ο Άγγελος 

Β. Πετσίνης. Άγγελος κατ’ όνο-
μα και βίον, όπως εύστοχα σχο-
λίασε ο Αριστείδης Κ. Βλάχος. 
Ο εκλιπών συγκίνησε όσους 
τον γνώριζαν από την περιοχή 
μας. Και είναι πολλοί αυτοί δι-
ότι ήταν αδελφός της αείμνη-
στης πρεσβυτέρας μας με κατα-

γωγή από Άνω Χώρα, είχε σύζυγο από την Ελατού, 
υπηρέτησε σαν δάσκαλος πρώτα στην Αναβρυτή και 
μετά για χρόνια στη Λιμνίστα, στη Γαυρολίμνη και 
στην Αθήνα. Ερχόταν τακτικά στην Τερψιθέα, αλλά 
σαν δάσκαλος μόνο εκτάκτως κάποιες φορές. 

«Ήσουν καλός κι ήσουν γλυκός κι είχες τις χάρες 
όλες», όπως λέει ο ποιητής. Αξέχαστε δάσκαλε δεν 
μας δίδασκες μόνο με αναλυτικά προγράμματα, μας 

δίδασκες και με το παράδειγμά σου. Δίδαξες την αγά-
πη, την καλοσύνη, την στοργή, την σεμνότητα, την 
ταπεινότητα, την εντιμότητα, την δικαιοσύνη, την 
πραότητα, την ειρήνη, την φιλοπονία, την εργατικό-
τητα, την φιλομάθεια, την επιμονή, την υπομονή, την 
στωικότητα, τον αλτρουισμό και γενικά όλα εκείνα 

ΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΕ

Ο δάσκαλος Άγγελος Πετσίνης με τους μαθητές του 
στο Δημ. Σχολείο Λιμνίστας το 1964.

τα γνωρίσματα που εξυψώνουν τον άνθρωπο. Όντας 
καλός μαθητής, στη ζωή σου εφάρμοσες το «παν μέ-
τρον άριστον» των αρχαίων. Είχες πάντα πρόγραμ-
μα στο χρόνο σου. Σαν οικογενειάρχης έδωσες πάλι 
το παράδειγμα. Έχοντας δίπλα σου την αφοσιωμένη 
σύζυγο Βασιλική βγάλατε στην κοινωνία 2 εκλεκτά 
μέλη επιστήμονες, τις κόρες σας Αικατερίνη και Αρε-
τή. Δάσκαλε «τον αγώνα τον καλόν τετήρηκας» και 
ήλθε η ώρα να ανταμειφθείς. Πιστεύω ότι εξασφάλι-
σες δίκαια την θέση σου στον Παράδεισο. Καλό σου 
ταξίδι δάσκαλε θα σε θυμόμαστε πάντα. Ελπίζουμε 
να γίνεις ο φύλακας άγγελός μας.

Σπύρος Σκαλτσάς   
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Με επτά λόγους πάνω από το Σταυρό ο Χριστός έκανε την πιο μεγαλειώδη 
διδασκαλία και δίδαξε όλους τους ανθρώπους να του μοιάσουν και να 

ακολουθήσουν στα ίχνη Του.
1ος λόγος: «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς· οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι». Ο Χριστός 

προσεύχεται πάνω από το Σταυρό Του για τους σταυρωτές Του και παρακα-
λεί τον Ουράνιο Πατέρα Του: «Πατέρα μου, συγχώρησέ τους, γιατί δεν ξέ-
ρουν τι κάνουν». Μέσα στον αβάσταχτο πόνο, που 
Του προκαλούσε το φρικτό μαρτύριο, ο Θεός της αγά-
πης, συγχώρησε τους σταυρωτές Του και μας άφησε 
ένα σπουδαίο μήνυμα: Να συγχωρούμε αυτούς που 
μας έφταιξαν.

2ος λόγος: «Ἀμήν λέγω σοί· σήμερον μετ’ ἐμοῦ 
ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ». Ο Χριστός μιλά στο ληστή, 
που βρίσκεται σταυρωμένος δίπλα Του: «Σε διαβεβαι-
ώνω με όλη την αλήθεια· σου λέω ότι σήμερα θα εί-
σαι μαζί μου στον παράδεισο». Ο Χριστός, που κατά-
λαβε ότι ο ληστής μετάνιωσε ειλικρινά για τα λάθη του, 
τον συγχώρησε και τον διαβεβαίωσε ότι θα τον πάρει 
μαζί Του στον Παράδεισο. Έτσι ο ληστής έγινε ο πρώτος 
πολίτης του Παραδείσου. Αυτό φανερώνει ότι ο Χρι-
στός δέχεται κοντά Του όσους τον πλησιάζουν με ειλι-
κρίνεια και μετανοούν κάθε μέρα για τις αμαρτίες τους.

3ος λόγος: «Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου… ἰδού ἡ μή-
τηρ σου». Κάτω από το Σταυρό Του βρίσκονται γεμάτοι 
πόνο και θλίψη η Παναγία Μητέρα Του και ο μαθητής 
Του ο Ιωάννης. Ο Χριστός τους βλέπει και λέει στη Μη-
τέρα Του: «Γυναίκα, να ποιος θα είναι ο γιος σου από δω 
και πέρα». Ύστερα γυρίζει προς τον Ιωάννη και του λέει: «Να 
η μητέρα σου». Με τα λόγια Του και το θεϊκό Του παράδειγμα ο Χριστός μας 
ανοίγει τον όμορφο δρόμο της αγάπης και του σεβασμού προς τους γονείς και 
τους συγγενείς.

4ος λόγος: «Διψῶ». Το Θεϊκό και Τίμιο Αίμα του Χριστού έτρεχε πάνω 
στο Σταυρό. Ο πυρετός Του ανέβαινε. Τα σπλάχνα Του καίγονταν από τον 
αφόρητο πόνο. Και τότε ο Χριστός πρόφερε μια μικρή λέξη με μεγάλο νόη-
μα: «Διψώ». Τότε οι άγριοι στρατιώτες βούτηξαν ένα σφουγγάρι σε ξύδι και 
χολή και το έφεραν στα χείλη Του. Όμως ο Χριστός δεν ήπιε. Γιατί; Πάνω στο 

Επιμελείται ο Τερψιθεάτης Ιερομόναχος π. Νεκτάριος Ιωάννου Γκολιόπουλος

Σταυρό διψούσε βέβαια αφόρητα, αλλά συγχρόνως είχε και μια αλλιώτικη 
δίψα. Διψούσε, όχι τόσο για νερό, όσο για τη σωτηρία των ανθρώπων.

5ος λόγος: «Θεέ μου, Θεέ μου, ἱνατί μέ ἐγκατέλιπες;» Ο Χριστός επάνω 
στο Σταυρό σήκωσε όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Και ήταν τόσες 
πολλές οι κακίες που σήκωσε, ώστε φάνηκε σαν ο πιο αμαρτωλός άνθρω-
πος του κόσμου. Ως τέλειος άνθρωπος, φωνάζει εκείνη την στιγμή γεμάτος 

πόνο: «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;». 
Πόσο φοβερό πράγμα είναι η αμαρτία μας και πόσο 
μεγάλη η αγάπη του Χριστού μας!

6ος λόγος: «Τετέλεσται». Το φρικτό Του μαρτύριο 
παίρνει τέλος. Το έργο Του πάνω στη γη, που ξεκίνησε 
όταν γεννήθηκε στη φάτνη της Βηθλεέμ, έφτασε στο 
τέλος του. Ό,τι είχε να διδάξει και να πει στους ανθρώ-
πους, το είπε. Είναι ο Νικητής. Θυσιάστηκε για τα πλά-
σματά Του. Μας άνοιξε το δρόμο της ευτυχίας και της 
χαράς, το δρόμο για τον Παράδεισο. Από δω και μπρος, 
για όποιον αγαπήσει και ακολουθήσει το Χριστό, αρχί-
ζει μια νέα ζωή. Από δω και πέρα αρχίζει η Ανάσταση!

7ος λόγος: «Πάτερ, εἰς χεῖρας σου παρατίθεμαι τό 
πνεῦμα μου». Ο τελευταίος λόγος του Χριστού, λίγο 
πριν εκπνεύσει πάνω στο σταυρό. Μιλά στο Θεό Πατέ-
ρα Του:«Πατέρα μου, γεμάτος ελπίδα και εμπιστοσύ-
νη στα χέρια Σου παραδίδω την λογική και αθάνατη 
ψυχή μου». Δεν ήρθε κανένας άγγελος να πάρει την 
ψυχή του Χριστού. Μόνος Του, με την ελεύθερη θέ-
λησή του την παραδίδει στον Πατέρα. Ο Χριστός ήρθε 
στη γη, έγινε άνθρωπος, έκανε θαύματα, κήρυξε, υπη-
ρέτησε το θέλημα του Ουράνιου Πατέρα Του. Σ’ αυτόν 

λοιπόν επιστρέφει πάλι και σ’ Αυτόν παραδίδει την ψυχή Του. Με τα λόγια 
αυτά ο Κύριος μας διδάσκει ότι όλη η ζωή μας ανήκει στο Θεό. Το θέλημά Του 
πρέπει να εφαρμόζουμε πάντοτε, και στα δικά Του χέρια να εμπιστευόμαστε 
τη ζωή μας.

Με τις σκέψεις αυτές εύχομαι ολόθερμα στους αγαπητούς μου Τερψιθεάτες 
και σ’ όλους τους αναγνώστες της εφημερίδος μας, ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

Οι επτά λόγοι του Χριστού πάνω στο Σταυρό

«Εξεδήμησεν εις Κύριον» στις 17 Δεκεμβρίου 2014 
σε ηλικία 65 ετών ο Αλέξης Παρασκευόποuλος. 
Ήταν γαμβρός της Τερψιθέας, σύζυγος της Βασι-
λικής, θυγατέρας του Κώστα και της Ρίνας Καλλι-
αμβάκου. Ήταν διακεκριμένος επιστήμων (πολιτι-
κός μηχανικός πτυχιούχος του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, 
με περαιτέρω λαμπρές μεταπτυχιακές σπουδές στο 
εξωτερικό), επιτυχημένος επαγγελματίας με πολ-
λαπλή δραστηριότητα, άριστος οικογενειάρχης, 
τρυφερός σύζυγος, στοργικός πατέρας, υποδειγ-
ματικός γιος και αδελφός, πιστός φίλος, και προ 

πάντων θαυμάσιος, σωστός, ξεχωριστός, «χαρίεις», κατά την έννοια που 
αποδίδει στον όρο ο Μένανδρος, Άνθρωπος. Σεμνός, πειθαρχημένος, πρά-
ος, μειλίχιος, προσηνής όσο χρειαζόταν, εξαίρετος συζητητής, λόγω της ευ-
ρυμάθειάς του, που εκτεινόταν πολύ πέρα από το επαγγελματικό γνωστικό 
του αντικείμενο, σθεναρός στην αντιμετώπιση των πολλών και ποικίλων 
προβλημάτων, μεθοδικός, συστηματικός σε όλα του. Διακρινόταν για την 
εργασιομανία του, την τελειομανία του, την μοναδική του ικανότητα στην 
εξεύρεση λύσεων, την επιτηδειότητά του στην ανάπτυξη και τεκμηρίωση των 
απόψεών του, την τόλμη και παρρησία με την οποία τις υπεστήριζε, και ακό-
μη για την ευταξία του, την εντιμότητά του, τις πεποιθήσεις του περί αξιο-
κρατίας, τη συνολική βιοθεωρία του, τη φιλοσοφία του. Η όλη του πολιτεία 
άφηνε να φανερώνεται ανάγλυφα η προίκισή του με σωστές αρχές, που ήταν 
απότοκες· εξαιρετικής οικογενειακής αγωγής και ευρύτερης παιδείας, αλλά 
και σπουδαίου χαρακτήρα. Όσοι είχαν την τύχη να συγκαταλέγονται μεταξύ 
των φίλων του, όπως ο γράφων, απολάμβαναν τη συντροφιά του, έβγαιναν 
απ’ αυτή ωφελημένοι, πολλές φορές ενθουσιασμένοι. 

Τον έπληξε εδώ και αρκετά χρόνια η βαριά μάστιγα της εποχής μας. Την 
αντιμετώπισε με απαράμιλλο ψυχικό σθένος, με αξιοθαύμαστη καρτερικό-
τητα και τεράστια υπομονή. Πάλεψε με πίστη, εναντιώθηκε, δεν το έβαλε 
κάτω, αγωνίσθηκε γενναία, κοίταξε κατάματα τον αδυσώπητο, ανάλγητο 
εχθρό του, την ασθένειά του. Πάνω απ’ όλα επέδειξε αξιομίμητη αξιοπρέ-

πεια, περηφάνεια, καλώς νοούμενο εγωισμό. Δεν ήθελε να καταστήσει τους 
άλλους, ούτε ακόμα και στενούς του φίλους, κοινωνούς του προβλήματός 
του. Δεν ανεχόταν, δεν καταδεχόταν να τον λυπούνται. Έδειξε και σ’ αυτό 
τον αγώνα το ψυχικό του μεγαλείο! Όπως, όμως, είναι πάντοτε μοιραίο και 
αναπόφευκτο, νικητής στον αγώνα αυτό βγήκε - φεύ - ο θάνατος. Το μόνο, 
άλλωστε, βέβαιο στη ζωή για τον καθένα από τη στιγμή που θα δεί το φώς 
του μάταιου αυτού κόσμου είναι ο θάνατος. Η κακή μοίρα, η Άτροπος, έκοψε 
το νήμα της ζωής του Αλέξη σε μια ηλικία μεστή, ενώ βρισκόταν στο απόγειο 
της ακμής του, σε μια φάση που ήταν αφοσιωμένος στο έργο του και στην 
προώθηση και προετοιμασία του εξ ίσου λαμπρού νέου επιστήμονος γιού 
του, στην στήριξη της κόρης του, των πολυαγαπημένων του παιδιών, που 
αποτελούσαν μαζί με τη λατρευτή του σύζυγο, την Βάσω του, τον σκοπό της 
ζωής του, το ίδιο του το είναι, χωρίς, βεβαίως, ποτέ να παραβλέπει την υιική 
του αγάπη προς τη σεβάσμια μητέρα του και την αδελφική στοργή προς την 
αδελφή του. 

Ο Αλέξης θα λείψει πολύ από την οικογένειά του, τους συγγενείς του, 
τους φίλους του, τους γνωστούς του, όλους μας. Αλλά δεν θα λησμονηθεί. 
Δεν πεθαίνει, άλλωστε, κανείς όταν ζεί στις καρδιές αυτών που μένουν. Και 
στις καρδιές τις δικές μας, όλων όσοι είχαν την καλή τύχη να τον γνωρίσουν, 
να τον αγαπήσουν, να εκτιμήσουν το ανεπανάληπτο ήθος του, τον αδαμά-
ντινο χαρακτήρα του, την ανθρωπιά του, τα προσόντα με τα οποία αφειδώς 
τον είχε προικίσει η φύση, θα ζεί πάντοτε. Και ο δικαιοκρίτης, Πανάγαθος 
Θεός θα τάξει την ψυχή του εν σκηναίς δικαίων, εν κόλποις Αβραάμ θα την 
αναπαύσει. Και όλοι εμείς οι ζώντες οι περιλιπόμενοι που παρακολουθήσαμε 
ευλαβικά την θλιβερή Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Κων-
σταντίνου και Ελένης του Κοιμητηρίου Ζωγράφου, τα σοφά παραμυθητικά 
λόγια της εξόδιας ακολουθίας, όταν όδευε προς την αιωνιότητα, προς τους 
ανθηρούς λειμώνες του Παραδείσου, εκεί «όπου ουκ έστι πόνος, ου λύπη, 
ου στεναγμός, εκεί όπου η ζωή είναι ατελεύτητη», το μόνο που μπορούμε να 
υποσχεθούμε είναι ότι δεν θα τον ξεχάσουμε και να ευχηθούμε να χαρίσει ο 
Θεός την εξ ύψους παρηγορία Του στην λατρεμένη σύζυγό του, στα αγαπη-
μένα του βλαστάρια, στις πονεμένες μητέρα και αδελφή του, σε όλους τους 
συγγενείς του, σε όλους τους φίλους και γνωστούς. Η μνήμη του ας είναι 
αιώνια. -

Κωνσταντίνος Ε. Μπακάλης

Αλέξης Παρασκευόπουλος
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Ά ν ο ι ξ η  σ τ ο  χ ω ρ ι ό  μ α ς
Αν και η Άνοιξη είναι η ωραιότερη εποχή του 

χρόνου, για τους χωριανούς των περασμέ-
νων δεκαετιών, να μην πούμε και αιώνων, η ζωή 
είχε και πολλές δυσκολίες. Με τον πρώτο μήνα 
της Άνοιξης, τον Μάρτη, άρχιζαν οι αγροτικές 
δουλειές παντός είδους. Ύστερα από το χειμώ-
να, έπρεπε ν’ ασχοληθούν με τα διάφορα σπαρτά 
και φυτέματα σε χωράφια και κήπους, καθώς και 
με τα ζωντανά, να τα βγάλουν πλέον στη βοσκή.

Άρχιζε και η Σαρακοστή. Μετά του Ευαγγελι-
σμού ετοιμάζονταν και για το Πάσχα... Οι νοικο-
κυρές έπρεπε ν’ ασχοληθούν και με το καθάρι-

σμα του σπιτιού. Τη δε 
Μεγάλη Εβδομάδα, την 
αφιέρωναν στην Εκκλη-
σία. Την Μεγάλη Τετάρτη 
πήγαιναν στο Ευχέλαιο. 
Την Μεγάλη Πέμπτη το 
πρωΐ συνήθως, έβαφαν 
τ’ αυγά και το βράδυ πή-

γαιναν στα Δώδεκα Ευαγγέλια. Τη Μεγάλη Παρα-
σκευή πήγαιναν στον Επιτάφιο. 

Τον Επιτάφιο τον στόλιζαν με λουλούδια, που 
είχαν οι χωριανοί στις γλάστρες και τους κήπους, 
αφού την Άνοιξη το χωριό ήταν όλο μες στα 
λουλούδια και τ’ αγριολούλουδα παρουσίαζαν το 
μεγαλείο της φύσης, το οποίο δεν είναι δυνατόν 
να το περιγράψει κανείς με λόγια. Χίλια - μύρια 
χρώματα στόλιζαν και την πιο μικρή ξερολιθιά. 
Φυσικά, το Μεγάλο Σάββατο, με την Ανάσταση 
του Χριστού, οι χωριανοί γιόρταζαν το μεγάλο 
γεγονός. Όλη την ημέρα της Λαμπρής, το «Χρι-
στός Ανέστη» το ζούσαν και το γιόρταζαν με 
τραγούδια, χορούς και υπέροχα φαγητά, αφού 
όλη τη Σαρακοστή, με τη νηστεία και τη Μεγάλη 
Εβδομάδα, από των Βαΐων ως την Ανάσταση, εί-
χαν ζήσει το Θείο Δράμα.

Όλες εκείνες οι γυναίκες, που οι περισσότερες 
ήταν αγράμματες, ήξεραν τα πάντα γύρω από τη 
ζωή του Χριστού και, ειδικά, οι γιαγιάδες (βάβες), 
οι οποίες μιλούσαν στα παιδιά για τον Άννα, τον 
Καϊάφα, τον Πιλάτο…, γιατί οι γονείς δεν έβρι-
σκαν χρόνο, απασχολημένοι καθώς ήταν με τις 

δουλειές του σπιτιού και τις αγροτικές εργασίες. 
Οι μητέρες είχαν, επί πλέον και το μαγείρεμα στο 
σπίτι και, μάλιστα, χωρίς ηλεκτρική κουζίνα και, 
επίσης, ζύμωναν κι έψηναν το ψωμί στη γάστρα, 
το οποίο είναι μια χρονοβόρα διαδικασία.

Το Πάσχα, αν η 
οικογένεια έσφα-
ζε αρνί, έπρεπε να 
ετοιμαστεί και το 
κοκορέτσι. Συγχρό-
νως, έψηναν πίττες 
στη γάστρα και ετοί-
μαζαν το λαμπρόψωμο και γλυκά ή κουλούρια. 
Έπρεπε, βέβαια, να ετοιμαστεί και η μαγειρίτσα, 
αφού γυρίζοντας από την Ανάσταση έπρεπε να 
καθίσουν στο τραπέζι. Όλα τότε γίνονταν χω-
ρίς να υπάρχει ηλεκτρικό. Η Εκκλησία φωτιζόταν 
μόνο με τα καντήλια και τα κεριά.

Η συνταγή της 
μαγειρίτσας είναι 
σχετικά εύκολη:

Υλικά: μία συ-
κωταριά και λίγα 
έντερα, μία καρ-
διά μαρουλιού, ένα 
ματσάκι άνηθο ή, ακόμα καλύτερα, αν υπάρχει, 
μάραθο, ένα ματσάκι κρεμμυδάκια φρέσκα, μισό 
φλυτζάνι του τσαγιού ρύζι, ένα φλυτζάνι του καφέ 
λάδι, αλάτι, μαύρο πιπέρι και, για το αυγολέμονο, 
ένα λεμόνι κι ένα αυγό.

Εκτέλεση: πλένουμε καλά τη συκωταριά και 
τα έντερα, αφού τα γυρίσουμε πρώτα με κάποιο 
εργαλείο (στο χωριό συνήθως τα γύριζαν με το 
αδράχτι της ρόκας). Καλό είναι η συκωταριά και 
τα έντερα να πάρουν μια βράση και να πεταχτεί 
το πρώτο νερό. Κατόπιν τα ψιλοκόβουμε, πλέ-
νουμε και καθαρίζουμε και τα λαχανικά, τα ψι-
λοκόβουμε και τα βάζουμε όλα μαζί να βράσουν 
στην κατσαρόλα, με το νερό να τα σκεπάζει καλά. 
Όταν βράσουν, προς το τέλος, ρίχνουμε το ρύζι 
και το λάδι. Πριν την κατεβάσουμε από τη φωτιά, 

ρίχνουμε το αυγολέμονο, το πιπέρι και το αλάτι. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο η μαγειρίτσα γίνεται ελαφριά 
και, μετά τη νηστεία, δεν πειράζει στο στομάχι. 
Σερβίρεται, δε, ζεστή.

Με την Άνοιξη συνδέονται και πολλά ήθη και 
έθιμα, ενώ υπάρχουν και πολλές παροιμίες.

Του Πάσχα και της Μεγάλης Εβδομάδας, προ-
ηγείται ο Ευαγγελισμός, που συμπίπτει με την 
Εθνική μας Επέτειο, ενώ ακολουθούν πολλές με-
γάλες γιορτές.

Μετά το Πάσχα και την Κυριακή του Αποστό-
λου Θωμά, υπάρχουν, μέσα στην Άνοιξη, η γιορτή 
του Αγίου Γεωργίου, στις 23 Απριλίου, της Αγίας 
Ειρήνης, στις 5 Μαΐου, των Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης στις 21 Μαΐου. Ακόμη, την δεύτερη 
Κυριακή του Μάη, γιορτάζεται και η ημέρα της 
μητέρας. όλες τιε μέρες γιορτές. 

Πριν απ’ όλ’ αυτά, την πρώτη Μαρτίου, έβαζαν 
το «Μάρτη», πιο πολύ στα παιδιά. Ο «Μάρτης» γι-
νόταν από άσπρη και κόκκινη κλωστή, τον έδεναν 
στο χέρι των παιδιών και στο τέλος του μήνα τον 
έβγαζαν και τον πέταγαν στη σκεπή του σπιτιού 
να τον πάρουν τα χελιδόνια για τη φωλιά τους.

Η Πρωταπριλιά είναι συνυφασμένη με τα ψέ-
ματα.

Την Πρωτομαγιά ετοί-
μαζαν στεφάνια και στό-
λιζαν τις πόρτες με λου-
λούδια. Φυσικά, η Πρω-
τομαγιά στο χωριό μας, 
παλιότερα, δεν είχε καμιά 
σχέση με την πρωτομα-
γιά όπως την γιορτάζουν 
στην εποχή μας και μάλιστα στις πόλεις.

Δεν περιγράφεται εύκολα μέσα σε λίγες γραμ-
μές η Άνοιξη στο χωριό μας, με τις φανταστικές 
διαδρομές προς τα χωράφια, μέσα από τα μο-
νοπάτια, τα γεμάτα αγριολούλουδα με μεθυστικά 
αρώματα, ακούγοντας το κελάηδημα των πουλιών 
και τη φλογέρα κάποιου βοσκού που είχε βγάλει 
το κοπάδι του να βοσκήσει το φρέσκο χορτάρι.

Ας αναλογιστούμε εκείνους τους ανθρώπους, 
τους χωριανούς μας, που με την εργασία του 
στην ύπαιθρο τη Άνοιξη, ετοίμαζαν τ’ αναγκαία 
για το χειμώνα, ώστε η οικογένειά τους να ’χει 
όλα τα χρειαζούμενα. Δεν ήξεραν από κρίση και 
φρόντιζαν με τη δουλειά τους και τον ιδρώτα 
τους να περνάει καλά η φαμελιά τους. Η τεχνολο-
γία, ίσως, έκανε πιο εύκολη τη ζωή, αλλά, πού είναι 
οι χωριανοί; Όσοι πάνε για Πάσχα τώρα στο χω-
ριό, πρέπει να πάνε με το αυτοκίνητο φορτωμέ-
νο τρόφιμα, από το αρνί μέχρι το αλατοπίπερο. 
Φθάνει κανείς να σκέπτεται ότι είναι προτιμότε-
ρο να μένει με τις χαρούμενες αναμνήσεις, παρά 
να βιώνει τη μελαγχολία της εγκατάλειψης.

Καλό Πάσχα!
Βασιλική Σαλούρου - Τροβά
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Την Κυριακή μετά τα Φώτα, στις 18 Ιανουαρίου 2015, έκοψαν οι Τερ-
ψιθεάτες την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα τους. Το Γραφείο του Συλλόγου 

στην Γλάδστωνος γέμισε. Η ώρα πέρασε ευχάριστα με καλή διάθεση από 
όλους, συζητώντας για θέματα του χωριού μας και όχι μόνο, πίνοντας το 
τσιπουράκι. Φέτος  μας τίμησε και ευλόγησε την Πίτα μας, για πρώτη φορά 
αντί του πατέρα Ηλία, ο εφημέριος της Ζωοδόχου Πηγής π. Σπυρίδωνας. 
Μάλιστα στο λόγο του έδειξε εντυπωσιασμένος από τη προσέλευση τονί-
ζοντας ιδιαίτερα τον ελάχιστο, μονοψήφιο, αριθμό ατόμων σε παρό μοιες 

Αυτά δεν πρέπει να τα λέμε 
«κούλουμα» αλλά «τούλουμα». 

Δυστυχώς φέτος ο καιρός μας τα 
χάλασε. Θα μου πείτε δεν σταμά-
τησε και καθόλου, τα κούλουμα θα 
εξαιρούσε! Μουλιάσαμε φίλοι μου 
από τη βροχή. Όμως «όταν θέλει 
νύφη και γαμπρός τύφλα νά ’χει …ο 
καιρός». Έτσι λοιπόν έκανε την εμ-
φάνιση στο χωριό η Φατμέ, με τον 
φερετζέ της και τα ούλα της, τρελά 
ερωτευμένη όπως φαίνεται (βλέπε 
φωτογραφία). Ήθελε να φάει, να 
πιεί και να χορέψει. 

Γρήγορα όμως η επιτόπια τρόικα 
την έβαλε στη θέση της. Της φόρ-
τωσε μια κουτάλα και την έστειλε 
να …σαλαγάει τα φασόλια μέσα 
στο καζάνι. Δυστυχώς δεν υπήρχε 
άλλη διέξοδος. Έπιασε το υπόστε-
γο στου Βλάχου και έφτιαξε μια 
πεντανόστιμη φασολάδα. Μιλάμε 
ότι λόγω καιρού δεν την τρώγαμε, 
την πίναμε· με το χαρακτηριστικό 
ρούφηγμα. Νά ’ναι καλά ο Παναής, 
ζεσταθήκαμε. 

Τη συνέχεια την ανέλαβαν τα τσί-
πρα. Δεν καταλάβατε, όχι στου Τσί-
πρα, στου Γιάννη και στου Άγγελου 
τα ήπιαμε. Ναι ήπιαμε «τσίπουρον 
το τερψιλαρύγγιον» για να ζεστα-
θούμε λίγο. 

ΚΟΥΛΟΥΜΑ … ΜΕ ΤΟ ΤΟΥΛΟΥΜΙ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
εκδηλώσεις, δίνοντας ταυτόχρονα τα συγχαρητήριά του στο σύλλογό μας. 
Το νόμισμα φέτος έπεσε στο χωριό μας, την Τερψιθέα, της ευχόμαστε να 
είναι γούρικο για το 2015. Θα θέλαμε να σημειώσουμε, ότι σε κάποιες εκ-
δηλώσεις δεν είναι απαραίτητο να συμβεί κάτι το ξεχωριστό για να είναι 
επιτυχείς. Η προσέλευση, η συνάντηση, ο αδελφικός χαιρετισμός από 
μόνα τους είναι επιτυχία, είναι είδηση. Το μαρτυρούν τα απλόχερα χαμό-
γελα όλων μας. Συμπατριώτες ευχόμαστε: «Ευτυχισμένο το 2015 και του 
χρόνου!».

Σε όσους και όσες δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν έγινε διανομή κατ’ οί-
κον (delivery). Η Τερψιθέα ποτέ δεν πεθαίνει. Αυτό να το φωνάξουμε μή-
πως και ξυπνήσουν όσοι βιάζονται να τη σβήσουν. 

Και του χρόνου αδέλφια!

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανταπόκριση είναι του δαιμό νιου. Όλα ...τα λεφτά κυριο-
λεκτικά!)
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Μεγάλη επιτυχία είχε ο χορός-συνεστίαση του Συλλόγου μας και φέτος. 
Πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2015, στην ίδια αίθουσα εκ-

δηλώσεων όπως και πέρυσι «Λιθαρίτσια», στο Άνω Ελληνικό. Οι Τερψιθε-
άτες και οι φίλοι τους πέρασαν μια όμορφη βραδιά, απολαμβάνοντας τη 
συνεύρεση πρώτα από όλα, που είναι και ο στόχος της εκδήλωσης, παράλ-
ληλα με το εξαιρετικό μενού και την ποιοτική ορχήστρα. Η προσέλευση 
ήταν και φέτος μεγάλη φθάσαμε τα 180 άτομα. Κάποιοι λόγω υποχρεώσε-
ων δεν μπόρεσαν εφέτος αλλά είδαμε με μεγάλη χαρά κάποιους άλλους και 
μάλιστα ύστερα από καιρό, οπότε το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο αναδεικνύ-
οντας την δυναμική των απανταχού Τερψιθεατών!  Η τιμή ίδια κατά άτο-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  Η  ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
μο στα 15€. Η λαχειοφόρος, χάρις στους φίλους χορηγούς μας, πήγε πολύ 
καλά ενισχύοντας το ταμείο του συλλόγου σε πολύ δύσκολες εποχές.  Εν 
τέλει παρ’ όλη την κρίση, βλέπουμε ότι ο κόσμος στηρίζει τις Συλλογικές 
εκδηλώσεις. Γι’ αυτό να μην είμαστε απαισιόδοξοι κάποιοι, για το μέλλον 
των εκδηλώσεων και του Συλλόγου γενικότερα. Και του χρόνου αδέλφια!  

Υ.Σ. Ευχαριστούμε θερμά τους κους Καραΐσκο Γεώργιο, Βελέντζα Βασίλειο, 
Λυπαράκη Γεώργιο, Κονιδάρη Βασίλειο, Φινινή Σταύρο, Παπαθεωδόρου 
Ιωάννη, τα οπτικά Ταρτάρας τις κες Δρακάκη Τασούλα, Αρβανίτη Βούλα  
για τις ευγενικές τους χορηγίες στην λαχειοφόρο. 
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TO  Σ Ο Ϊ  Μ Α Σ  ( K Σ Τ ΄ Μ Ε Ρ ΟΣ )
Γράφει ο Σπύρος Θ. Σκαλτσάς

Όταν ξεκίνησα την καταγραφή του πρώτου οίκου Παπαδόγιαννου, στο 
65ο φύλλο της εφημερίδας, δεν φανταζόμουνα την πολυδιακλάδω-

ση και τον πληθυσμό του δένδρου αυτού. Όσο προχωρά η έρευνα, όλο 
και ανακαλύπτω άγνωστα πρόσωπα. 
Ένα μεγάλο κλαδί από αυτό το σόι είναι 
ο κλάδος Κοζώνη. Γενάρχης ο Κων/νος 
Αθανασίου Παπαδόγιαννος ή Κοζώνης. 
Το παρακλάδι αυτό έβγαλε εμπόρους, 
επιχειρηματίες, δασκάλους, στρατηγούς, 
επιστήμονες, δήμαρχο, Γεν. Γραμματέα 
Υπουργείου και Υπουργό. Τελευταία 
είχα την τιμή να γνωρίσω τον Υπουργό. 
Πρόκειται για τον κο Μιχάλη Κοζώνη, υιό 
του Γεωργίου Γεν. Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Γεωργίας και είναι δισέγγονος του 
Γενάρχη Κοζώνη. Κατά περίεργο λόγο, λί-
γοι στο χωριό ήξεραν γι αυτόν. Ευτυχώς 

δηλαδή, διότι δεν ταλανίστηκε από την λαίλαπα των ρουσφετιών. Ας δού-
με λίγο όμως την ιστορία του. Ένας γιος του Κων/νου Κοζώνη, ο Μιχάλης 
εγκαταστάθηκε στην Πάτρα, όπου παντρεύτηκε την ευκατάστατη Θεοδώ-
ρα- Πατρούλα Ραζή. Εκμεταλλευόμενος την περιουσία ασχολήθηκε με το 
εμπόριο της σταφίδας και αργότερα δούλεψε στην Εθνική Τράπεζα. Στην 
Εθνική πρωτοδούλεψε και ο γιος του Γεώργιος, όπου διέπρεψε γρήγορα. 
Επί Μεταξά έγινε Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Προνοίας με υπουργό 
τον Αλέξανδρο Κορυζή (διάδοχο πρωθυπουργό του Μεταξά με άδοξο τέ-
λος). Στην απελευθέρωση διαφώνησε στην Εθνική με τον Ηλιάσκο, οπότε 
κατέληξε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας επί Παπάγου. Σε 
αυτή τη θέση παρέμεινε με πολλές κυβερνήσεις και υπουργούς. Τότε ήταν 
που αναβαπτίστηκε στα πάτρια νερά της Τερψιθέας. Επισκέφθηκε πολλές 

ΕΝΑΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΚΟΖΩΝΗΣ

Βίλυ Κοζώνη, Ιωάννα Βερυκοκάκη, Μιχαήλ Γ. Κοζώνης

Γεωρ. Μ. Κοζώνης (1894-1972)

φορές την γενέτειρα 
των Κοζωναίων και την 
βοήθησε για το δρόμο 
και πολλά κοινωφελή 
έργα (π.χ. την πλατεία). 
Ο άλλος γιός του Μιχά-
λη, ο Κωστής μετανά-
στευσε στην Αμερική, 
όπου ρίζωσε και έκανε 
οικογένεια και προ-
κοπή. Επανερχόμενοι 
στον Γεώργιο βλέπουμε 
τον υιό του, το Μιχάλη, 
να δουλεύει πρώτα σαν διερμηνέας στα αγγλικά στρατεύματα, στην απε-
λευθέρωση. Κατόπιν έπιασε δουλειά στην Εθνική Τράπεζα. Μετά δούλεψε 
στη διεθνή οργάνωση UN FORCE για το αδιάβλητο των εκλογών. Στο πλαί-
σιο λειτουργίας της ή οργάνωση διενεργούσε και εκτελούσε και στατιστι-
κές προβλέψεις. Λόγω της πείρας και των γνώσεών του έγινε επί επταετίας 
υφυπουργός οικονομικών και συντονισμού. Σύντροφος στη ζωή του είναι 
η αξιότιμη κα Ιωάννα Βερυκοκάκη, έλκουσα την καταγωγή από το σόι του 
Παλαιών Πατρών Γερμανού. Παρ’ όλα τα χρόνια του, ο κυρ Μιχάλης είναι 
θαλερός στο πνεύμα και στο σώμα. Έχει οικολογική συνείδηση, γνώρισε 
την Τερψιθέα και θέλει πολύ να μας επισκεφθεί ξανά. 

Σας παραθέτω όλο το κλαδί των Κοζωναίων. Μην ξεχάσω τα τελευταία 
χρόνια ακούσαμε και γνωρίσαμε τον ομογενή Jim Kozonis και τον αδελφό 
του Bob Kozonis, οι οποίοι ζουν στο Σικάγο και προέρχονται από τον Χα-
ράλαμπο (1878-1966) που ξεπέζεψε στη Δάφνη. Πριν λίγα χρόνια οι Κοζω-
ναίοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση- συνέλευση στην Τερψιθέα. Νομίζω 
ότι η αγαπητές μας Βίλυ και Σίσυ θα επαναλάβουν σύντομα το νέο reunion. 
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STILL FROZEN
The bad weather in Greece continues although Easter has 

come.  Lots of rain and cold temperatures have marked most 
of March, and have made life muddy and difficult for villag-
ers and visitors to the village.  Even Christmas and Carnival 
season were dampened by inclement weather which caused 
musch damage.  Some villages such as Klepa were almost 
wiped out.  The non-stop rainfall caused many avalanches.  
In Terpsithea we were lucky that damages were minor but 
still important enough to require maintenance so they do 
not become worse.  The assistance of the municipality is cru-
cial in getting the areas repaired as soon as possible.  Let no 
one rush to say that since the village survived so far through 
the bad weather, it can still hold up.  Such water damage and 
flooding is tricky and the underlying damage compounds 
quickly.  The avalanche that may come has begun its under-
ground prep from now. Just as in summer when we cut the 
grass and weeds from under the trees to prevent fires, in win-
ter we must take care of the ground water.  

Fortunately, for centuries, villagers have always protected 
the village mountainhead from logging.  Also necessary are: 
1) to open, clean and repair the cement on the gutters and 
ditches throughout the village (so that their bottoms do not 
absorb the water but carry it). 2) The gathering of all the well 
water in the village and getting it to the streams.  3)  Technical 
projects for retaining and draining the ground water along 
the roadway at least within the residential web of the village.  

This problem pertains to all of us, individuals, community 
associations, and all management.  Let’s not start ‘passing 
the ball’ of responsibility to others or to each other (such as 
these works belong to the municipality or the county).  As an 
aside, the state of the road within the village is unacceptable.  
Under the pretext of the crisis, the local officials have been 
playing deaf for 5 years.  We said, Terpsithea lives and will live 
on for centuries!

 
SPRING AT OUR VILLAGE

Although spring is the most beautiful times of the year, 
for the villagers of decades, even centuries, past, life also had 
its difficulties.  In March, the first month of spring, various ag-
ricultural work began.  After the winter, it was time to deal 
with the different crops and plantings in fields and gardens, 
and also with their livestock that had to graze.  With spring 
come many customs and traditions, and of course there 
are a lot of fables. For example, on the 1st of March, a red 
and white string would be tied to a child’s wrist to welcome 
March and spring.  At the end of the month, the child would 
put the string on the roof of the house for the swallows to 
use it to make a nest.  On April 1st was April Fools Day when 
lies would be told to fool the others.  Lent began, and af-
ter the Annunciation, they had to get ready for Easter.  This 
meant that the housewives, after their work on the fields, 
had to clean house.  

Holy week was devoted to 
the church.  Holy Wednesday 
they went to unction.  On Holy 
Thursday, the red eggs were 
dyed in the morning, and in the 
evening they would go to the 12 
Gospels service.  On Good Friday 
they would attend the Epitaphio 
(epitaph service), which they 
would help decorate with flow-
ers from their gardens and pots.  Spring is always full of wild 
flowers throughout the village landscape, a tribute to nature’s 
bounty that is hard to describe with mere words.  Thousands 
of colors festooned even the smallest boulder.  Of course, 
the week culminated on Holy Saturday at Anastasi when the 
villagers joyously celebrated the resurrection of Christ with 
lambades and firecrackers. The next day the whole village 
lived and sang ‘Christos Anesti – Christ is Risen’ with music 
and dancing and amazing food like lamb on the spit and 
pites of all kinds.  This is after fasting for all of Lent and espe-

cially during Holy 
week from Palm 
Sunday through 
the midnight An-
astasi service. 

It is impor-
t a nt  to  n o te 
that all of the 

village women, although 
most were uneducated, 
knew everything about the 
life of Christ, and especially 
the grandmothers (vaves) 
who spoke to the children 
of Anna, Kaiafa, Pilate.....be-
cause the parents had little 

time due to housework and farming.  The mothers also had 
the responsibility of cooking meals for the family, without an 
electric range or stove.  Bread had to be made by hand and 
baked in outdoor ovens (gastres) which took a long time.  At 
Easter, if the family slaughtered a lamb, kokoretsi had to be 
made from the clean intenstines.  At the same time, pites 
were made in the gastra along with Easter bread and sweets 
and cookies (koulouria). And of course, the mageiritsa soup 
was made so that the family could enjoy after Anastasi, after 
which they would break eggs. And all this without electricity, 
even the church was lit only by candles and lanterns.  Before 
Easter and Holy Week, theh 25th of March is a double cel-
ebration in Greece.  Not only is 
it Greek Independence Day and 
flags fly everywhere, it is also 
the day when the Angel Ga-
briel told Mary she would bear 
a child, the son of God.  On this 
day in Greece, it is traditional to 
eat fried cod – a fish that was always affordable to all strate of 
society even during the difficult war years.  Many namedays 
also fall throughout spring.  After Easter and the Sunday of 
St. Thomas, there is the nameday of St. George on the 23rd of 
April, St. Irene on the 5th of May, Sts. Constantine and Helen 
on the 21st of May.  And let us not forget Mother’s Day on the 
second Sunday of May.  On the first of May it is traditional in 
Greece to collect wildflowers and make wreaths which they 
would hang on their doors for good luck.  This is celebrated 
much differently in cities today.  

It is difficult to describe the beauty, sights, smells and 
sounds of spring in Terpsithea in just a few sentences.  The 
beautiful forest trails in bloom, the fields of wild flowers, the 
scents of sweet floral frangrances and honey, the birdsongs, 
tweets and chirps in a tangled chorus, the melodic flute of a 
shepherd whose sheep are grazing on fresh grass.  

Let us remember all these 
people, these villagers, who 
with their spring work on the 
land, would be able to meet 
their needs, nourish and care 
for their families throughout 
the winter.  They didn’t know 
what an economic crisis is, 
but throught their hard work 

and sweat, made sure that the family would live well.  Tech-
nology perhaps made life easier, but where are these villag-
ers today?  All those that go to the village for Easter now, 
must go with a car full of food, from the lamb to the vegeta-
bles, oil, salt and pepper.  Perhaps it is better to live with the 
happy memories, instead of living the melancholy of aban-
donment.   Happy Easter!  Vasiliki Salourou-Trova

RECIPE FOR AUTHENTIC MAGEIRITSA 
(NOT TOO DIFFICULT):

Ingredients:  Lamb liver and some intestines, a heart of let-
tuce, a bunch of dill, or even better, some fennel, fresh spring 
onions, half a cup of rice, a cup of extra virgin olive oil, salt, 
pepper, and for the avgolemono, one lemon and one egg.  

Process:  Wash the 
liver and intestives very 
well, turning the intes-
tines inside out (villagers 
would do this with a spin-
dle or crochet needle).  
Boil very well the liver 
and the intestines, throw-
ing away the first batch 
of water.  Chop the meat into small pieces, wash and clean 
the vegetables, and chop them up too.  Put them all together 
into a big pot and cover with water to boil.  After they have 
boiled well and softened, add the rice and extra virgin olive 
oil, and continue to boil until the rice is soft.  We lower to 
a simmer and add the avgolemono (having beaten the egg 

and lemon together), the salt and pepper to taste.  We let it 
simmer for only a minute so the egg does not curdle.  In this 
way, the mageiritsa soup is light, and after a long fast, does 
not bother the stomach.  It is of course, served hot, immedi-
ately, with fresh bread and bright red eggs!.  

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE ASSOCIATION, 
THE NEWSPAPER ‘H TERPSITHEA’ AND

 THE EDITOR OF THE ENGLISH PAGE 
WISH YOU ALL A HAPPY EASTER AND BEAUTIFUL 

SPRING.  

THE SEVEN UTTERANCES OF CHRIST ON THE CROSS
By FATHER NEKTARIOS

With seven utterances on the cross, Christ have his great-
est teachings for mankind to follow in His footsteps.  

1st words to God the Father:  «My Father, forgive them, 
for they know not what they do»  With these words, he left us 
an important message:  to forgive those that fault us.  

2nd words, to the thief: «I assure you in all truthfulness, 
I tell you that today you will be with me in Heaven». With 
these words, he left us an important message:  Christ acepts 
near Him those who approach Him with honesty and regret 
for every day of their sins.

3rd words to the Virgin Mary and John the Baptist: 
«Woman, behold your son from now on». «Here is your moth-
er».  With these words and His Holy example, Christ opened 
the beautiful road of love and respect towards parents and 
relatives. 

4th words to the soldiers: «I am thirsty». On the Cross, 
Christ was undoubtedly thirsty, but he also thirsted for some-
thing else, to die for our salvation.

5th words to God the Father:   «My God, My God, why 
have you abandoned me?». On the cross, Christ carried with 
Him the sins of all mankind.  The weight was so great, that as 
a perfect man, he felt abandoned.  What a great weight are 
our sins, and how great is the love of Christ!  

6th words: «It is finished». His gruesome martyrdom 
comes to an end. His job on earth is done.  Whatever he had 
to teach and to say to mankind, he said.  He died for our sins 
and opened the way to joy and happiness, the road to Heav-
en.  

7th words: «My Father, in your hands, I deliver my soul». 
The last words of Christ, before dying on the cross.  Christ 
came to earth, became man, performed miracles, gave ser-
mons, and served the calling of God the Heavenly Father.  
With these words, Christ teaches us that our lives belong 
to God. We must always apply the will of God, and faithfully 
place our lives in His hands.  

With these thoughts, I warmly wish all my beloved Terp-
sitheans and all readers of our newspaper, wherever you live 
on earth, HAPPy HOLIDAyS AND KALI ANASTASI!  

Father Nektarios 
 

Dear Mr. Stavrou,
Both personally and on behalf of the Board of Directors 

of the Terpsithean Association of Nafpaktos, I would like to 
thank you for your generous financial support. 

Under these difficult circumstances, you have proved 
once more your love for Terpsithea and its people.  We prom-
ise to put to good use the amount of money you sent us for 
the benefit of the village.

We would be glad to see you here in Greece one day 
soon.

yours sincerely,
Christos G. Kolovos

President
Terpsithean Association of Nafpaktos
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Μια ξεχωριστή βραδιά γιορτάστηκε φέτος στο χωριό.
Βρεθήκαμε καταμεσής του χειμώνα λοιπόν κάποιοι φίλοι  

στο χωριό, όπως συνηθίζουμε εμείς οι Τερψιθιώτες που έχουμε 
σχίσει τις γάτες,  για κυνήγι και ότι άλλο γενικά.

Όλα κυλούσαν ήρεμα εκείνη τη βδομάδα, έως υπερβολικά 
θα έλεγα με κάνα τσίπουρο, καμιά δηλωτή, καμιά πρέφα το 
πολύ, γιατί λείπανε τα κανόνια του Ναβαρόνε, όλα ράθυμα, όσο 
δεν παίρνει.

Μέχρι που και αυτή η Τσικνοπέμπτη πέρασε χαλαρά με κάτι 
σεφταλιές , βλέπε Παναή!

Έλα όμως που τη Παρασκευή ήρθαν ενισχύσεις!
Πρώτος και καλύτερος ο Νίκωνας με άδεια χέρια και πολύ 

όρεξη όπως πάντα.
«Μα δεν μου είπατε τίποτε να φέρω και κάτι τέτοια…» 
Ευτυχώς όμως που πάντα υπάρχει ένας Σταύρος.
Έχοντας κάνει το κουμάντο του ο άνθρωπος, έφερε τα 

μπουτάκια του…., έφερε τα στηθάκια του…, έφερε τη πλα-
τούλα του γυμνή… όλα σέτ.

Το νέο μαθεύτηκε, αυτό έλλειπε δα, και την επομένη όλοι 
αρωματισμένοι και φτιαγμένοι στο μαγαζί!

Ανήμερα λοιπόν του Αγίου Βαλεντίνου ξεκινήσαμε με τα 
προκαταρτικά… και νάσου ο Γιάννης να τις συνοδεύει  ζεστές, 
ζεστές, όμορφες…  στο τραπέζι.

Το τι επακολούθησε δεν λέγεται. Το κρασί να ρέει άφθονο,  
ο Νίκωνας να φωνάζει για χορό… στο τραπέζι του την καλύτε-

Την Πρωτοχρονιά του 
1990 ο πατέρας μου μας ανα-
κοίνωσε πως είχε κανονίσει να 
περάσουμε τις γιορτές σ’ ένα 
χωριό της ορεινής Ναυπακτί-
ας. Όντας ο ίδιος ορεσίβιος 
από καταγωγή και από πεποί-
θηση δεν υπήρχε περίπτωση 
να διαλέξει κάτι  χαμηλότερο 
των 1000 μέτρων υψόμετρο. 

Όμως ορεινή Ναυπακτία; Η αντίδρασή μου –εύλογα θεωρώ 
ακόμα και σήμερα– ήταν αρνητική.  Δεν γνώριζα τίποτα για 
αυτή τη γωνιά της Ελλάδας αφού δεν ανήκε στους δημοφιλείς 
προορισμούς (…αγεωγράφητη είσαι παιδί μου, τι σε στέλνουμε 
στο σχολείο;) και ως έφηβη ήθελα κάτι μάλλον πιο κοσμικό (… 
όταν γίνεις εσύ πατέρας της οικογένειας να αποφασίζεις εσύ 
που θα πάμε διακοπές). Εύλογη η γκρίνια μου, απόλυτα δικαι-
ολογημένη η αντίδρασή του. Το ίδιο βράδυ της ανακοίνωσης 
και αφού απαγορευόταν ρητώς να τελειώσουμε την ημέρα μας 
μαλωμένοι, ο καλός μου ο μπαμπάς μου συζήτησε τους λόγους 
που διάλεξε αυτό το ταξίδι. Σήμερα, η αλήθεια είναι πως δεν 
θυμάμαι πολλά από αυτή τη συζήτηση. Κάποια αποσπάσματα 
μόνο για το πώς αυτό το μέρος σαν να είχε βγει από όνειρο, τα 
τοπία πανέμορφα μα πως πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι εκεί είναι 
…άλλης πάστας κόρη μου…. 

Εκείνες οι γιορτές έχουν χαραχτεί βαθειά στη μνήμη και στη 
ψυχή μου. Μπορεί  να ήταν η φύση που συγκλόνισε τα άμαθα 
μάτια της εφηβείας μου. Μπορεί να ήταν αυτό το χαμόγελο ικα-
νοποίησης του πατέρα μου, το σπάνιο αυτό χαμόγελο που τώρα 
πια που τον έχω χάσει στοιχειώνει τα όνειρα και τις αναμνήσεις 
μου. Σε εκείνο το ταξίδι έμαθα πως ο πατέρας μου αγαπούσε 
πολύ αυτό τον τόπο. Ήξερα ότι λόγω επαγγέλματος (εργοστασι-
άρχης εκκλησιαστικών ειδών) είχε στενές σχέσεις με τους κατά 
τόπους μητροπολίτες, αλλά με τον μητροπολίτη ή τον επίσκοπο 
της Ναυπάκτου, αυτές οι σχέσεις λόγω αμοιβαίας προφανώς 

οι φιλίες του ήταν μακροχρόνιες, δυνατές και με ρίζες βαθιές. 
Είχε λίγες αγάπες αλλά τις στήριζε με πάθος. Μία από αυτές ήταν 
και ο τόπος σας. Ο τόπος σας που πλέον έχει γίνει και δικός μου 
τόπος. Όχι γιατί μου υπέδειξε κάτι τέτοιο ο πατέρας μου. Αλλά 
γιατί το κερδίσατε εσείς με την καλοσύνη σας και τη λεβεντιά σας. 

Γιατί οι γονείς του συζύγου μου, ο Μπάμπης και η Κούλα 
Λιακώνη, με αγάπησαν και με στήριξαν σαν να ήμουν το τρίτο 
τους παιδί. 

Γιατί ο Σταύρος και η Αγγελική Αγγελοπούλου και τα παι-
διά τους Ευγενία, Σπυριδούλα και Γιωργάκης μου ανοίγουν την 
αγκαλιά τους και το σπίτι τους  με μία αποδοχή πραγματικά 
συγκινητική.

Γιατί το πιπεράτο, γεμάτο αγάπη σχόλιο της θείας Βενετίας 
Σερέτη και αυτό το σπινθηροβόλο βλέμμα της, θα εμπεριέχει 
πάντα κάτι από το απόσταγμα της μεγάλης σοφίας της. 

Γιατί η χειραψία και το αστραφτερό χαμόγελο του Μήτσου 
Μαραγδούλη θα είναι πάντα η καλύτερη υποδοχή όταν φτάνω 
στο χωριό σας.

Γιατί έμαθα πως βγαίνουν οι πατάτες και πως γίνονται οι 
λαχανοντολμάδες… (μαμά Κούλα ξέρω ότι δεν μου έχεις πει 
ακόμα όλα τα μυστικά της συνταγής γι’ αυτό δεν μου βγαίνουν 
τόσο συγκλονιστικοί όσο οι δικοί σου…)

Γιατί κάθε χρόνο στα Ξεφλουδίσια τρώω πολύ παραπάνω 
καλαμπόκια απ’ ότι αντέχει ο ανθρώπινος οργανισμός, δεν κοι-
μάμαι όλο το βράδυ αλλά ξέρω πως και τον επόμενο χρόνο 
πάλι το ίδιο θα κάνω.

Γιατί χορεύω τσάμικο χωρίς να ξέρω που πάνε τα τέσσερα 
και ακόμα σηκώνεται κάποιος από σας να χορέψει μαζί μου…

Γιατί όλοι σας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μου έχετε ανοίξει 
την πόρτα του σπιτιού σας και με έχετε καλοδεχθεί.

Μπαμπά αν με ακούς εκεί που είσαι, είχες για άλλη μια 
φορά δίκιο. Είναι υπέροχοι αυτοί οι άνθρωποι.

Σας ευχαριστώ πολύ.
Ελένη Κ. Βογιατζή

(μια νύφη της Τερψιθέας)

συμπάθειας είχαν εξελιχθεί σε σχέσεις ζωής. Σε εκείνους τους 
μακρινούς περιπάτους που κάναμε την αυγή του 1990, μέσα 
στα δάση πάνω σε πολύχρωμο χαλί από φύλλα και κάτω από 
έλατα που έφταναν στον ουρανό, ο μπαμπάς μου διηγήθηκε 
ιστορίες πολλές. Ιστορίες αστείες και συγκινητικές. Ιστορίες που 
δυστυχώς όσο και  να στύβω το μυαλό μου, δεν μπορώ να θυ-
μηθώ πια…

Η Ναύπακτος όμως έμεινε για πάντα χαραγμένη μέσα μου. 
Όταν μετά από πολλά χρόνια γνώρισα τον Άκη, τον σύζυγό μου 
πλέον και μου είπε ή μάλλον… περήφανα μου ανακοίνωσε πως 
κατάγεται από την ορεινή Ναυπακτία, μια ζεστασιά κατέκλυσε τη 
ψυχή μου. Και όταν του εξιστόρησα εκείνο το ταξίδι της εφηβείας 
μου και εκείνο το χαμόγελο του πατέρα μου, εκείνος με έβαλε 
στο αυτοκίνητο και μου είπε πως αξίζει να το γιορτάσουμε με 
το γύρο της ορεινής Ναυπακτίας. Και πως πρέπει να γνωρίσω 
όλα τα χωριά και όλες τις μονές και όλες τις γέφυρες και όλες 
τις βρυσούλες. Και το έκανε. Και φυσικά μετά τον παντρεύτηκα!

Πριν από λίγες μέρες, Πρωτοχρονιά του 2015 ο Άκης  μπή-
κε στο σπίτι με φόρα 8 μποφόρ και την εφημερίδα «Η Τερψι-
θέα» να ανεβοκατεβαίνει στα χέρια του. 

— «Διάβασέ τη!» μου λέει. Κάθε φορά που παίρνει το και-
νούριο φύλλο στα χέρια του, μου διαβάζει 2 ή 3 άρθρα ή και 
όλη την εφημερίδα με την έξαψη 5χρονου παιδιού που παίρνει 
ένα καινούριο παιχνίδι στα χέρια του. Αυτή τη φορά είχε όμως 
κάτι διαφορετικό.

— «Ο μπαμπάς σου στη Τερψιθέα…!» Δύο τόσο αγαπη-
μένες λέξεις, σε μια πρόταση χωρίς καμία συνοχή που όμως με 
κάποιο τρόπο έβγαζε νόημα… Στον Άγιο Νικόλα λέει, η καμπά-
να είναι του μπαμπά σου λέει, είχε γίνει μπέρδεμα… τα βρήκαν 
τελικά… να και το λογότυπο του εργοστασίου…. Τι σου είναι 
η ζωή; Πόσο μικρός ο κόσμος; Ή μήπως το πάζλ της μοίρας 
πάντα συμπληρώνεται;

Ο πατέρας μου, ο μπαμπάκας μου, ο Κωνσταντίνος Βογια-
τζής, ήταν ένας μορφωμένος, πολύ εργατικός και απίστευτα δί-
καιος άνθρωπος. Τον αγαπούσαν και τον θαύμαζαν πολλοί και 

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 
ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΛΑΟΥ 

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΝΤΖΕΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ 
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ  ΤΗΣ ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 

«Η ΠΑΤΡΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ»
Με τίτλο  «ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣ ΣΤΟ ΧΘΕΣ» 
που αφορά έναν περίπατο ξενάγηση από τα 
Προσφυγικά στον Άγιο Διονύσιο με ιδιαίτερη 
αναφορά στο γυναικείο προλεταριάτο και 
τον ρόλο του προσφυγικού στοιχείου στη 
δημιουργία της βιομηχανικής άνθισης στην 
Πάτρα με την εγκατάσταση των προσφύγων του 
1922 και της ζωής των γύρω από την πλατεία 
Ελευθερίας.

Σημείωση: Ο Σταύρος Ιντζεγιάννης είναι 
σύζυγος της Ιωάννας, κόρης της  Βασιλικής Ιω. 
Αυλογήτου-Δημοπούλου.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑ
ρη και πιο ζουμερή, εγώ να προσπαθώ να γλύψω… ότι βρω, ο 
Παναής να λέει «όχι εγώ δεν χαρίζω τίποτα», ο Σταύρος συγκρα-
τημένος λόγω θέσης…, o Λεώ με τη… πίπα του, ο Σάκης μόνο 
με τα…  μάτια, ο Όρεγκον ατσούμπαλα να κοντεύει να…. την 
πνίξει, ο Μαύρος στη πόρτα για… κάθε ενδεχόμενο, ο Ντρό-
λιας να μας… ψέλνει όλους κανονικά και τέλος ο Νομάρχης 
αυστηρός όπως πάντα να απειλεί θεούς και δαίμονες αλλά να 
βάζει… χέρι και αυτός που και πού!!!

Κάποια στιγμή κλείσανε τα φώτα.
Φωνές κακό, κραυγές  την είχανε πέσει όλοι στην τελευταία… 
Ακολούθησε πανικός, νομίζοντας ότι μας πιάσανε στα πρά-

σα. Παρεμπιπτόντως τρομερή η πρασόπιτα της Γιάννας!
Ήταν πράγματι από τα ωραία βράδια … που μόνο η Τερψι-

θέα μπορεί να προσφέρει!
Ευπρόσδεκτοι λοιπόν όλοι. Εξάλλου όλοι οι καλοί χωράνε.

ΒΑΛΕΝΤ ΙΝΟΣ

Από την κυρία Ελένη Βογιατζή, λάβαμε την συγκινητική επιστολή που ακολουθεί, σαν συμπλήρωμα του άρθρου του Σπύρου Σκαλτσά «Ραγισμένη καμπάνα» (στο προηγ. φύλλο). 
Την ευχαριστούμε για τα καλά της λόγια.

Η ΚΑΜΠΑΝΑ ΠΟΥ ΞΥΠΝΑ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Κωνσταντίνος Βογιατζής
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ΕΛΕ ΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Στην στήλη καταχωρούνται απόψεις αναγνωστών ή συνδρομητών, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να είναι: α) Ενυπόγραφες, 

β) Να μην είναι υβριστικού περιεχομένου και γ) Να βρίσκονται μέσα στα όρια αξιοπρέπειας της δημοσιογραφικής δεοντολογίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ ΜΑΝΝΑ
Η Γυναίκα-Αγρότισσα είναι κοιτίδα πολιτισμού, που μεταφέρει ήθη και έθιμα σε νεότερες γενιές 
και είναι το θησαυροφυλάκιο της Γλώσσας και της Παράδοσης.

Οι γυναίκες αυτές γεννήθηκαν στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα που πέρασε, που ήταν 
αιώνας μέσα στους Βαλκανικούς Πολέμους. Μετά τον Δεύτερο φύτρωσαν και οι εμφύλιοι, που 
όλοι μαζί άφησαν πίσω τους ταραγμένους και φονικούς τίτλους. Στο πέρασμά τους γνωρίζο-
ντας φρίκη και πόνους αβάστακτους στις μανάδες και γυναίκες, που έχασαν τα παιδιά τους και 
τους συζύγους τους και τους έμεναν οι αναμνήσεις, φορτωμένες πόνο, ορφάνια και απογοή-
τευση. Κάποιες θυμούνται την καταστροφή της Μικρά-Ασίας, με τα ολέθρια αποτελέσματα, που 
είναι απερίγραπτα, χωρίς απάντηση. Το 1940 στον πόλεμο, αυτές ξεπροβόδισαν τους άνδρες 
τους, άλλες τα παιδιά τους, για να εκπληρώσουν το καθήκον τους στην πατρίδα. Αυτές σαν 
άλλες Σπαρτιάτισσες, λέγοντάς τους την ευχή «στο καλό και με τη νίκη». Και ενώ οι άνδρες 
πολεμούσαν στην Αλβανία, οι γυναίκες και οι μάνες άρπαξαν το αλέτρι, την αξίνα, το δρεπάνι 
και άλλα εργαλεία, καλλιέργησαν την γη, στάθηκαν όρθιες για την οικογένεια, τα παιδιά τους 
και γερόντους. Όταν η σκλαβιά σκέπασε τον τόπο μας, οι γυναίκες, οι μάνες μας, πολλές από 
αυτές, μαυροντυμένες χήρες του πολέμου και άλλες δίπλα στους συντρόφους τους, δούλεψαν 
να διώξουν το φάντασμα της πείνας, που ήταν βαρύ και ασήκωτο, φορτωμένο με Ορφάνια. 

Οι γυναίκες αυτές και τότε στάθηκαν ορθές-δυνατές, άνοιξαν τάφους και έθαψαν τους 
δικούς τους ανθρώπους, όσους βρήκαν άνδρες, αδέλφια και παιδιά. Έκλαψαν, μαυροντύθηκαν 
και ο πόνος δεν τους γονάτισε την ψυχή. Έκαναν πέτρα την καρδιά και άρχισαν τον αγώνα για 
την συνέχεια της ζωής, στα χωράφια, στην σπορά, θέρο, πότισμα, λιομάζεμα, στα αμπέλια και 
σταφίδες. Είχαν τα ζώα του σπιτιού για το γάλα, τυρί, γιαούρτι, Ύφαιναν στον αργαλειό τα ρούχα 
του σπιτιού και τα προικιά των κοριτσιών της οικογένειας. Την νύκτα ζύμωναν, έπλεναν, μαγεί-
ρευαν και κουβαλούσαν το νερό για τις ανάγκες του σπιτιού, από τις βρύσες και πηγάδια, από 
μακριά με την βαρέλα στον ώμο, τα ξύλα φορτωμένες στην πλάτη για θέρμανση και μαγείρεμα. 
Γύρω από αυτή τη φωτιά ήταν μαζεμένη όλη η οικογένεια, ενωμένη και αγαπημένη. Σημειωτέον 
ότι τότε οι οικογένειες σχεδόν ήταν πολύτεκνες, μεγάλη οικογενειακή ευτυχία. Όταν τελείωσε 
ο πόλεμος, οι γυναίκες αυτές, δίπλα στους άνδρες τους, δημιούργησαν τις οικογένειές τους, 
αυτοί που γύρισαν από τα Πολεμικά μέτωπα, βάζοντας ισότιμα πλάτη, να αντιμετωπίσουν την 
φτώχεια και να την νικήσουν, ακούραστα για να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής της οικογενείας 
τους. Στόχος μπήκε άμεσα να μορφώσουν τα παιδιά τους, με πολλές στερήσεις και χάρη στην 
ψυχική δύναμη τα κατάφεραν, πρώτα δασκαλεύοντας το σχολείο της ζωής, ας ήταν αγράμματες 
οι περισσότερες. Όμως μας έμαθαν εργασία, αξιοπρέπεια, πειθαρχία και κοινωνικό σεβασμό. 
Φρόντισαν να σπουδάσουμε, να μάθουμε γράμματα σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, της 
μόρφωσης, για να βγούμε στην κοινωνία άξιοι επιστήμονες, δημόσιοι λειτουργοί, εργάτες τέ-
χνης, επιχειρηματίες και οι περισσότερες το πέτυχαν και είναι υπερήφανες γι αυτό το έργο 
τους. Αυτές οι γυναίκες είναι οι μάνες μας ηρωίδες, που στάθηκαν πρώτες όρθιες στον αγώνα 
με επιτυχία, θυσίες, με πολλές δυσκολίες, αλλά νίκησαν. Με αυτές τις αρχές στάθηκε όρθιος 
τούτος ο ένδοξος τόπος και τώρα με την ίδια θυσία και προσπάθεια πρέπει να συνεχίσουν οι 
επόμενες γενιές, αν θέλουν να συνεχίσει η Ελλάδα να είναι λαμπερή και με προοδευτικές θέσεις 
στο διεθνές στερέωμα. Νέοι και νέες εμπρός το μέλλον είναι δικό σας, με καλύτερες συνθήκες. 
Τιμώ την αγρότισσα μάννα, γυναίκα και αδελφή, είναι ηρωίδες. Είμαι και εγώ από αυτά τα 
σπλάχνα, είμαι υπερήφανος γι αυτό, το ίδιο πιστεύω και όλοι μας. 

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία,
Κουρμούσης Αθανάσιος - Τερψιθέα Ναυπακτίας

 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ( Ο.ΣΥ.Ν. ) 

ΔΙΕΥΘ: Πατησίων 5 - 4ος όρ.                           Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2015
ΤΗΛ./FAX: 210.5228431 
ΠΛΗΡ: Τσώτας Ιωάννης 
(κιν. 6972500806) 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κεντρικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας παρακολουθεί 
με αγωνία την εξέλιξη της κατάστασης στις πληγείσες από την πρόσφατη κακο-
καιρία κοινότητες του Δήμου Ναυπακτίας.

Εκτιμά ως δεδομένη τη βούληση τόσο των κρατικών υπηρεσιών όσο και της 
Περιφέρειας και του Δήμου Ναυπακτίας για ουσιαστική αντιμετώπιση των κα-
ταστροφών που προέκυψαν τόσο στις υποδομές της περιοχής όσο και στις 
ιδιοκτησίες των κατοίκων. Στις υλικές καταστροφές πρέπει να προστεθεί και η 
ανάγκη στήριξης και ανακούφισης άμεσα όλων των μονίμων κατοίκων αλλά εν-
δεχομένως και όσων υποχρεωθούν να απομακρυνθούν μόνιμα από την περιοχή. 

Τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία την κατά-
σταση έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στους αρμόδιους φορείς για αποτελεσμα-
τικό συντονισμό των ενεργειών τους αφού η όποια υπολειτουργία τους αυτή τη 
φορά θα επιφέρει – εκτός των άλλων - την καταστροφή και ερήμωση σε σημα-
ντικό αριθμό Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Ναυπακτίας.

Η Ο.ΣΥ.Ν. θα συνδράμει με όποιο τρόπο της ζητηθεί στην αντιμετώπιση αυ-
τής της δύσκολης κατάστασης.

Μέχρι το τέλος του μήνα προσανατολίζεται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για 
ουσιαστική ενημέρωση όλων των μελών της για το θέμα. 

Για το Κεντρικό Συμβούλιο της Ο.ΣΥ.Ν.

                              Ο Πρόεδρος                         Η Γραμματέας
                          Τσώτας Ιωάννης                         Πια Ιωάννα

ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: 

(Από αριστερά) Πολύκαρπος Αντωνόπουλος, Ιωάννα Τρίψια, Χρήστος Διονυσόπουλος, 
Βασίλειος Χαραλαμπόπουλος (δάσκαλος), Κων/νος Γκολιάς, Χαράλαμπος Σαλούρος, 
Βαρβάρα Παπαγιάννη-Σωτηροπούλου (δασκάλα), Γεώργιος Απ. Τρίψιας, Γιαννούλα 
Ανδρ. Σαλούρου, Πολυξένη Λιανού, Νικολίτσα Κοκκοτάκη, Νικολίτσα Δ. Μπάρου, Γε-
ωργία Σπηλιώτη, Λαμπρινή Λιανού, Δέσποινα Χορμόβα, Κων/νος Αρβανίτης, Πολυξένη 
Τσαντίλη, Χρήστος Ιω. Ανδρεόπουλος, Βασιλική Κουρμούση, Χρήστος Δ. Μπάρος, Ιωάν-
νης Γ. Ανδρεόπουλος. Στη φωτογραφία εορτάζεται δεόντως η 25η Μαρτίου 1963. 

Chris Stavrou 
36 Cedar Cliff Road
Riverside CT - 06878                                                                   January 6, 2015

Dear members of the Terpsithea Association, 
Thank you very much for the compendium of articles of the Terpsithea 

Association magazine. 
I enjoyed every issue.   Thank you also for the photographs, and for the 

plans for the new basketball court. 
Enclosed please find a check for $10,000. Only you know best how this 

money should be spent.  Circumstances may a change,  and the plans of 
today—such as those for the basketball court—may or may not materialize 
if something more pressing intervenes. 

Sincerely, 
Chris

Αγαπητέ κε Σταύρου
Πρώτα σας εύχομαι καλή χρονιά με υγεία  για εσάς και την οικογένειά 

σας.
Με μεγάλη ευχαρίστηση λάβαμε την επιταγή σας.
Ήρθε σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο οικονομικά για τον σύλλογό 

μας. 
Και αυτό λόγω των εξόδων για τα έργα που πραγματοποιήσαμε αλλά 

και των πενιχρών εσόδων μας γενικά λόγω των δύσκολων καιρών .
Χάρις στην γενναιόδωρη όμως προσφοράς σας και των εσόδων, από 

την κοπή της πίτας και της ετήσιας συνεστίασης που προχθές πραγματο-
ποιήσαμε με επιτυχία, μπήκαμε στο δρόμο της ανάκαμψης!

Όπως πολύ σωστά μας γράψατε θα καλύψουμε τις πάγιες ανάγκες μας 
και με ότι άλλο μαζέψουμε θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε το έργο 
ανακατασκευής του γηπέδου  Basket ball.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Τερψιθεατών και 
των απανταχού συγχωριανών μας σας ευχαριστώ θερμά για την προσφο-
ρά σας!

Κυρίως όμως είμαστε συγκινημένοι, γιατί σε περίοδο όχι μόνο οικονο-
μικής αλλά και ανθρωπιστικής κρίσης είστε δίπλα μας.

Ο θεός να σας χαρίζει απλόχερα ότι καλύτερο!
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος  

Χρήστος Γ. Κολοβός



ΦΩΤΟ
ΚΟΥΙΖ

Επειδή κουραστήκατε με το 
προηγούμενο, σας δίνουμε ένα λιτό 
και εύκολο για τους παλιούς κουίζ. 

Ποια και τι κάνουν τα άτομα  
της φωτογραφίας. 

Ευχαριστούμε τον κο Χρήστο Βελέντζα 
για την φωτογραφία.
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Όπως θα θυμάστε, βλέπε 99 φύλλο της εφημερίδας, εκδηλώθηκε πριν 
δύο χρόνια κλοπή οπωρών στο χωρίον μας. Ο γνωστός άγνωστος αρ-

χικλέφταρος, παραμένει ασύλληπτος. Για να συνεννοούμαστε θα τον ονο-
μάζουμε άγνωστο “n”. Ο παθών ιδιοκτήτης των οπωρών, των μηλεοκάρπων 
μωρέ, πήρε τα μέτρα του. Δηλαδή τι εννοούμε; Πήγε σε ένα χρωματοσιδηρο-
κιγκαλερείον (αυτό το έχεις Μπαμπινιώτη;), αγόρασε 5-6 πασέτα και το έλυ-
σε το πρόβλημα; Όχι βρε παιδί μου παρανόησες. Εννοούμε ότι έβαλε συρμα-
τοπλέγματα ηλεκτροφόρα, πόρτες λουκέτα κάμερες με τηλεσύνδεση κλπ. Το 
κυριότερο όμως είναι ότι προσέλαβε ή μάλλον έκανε σύμβαση με εταιρεία 
φύλαξης (σεκιουριτάδες στα ελληνικά), στην οποία σύμβαση αναφέρεται 
ρητά ότι τα άτομα (οι σεκιουριτάδες) θα εκτελούν περιοδικές περιπολίες, 
πέριξ του αγροκτήματος. Οι σεκιουριτάδες θα είναι αποκλειστικής απασχό-
λησης, ωρομίσθιοι ανασφάλιστοι, δεν θα τρώνε, δεν θα πίνουν, δεν θα πλη-
ρώνονται και το κυριότερο, προσέξτε, θα λένε και ευχαριστώ. Ωρέ τι μου 
θυμίζει τούτο, τι μου θυμίζει! Α! το βρήκα, μου θυμίζει τρόικα μνημόνιο και 
δεν συμμαζεύεται. Το σύστημα λοιπόν εφαρμόστηκε, όχι σαν το πανάκριβο 
C4I (Σι-Φορ-Αι, άι άι άι…) που δεν εφαρμόστηκε ποτέ (ωρέ τι τραβάει συ-
νέχεια τούτος ο τόπος). Προχθές λοιπόν εκτελούσε περιπολία ένας ευτυχής, 
χαμογελαστός σεκιουριτάς. Ντυμένος με παραλλαγή ελισσόταν πέριξ του 
αγροκτήματος, όχι όμως στον κεντρικό δρόμο για να μη δίνει στόχο. Επειδή 
όμως έχουμε τελευταία έλλειψη κλεφτών (δεν σταυρώνει μία το επάγγελμα, 
τα παίρνει ούλα το μπαγάσικο το κράτος), ο φίλτατος σεκιουριτάς, Jean τον 
λένε, είχε το δίκαννο μαζί του, μήπως συλλάβει τουλάχιστον κανένα τσόνη 
και καταπολεμήσει τη λόρδα του. Που και που λοιπόν έριχνε τις μπαλωθιές 
του, βάραγε τσονίδια, κεραμίδια, τζάμια (τι να κάνουμε, είχαμε και παρά-
πλευρες απώλειες) και όποιον έπαιρνε ο χάρος (πούστε γειτόνοι! είναι τυχε-
ρός γιατί λείπουν). Προχθές λοιπόν ψιλόβρεχε (σώπα ρε δεν ξανάγινε, ειδικά 
φέτος μουλιάσαμε και μουχλιάσαμε από το νερό), είχε και μια καταχνιά που 
δεν έβλεπες την μύτη σου. Κάποια στιγμή τού ’ρθε προς νερού του. Αφήνει 
λοιπόν το δίκαννο να κάνει την δουλειά του. Στ’ αξάφνου λοιπόν ακούει ένα 
π’λάκι. Από ένστικτο ορμάει σαν αίλουρος, αρπάει το τ’φέκι και το γυρνά-
ει περίπου προς το π’λάκι. Μέσ’ την αντάρα του φάν’κε κότσυφας. Ρίχνει 
λοιπόν μία, πάρ ’τον κατ’ (για το ΚΑΤ). Ακούει όμως ένα ωχ!. Ρε συ λέει, ο 
κότσ’φας είπε ωχ!. Ωχ, ωχ, ωχ μανούλα μ’! ακούει πάλι. Τρέχει γρήγορα προς 
τον κότσ’φα, τι να ιδεί, παράπλευρη απώλεια. Πίσω από τον κότσυφα ήταν ο  
“n” που κράταγε όχι τας κλεμένας οπώρας αλλά δύο σάκους απορριμμάτων. 
Θεία δίκη, ο κλέφταρος που λέγαμε την πλήρωσε τώρα. Ο Jean προσπάθη-
σε να τον βοηθήσει, να του πετάξει τα σκουπίδια τουλάχιστον, όμως αυτός 
απαρηγόρητος ετράπη εις φυγήν. Που να ήξερε ο Jean ότι είχε στα χέρια του 
τον αρχικλέφταρο του εργοδότη του. Ο  “n” κατέφυγε στον Τάκιτο το Α΄ Βο-
ηθειών της περιοχής. -Ωχ! Τάκιτε μου κατέστρεψε την πρόσοψη και το βράδυ 
έχω καλλιστεία! Ένα επιπόλαιο τραύμα 2-3 αμυχές και τακτοποιήθηκαν όλα. 
Σε λίγο όλα βρήκαν πάλι τον ρυθμό τους. Και ζήσαν αυτοί καλά και μείς κα-
λύτερα!

Ο δαιμόνιος ρεπόρτερ

Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 
ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΡΜΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Επαγγελματ ίες  Συγχωριανο ί  μας
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΞΙ 2109410466

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2634024194

ΑΡΒΑΝΙΤΗ Κ. ΕΛΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΗΟΥΣ 2 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6945955992

ΑΡΒΑΝΙΤΗ Ν ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ 46 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 2109640409

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 3 2103806993

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
 Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 10β 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

2109751895

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΞΙ 6974105052

ΑΥΛΟΓΗΤΟΣ Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΙΝΤΕΟ Β.ΣΟΦΙΑΣ & ΛΑΜΨΑΚΟΥ 3 2107717496

ΒΕΛΕΝΤΖΑ Χ. ΧΡΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 69 & ΑΝΙΑΝΟΣ
2105244536  
6976744731

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ 12-14 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2103453073  
6944358049

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Ν. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ 4 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2109598595

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 69 & ΑΝΙΑΝΟΣ
2105244550  
6944522827

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΣΚΟΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΙΓΙΟΥ 3 ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ 2105149100

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 6 ΑΙΓΑΛΕΩ 2105315800

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΦΕΙΔΙΑΣ ΤΗΛΕΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 19 ΚΑΝΤΖΑ 2106655608

ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 17 ΓΚΥΖΗ 2106433243

ΚΑΛΛΙΑΜΒΑΚΟΣ Γ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΜΑΡΜΑΡΑ 2102755381

ΚΑΛΛΙΑΜΒΑΚΟΣ Γ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Η/Υ - ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Γ.ΚΟΥΣΙΔΟΥ 52 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2107474218

ΚΑΛΛΙΑΜΒΑΚΟΣ Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ «ΕΥΡ. ΠΙΣΤΗ» ΕΡΜΟΥ 89-91 ΠΑΤΡΑ
2610278393  
6945075899

ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΡΑΜΝΟΥΣΙΩΝ 4 6973406264

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ»
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

6984196326,  
ΦΑΞ: 2634052629

2634053234, 
2634052629

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΦΗ ΚΑΡΤΕΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 16 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2130410317

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
www.g-kontogiannis.gr

ΑΛΚΕΤΟΥ 33 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 2107511824

ΚΟΚΚΟΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΝΙΡΒΑΝΑ 5 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2109762685

ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
gliakonis@yahoo.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Insurance Group E.E. 

ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 20
Ν. ΨΥΧΙΚΟ

2106755641 
6974477750

ΛΥΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ- ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ&  
Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 267 Ν. ΙΩΝΙΑ 2102724557

ΜΑΚΡΗΣ Κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 6946050884

ΜΑΡΑΓΔΟΥΛΗ Δ ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 232 2108613314

ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΤΟ-ΦΑΝΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 12 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2109915702

ΜΗΛΟΥΛΗΣ Θ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΔΙΓΕΝΗ 16 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2109738664

ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗ-ΤΖΙΛΑΛΗ ΕΛΕΝΑ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
ΓΥΝ/ΛΟΓΟΣ

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25Α 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

2106401002  
6944420728

ΜΟΥΡΤΟΥ Κ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΠΛ.ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΟΝΙΩΝ  
ΠΑΤΡΑ 2610330511

ΜΠΑΚΑΛΗΣ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ 6946497614

ΜΠΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2634027534

ΜΠΑΡΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 21 ΠΑΤΡΑ
2610278248  
6932097683

ΠΑΪΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 22 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
2634022227
6944602745

ΠΑΪΣΙΟΥ- ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΤΡΕΩΣ 55 ΠΑΤΡΑ 2610222404

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 10α 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

2107485461

ΠΑΝΤΕΛΗ - ΧΟΡΜΟΒΑ ΣΟΦΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 31
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2102610676

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 6943013252

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑ 2634053233

ΠΑΠΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Κ ΕΙΡΗΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΡΟΥΣΗΣ 19 ΧΑΡΑΥΓΗ 2109755024

ΣΕΡΕΤΗΣ Ι ΛΕΩΝΙΔΑΣ LEONIL 
HELLAS

ΙΑΤΡΙΚΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 57 
ΠΑΤΡΑ

2610425205  
2108839312

ΣΕΡΕΤΗΣ Λ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2108839312

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 4 ΚΑΛΙΘΕΑ 2109598523

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Animation 
& ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & Sound Design

ΔΑΒΑΚΗ 17 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
e-mail: sychroni@otenet.gr

2109733266, 
6930783608

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 4 ΚΑΛΙΘΕΑ 2109598523

ΣΤΑΣΙΝΟΥ Α ΜΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 103 - 105 2103632023

ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25Α 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

2106401010  
6944612162

ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΟΤΣΗ 36 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2109701094

ΤΡΙΨΙΑΣ Β. ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑ 6986870515

ΤΡΙΨΙΑΣ Β. ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣ. ΤΑΒΕΡΝΑ «ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΟ» ΣΚΑΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 2634022269 
6986870515

ΤΡΙΨΙΑΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΟΝΙΑ-ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ- ΝΟΒΑ 39 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

2634022321 
6944728221

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 19
ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙ

2109901650
6977801638

ΦΗΜΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΥΣΣΗΣ 19 ΧΑΡΑΥΓΗ 2109767788

ΦΟΥΣΕΚΗ ΖΩΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 113  
ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2109902307

ΧΕΙΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ 13 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2107792280

ΧΟΡΜΟΒΑΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ 29 6978884152


