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Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Το χωριό εν γένει και η Τερψιθέα ειδικά, είναι ένας μικρός οικισμός ανθρώπων, 

οι οποίοι αποτελούν μία μικρή κοινωνία. Παλαιότερα η κοινωνία αυτή ήταν 
πλέον αυτόνομη και καλά οργανωμένη, είχε μεγαλύτερο πληθυσμό κατοίκων, οι 
οποίοι ήταν στην πλειονότητα γεωργοί και κτηνοτρόφοι. 

Ήταν κατά πολύ αυτάρκης, είχε πλήθος επαγγελματιών (έμπορος, παντοπώ-
λης, καφεντζής, καπνοπώλης, ράπτης, τσαγκάρης, κτίστης, πελεκάνος, τζακάς, 
κανατάς, ασβεστάς, καρβουνιάρης, σκεπάς, μαραγκός, ξυλογλύπτης, μυλωνάς, 
νεροφόρος, αγωγιάτης, ξυλοκόπος, βαρελάς, χαλκωματής, ωρολογάς, χρυσικός, 
καλτσάς, γανωματής, τυροκόμος, γαλατάς, χασάπης, μελισσοκόμος, μανάβης, 
μεταξουργός, υφάντρα, κεντίστρια, μοδίστρα, μανταρίστρα, κουρέας, φωτογρά-
φος, ορνιθοπώλης, αυγουλάς, πεταλωτής, σιδεράς ή γύφτος, ακονιστής,  οινοπώ-
λης, φούρναρης, καλαθάς, ψαθάς, φαναροποιός, σαμαράς, ζωγράφος, ψάλτης, 
βδελάς, ζευγάς, θεριστής-αλωνάρης, ζωέμπορος, υπηρέτρια, δερματέμπορος, 
σκαφτιάς, κοσκινάς, λασπιάς, σοβαντζής, πατωματζής, σανιδάς, σανοπώλης, 
τσοπάνος, ξενοδόχος, μάγειρας, τοκιστής, δικολάβος, δικηγόρος, μεσίτης, φορα-
τζής κ.α.) και τους δημόσιους λειτουργούς της, που αποτελούσαν τις αρχές της 
(δήμαρχος, πρόεδρος, γραμματέας, παπάς, δάσκαλος, καθηγητής, σχολάρχης, 
γιατρός, μαία, νοσοκόμα, χωροφύλακας, ειρηνοδίκης, συμβολαιογράφος, αγρο-
φύλακας, ταχυδρόμος, τηλεφωνητής, γεωπόνος, δασικός, θηροφύλακας κ.ά.). 

Η σχετική ευημερία συνέτεινε στην αύξηση του πληθυσμού με αποτέλεσμα 
να μη φθάνει ο κλήρος της γης, ούτε να μπορεί να αυξηθεί λόγω των βουνών και 
των δασών.

Έτσι άρχισαν να μεταναστεύουν, κυρίως οι νέοι, σαν εργάτες, στην αρχή στα 
μεταλλεία Λαυρίου και κατόπιν στην Αμερική. Το κύμα φυγής φούντωσε σιγά-
σιγά βοηθούσης και της αστυφιλίας, των ανωτέρων σπουδών, της βιομηχανο-
ποίησης της χώρας και των ρουσφετολογικών ψηφοθηρικών διορισμών στο 
Δημόσιο (ιδίως μετά την μονιμοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων). Έτσι με τα 
χρόνια άρχισε να γερνάει ο πληθυσμός και άρχισε να κλονίζεται η οργάνωση του 
χωριού. 

Η ανάπτυξη των οδικών δικτύων και των άλλων υπηρεσιών επικοινωνίας βο-
ήθησαν στην διαβίωση των κατοίκων που απέμειναν πλέον στο χωριό. Όμως η 
κατάργηση του σχολείου ήταν το τελειωτικό χτύπημα στην ύπαρξη του χωριού. 
Έκτοτε κλείνοντας και το ταχυδρομείο, έμειναν σχεδόν μόνο οι γέροι. Αλλά και 
αυτοί που έμειναν μαζί με τους διχασμένους συνταξιούχους που πατάνε σε δύο 
βάρκες (μία στο χωριό και μία στην πόλη) παλεύουνε με τα …θηρία για να ζή-
σουν. Η συγκεντρωμένη δήθεν αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση μας βλέπει σαν 
ενοχλητικό κουνούπι στην ελεφάντινη επικράτειά της. 

Ο άνθρωπος που κουράζεται στο χωριό είναι ο παπάς με τις κηδείες και τα 
μνημόσυνα. Τον γιατρό μας τον παρέχουν μέσα από το σταγονόμετρο της Δη-
μόσιας Υγείας. Πρόσφατα ευλογημένη δημότης μας, ταλαιπωρήθηκε και στο τε-
λευταίο της ταξίδι, διότι κόλλησαν τα γρανάζια της ολίγιστης Υγείας. Πρόβλημα 
είναι η έλλειψη παντοπωλείου (η περιβόητη Αναπτυξιακή μπορεί να αφουγκρα-
στεί αυτό το πρόβλημα στην Τερψιθέα;). Το ηλεκτρικό δίκτυο είναι το μόνο που 
δουλεύει τέλεια τόσα χρόνια, το τηλεπικοινωνιακό ακολουθεί ασθμαίνοντας. Το 
ταχυδρομείο πλέον δεν υπάρχει και η εργασία του διεκπεραιώνεται χάρις στην 
μεγάλη προσφορά του αγαπητού μας Βαγγέλη. Τη συγκοινωνία την έχουμε πλέ-
ον συνηθίσει, όμως το Πάσχα λόγω των περίεργων αργιών στον ιδιωτικοδημόσιο 
αυτόν φορέα κάναμε 10 μέρες για να ξαναδούμε λεωφορείο. 

Τελευταίο αφήσαμε το οδικό δίκτυο, όπως τελευταίο το αφήνει και η Διοίκη-
ση. Κάποτε πρέπει ο Δήμος να καταλάβει ότι όπως φτιάχνει μέσα στη Ναύπακτο 
την ανάπλαση με τους ωραίους δρόμους και τα πεζοδρόμια, έτσι πρέπει να συ-
ντηρήσει και το οδικό δίκτυο της Τερψιθέας. Το πρόβλημα είναι πάνω από 10 
χρόνια, δεν πάει άλλο. 

Σεβαστή διοίκηση όταν θα …αποδημήσουμε εις Κύριον, δεν χρειαζόμαστε 
καινούργιο δρόμο, τώρα τον θέλουμε μήπως χαρούμε το έρμο το χωριό μας. 
Προς θεού μη μας πείτε για την κρίση, να μας πείτε για τη ζωή, τη ζωή στο χωριό.    

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ

ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2015
✴  Το Σάββατο 8 Αυγούστου και ώρα 21:00, στην πλατεία του χωριού θα 

γίνει η Ζ΄ προβολή- έκθεση φωτογραφίας (με εμπλουτισμένη την ύλη, 
πάντα με την επιμέλεια του Σπύρου Σκαλτσά). Θα ακολουθήσει λαϊκή-
ρεμπέτικη βραδιά που θα διοργανώσουν τα 2 μαγαζιά της πλατείας.

✴ Την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα διεξαχθεί τουρνουά 3x3 
BASKET BALL.

✴  Την Πέμπτη 13 Αυγούστου θα γίνουν οι αγώνες ποδο-
σφαίρου, τουρνουά με άλλα χωριά.

✴  Το Σάββατο 15 Αυγούστου συμμετέχουμε όλοι στο 
παραδοσιακό πανηγύρι.

✴ Την Δευτέρα 17 Αυγούστου θα γί-
νουν στο Γήπεδο τα «ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΙΑ». Την εκδήλωση 
θα καλύψει παραδοσιακή δημοτική ορχήστρα. Ο 
χορός όπως πάντα θα είναι ελεύθερος. Οι επαγγελματίες του χωριού θα 
πωλούν αποκλειστικά ψητά (κυρίως σουβλάκια) και ο Σύλλογος θα που-
λά τα ποτά - αναψυκτικά - νερά. Φυσικά δεν θα λείψουν οι πίτες - γλυκά 
κ.λπ. που θα προσφέρουν οι γυναίκες του χωριού - Συλλόγου εθελοντικά.

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ!
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Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ2 ¨φωνές και ψίθυροι¨

➢ Με το …έμπα του Ιουνίου βρέθηκε κοντά μας, ερχόμενη από την Αυστραλία, 
η Ευθυμία Κ. Βελέντζα, σύζυγος Κ. Πρασούλα, με την κόρη της Βικτώρια και τον 
μικρότερο γιό της Παρασκευά. — Καλώς μας ήλθες Ευθυμία και καλό καλοκαίρι.

Ο Γιώργης μάγκας και βαρύς 
και του χωριού ο θρύλος 
η πιο καλή του συντροφιά 
ήτανε κάποιος σκύλος. 

Τον είχε κυνηγόσκυλο 
φρουρό του σπιτικού του 
του χωραφιού του φύλακα 
σκοπό του καλυβιού του. 

Ο Γιώργης προνοητικός 
το είχε καταλάβει 
ότι ο σκύλος του γερνά 
και πήρε ένα κουτάβι. 

Και μία σκέψη του βαριά 
τον έχει μαστιγώσει 
γιατί να θρέφει δυο σκυλιά 
το ένα θα σκοτώσει. 

Παίρνει το γέρικο σκυλί 
μαζί με το ντουφέκι 
αφήνει πίσω το χωριό 
και προχωρά παρέκει. 

Τα δυο του χέρια τρέμουνε
και η καρδιά σπαράζει 
μα ντoυφεκίζει τελικά 
το σκύλο του σωριάζει.

Σα παιδοκτόνος ένοιωσε 
και όπου φύγει-φύγει 
και να ξεχάσει προσπαθεί 
στο δάσος με κυνήγι. 

Ο ήλιος μεσουράνησε 
κι ο Γιώργης που καψώνει 
βγάζει το πανωφόρι του 
τ’ αφήνει στο κοτρώνι.

Απ’ άλλο δρόμο γύρισε 
το βράδυ στο κονάκι 
για να μη δει το σκύλο του 
νεκρό μεσ’ το δρομάκι.

Ο ΣΚΥΛΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΣ

Και το παλτό το ξέχασε 
στο κυβικό λιθάρι 
τρεις μέρες θα περάσουνε 
και πάει να το πάρει.

Φτάνει ο Γιώργης και θα δει 
φρικτά μετανοιωμένος 
να του φυλάει το παλτό 
ο σκύλος λαβωμένος.

Παίρνει το σκύλο αγκαλιά 
σα νά ’τανε παιδί του 
κλωτσά το πανωφόρι του 
και τρέχει στο τσαρδί του.

Με γιατροσόφια και στοργή 
ο σκύλος του θα γιάνει 
θα ζήσει χρόνια τέσσερα 
προτού ξαναπεθάνει.

Πέθανε τούτη τη φορά 
ειρηνικά ο σκύλος 
κι ο Γιώργης τον μνημόνευε 
“ο πιο πιστός μου φίλος”. 

Βαγγέλης Πετρόπουλος 
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Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ
¨φωνές και ψίθυροι¨

Ότι η 1η σύζυγος Γιάνη Βαρουφάκη Margarita Poulos είναι η 
Μαργαρίτα Νικολάου Αναγνωστόπουλου, εγγονή του Επαμει-
νώνδα Ανδρ. Αναγνωστόπουλου και της Μαράγδως Στ. Γκολιά, 
της οποίας πήρε περίπου το όνομα. Ο Επαμεινώνδας Ανδρ. Ανα-
γνωστόπουλος μετανάστευσε στις αρχές του 20ού αιώνα, αρχι-
κά για Αμερική και μετά στην Αυστραλία.

Και κάπου έμαθα

Στις 6 Ιουνίου, στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασ-
σός», έγινε φιλολογικό μνημόσυνο για τα τρία χρόνια από τον θά-

νατο του Τάκη Χριστόπουλου.
 Ο Παναγιώτης Φωτίου Χριστόπουλος γεννήθηκε στη Ναύπακτο το 

1930. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές στη γενέτειρα, συνέχισε τον φιλομαθή 
βίο του στην Αθήνα, κομίζοντας πτυχία: Ανωτάτης Σχολής Εμπορικών 
Επιστημών, Κολλεγίου Αθηνών (αγγλόφ. Τμήμα Σχολής Εφαρμοσμένων 
Εμπορικών Σπουδών), Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδακτορικό Φιλοσοφίας της ίδιας σχολής. 
Αποκορύφωμα των σπουδών του ήταν η ανακήρυξη και διατριβή του 
σαν καθηγητής της Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Κυρίως όμως εργά-
στηκε στην Βιβλιοθήκη της Βουλής από το 1964 έως το 1995, από βιβλιοθηκάριος έως Διευθυντής, 
οργανώνοντάς την και παραδίδοντάς την σαν μία από τις καλύτερες βιβλιοθήκες της Ελλάδος και μία 
από τις πλέον σπουδαίες στην Ευρώπη. Διακρίθηκε για πλήθος μελέτες του, συγγραφές, ομιλίες κ.α. 
πνευματικές δραστηριότητες. Αποκορύφωμα αυτών ήταν και η ανακάλυψη των λειψάνων του Αγίου 
Κοσμά του Αιτωλού στο Κολικόντασι της Αλβανίας. Τον Ιούνιο του 2012 το σώμα του εγκατέλειψε τον 
κόσμο μας, το πνεύμα του όμως έμεινε στα πάμπολλα δημοσιεύματά του και στο αρχείο του. Αυτό το 
Αρχείο αλλά και την εργογραφία του ανέλαβε να διασώσει και να αναδείξει ο κος Σπύρος Σκαλτσάς. 

Στην εκδήλωση εκτός της συζύ-
γου του κας Ντίνας και της κόρης του 
κας Βασιλικής- Πηγής, μίλησαν οι: Ευ. 
Μουτσόπουλος ακαδημαϊκός, Παναγ. 
Νικολόπουλος τ. Διευθ. Εθνικής Βιβλι-
οθήκης, Ευ. Δρακόπουλος τ. Διευθ. Βι-
βλιοθήκης της Βουλής, Σαράντος Καρ-

γάκος ιστορικός, Χαρ. Χαραλαμπόπουλος επιτ. Πρόεδρος της Εταιρείας Ναυπακτιακών Μελετών. 
Διαβάστηκε ομιλία του π. Γεωργίου Μεταλληνού θεολ. Καθηγητή Πανεπιστημίου. Την εκδήλωση 
διηύθυνε η φιλολ. Κα Μαρία Γιουρούκου και προβλήθηκε βίντεο για τον αείμνηστο που επιμελήθηκε 
ο κος Μιχάλης Χαραλάμπους με τη συμμετοχή του κου Σπ. Σκαλτσά (το βίντεο μπορείτε να δείτε 
στο internet στη διεύθυνση www.youtube.com/watch?v=-5nvGu4G_Fw). Παρέστησαν πολλοί φί-
λοι και γνωστοί και πολλοί πνευματικοί άνθρωποι. Εκτός των άλλων παρέστησαν ο Πρόεδρος της 
Εταιρείας Ναυπακτιακών Μελετών κος Απόστολος Ζορμπάς, ο Πρόεδρος του Πνευματικού Ομίλου 
Ναυπακτίων και Δωριέων «η δάφνη» κος Μάρκος Μεντζάς, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τερψιθεα-
τών κος Χρ. Κολοβός, ο κος Σπύρος Σκαλτσάς και πολλοί άλλοι Ναυπάκτιοι. 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 

ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
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Ημόδα των τροπικών ταξιδιών, ο τουριστικός 
συνωστισμός στα θέρετρα που συντελεί 

στην κακή ποιότητα των προσφερομένων τρο-
φών, τα συχνά αεροπορικά ταξίδια με τα φαγητά 
του κέτεριγκ, περικλείουν ένα σημαντικό υγει-
ονομικό κίνδυνο που μπορεί να μην είναι κατά 
κανόνα απειλητικός για την ζωή, σίγουρα όμως 
χαλάει μερικές πολύτιμες ημέρες των διακοπών.

Πολύ συχνά χρησιμοποιείται ο όρος τροφική 
δηλητηρίαση.

Σαν τροφική δηλητηρίαση χαρακτηρίζεται ένα 
σύνδρομο που εκδηλώνεται με διάρροια, ανο-
ρεξία, ναυτία, έμετο και πυρετό. Τα συμπτώματα 
αυτά αρχίζουν απότομα και συνοδεύονται από 
κοιλιακούς πόνους. Ο ασθενής συνήθως αποκα-
θίσταται, έστω και χωρίς θεραπεία μέσα σε μία 
έως τρεις ημέρες. 

ΑΙΤΙΑ ΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

Πράγματι υπάρχουν πολλά μικρόβια, τοξίνες 
μικροβίων και ιοί που όταν αναπτυχθούν στο φα-
γητό γίνονται αίτια τροφικής δηλητηριάσεως. Η 
ζέστη του καλοκαιριού αποτελεί ιδανικό παράγο-
ντα για τον γρήγορο πολλαπλασιασμό τους. 

Οι μικροοργανισμοί που ενοχοποιούνται για 
τις καλοκαιρινές τροφικές δηλητηριάσεις είναι 
η σαλμονέλλα, το κολοβακτηρίδιο, οι σιγκέλλες, 
ο σταφυλόκοκκος, το VibrioParahaemolyticus, ο 
βάκιλλος cereus, κ.ά. 

Επίσης, τα παράσιτα όπως λάμβλια και κρυ-

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

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ 

ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 12 Μαΐου 2015 η Έφη Μπακάλη (κόρη Ιωάν-

νας Ευθ. Αρβανίτη- Μπακάλη) σύζυγος Παύλου Σα-
ραντόπουλου γέννησε στο μαιευτήριο «Μητέρα» ένα 
υγιέστατο αγοράκι.

• Στις 22 Μαΐου 2015, η Ελεάνα Βασ. Καλλιαμβά-
κου, σύζυγος Εμμανουήλ Λουγιάκη γέννησε στο μαι-
ευτήριο «Ιασώ», ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

 Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Στις 18 Απριλίου 2015, στον Άγιο Δημήτριο Σκά-

λας Ναυπάκτου η Σταυρούλα Τρίψια και ο Λάμπρος 
Μουλάς βάπτισαν την κορούλα τους και την ονόμα-
σαν Βασιλική. 

• Στις 23 Μαΐου 2015 ο Δημήτρης Κουρνιάτης και 
η Γεωργία Παύλου Φήμη (κόρη της Θεοδώρας Κ. Πα-
παλιβερίου) βάπτισαν την κόρη τους στο Εκκλησάκι 
του Αγίου Γεωργίου στη Σαλαμίνα. Και το όνομα αυ-
τής, Μαρία!

• Στις 20 Ιουνίου 2015 ο Αθανάσιος Κωτούλας 
(υιός της Δήμητρας Αλ. Αγγελοπούλου) και η σύζυγός 
του Ιωάννα, στους Καλογήρους Τρικάλων, βάπτισαν 
το αγοράκι τους και το ονόμασαν Ευάγγελο.

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ
• Το Σάββατο 18 Απριλίου 2015 έγιναν οι γάμοι της 

Κωνσταντίνας Παύλου Φήμη (κόρης της Θεοδώρας 
Κωνσταντίνου Παπαλιβερίου) και του Άγγελου Μάκ-
κα στον Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Καματερό 

μόσυνο της Αγγελικής Γ. Λιακώνη γένους Κων/νου Δ. 
Καλλιαμβάκου.

• Στις 25 Απριλίου 2015 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Εισοδίων Θεοτόκου στου Γουδή το 40-ήμερο μνημό-
συνο της Στέλλας Ιω. Κοζάκη.

• Στις 26 Απριλίου 2015 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγ. Παύλου στην Άνω Γλυφάδα το 40-ήμερο μνημό-
συνο της Γιαννούλας Γ. Αυλογήτου.

• Στις 26 Απριλίου 2015 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, το 6-μηνο μνημόσυνο 
του Παναγιώτου Θ. Τριψιάνου.

• Στις 3 Μαΐου 2015 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
 Αγίου Κων/νου Ηλιούπολης το 40-ήμερο μνημόσυνο 
του Νικολάου Τσεργά συζύγου της Ελένης Τσεργά-
Αρβανίτη.

• Στις 10 Μαΐου 2015 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
 Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, το 40-ήμερο μνημόσυνο 
του Βασιλείου Γ. Γκολιά.

• Στις 24 Μαΐου 2015 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, το τρίχρονο μνημόσυνο 
της Σοφίας Σ. Καρτέρη.

• Στις 7 Ιουνίου 2015 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Α γίου Νικολάου Τερψιθέας, το 40-ήμερο μνημόσυνο 
της Παναγιώτας Γ. Σαλούρου.

• Στις 21 Ιουνίου 2015 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
της Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στου Παπάγου 
το 40-ήμερο μνημόσυνο της Ιουλίας Γ. Σερέτη.

Η εφημερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο Θεός.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Σαλαμίνας. Ευχόμαστε στο ζευγάρι να ζήσουν ευτυχι-
σμένοι.

• Στις 25 Απριλίου 2015 ο Κων/νος Παπαγεωργίου 
γιος της Δέσποινας Χορμόβα-Παπαγεωργίου και η Ευ-
τυχία Κανέλλη παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Προφήτη 
Ηλία στο Παγκράτι.

• Στις 6 Ιουνίου 2015 ο Χρήστος Γκολιάς του Θεμι-
στοκλή και της Μαργαρίτας και η Μαρία Ζύμαρη του 
Ιωάννη και της Ελένης ήρθαν εις γάμου κοινωνίαν στον 
Ιερό Ναό Αγίου Βλασσίου Αχαρνών.

Η εφημερίδα εύχεται να ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ
• Στις 2 Απριλίου 2015 απεβίω-

σε σε ηλικία 68 ετών ο Βασίλειος Γ. 
Γκολιάς, ο αγαπημένος μας Λάκης. Η 
νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη την 5 
Απριλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικο-
λάου Τερψιθέας, όπου και ετάφη.

• Την 1 Μαΐου 2014 απεβίωσε στην Τερψιθέα σε ηλι-
κία 91 ετών, η Παναγιώτα Γ. Σαλούρου. Η νεκρώσιμη ακο-
λουθία έγινε την επομένη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολά-
ου Τερψιθέας, όπου και ετάφη.

• Στις 14 Μαΐου 2015 απεβίωσε στην Αθήνα, σε ηλι-
κία 82 ετών, η Ιουλία Γ. Σερέτη. Η νεκρώσιμη ακολουθία 
έγινε την 18 Μαΐου 2015 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου Κοιμητηρίου Παπάγου, όπου και ετάφη.

Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 4 Απριλίου 2015 ετελέσθη το 40-ήμερο μνη-

πτοσπορίδια, καθώς και τους ιούς τύπου ρότα, 
που μπορούν να είναι αίτια γαστρεντερίτιδος. 

Σε χώρες χαμηλής υγειονομικής στάθμης, 
πηγή μολύνσεως μπορεί να είναι το νερό. Κυρίως 
η διάρροια προκαλείται από τα νωπά λαχανικά 
και τα φρούτα, τα θαλασσινά, τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα και τα παγωτά.

«ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ»

Πρόκειται για την συχνότερη οξεία γαστρε-
ντερίτιδα που εμφανίζεται σε ταξιδιώτες τροπι-
κών και ημιτροπικών χωρών αλλά και άλλων πε-
ριοχών. Αυτή παρουσιάζεται σε μεμονωμένα άτο-
μα ή με μορφή μικρής επιδημίας. Είναι ελαφρά 
νόσος και δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός, 
ότι λόγω αλλοιώσεως των κακώς διατηρουμένων 
τροφίμων παρουσιάζεται και στις Μεσογειακές 
χώρες και στην Ελλάδα. 

Το αίτιό της είναι το εντεροτοξιγόνο κολοβα-

κτηρίδιο. Η διάρροια των ταξιδιωτών προσβάλλει 
πολλούς τουρίστες κάθε χρόνο όταν υπάρχει ση-
μαντική διαφορά στο κλίμα, τις κοινωνικές συν-
θήκες και το επίπεδο υγιεινής από τις αντίστοι-
χες συνθήκες που επικρατούν στον τόπο από 
όπου προέρχονται. 

 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ  
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ

Ο ιατρός θα συστήσει αναπλήρωση των 
υγρών από το στόμα (όπως νερό, τσάι, χαμομήλι) 
και αναπλήρωση των ηλεκτρολυτών με ελαφρά 
τροφή με αρκετό αλάτι. Χορηγείται εάν χρεια-
σθεί αντιεμετικό, αντιπυρετικό, και αντιδιαρροϊκά 
φάρμακα, και πρέπει να ακολουθείται και μία σχε-
τική δίαιτα για να επέλθει η ανάρρωση γρήγορα. 

Αντιβιοτικά χορηγούνται μόνον κατόπιν εντο-
λής του θεράποντος ιατρού.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Η κυριότερη προφύλαξη είναι η αποφυγή των 
πιθανών πηγών μολύνσεων, όπως υπόπτων γα-
λακτοκομικών προϊόντων, παγωτού, θαλασσινών, 
νωπών λαχανικών και φρούτων. Καλύτερα να κα-
ταναλώνεται εμφιαλωμένο νερό στις τροπικές και 
ημιτροπικές χώρες. Γενικώς οι ταξιδιώτες πρέπει 
να προσέχουν το φαγητό τους και το ποτό τους 
από άποψη καθαριότητας και ποιότητας.



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ4 ¨φωνές και ψίθυροι¨

Επειδή κάποιοι προσπάθησαν και προσπαθούν να μετατρέ-
ψουν το Ευαγγέλιο της χαράς του Χριστού, το Ευαγγέλιο 

της Εκκλησίας του Χριστού σε μια θρησκεία αποκρουστική, με 
ενοχές και φορτία δυσβάστακτα, με έναν Χριστό μπαμπούλα και 
τιμωρό και τους ιερωμένους όλων των βαθμών σε Γραμματείς 
και Φαρισαίους σαν τους Αρχιερείς και τους Πρεσβυτέρους της 
εποχής του Χριστού, σας παραθέτω το παρακάτω θεόπνευστο 
κείμενο του σύγχρονου Οσίου Πορρφυρίου και ας βγάλει ο κα-
θένας τα συμπεράσματά του.  Λέει λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος:

 
«Ο Χριστός είναι η χαρά, το φως το αληθινό, η ευτυχία. Ο Χριστός 

είναι η ελπίδα μας. Η σχέση μας με τον Χριστό είναι αγάπη, είναι 
έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι λαχτάρα του θείου. Ο Χριστός είναι 
το παν. Αυτός είναι η αγάπη μας, Αυτός ο έρωτάς μας. Είναι έρωτας 
αναφαίρετος ο έρωτας του Χριστού.

Από κει πηγάζει η χαρά.
Όταν βρεις τον Χριστό, σου αρκεί, δεν θέλεις τίποτ’ άλλο, ησυχά-

ζεις. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Ζεις παντού, όπου υπάρχει Χριστός. 
Ζεις στα άστρα, στο άπειρο, στον ουρανό με τους αγγέλους, με τους 
αγίους, στη γη με τους ανθρώπους, με τα φυτά, με τα ζώα, με όλους, 
με όλα. Όπου υπάρχει η αγάπη στον Χριστό, εξαφανίζεται η μοναξιά. 
Είσαι ειρηνικός, χαρούμενος, γεμάτος. Ούτε μελαγχολία, ούτε αρρώ-
στια, ούτε πίεση, ούτε άγχος, ούτε κατήφεια, ούτε κόλαση.

Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει 
χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία, δίνει, δίνει, δίνει… Κι 
όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο αν-
θρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσομε 
τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η 
αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί 
ν’ αρχίσει η ζήλεια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταβληθεί σε μίσος. Η 
εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά-σιγά 
σβήνει, ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί 
να φέρει τον άνθρωπο σ’ απελπισία. Ο θείος έρως, όμως, μας ανεβάζει στη σφαίρα 
του Θεού, μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ηδονές κουράζουν, ενώ 
αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μία ηδονή ακόρεστος, που δεν τη βαριέται κανείς 
ποτέ. Είναι το άκρον αγαθόν.

Επιμελείται ο Τερψιθεάτης Ιερομόναχος π. Νεκτάριος Ιωάννου Γκολιόπουλος

Αυτή είναι η θρησκεία μας. Εκεί πρέπει να πάμε. Ο Χριστός είναι ο 
Παράδεισος, παιδιά μου. Τι είναι Παράδεισος; Ο Χριστός είναι. Από δω 
αρχίζει ο Παράδεισος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όσοι εδώ στη γη ζουν τον 
Χριστό, ζουν τον Παράδεισο. Έτσι είναι που σας το λέγω. Είναι σωστό, 
αληθινό αυτό, πιστέψτε με! Έργο μας είναι να προσπαθούμε να βρούμε 
ένα τρόπο να μπούμε μέσα στο φως του Χριστού. Δεν είναι να κάνει 
κανείς τα τυπικά. Η ουσία είναι να είμαστε μαζί με τον Χριστό. Να ξυ-
πνήσει η ψυχή και ν’ αγαπήσει τον Χριστό, να γίνει αγία. Να επιδοθεί 
στο θείο έρωτα. Έτσι θα μας αγαπήσει κι Εκείνος. Θα είναι τότε η χαρά 
αναφαίρετη. Αυτό θέλει πιο πολύ ο Χριστός, να μας γεμίζει από χαρά, 
διότι είναι η πηγή της χαράς. Αυτή η χαρά είναι δώρο του Χριστού. 
Μέσα σ’ αυτή τη χαρά θα γνωρίσουμε τον Χριστό. Δεν μπορούμε να 
Τον γνωρίσουμε, αν Εκείνος δεν μας γνωρίσει.

Αυτά η ψυχή μας θέλει να αποκτήσει. Αν προετοιμαστούμε ανάλο-
γα, η χάρις θα μας τα δώσει. Δεν είναι δύσκολο. Αν αποσπάσουμε την 
χάρη, όλα είναι εύκολα, χαρούμενα κι ευλογία θεού. Η θεία χάρις διαρ-
κώς κρούει την πόρτα της ψυχής μας και περιμένει ν’ ανοίξουμε, για 
να έλθει στην διψώσαν καρδία μας και να την πληρώσει. Το πλήρωμα 
είναι ο Χριστός, η Παναγία μας, η Αγία Τριάς. Τι ωραία πράγματα! Άμα 
αγαπάς, ζεις στην Ομόνοια και δεν ξέρεις ότι βρίσκεσαι στην Ομόνοια. 
Ούτε αυτοκίνητα βλέπεις, ούτε κόσμο βλέπεις, ούτε τίποτα. Είσαι μέσα 
σου με το πρόσωπο που αγαπάς. Το ζεις, το ευχαριστιέσαι, σ’ εμπνέει. 
Δεν είναι αληθινά αυτά; Σκεφθείτε αυτό το πρόσωπο που αγαπάτε να 
είναι ο Χριστός. Ο Χριστός στο νου σου, ο Χριστός στην καρδιά σου, ο 
Χριστός σ’ όλο σου το είναι, ο Χριστός παντού.

Ο Χριστός είναι η ζωή, η πηγή της ζωής, η πηγή της χαράς, η πηγή 
του φωτός του αληθινού, το παν. Όποιος αγαπάει τον Χριστό και τους άλλους, αυτός 
ζει τη ζωή. Ζωή χωρίς Χριστό είναι θάνατος, είναι κόλαση, δεν είναι ζωή. Αυτή είναι 
κόλαση, η μη αγάπη. Ζωή είναι ο Χριστός. Η αγάπη είναι η ζωή του Χριστού. Ή θα 
είσαι στη ζωή ή στο θάνατο. Από σένα εξαρτάται να διαλέξεις!...»

 
Καλό καλοκαίρι σε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας. Σας στέλνω το άρθρο του 

Ιουνίου για την υπέροχη εφημερίδα του χωριού μας και σας εύχομαι να κρατάτε 
ζωντανή αυτή την έπαλξη για το καλό όλων των χωριανών μας, μικρών και μεγάλων 
και όχι μόνο. Σας θαυμάζω, καμαρώνω για σας και προσεύχομαι για όλους σας. 

π. Νεκτάριος

«Πάντοτε χαίρετε» (Α΄ Θεσ. 5, 16)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΓΚΟΛΙΑΣ

Πριν από 68 χρόνια είδες το φώς της ημέρας στην αγαπημένη σου Τερψιθέα.
Σ’ αυτή μεγάλωσες με στερήσεις και όνειρα, όπως όλα τα παιδιά της εποχής σου,  
σε μια χώρα που μόλις είχε περάσει ένα πόλεμο και ζούσε ένα χειρότερο εμφύλιο.
Και χάρις στην οικογένειά σου τα κατάφερες.
Γνώρισες την εξαιρετική σου σύντροφο και αποκτήσατε δύο υπέροχα παιδιά.
Αναζήτησες την τύχη σου στο εξωτερικό. Δούλεψες σκληρά, αλλά γύρισες και πάλι στο 
αγαπημένο σου χωριό και το μεγάλο χόμπι σου το κυνήγι.
Και κάποια στιγμή ανέλαβες τα μαγαζιά της πλατείας. 
Ήταν η εποχή που ξεκίνησες να είσαι για όλους μας, ο δικός μας άνθρωπος!
Ο άνθρωπος της πλατείας μας, με όλη τη σημασία της λέξης!
Ο άνθρωπος που μας καλωσόριζε, μας εξυπηρετούσε όσο καλύτερα μπορούσε, κα-
θόταν μαζί μας στο τραπέζι, μας έδινε ότι έβγαινε από τη ψυχή του με το δικό του 
μοναδικό, λαϊκό, αυθόρμητο και πηγαίο χιούμορ.
Τι να πρωτοθυμηθούμε αλήθεια;
Ατέλειωτες οι συζητήσεις, οι αναπαραστάσεις σου, τα αστεία σου…
Τιμιότητα, ειλικρίνεια, φιλότιμο και αλήθειες θυμάμαι από σένα.
Πρώτος σε βοήθεια, να εξυπηρετήσεις, να συμπαρασταθείς.
Εκεί πάντα, με βροχές, με κρύο, με ζέστη.
Πάντα μια πόρτα στη πλατεία ανοιχτή!!!
Έφυγες από κοντά μας πριν λίγες μέρες δυστυχώς. Πολέμησες και στάθηκες με  
αξιοπρέπεια μέχρι το τέλος.
Όλο το χωριό σε αγαπούσε και το κενό σου είναι δυσαναπλήρωτο.
Η πλατεία μας με το γέρο πλάτανο, θα μοιάζει άδεια χωρίς εσένα πια.
 Θα είσαι πάντα όμως στις καρδιές μας! Θα είσαι ο μοναδικός μας ΛΑΚΗΣ.
Καλό σου ταξίδι!

Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια προς τους οικείους.

Εκ μέρους του Συλλόγου Τερψιθεατών Ναυπακτίας
Ο πρόεδρος

Και αγαπημένος σου εξάδελφος, 
Χρήστος Γ. Κολοβός

Φίλε Λάκη,
Τούτη τη 

μέρα διάλε-
ξες να πας 
τ ο  μ α κ ρ ύ 
ταξίδι, τούτη 

τη μέρα που είναι στρωμένα από βάγια 
όπως στο διάβα του Χριστού.

Του μοιάζεις· και Εκείνος ήθελε πά-
ντα και έκανε καλό στους ανθρώπους.

Έτσι κι εσύ ήθελες πάντα να προσφέ-
ρεις, πάντα να εξυπηρετείς και να ευχα-
ριστείς τους ανθρώπους γύρω σου. 

Ταξιδεύοντας στο κέντρο του κόσμου 
την Αμερική, πέρασαν να γευτούν από τα 
χέρια σου οι πιο δημοφιλείς προσωπικό-
τητες του πλανήτη.

Γέμιζε πάντα η πλατεία του χωριού 
μας με κόσμο που ερχόταν για να τους 
προσφέρεις τους εκλεκτούς μεζέδες σου.

Έδινες τα πάντα για την ευχαρίστηση 
των ανθρώπων και νόμιζες ότι δεν έχεις 
δώσει τίποτα.

Ήθελες πάντα να τους κάνεις να 
περάσουν καλά, να ευχαριστηθούν, να 
χαμογελάσουν με το αστείρευτο χιού-
μορ σου, να χαρούν με τα μοναδικά σου 
αστεία.

Διέσχιζες την πλατεία και άκουγες 
«μπράβο Λάκη»· αυτό σου έδινε δύναμη, 
σου έδινε φτερά, σε έκανε ακούραστο.

Με τη σύζυγό σου Γεωργία, που στά-
θηκε σαν βράχος δίπλα σου, κάνατε μια 
υπέροχη οικογένεια, άξια τέκνα, που 
τους έδωσες το χάρισμα να συνεχίσουν 
να δίνουν στους ανθρώπους.

Πολλές φορές σου κράτησα το μα-
ντήλι να χορέψεις στην πλατεία λεβέντικα 
και με καμάρι, όπως μόνο εσύ ήξερες.

Τούτη γης που την πατούμε 
όλοι μέσα θε να μπούμε,
τούτη γης με τα χορτάρια

τρώει νιους και παλικάρια,
τούτη θα με φάει και μένα

με τα φρύδια τα γραμμένα…
ένα από τα αγαπημένα σου Δημοτικά 

Τραγούδια!
Σήμερα μας κάλεσες εδώ να σε απο-

χαιρετήσουμε.
Δεν έφυγες και δεν θα φύγεις ποτέ 

από το μυαλό μας,
δεν έφυγες και δεν θα φύγεις ποτέ 

από την ψυχή μας.
Θα είσαι πάντα στην καρδιά μας.
Καλό σου ταξίδι αγαπημένε φίλε 

Λάκη!

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΣΤΗ ΣΟΡΟ 
ΤΟΥ ΛΑΚΗ ΓΚΟΛΙΑ 

που εκφωνήθηκε την 5η Απριλίου 2015, 
από τον ΧΡΗΣΤΟ ΒΕΛΕΝΤΖΑ
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ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Όταν λέμε διακοπές των παιδιών στο χωριό, 

γίνεται αναφορά σε παλιότερες εποχές, 
μέχρι τα μέσα περίπου του 20ού αιώνα, τότε, που 
δεν υπήρχε αμαξιτός δρόμος στις περισσότερες 
ορεινές περιοχές, ούτε ηλεκτρικό ρεύμα. Η συ-
γκοινωνία γινόταν με τα ζώα και, φυσικά, υπήρχε 
και ο ποδαρόδρομος. Όσο για φωτισμό, υπήρχε 
η λάμπα πετρελαίου, η οποία ήταν πολυτέλεια, 
καθώς και το λυχνάρι ή το καντήλι.

Με το έμπα του καλοκαιριού, τελείωνε και 
το σχολείο. Τα σημερινά παιδιά, με το κλείσιμο 
του σχολείου, οι γονείς τους φροντίζουν που θα 
πάνε, έστω και για λίγες μέρες, διακοπές, ακόμα 
και στην εποχή της περιβόητης κρίσης που ζού-
με.

Εκείνες, όμως, τις περασμένες δεκαετίες, οι 
οποίες δεν διέφεραν και πολύ από τους προη-
γούμενους αιώνες, για τα παιδιά, με το τέλος της 
σχολικής περιόδου, άρχιζε άλλος αγώνας. Οι 
περισσότερες οικογένειες έπρεπε να πάνε στα 
χωράφια, οι αγροτικές, γεωργικές και κτηνοτρο-
φικές δουλειές ήταν πολλές. Έτσι, πολλοί χωρια-
νοί έφευγαν για τη Σπαρτιά, τη Μουγκρίστρα, τις 
Μελές, τις Λερούτσες, τα Παληχώρια… Για τα 
παιδιά, αυτά ήταν τα εξοχικά και, μάλιστα, πολ-
λών «αστέρων», αφού τις περισσότερες φορές, 
όπως στ’ αλωνίσματα ή στα ξεμπουλτσίσματα, 
κοιμόντουσαν κάτω απ’ τον περίφημο έναστρο 
ουρανό του χωριού μας. 

Δυστυχώς, τα παιδιά εκείνης της εποχής δεν 
είχαν χρόνο για να παίξουν, σχεδόν ούτε στη 
νηπιακή τους ηλικία. Η βοήθεια, την οποία μπο-

ρούσαν να προσφέρουν, ήταν σημαντική. Τα με-
γαλύτερα παιδιά πρόσεχαν τα μικρότερα. Βοη-
θούσαν, επίσης, στο σκάρο, πρόσεχαν τα ζώα και, 
μάλιστα, πρόσεχαν να μην πάνε στα σπαρμένα, 
γιατί ο αγροφύλακας θα ’βαζε πρόστιμο στους 
γονείς τους. Τα κορίτσια έπρεπε, από την παιδική 
τους ηλικία, να μάθουν να κεντάνε, να πλέκουν, να 
υφαίνουν, για να φροντίσουν, αργότερα, τα προι-
κιά τους. Αν έμενε λίγος χρόνος, έφτιαχναν καμιά 
πάνινη κούκλα με κουρελάκια, που κι εκείνα ήταν 
δυσεύρετα. Τα κουρελάκια, συνήθως, χρησίμευαν 
για μπαλώματα αν ήταν από ντρίλι ύφασμα ή τσίτι. 
Επίσης, χρησίμευαν για να υφάνουν κουρελούδες 
ή να περάσουν τα πολύ μικρά πανάκια σε λινά-
τσα με τη φουρκέτα, για να γίνουν ταπέτα. Ακόμα 
και για σκιάχτρα χρησιμοποιούσαν τα φθαρμένα 
ρούχα. Έτσι, τα κοριτσάκια, από τη νηπιακή τους 
ηλικία, άρχιζαν την εργασία, έχοντας την ψευδαί-
σθηση. Τ’ αγόρια βοηθούσαν σ’ όλες τις δου-
λειές. Εκτός από το σκάρο, φρόντιζαν να φέρνουν 
νερό, να μαζεύουν ξύλα για το μαγείρεμα, να βοη-
θούν στ’ αλώνισμα και γενικά σε ό,τι χρειαζόταν. 
Φυσικά, για παιχνίδι είχαν αυτοσχέδια τόπια. Γέμι-
ζαν με άχυρο ή κουρέλια καμία φθαρμένη κάλτσα 
(τσουράπι) και όταν μαζεύονταν πολλά, είχαν για 
παιχνίδι και τον πετροπόλεμο. Ακόμα, τα παιδιά 
έβαζαν σε κολοκύθια ξύλα για πόδια, ουρά, μάτια 
… κι έπαιζαν: τα ’καναν γαϊδουράκια…

Αν ένας από τους γονείς ήταν από άλλο χω-
ριό, κοντινό, ή είχαν συγγενείς εκεί, ή αν πήγαι-
ναν, οι γονείς, σε κάποιο πανηγύρι, έπαιρναν και 
τα παιδιά μαζί, των οποίων παιδιών άλλαζαν οι 
παραστάσεις. Όπως τώρα πάνε σ’ ένα νησί, 
ή σε άλλη χώρα, τότε τα παιδιά, όταν πήγαιναν 
στην Άνω Χώρα (Λουμποτινά), Ελατού, Κουζίτσα 
(Αμπελακιώτισσα), Ασπριά, Ζωριάνου. Ήταν σαν 
να πήγαιναν στη Ευρώπη.

Για τη θάλασσα, ούτε λόγος να γίνεται. Προ-
σπαθούσαν με τη φαντασία τους και μ’ αυτά που 
τους έλεγε ο Δάσκαλος στο Σχολείο, να υπο-
θέσουν πώς ήταν η θάλασσα. Όμως, γενιές και 
γενιές ανθρώπων, έφυγαν από τη ζωή χωρίς να 
δουν τη θάλασσα. 

Και όμως, εκείνα τα παιδιά, χωρίς την βιομη-
χανία των παντός είδους παιχνιδιών, βιβλίων, ανέ-
σεων, που προσφέρει ο σύγχρονος πολιτισμός, 
με τον ηλεκτρισμό, το αυτοκίνητο, τα αεροπορικά 
ταξίδια, τα υπερσύγχρονα πλοία, δεν είχαν ψυχο-
λογικά προβλήματα. Ήταν ευτυχισμένα. Εκείνοι οι 
αγράμματοι, τις περισσότερες φορές, γονείς, που 
με τον ιδρώτα τους τους εξασφάλιζαν τα απα-
ραίτητα δουλεύοντας μεσ’ στο λιοπύρι από το 
ξημέρωμα μέχρι το σούρουπο, ήξεραν να τους 
εξασφαλίσουν την ηρεμία, τη γαλήνη στην ψυχή 
τους.

Μήπως η τεχνολογία και η αλόγιστη χρήση 
της, μας έκανε να βάλουμε στο περιθώριο τις 
αξίες που είναι απαραίτητες για να χαρεί ο άν-
θρωπος τη ζωή του, κοντά στη φύση και, μάλιστα, 
κοντά στην υπέροχη φύση του χωριού μας;

Καλό καλοκαίρι!
Βασιλική Σαλούρου-Τροβά
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Το 2ήμερο 23-24 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε 
η ετήσια εκδρομή του συλλόγου μας.
Το πούλμαν αναχώρησε το πρωί του Σαββάτου 

από την Ομόνοια με κατεύθυνση το Ρίο. Εκεί επιβιβά-
σθηκαν και οι εκδρομείς του χωριού μας. 

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη 
με αποτέλεσμα να μην υπάρ-
χει κενή θέση! Όλοι γίναμε 
μια δυνατή και ευχάριστη πα-
ρέα, περνώντας ένα υπέρο-
χο Σαββατοκύριακο. Η αρχή 
έγινε μέσα στο πούλμαν με 
τα αστεία, τα ανέκδοτα και 
φυσικά τα ατελείωτα εδέσματα που είχαν φροντίσει 
να φέρουν οι κυρίες μας. 

Στη παραθαλάσσια Γιάλοβα φθάσαμε κατά το με-
σημέρι, κάνοντας τη πρώτη στάση μας απολαμβάνο-
ντας ταυτόχρονα και τα νόστιμα θαλασσινά της. Κά-
ποιοι, τολμηροί μάλιστα, έκαναν και τη βουτιά τους.

Το απογευματάκι φθάσαμε στον προορισμό μας, 
την πανέμορφη Πύλο. Τακτοποιηθήκαμε γρήγορα 
στα δωμάτια του ανακαινισμένου, νεοκλασικού ξενο-
δοχείου μας που δέσποζε πάνω από το γραφικό λι-
μάνι της πόλης, έχοντας θέα τη θάλασσα και το απέ-
ναντι νησί της Σφακτηρίας!

Έχοντας ξεκουραστεί μετά τον υπνάκο μας, κατε-
βαίνοντας στο σαλόνι του ξενοδοχείου βρεθήκαμε 
αντιμέτωποι με μια ευχάριστη έκπληξη.

Ένας φίλος από τα παλιά μάς είχε επισκεφθεί. 

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ήταν πάλι ανάμεσά μας! Ο κος Γιάννης Μπουντάς, 
παλιός δάσκαλος στη Τερψιθέα στις αρχές του 1960, 
με την αξιαγάπητη σύζυγό του Πίτσα που ζουν μόνι-
μα στη Πύλο. Ήρθαν να δούν τους παλιούς τους φί-
λους και να γνωρίσουν και εμάς τους νεότερους.

Ήπιαμε το καφεδάκι μας στη πλατεία με τα τερά-
στια πλατάνια που μας θύμισαν το χωριό μας.

Μετά τη βόλτα μαζευτήκαμε στις γραφικές ψαρο-
ταβέρνες απολαμβάνοντας το βραδινό μας. Παρέα 
μας πάντα το ζεύγος Μπουντά.

Την επομένη, αφού πήραμε το πλούσιο πρωινό 
μας, αναχωρήσαμε για τη πόλη της Μεθώνης.

Προηγουμένως, και μέσα σε συγκινησιακό κλίμα, 
αποχαιρετήσαμε τον κο Γιάννη και τη κα Πίτσα παίρ-
νοντας την υπόσχεση ότι σύντομα θα μας ξαναδούν, 
αυτή τη φορά στη Τερψιθέα!

Φθάνοντας στην όμορφη Μεθώνη επισκεφθήκα-
με το περίφημο κάστρο της. Περιπλανηθήκαμε στους 
αρχαίους χώρους του, μπαίνοντας μέχρι μέσα στη 
θάλασσα, ταξιδεύοντας νοερά σε άλλους χρόνους. 
Περπατήσαμε στα γραφικά στενά της πόλης και ανα-
χωρήσαμε πάλι για Πύλο.

Σειρά είχε το κάστρο της πόλης, όπου μεταξύ των 
άλλων είδαμε το μουσείο με τα ευρήματα αρχαίων 
ναυαγίων στις ελληνικές θάλασσες και σχετικό βίντεο.

Μείναμε δυστυχώς με το παράπονο ότι παρόλη 
τη συμφωνία μας δεν μας έγινε η αναπαράσταση της 
ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Ο αρμόδιος υπάλληλος 
δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Επόμενη επίσκεψή μας και τελευταία, ήταν στο 
σπίτι-μουσείο του Ολυμπιονίκη μας Κώστα Τσικλητή-
ρα.  Είδαμε τα αναμνηστικά του μεγάλου αυτού Έλ-
ληνα με τα περισσότερα Ολυμπιακά μετάλλια, αλλά 
και αγωνιστή της πατρίδας στους Βαλκανικούς πολέ-
μους λίγο πριν πεθάνει από αρρώστια μόλις στα 24 
χρόνια του. Επίσης πίνακες από την Νεότερη Ελληνι-
κή Ιστορία.

Είχε έρθει όμως η ώρα της επιστροφής. Αφήσαμε 
πίσω μας την όμορφη Πύλο και περνώντας την Κυπα-
ρισσία κατεβήκαμε στη παραλία του Γλυκού Νερού, 
όπου απολαύσαμε το μεσημβρινό μας φαγητό.

Επόμενη και τελευταία μας στάση ήταν στη πα-
ραλία της Κουρούτας για το απογευματινό καφεδάκι. 
Φθάνοντας στο Ρίο και πάλι, αποχαιρετισθήκαμε με 
όσους θα επέστρεφαν στο χωριό και το πούλμαν συ-
νέχισε για Αθήνα.

Να ευχαριστήσουμε την ξεναγό μας και φίλη μας 
κα Σταθοπούλου Μαρία, για τις πολύτιμες πληροφο-
ρίες κ γνώσεις που και πάλι μας προσέφερε σε αυτό 
το ταξίδι, όπως επίσης και τον υπεύθυνο οδηγό μας 
το κο Λουκά που δεν μας χάλασε χατίρι!

Τέλος να ευχαριστήσουμε όλους τους συγχωρια-
νούς και φίλους που συμμετείχαν και πραγματοποιή-
θηκε έτσι άλλη μία πετυχημένη εκδρομή. 

Φθάσαμε αργά το βράδυ, κουρασμένοι λίγο βέ-
βαια, αλλά πραγματικά γεμάτοι από τις παραστάσεις 
και τις χαρούμενες στιγμές που ζήσαμε και που ελπί-
ζουμε και του χρόνου να ζήσουμε πάλι όλοι μαζί!
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Με κάθε επισημότητα γιορτάστηκε και φέτος η γιορτή του Αγίου 
Πνεύματος στο γραφικό ξωκκλήσι μας την Αγιά Τριάδα. Στο τέλος 

της  Θείας Λειτουργίας προσφέρθηκε παραδοσιακός χαλβάς, ευγενική 

ΠΑΣΧΑ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
προσφορά των αδελφών Ιωάννας και Αγγελικής Παπαθεοδώρου και ανα-
ψυκτικά που προσέφερε η οικογένεια Φινινή.
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TO  Σ Ο Ϊ  Μ Α Σ  ( K Ζ ΄ Μ Ε Ρ ΟΣ )
Γράφει ο Σπύρος Θ. Σκαλτσάς

«Ο Κώστας Κοντοκώστας γεννήθηκε στο Σούλι. Μετά την κατάκτηση του Σουλίου 
από τους Τούρκους πήγε στο Μεσσολόγγι και υπήρξε ένας από τους υπερασπιστές του. 
Μετά την έξοδο ήταν ένας από τους πολύ λίγους που κατάφερε να επιζήσει και έφυγε 
στα βουνά, αν και ήταν τραυματισμένος. Στην προσπάθεια του να φτάσει στην Ανατο-
λική Ελλάδα, ίσως για την Αθήνα, έφθασε στην Τερψιθέα, τη Βετολίστα όπως λεγόταν 
τότε· άρρωστος και αδύναμος από τα τραύματα του δεν μπορούσε να συνεχίσει. Οι άν-
θρωποι του χωριού τον περιποιήθηκαν. Ανακτώντας την υγεία του και επειδή του άρεσε 
το χωριό απεφάσισε να μείνει.

Παντρεύτηκε μια από τις κόρες της οικογένειας Γρούμπα και δημιούργησε οικογέ-
νεια.

Απέκτησε δύο γιούς τον Ηλία και τον Ιωάννη, που απέκτησε με τη σειρά του δύο κό-
ρες: Την Βασιλική, σύζυγο του Αριστοτέλη Φινινή και την Κων/να, σύζυγο του Λεωνίδα 
Μάντα.

Ο Ηλίας απέκτησε δύο αγόρια και τέσσερις κόρες, τον Χρίστο, τον Κωνσταντίνο, τη 
Βασιλική, σύζυγο του Αριστείδη Χατζόπουλου από την Αθήνα, την Γεωργίτσα, σύζυγο 
του Χρίστου Τσαντίλη, την Υπαπαντή, σύζυγο του Χρίστου Κράρα, και την Αλεξάνδρα, 
σύζυγο του Βίκτωρα Μπέλλου από το Nasville, Tennessee.

Ο Χρίστος ήταν δάσκαλος αλλά λόγω δυσκολιών αναγκάστηκε να μεταναστεύσει 
στην Αμερική στις αρχές του 1900. Ήταν ο πρώτος από την οικογένεια που μετανάστευ-
σε στην Αμερική καλώντας και άλλα μέλη της οικογένειας αργότερα.

Στην Αμερική παντρεύτηκε την Αντωνία, το γένος Παπαδόπουλου και απέκτησε δύο 
γιούς και δύο κόρες, τον Λούη, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος σκοτώθηκε στον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρετώντας στην Αμερικάνικη Αεροπορία, και δεν βρέθηκε ποτέ, 
την Σπυριδούλα, (σύζυγος Γεωργίου Παπαδόπουλου στην Αμερική), και την Χάιδω, (σύ-
ζυγο Παναγιώτου Καπερώνη)».

(ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡ. ΚΡΑΡΑ –  
READING, PENNSYLVANIA ΑΜΕΡΙΚΗΣ)

Ευχαριστώντας τον κο Κων. Χ. Κράρα (υιό της Υπαπαντής Ηλ. Κοντοκώστα, συ-
ζύγου Χρ. Κράρα) για την πολύτιμη βοήθειά του, σας παρουσιάζω το δένδρο και 
κάποιες πληροφορίες ακόμη. Τον γενάρχη Κώστα τον βρίσκω σαν «Κοντοκώστα», 
στον εκλ. κατάλογο Βετολίστας του 1844 (με ηλικία 53 έτη). Το 1850 υπογράφει σε 
πληρεξούσιο έγγραφο των κατοίκων, για προάσπιση των συνόρων της Βετολίστας, 
σαν Κώστας Κοντός. Μάλλον το «κοντός», ήταν συνοδευτικό παρωνύμιο, χαρακτη-
ριστικό γνώρισμα της σωματικής του διάπλασης, οπότε με μόνο στοιχείο το όνο-
μα Κώστας, είναι δύσκολο να τον ταυτοποιήσουμε σε καταλόγους μετοίκησης των 
Σουλιωτών. Πάντως από την Ήπειρο μας έφερε την τέχνη του κτίστη. Τουλάχιστον 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ
δύο από τα τρία παιδιά του ασκούσαν το επάγγελμα. 
Μάλιστα τον γιο του το Δημήτρη τον φώναζαν Τζινιέ-
ρη (τζινιέρης είναι ο κτίστης, αρχικτίστης κατά Ηλ. Ανα-
γνωστάκη στο «Χρονικό του Γαλαξειδίου»,17ος αιώνας 
ή ο μηχανικός κατά Στρατή Τσίρκα- «Το Δένδρο» και 
Κοσμά Πολίτη- «Στου Χατζηφράγκου»). Το 1859 ανέ-
λαβε στην Ελατού να «πιάσει» το νερό από τη θέση 
«Κοκκινοπλού» και να το φέρει στη ραχούλα, όπου θα 
έφτιαχνε πέτρινη βρύση. Το σόι τούτο ήταν χτιστάδες 
που ακόμα και ξενιτεμένοι φτιάξανε τη βρύση Δημάρα 
(ακόμα σώζεται η επιγραφή «Δημάρα Κοντοκωσταίων 
1913»). 

Όμως τους άρεσαν και τα γράμματα. Έτσι ο Χρή-
στος Ηλ. Κοντοκώστας (1877-1943) έγινε γραμματιστής 
(δάσκαλος 3ης τάξεως) μάλλον φοιτώντας στο Υποδι-
δασκαλείο Ναυπάκτου, το οποίο λειτούργησε το 1893-
1895. Τον βρήκα να υπηρετεί από το 1898-1902 στο 
Δημ. Σχολείο Κάτω Χώρας. Εκεί παντρεύτηκε (μάλλον 
το 1898) την Αντωνία Γ. Παπαδοπούλου (από τ’ αδέλφια της Αντωνίας, ο Σπύρος 
παντρεύτηκε στην Τερψιθέα την Αγγελική Σπ. Αναγνωστοπούλου, την γνωστή ως 
«Πάπαινα», ο Κώστας παντρεύτηκε την αδελφή της Ακρίβω Σπ. Αναγνωστοπούλου 
και η Αρετή παντρεύτηκε στην ξενητειά τον Πολύκαρπο Ν. Παπασταύρου). Αναζη-
τώντας μια καλύτερη τύχη μετανάστευσε οικογενειακώς το 1902 για την Αμερική, 
βοηθούμενος από τον αδελφό του τον Κώστα και τον κουνιάδο του το Σπύρο, που 
βρίσκονταν εκεί από το 1899. 

Ο Κώστας διατηρούσε ζωντανό το ενδιαφέρον του για την πατρίδα. Το ενδιαφέ-
ρον του φαίνεται και σε επιστολές, που έστελνε σε εφημερίδες όπως στο «Ρουμελιώ-
τη». Τελευταία ανακάλυψα μια επιστολή του (σαν διευθυντής του Colonial Hotel στο 
Reading), που έστειλε το 1930 στον Ναυπάκτιο λογοτέχνη Γιάννη Βλαχογιάννη (συ-
στηνόμενος σαν ανεψιός του Κ. Ζαρίφη), ενδιαφερόμενος να χρηματοδοτήσει την έκ-
δοση του χειρόγραφου του Κασομούλη. Δεν γνωρίζω πόσο συνέβαλε, διότι το έργο 
«Ενθυμήματα του Κασομούλη», εκδόθηκε εν τέλει το 1940, μετά από κοπιώδη αναζή-
τηση πόρων. Πάντως ο Κων/νος Ηλ. Κοντοκώστας έζησε στο τέλος της ζωής του στην 
πολυαγαπημένη του πατρίδα και ετάφη στην επίσης αγαπημένη του Τερψιθέα. 

Όμως πολύ πόνο αλλά και δόξα έδωσε στο σόι ο Κώστας Χρ. Κοντοκώστας, ο 
οποίος σκοτώθηκε το 1844. Ας δούμε πως αναφέρεται σε αυτόν το δημοσίευμα στο 
βιβλίο του Μπάμπη Μαλαφούτη «Έλληνες της Αμερικής», Νέα Υόρκη 1948: «Ο Κων/

νος Κόντος ήτο πτυχιούχος μηχανοδηγός και 
κατετάγη εθελοντής το 1941 εις την Αεροπο-
ρίαν. Εξεπαιδεύθη εις στρατιωτικάς σχολάς 
και λαβών τον βαθμόν του ανθυπολοχαγού 
έφυγε τον Σεπτέμβριον του 1944 εις το μέ-
τωπον του Ειρηνικού. Γενναίος και τολμηρός, 
γεμάτος από πνεύμα αυτοθυσίας και πατριω-
τισμού διεκρίθη ταχύτατα ως αεροπόρος και 
ως ειδικός μηχανικός των αεροπλάνων Β-20. 
Ήτο φυσικόν, λόγω της ικανότητός του να 
προτιμάται εις τας πλέον επικινδύνους επι-
χειρήσεις και ούτω είχε την τιμητικήν εκλο-
γήν να μετάσχη εις τον πρώτον και ιστορικόν 
βομβαρδισμόν του Τόκιο από αμερικανικά 
αεροπλάνα. Εις μίαν άλλην όμως επιδρομήν, 
το αεροπλάνον του εβλήθη από εχθρικά 
αντιαεροπορικά πυρά, και ο Κων/νος Κόντος 
έπεσεν ενδόξως τιμών το Ελληνικόν όνομα 
και την γενέτειράν του Αμερικήν, δια την 
οποίαν εθυσίασε και αυτήν την ζωή του.» 
Όπως μας πληροφόρησε ο κος Κ. Κράρας 
δεν βρέθηκε ποτέ η σoρός του. Ο αδελφός 
του Ηλίας Χρ. Κόντος διακρίθηκε και ξεχώ-
ρισε στην ομογένεια του Σικάγου. Από τον 
Δημήτριο, τον Τζινιέρη, βρήκα το 60-70 στην 
Βαλτιμόρη τον Robert και Richard.

Αυτά εν ολίγοις ή εν πολλοίς για την εκλι-
πούσα από την Τερψιθέα οικογένεια Κοντο-
κώστα. Ελπίζω αν υπάρχουν ακόμα απόγο-
νοι να μας δώσουν ένα δείγμα της ύπαρξής 
των. Ευχαριστώ τον κο Κώστα Χρ. Κράρα 
και τον Χρήστο Ηλ. Κράρα για τις πληροφο-
ρίες των.

Ηλίας Χ. Κοντοκώστας
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«AlwAys rejoice»  (Α΄ Thess. 5,16) 
by Father Nektarios

Because some have tried and try to change the Gospel 
of joy of Christ, the Gospel of our Church, into a foul religion, 
with guilt and heavy burdens, because some try to replace 

our Gospel with a Christ who is a bogey 
and a punisher, and clergy of all ranks 
become Scribes and Pharisees like the 
high priests and elders in the time of 
Christ, I felt the need to quote the follow-
ing inspirational text by the modern St. 
Porphyrios and let everyone form their 
own conclusions. St. Porphyrios states: 

“Christ is the joy, the light, the truth, happiness. Christ is 
our hope. Our relationship with Christ is one of love, of devo-
tion, of enthusiasm, God’s desire. Christ is everything. He is 
our love, Christ’s love is inalienable, and from it springs joy.”

“This is our religion. This is where we should go. Christ is 
Heaven, my children. What is heaven? Christ is. This is where 
Heaven starts. It is exactly the same. All those who live with 
Christ, live in Paradise. It is as I tell you. It is right and true, 
believe me. Our task is to find a way to enter into the light 
of Christ. It is not enough to do the usual. The essence is to 
be with Christ. Our soul must awaken and love Christ, to be-
come holy. To surrender itself to God’s love. In this way He 
will also love us. That is when joy will become inalienable. 
That is what Christ wants the most, to fill us with joy, because 
He is the source of joy. This joy is a gift from Christ. Through 
this joy, we will get to know Christ.”

“Christ is life, the source of life, the source of joy, the 
source of light, of truth of everything. Whoever loves Christ 
and others, lives life. Life without Christ is death, it is hell, it 
is not life. That is hell, no love. Life is Christ. Love is the life 
of Christ. You will either be alive or dead. It is up to you to 
choose!...”

THe TerPsiTHeAN AssociATioN
sUMMer eVeNTs 2015

• saturday, the 8th of August, at 9:00 pm
The FIFTH ANNUAL PHOTOGRAPHY EXHIBIT will take 

place in the village square with additional material, always 
under the management of Spyros Skaltsas. 

• wednesday, the 12th of August
The annual 3Χ3 BASKETBALL TOURNAMENT will take 

place.
• Thursday, the 13th of August
The annual SOCCER TOURNAMENT against other villages 

takes place
•  saturday, the 15th of August
The traditional FESTIVAL takes place.
• Monday, the 17th of August
The annual «ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΙΑ» (Xefloudisia - Corn-Husking) 

happens at the soccer stadium. This event will be headlined 
by the folk orchestra. The dancing is free, and the businesses 
of the village will be selling grilled meats, mostly souvlakia, 
while the Association will be selling beverages. The ladies 
of the village association will be voluntarily offering pites, 
sweets and other delicacies. 

WE AWAIT YOU ALL!

VAsileios G. GKoliAs
68 years ago, you saw the light of day in your beloved 

Terpsithea, where you grew up with difficulties and dreams 
like all the children in that time. 

In a country that had just been through a world war and 
a worse civil war. 

And due to your family, you made it through. 
You met your excellent partner and acquired two won-

derful children. You then sought your luck abroad. You 
worked hard, but returned to your favorite village to pur-
sue your hunting hobby. At some point, you took over the 
shops of the square. And became for all of us, our guy! The 
man of our square, in every sense of the word! The man who 
welcomed us, served us as best he could, sat us at our table, 
and shared with us your own unique, popular, spontaneous 
humor that stemmed from your soul. Truthfully, what should 
be remembered first? Endless discussions, your imitations, 
your jokes ... .. Honesty, sincerity, pride and truth, this is how 
I remember you. First to help, to serve, to stand by. you were 
always there, through rain, cold, sleet, heat, or snow There 

was always an open door in the square !!! You left us a few 
days ago unfortunately. 

You fought and stood with dignity until the end. The 
whole village loved you and your absence is irreplaceable. 
Our square with the old plane tree seems empty without you 
anymore. But you will always be in our hearts! You’re our only 
LAKIS.

Good journey! 

We wish to express our deepest condolences to the fa-
mily. On behalf of the Terpsithean Association of Nafpaktos, 
its President and your beloved cousin, christos G. Kolovos

TerPsiTHeAN cHilDreN oN HoliDAy
Until the mid 20th century, holidays of children in the 

village were difficult as there were no vehicular roads in the 
mostly mountainous areas, nor electricity. Animals were 
used for transportation or, of course, there was walking. As 
for lighting, a kerosene lamp was a luxury, and usually can-
dles were handy. 

On the brink of summer with the closure of the school, 
parents today still plan to take their children on vacation 
for a few days, even during the era of the notorious crisis 
in which we live. However, in previous centuries, the end of 
the school year, meant the start of another race for children. 
Most families had to go to the fields, as rural, agricultural 
and farming chores were many. Many villagers left to work 
in Sparta, Mougkristra, Meles, Leroutses, Palichoria ... for chil-
dren, these became summer homes. And most of the time, 
wheat thrashing field hoeing and ‘xemoulsismata’ meant 
sleeping beneath the “stars” similar to the famous starry sky 
of our village. Unfortunately, the children of that era did 
not have time to play in the early years of childhood. Assis-
tance was needed, and thus older children watched over the 
younger, but also helped by cooking, feeding and watching 
the animals. All work had to be neat and tidy, grains could 
not be scattered haphazardly, because the rural constable 
wold fine the parents. The girls from a young age learned to 
embroider, knit, weave, and care for their dowry. If time was 
left, she would make a cloth doll from remnants and rags, 
also scarce. Rags, or ‘kourelakia’ usually served for patches if 
they were made of jean fabric or calico. Hairpins were used 
to weave rugs or small burlap bags, and to make mats. Even 
the scarecrows wore worn clothes. So girls from an early age, 
were busy.

The boys helped in all jobs. Apart from agricultural du-
ties, they took care to bring water from the spring, gathered 
wood for cooking, helped thrash the wheat, and generally 
did what was needed. Of course, gametime required impro-
vised toys. Ragged worn socks were filled with straw (tsoura-
pa) and many gathered to play rag ball or stone throwing. 
Children would also play a game similar to ‘pin the tail on the 
donkey’ using zucchini sticks for legs, tail, eyes ...

If one of the parents was from another village nearby, or 
had relatives there, the kids would go with their parents to 
a feast or party. Today’s kids vacation on an island or in an-
other country, but then, for these children, going to the Up-
per Country (Loumpotina), Kouzitsa (Ampelakiotissa) white 
Zorianou, was like going to Europe They. never even saw 
an ocean. They used their imagination based on what their 
headmaster at school described, to guess what was the sea. 
Generations of people died without seeing an ocean.

And yet, those children without the toys, books, and 
amenities offered in contemporary culture, such as electric-
ity, cars, air travel, modern ships, had no psychological prob-
lems and were happy. Their uneducated parents, with their 
sweat and hard work, working under the burning sun from 
dawn until dusk, knew how to secure peace and serenity in 
the souls of their children.

Does excessive use of technology make us put on the 
fringe values   necessary for man to enjoy life close to nature 
and, indeed, close to the wonderful nature of our village?

Have a good summer! 
Vasiliki salourou-Trova

liFe iN THe VillAGe
The village in general and especially Terpsithea, is a small 

settlement of people, who are a small society. Previously this 
society was independent and well organized, with a larger 
population of inhabitants, who were in their majority farm-
ers and ranchers. 

The village was self-sufficient, having numerous profes-
sionals (dealer, grocer, coffee-house operator, tobacconist, 
tailor, shoe-repairer, mason, carpenter, bricklayer, fireplace 
specialist, painter, asbestos specialist, graveler, coal dealer, 

roofer, sculptor, mill-
er, waterbearer, don-
key-raiser, woods-
man, iron worker, 
cooper,  copper-
smith , goldsmith, 
tinker, cheesemaker, 
milkman, butcher, 
beekeeper, green-
grocer, silkmaker, 
weaver, embroider-
er, seamstress, ‘man-
taristra’, barber, photographer, poultry raiser, egg dealer, fur-
rier, blacksmith, sharpener, winemaker, baker, strawdealer, 
electrician, saddler, singer, wheat thrasher, maid, skinner, 
floorer, timberman, shepherd, hotelier, cook, tax solicitor, 
lawyer agent, broker, etc.) and public officials, who were 
the authorities (mayor, president, secretary, priest, teacher, 
professor, principal, doctor, midwife, nurse, policeman, mag-
istrate, notary, rural constable, postman , engineer, agrono-
mist, forestry official, gamekeeper, etc.).

The relative prosperity contributed to population in-
crease. But farmable land became scarce and could not be 
increased because of the mountains and forests. So Terp-
sithea’s population began to migrate, mainly young people, 
as workers, first to the Lavrion mines and then to America. 
Emigration flared helped by urbanization, higher education, 
the country’s industrialization and ‘favoritism’ through elec-
tioneering appointments in government (especially after the 
establishment of the civil service). 

So over the years the population of the village began to 
age and the organization of the village faltered. The devel-
opment of roads and other communication services helped 
the remaining residents of the village. But the abolition of 
schools was the final blow to the existence of the village. 
Since their closing and the demise of the post office, only 
the elderly were left - a single grocer, one hotelier, one cafe, 
the church. But those who stayed are pensioners who have 
two divided feet (one in the village and one in the city) that 
struggle as ... beasts to live. 

The supposedly concentrated decentralized government 
see the village as an annoying mosquito in their ivory territo-
ry. The only tired man in the village is the priest, due to funer-
als and memorial services. A doctor is provided sporadically 
through the Division of Public Health. Recently one of our 
blessed citizens was put through great anguish during her 
last voyage because the gears of the oligarchic public health 
got stuck. The biggest problem is the lack of groceries (Does 
the notorious Ministry of Development hear about this prob-
lem in Terpsithea?). The electrical network has at least not 
betrayed us for so many years; the telecommunications fol-
lows but panting. The post office is no longer there and the 
work is performed voluntarily by our dear Vangelis. 

Transportation. We have gotten used to the spotty bus 
service, but this Easter holiday, because of the disorganized 
holiday schedules taken by employees of the odd ‘private’-
public institution, the bus did not show up for 10 days!. Last 
we leave the road network, just as the Administration leaves 
it last as well!. Someday the municipality must understand 
that, just as with Nafpaktos’ regeneration with beautiful 
streets and sidewalks, so they must preserve the roads and 
areas of Terpsithea. This problem of more than 10 years, can-
not go on. Dear respected administration.... when we will 
someday move to live with our Lord, we will not need new 
roads, but now, all we want to do is live happily, quietly and 
comfortably in our old village. For God’s sake, do not tall to 
us about the crisis, but talk to us about our life, life in the 
village.
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ΕΠΕΣΕ Η ΛΕΥΚΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

Μία από τις λεύκες φρουροί της βρύσης στο 
Βλαχόρεμα έπεσε σιγά και αθόρυβα. Τη λεύκα 
αυτή είχε φυτέψει ο αείμνηστος στρατηγός Ιω-
άννης Κοζώνης. Υπάκουη προς το στρατηγό, που 
αναπαύεται πιο πέρα, έγειρε το γέρικο κορμί της 

με προσο-
χή, χωρίς να 
προκαλέσει 
την παραμι-
κρή ζημιά.

ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΑ

Η κυνηγετική περίοδος έληξε 
εδώ και καιρό, η λεία όμως 
των κυνηγών, τα μεζεδάκια 
και οι καλοφαγάδες δεν τέ-
λειωσαν. Έτσι τις προάλλες, 
στήσαν ένα τραπέζι με τα πε-
ρισσεύματα, τα σώσματα και 
φυσικά …άναψαν τα πηρού-
νια. Στη φωτογραφία μπορεί-
τε να τους θαυμάσετε!

Με αφορμή την συμπλήρωση εβδομήντα 
χρόνων από τον τερματισμό της Γερμανο-
Ιταλικής κατοχής στην Ελλάδα σκέφθηκα να 

εξιστορήσω μερικά γεγονότα της περιόδου εκείνης 
που διαδραματίστηκαν στην Τερψιθέα. Πάντοτε με 
γνώμονα την αρχή «να τα ξαναθυμούνται οι παλιοί και 
να τα μαθαίνουν οι νεώτεροι».

Στα χρόνια της κατοχής (1941-1945) όλα τα σπίτια 
του χωριού ήταν γεμάτα. Όλοι οι χωριανοί είχαν κα-
ταφύγει στο χωριό γιατί στην Αθήνα και στις άλλες 
μεγαλουπόλεις «θέριζε», στην κυριολεξία, η πείνα και 
η εξαθλίωση.

Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, στρατιωτικοί, δημό-
σιοι υπάλληλοι κ.λπ. έμεναν στο χωριό.

Μεταξύ αυτών και ο γαμπρός της Τερψιθέας, σύ-
ζυγος της Δέσποινας Νικολάου Τσαντίλη, Κωνσταντί-
νος Γεωργακόπουλος, έγκριτος Δικηγόρος στην Αθή-
να, Υπουργός στην Κυβέρνηση Μεταξά και μετέπειτα 
Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και υπη-
ρεσιακός Πρωθυπουργός στις βουλευτικές εκλογές 
του Ιουνίου 1958.

Αυτοκίνητο δεν ερχόταν στο χωριό και ο πλησι-
έστερος αυτοκινητόδρομος ήταν στη Ρέρεση, τρεις 
ώρες με τα πόδια από το χωριό. Εκεί υπήρχε φυλάκιο 
των κατακτητών για φύλαξη των δύο γεφυρών γιατί 
τυχόν ανατίναξή τους θα διέκοπτε τη μοναδική οδική 
σύνδεση που υπήρχε, με τον αυτοκινητόδρομο Ναυ-
πάκτου - Λιδωρικίου - Λιβαδειάς, των Αθηνών με τη 
Δυτική Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ελάχιστες (τρεις - 
τέσσερις φορές) ήρθαν οι κατακτητές στην Τερψιθέα.

Σε μία από αυτές, οι τρεις - τέσσερις Γερμανοί που 
είχαν έρθει, κάθισαν στο καφενείο του Μαραγδούλη, 
άφησαν τα όπλα τους στο τραπέζι και ο επικεφαλής 
αξιωματικός προσπαθούσε να συνεννοηθεί στα Αγ-
γλικά με θαμώνες του καφενείου που είχαν χρηματίσει 
μετανάστες στην Αμερική.

Ενώ έτσι εξελίσσονταν τα πράγματα δύο χωριανοί 
ο Γεώργιος Σαλούρος (από τον συνοικισμό Σπαρτιά) 
και ο Ιωάννης Μαχάς αποφάσισαν να δράσουν σκο-
τώνοντας τους Γερμανούς.

Ενεργούντες παρορμητικά και προφανώς ορμώμε-
νοι από πατριωτικά αισθήματα, πήραν τα όπλα τους 
και έσπευσαν στην αγορά για να πραγματοποιήσουν 
το σκοπό τους. Είχαν φθάσει 50 - 100 μέτρα από το 
στόχο τους στο «Πουρνάρι», το σημερινό σπίτι Λια-
κώνη. Εκεί τους είδαν χωριανοί και προσπάθησαν να 
τους συγκρατήσουν, ειδοποιώντας παράλληλα, μέσα 
στο καφενείο τον Γιατρό Μητσόπουλο.

Εξερχόμενος του καφενείου ο Γιατρός κατόρθωσε 
να τους μεταπείσει, εξηγώντας τους τις συνέπειες που 
θα είχε, για το χωριό, μια τέτοια ενέργεια.

Οι συνέπειες θα ήταν όμοιες με αυτές των Καλα-
βρύτων, του Διστόμου και των εκατοντάδων άλλων 
μαρτυρικών χωριών και κωμοπόλεων που υπέστησαν 
τη Γερμανική θηριωδία.

Εκτέλεση των κατοίκων, κάψιμο των σπιτιών του 
χωριού κ.λπ.

Άλλη «επίσκεψή» τους έγινε μετά από ένα πάρτυ 
που είχε διοργανώσει η Νεολαία της Ε.Π.Ο.Ν. (Εθνι-
κή Πατριωτική Οργάνωση Νέων) στη μεγάλη αίθου-
σα του Δημοτικού Σχολείου, το σημερινό Λαογραφικό 
Μουσείο.

Το πάρτυ διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες 
και μέσα στον ενθουσιασμό του γλεντιού έπεσαν και 
μερικοί πυροβολισμοί που ακούστηκαν μέχρι τη Ρέρε-

Τα χρόνια της Γερμανο-Ιταλικής κατοχής (1941 - 1945) στο χωριό μας

ση. Έτσι πρωί - πρωί κατέφθασε απόσπασμα των κα-
τακτητών στο χωριό αναζητώντας τα όπλα και αυτούς 
που έριχναν τους πυροβολισμούς.

Όπως ήταν φυσικό κανείς δεν τους έδωσε σχετι-
κές πληροφορίες. Από την λάμψη των πυροβολισμών 
που έβλεπαν, μέσα στη νύχτα, από τη Ρέρεση, είχαν 
εντοπίσει περίπου το μέρος και έκαναν έρευνα στο 
σπίτι του Παπασταυρίδη (σήμερα Χορμόβα) και σε 
όλα τα γύρω από το Σχολείο σπίτια.

Ευτυχώς δεν υποψιάστηκαν το Σχολείο. Από μια 
τέτοια εξέλιξη είναι εύκολο να φανταστούμε ποιές θα 
ήταν οι συνέπειες για το χωριό και το Δάσκαλο Κίμω-
να Βλάχο που θα τον θεωρούσαν υπεύθυνο για την 
παραχώρηση του Σχολείου στη Νεολαία.

Εδώ πρέπει να αναφέρω και το «πάθημα» της Βα-
σιλικής χήρας Κων/νου Γκολιά, της μάνας του Θανά-
ση, της γνωστής στους παλαιότερους ως «Θανασου-
λάκαινας».

Με το άκουσμα ότι ήρθαν οι Ιταλο-Γερμανοί οι 
οποίοι έπαιρναν από τα σπίτια τρόφιμα (τυρί, λάδι, 
κρασί, τσίπουρο κ.λπ.) έσπευσε να διασώσει ένα βα-
ρελάκι τυρί που είχε και το έφτιαχνε, ημέρα με την 
ημέρα, από το γάλα της κατσίκας της.

Το φόρτωσε βιαστικά «πανωσάμαρα» σε ένα αλο-
γάκι (φοραδούλα) που είχε και έσπευσε να πάει να το 
κρύψει στο «Παληοχώρι». Η φοραδούλα ήταν πάντα 
ατίθαση (κλωτσούσε, έτρεχε κλωτσώντας κ.λπ.). Στου 
Βλάχου το ρέμα άρχισε πάλι να κλωτσάει και ίσως, 
επειδή δεν το είχε δέσει και καλά, το βαρέλι κατρακύ-
λισε στο βράχο του ρέματος.

Επακολούθησαν οι δικαιολογημένες κραυγές από-
γνωσης και οι κατάρες της «Θεια-Βασιλικής» που 
έχασε, αντί να διασώσει, το πολύτιμο για τη διατροφή 
της οικογένειας τυρί.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να εξηγήσω γιατί την 
αποκαλούσαν «Θανασουλάκαινα». Την αποκαλούσαν 
έτσι από το πατρικό της επώνυμο. Και αυτό, γιατί μετά 
τον πρόωρο τραγικό θάνατο του συζύγου της Κων-
σταντίνου Αθανασίου Γκολιά (πνίγηκε κολυμπώντας 
στη θάλασσα), έμενε στο «Θανασουλέικο» σπίτι μαζί 
με τον πατέρα της Θανάση Θανασουλάκη.

Διάλεξε να μην ξανα-παντρευτεί, φτιάχνοντας εκ 
νέου τη ζωή της. Αφοσιώθηκε στην ανατροφή του 
ανήλικου παιδιού της και παιδικού μου φίλου Θανάση 
και στην προστασία του υπερήλικα πατέρα της Θανά-
ση Θανασουλάκη.

Ας είναι αναπαυμένη εκεί που βρίσκεται η Θειά - 
Βασιλική την οποία θυμάμαι πάντοτε, με πολύ σεβα-
σμό.

Η πλέον επώδυνη «επίσκεψή» τους έγινε τη νύ-
χτα της 5ης προς την 6η Αυγούστου του έτους 1942 
που είχε συνέπεια να χάσει τη ζωή του ένα νέο παιδί 
(21 ετών) του χωριού μας, ο Κωνσταντίνος Βασιλείου 
Αναστασόπουλος.

Τη νύχτα αυτή, ξημερώματα του Σωτήρος που πα-
νηγύριζε η Ελατού, διάλεξε ένας κατάπτυστος, προ-
δότης του χωριού του, να μεταβεί στη Ρέρεση και να 
«καταγγείλει» ότι ορισμένοι χωριανοί του που προφα-
νώς ήθελε να εκδικηθεί, αναφέροντας συγκεκριμένα 
ονόματα, είχαν όπλα.

Συνόδευσε απόσπασμα Γερμανο-Ιταλών οδηγώ-
ντας το ολόρεμα από Ρέρεση προς Ελατού ώστε ξη-
μερώματα να βρεθεί στην πανηγυρίζουσα Ελατού.

Στην «Λερούτσα», στο χωράφι της οικογένειας, 
ήταν ο άτυχος Κώστας για φύλαξή του, πάντοτε πο-
λύτιμου και πολύ περισσότερο για τα χρόνια της κα-

τοχής, φυτεμένου καλαμποκιού 
από τις ζημιές που προκαλούσαν 
άγρια ζώα (ασβοί, αλεπούδες, 
αγριογούρουνα κ.λπ.). Καθισμέ-
νος δίπλα σε φωτιά που είχε ανά-
ψει και που ίσως να τον είχε πάρει 
ο ύπνος, ακούγοντας τον θόρυβο 
από το διερχόμενο απόσπασμα 
«χουχούτιξε» (φώναζε δυνατά) 
νομίζοντας ίσως ότι πρόκειται για 
θόρυβο άγριων ζώων.

Τότε, καθώς ο άτυχος Κώστας φαινόταν, δίπλα στη 
φωτιά, τον πυροβόλησαν και στην κυριολεξία τον δο-
λοφόνησαν.

Το «χουχούτισμα», τους πυροβολισμούς και ένα 
«ωχ» άκουσαν οι ευρισκόμενοι σε παρακείμενα χω-
ράφια, ο Δημήτριος Σωτηρόπουλος (ο γνωστός πα-
ντοπώλης του χωριού μας) και ο Κων/νος Γεωργακό-
πουλος, γνωστός και με το παρωνύμιο (παρατσούκλι) 
Τσιμτσίρης, από τη Λιμνίτσα που η οικογένειά του 
καλλιεργούσε το χωράφι του χωριανού μας Δικηγό-
ρου Ιωάννη Παπασταύρου, του γνωστού με το παρω-
νύμιο «Πριόβολος».

Οι ανωτέρω δύο έσπευσαν στο χωράφι Αναστα-
σόπουλου όπου βρήκαν σκοτωμένο, με μια σφαίρα 
στο κεφάλι, τον άτυχο Κώστα.

Σε αυτούς «έλαχε ο κλήρος» να αντικρύσουν το 
φοβερό θέαμα και να μεταφέρουν τη φοβερή «είδηση» 
στην οικογένεια του παιδιού και στο υπόλοιπο χωριό.

Πάρα πολλοί χωριανοί, μεταξύ των οποίων και οι 
γονείς μου, με εμένα μικρό παιδί, είχαν μεταβεί πρωί-
πρωί στην Ελατού για το πανηγύρι.

Μας σταμάτησαν όλους στην είσοδο του χωριού 
στον Αη-Γιάννη. Απαγορευόταν η είσοδος από σκο-
πούς που είχαν εκεί εγκαταστήσει οι κατακτητές, γιατί 
γίνονταν έρευνες στα σπίτια αυτών που είχε κατονο-
μάσει ο προδότης συγχωριανός.

Για τον «εφιάλτη» της Ελατούς η «Νέμεση» (η δί-
καιη τιμωρία) ήρθε περίπου δύο χρόνια αργότερα από 
κάποια αντιστασιακή - απελευθερωτική οργάνωση.

Τον συνέλαβαν, τον έφεραν στην Τερψιθέα και 
σύμφωνα με μαρτυρία που μας έδωσε η κ. Αικατερίνη 
(Κατίνα) Κολοβού, αδελφή του αδικοχαμένου Κώστα, 
ρώτησαν τον δυστυχή πατέρα Βασίλη Αναστασόπου-
λο τι τιμωρία επιθυμεί να του επιβάλουν.

Ο Μπάρμπα - Βασίλης, μεγάθυμα φερόμενος, τους 
απάντησε «ας τον κανονίσει ο Θεός».

Η απελευθερωτική οργάνωση προχώρησε στη δί-
καιη τιμωρία του.

Μικρό παιδί θυμάμαι τον προδότη και τον βλέπω 
ακόμη στα μάτια μου κακοποιημένο και ξαπλωμένο 
στο πάτωμα του Δημοτικού Σχολείου (το σημερινό 
Λαογραφικό Μουσείο) και να περνάνε όλοι, με την 
προτροπή της Οργάνωσης, να τον φτύνουν. Το ίδιο 
έπραξα και εγώ και άλλα παιδιά της ηλικίας μου.

Επίσης μου έχει μείνει η εικόνα, γύρω στο μεσημέ-
ρι, να τον συνοδεύουν ξυπόλυτο και πατώντας πάνω 
στο χιόνι που είχε πέσει εν τω μεταξύ, δύο ένοπλοι με 
προτεταμένα τα όπλα τους.

Τον οδήγησαν προς το γειτονικό χωριό της Δωρί-
δος Ζωριάνου, στο δάσος του οποίου τον κρέμασαν 
σε ένα δέντρο. 

Εκεί έμεινε κρεμασμένος επί επτά ημέρες. Υπήρχε 
εντολή της τιμωρού Οργάνωσης, προς παραδειγματι-
σμό, να μην τον κατεβάσει κανείς πριν περάσει διά-
στημα μιας εβδομάδας.

Γράφει ο:  Αριστείδης Κίμωνος Βλάχος

Το παραλίγο ολοκαύτωμα • Η δολοφονία του 21χρονου Κωνσταντίνου Βασιλείου Αναστασόπουλου
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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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Το βασικότερο κριτήριο 
για τη σπουδαιότητα 

ενός χωριού, είναι η λειτουρ-
γία ξενοδοχείου. Το ξενοδο-
χείο δίνει κύρος και ανεβάζει 
το γόητρο του χωριού. Στις 
μέρες μας, επικρατεί η άπο-
ψη ότι τα χωριά που στερού-
νται ξενοδοχείου είναι ασή-
μαντα κι ας έχουν φυσικές 
ομορφιές. Η Τερψιθέα έχει 
την τύχη να συνδυάζει και τα 
δύο. Θλίβομαι όμως με τη 
συμπεριφορά μερικών χωριανών μας, για τους παρακάτω λόγους.

— Χωριανοί μας, με δυνατότητα οργάνωσης εκδρομής, κάποιου σωματείου ή 
ομάδας φίλων στο χωριό μας, οδηγούν τους επισκέπτες για ύπνο ή φαγητό σε ξενο-
δοχεία διπλανών χωριών. ΝΤΡΟΠΗ ΜΑΣ αφού με τέτοιες ενέργειες δυσφημίζουμε και 
ζημιώνουμε το χωριό.

— Κάποιοι χωριανοί(;) δίχως σπίτι στο χωριό, προτιμούν για ύπνο γειτονικά χω-
ριά. Συγχαρητήρια για τα πατριδοτοπικά μας αισθήματα και τη στήριξη του χωριού. 
Δεν είδα ποτέ κοντοχωριανούς να αγνοούν το ξενοδοχείο του χωριού τους, για να κοι-
μηθούν στην Τερψιθέα και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι, γιατί τιμούν και στηρίζουν 
το χωριό τους, ενώ εμείς… Ο ισχυρισμός «με τα λεφτά μου πάω όπου γουστάρω» δεν 
ευσταθεί, γιατί αυτό είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό.

— Σε κηδείες και μνημόσυνα, δείχνουμε έναν ακατανόητο ρατσισμό, προσφέρο-
ντας καφέ μόνο στα τρία καφενεία. Το ξενοδοχείο δεν είναι μαγαζί του χωριού; Ο ξενο-
δόχος δεν είναι χωριανός μας; Γιατί αυτή η προσφορά δεν έχει τη συμφιλιωτική φράση 
«Η οικογένεια του εκλιπόντα προσφέρει καφέ και στα τέσσερα μαγαζιά του χωριού»;

— Στερούμε από τους επισκέπτες (πελάτες του ξενοδοχείου) τη δυνατότητα να 
δουν τα εκθέματα του Λαογραφικού Μουσείου, που είναι και το σημαντικότερο αξιο-
θέατο του χωριού, αφού αρνούμαστε να δώσουμε ένα κλειδί του μουσείου στον υπεύ-
θυνο του ξενοδοχείου. Γιατί το φτιάξαμε το Μουσείο, για να το βλέπουμε μόνοι μας;

— Τελευταία επιτεθήκαμε στο ξενοδοχείο, με απειλές καταγγελίας στην Πολεοδο-
μία, για οικοδομική παράβαση (δημιουργία σκίαστρου με καλαίσθητη συναρμολογού-
μενη κατασκευή).

Φτάνει πια! «ΜΗ ΤΟ ΠΕΤΡΟΒΟΛΑΤΕ, ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟ» για να μη γίνουμε ένα 
ασήμαντο χωριό χωρίς ξενοδοχείο.

Υ.Γ. 1: Έμαθα ότι επιχειρηματίες γειτονικών χωριών, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης 
στους χωριανούς μας που τους στηρίζουν, θα τους τιμήσουν με την απονομή βραβείου 
«ΠΗΛΙΟΣ ΓΟΥΣΗΣ» και αν οι χωριανοί μας συνεχίσουν τη μειοδοσία σε βάρος του 
χωριού, θα τους ξανατιμήσουν σε μεθεπόμενη απονομή με το βραβείο «ΕΦΙΑΛΤΗΣ».

Υ.Γ. 2: Μπριζόλες, παϊδάκια και σουφλάκια έχουν και τα δικά μας μαγαζιά κι εκεί 
που τα ξενοτρώμε, να μη συκοφαντούμε και δυσφημίζουμε το χωριό και τα μαγαζιά 
μας, λέγοντας «στο δικό μας χωριό δε βρίσκεις τίποτα»· γιατί τ’ ακούνε και περαστικοί 
που το χωριό τους δεν έχει μαγαζιά εστίασης και ανακαλούν την πρόθεσή τους να 
επισκεφθούν την Τερψιθέα.

Βαγγέλης Πετρόπουλος  

ΦΩΤΟ  
ΚΟΥΙΖ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: 

Είναι οι Αθανάσιος και Χρήστος 
αδελφοί Γ. Αρβανίτη σιδηρουργοί 
μπροστά από το σιδηρουργείο τους 
(ήταν κοντά στου Θανασέλου), λίγο 
πριν το 1940.

Προς 
Τον Σύλλογο Τερψιθεατών Ναυπακτίας 
Γλάδστωνος 10 10677 Αθήνα 

Η ηλικία μου (83 ετών), δεν μου επιτρέπει να έχω τη διανοητική ικα-
νότητα να  γράψω όσα αισθάνθηκα όταν σας είδα να κατεβαίνετε από το 
πούλμαν στο ξενοδοχείο και το βράδυ στο φαγητό. 

Μπορώ όμως να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, που ήλ-
θατε στον τόπο μου. Γύρισα πίσω 53 χρόνια και αισθάνθηκα 30 ετών. Επί-
σης η ευχαρίστησή μου ήταν μεγάλη γιατί είδα φίλους και μαθητές μου. 

Επίσης ευχαριστώ το φίλο μου το Στέφανο Φουσέκη με τη σύζυγο 
του, το Δημήτρη Μαραγδούλη και την κόρη του, τη Κούλα Γιαννέτσου και 
Κούλα Λιανού, με τις οποίες η σύζυγος μου και εγώ επικοινωνούμε πολλά 
χρόνια τηλεφωνικά και μερικούς άλλους που μου έκαναν την τιμή να μας 
επισκεφτούν στο σπίτι μου. 

Δεν σας κρύβω όταν σας αποχαιρέτησα το πρωί στο ξενοδοχείο ήλθα 
στο σπίτι μου και έκλαψα από χαρά βέβαια. 

Στεναχωρήθηκα όμως να με ευχαριστείτε γιατί σας κέρασα ένα ποτό, 
γιατί τρία χρόνια που υπηρέτησα στο χωριό σας, όλοι σας, εσείς οι ίδιοι ή 
οι γονείς σας, τα  αδέλφια σας, μου είχατε προσφέρει αρκετά. 

Σας ευχαριστώ και σας χαιρετώ με αγάπη και εκτίμηση.

Γιάννης Μπουντάς

ΤΟ  ΘΑΥΜΑ  ΤΗΣ  ΖΩΗΣ 
Επιμέλεια Νικ. Αθ. Τσαντίλη



ΦΩΤΟ
ΚΟΥΙΖ

Ξεφλουδίσια έρχονται. Σας δίνουμε ένα στιγμιότυπο  
από τη συγκομιδή των καλαμποκιών. Από εσάς ζητούμε  
να μας πείτε τα ονόματα των εργατριών και του παιδιού.

Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ12 ¨φωνές και ψίθυροι¨

Λουκέτο! Είναι το γνώρισμα των ημερών. Δυστυχώς λόγω της οικονομικής 
κρίσης, πολλές επιχειρήσεις κλείσανε, «βάλανε λουκέτο». Λουκέτο, ένας 

απλός μηχανισμός, που διασφαλίζει περιουσίες κινητές και ακίνητες. Μια φορη-
τή κλειδαριά για να εφαρμόζει εξωτερικά σε πόρτες ή αντικείμενα, με τη βοήθεια 
κρίκων αλυσίδων, συρματόσχοινων, μπάρων κ.λπ. Τελευταία φίλοι μου, μπήκε 
λουκέτο στις υποχρεώσεις μερικών, λουκέτο στην ιστορική μνήμη, λουκέτο στην 
Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Ναι φίλοι μου 
ένα τεράστιο λουκέτο έζωσε και θηλύκωσε 
την τουρκική ναυαρχίδα με τις ναυαρχίδες 
των Κόδριγκτον, Χέυδεν και Δεριγνύ. Έτσι 
αυτή η ναυμαχία δεν ξεκίνησε ποτέ, δεν 
συγκρούστηκαν οι στόλοι, δεν νίκησαν οι 
Δυτικοί Σύμμαχοι τους Τούρκους. 

— Μα τι λες παιδί μου, η ιστορία κατέ-
γραψε τη ναυμαχία που διεξήχθη στις 20 
Οκτωβρίου 1827 (που κατάντησα ο μαύ-
ρος! να διδάσκω ιστορία).

— Ναι φίλοι μου, η ιστορία κατέγραψε 
όμως και τις προβολές αναπαράστασης της 
Ναυμαχίας, που ενεργεί ο Δήμος Πύλου 
μέσα στο παλιό Κάστρο καθημερινά στους 
τουρίστες και στα σχολεία. Η ιστορία κατέγραψε και το εισιτήριο που πληρώσα-
με για την προβολή αυτή. Η ιστορία κατέγραψε και το τηλεφώνημα που προηγή-
θηκε στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.

— Ναι, ωραία όλα αυτά το λουκέτο που κολλάει;
— Το λουκέτο φίλοι μου το φάγαμε στη μούρη ή μάλλον κατακούτελα. Εγώ 

ο έρμος που ακολουθούσα τον Σύλλογο (είμαι κολητάρι με το 
Σύλλογο), σας έχω φωτογραφία του λουκέτου και της κατά-
στασης που πληροφορούσε για ανελλιπή καθημερινή (πλην 
Δευτέρας) προβολή. Μαζί με μας έφαγαν λουκέτο και κάποιοι 
ξένοι τουρίστες Η πόρτα της αίθουσας προβολής ήταν κλειστή 
και πάνω της μοστράριζε επιδεικτικά ένα μπρούτζινο λουκέτο.

Καλά οι αθεόφοβοι εγκατέλειψαν τη θέση τους και …πή-
γαν για ψάρεμα! Δεν σεβάστηκαν τους απόγονους του Κόδριγκτον που ήλθαν 
να δουν το ανδραγάθημα του προγόνου τους; Δεν σεβάστηκαν κοτζαμάν Σύλλο-
γο Τερψιθεατών που περισυνέλλεξε με τόσο κόπο τα μέλη του και ήλθε να τιμή-
σει τη ναυμαχία (διότι ήμαστε και θαλασσοπόροι, πώς να το κάνουμε!); Γράψανε 
όμως στα παλιά τους τα παπούτσια και τον Δαιμόνιο· αυτό είναι το ασυγχώρητο 
λάθος τους. Είναι μεγάλη η προσβόλα γι’ αυτό ο Δαιμόνιος τους βγάζει στη σέ-
ντρα, πρώτο θέμα, στην τελευταία όμως σελίδα (άτιμε αρχι…συντάκτα πότε θα 
με βάλεις πρώτη σελίδα;!). Κρίμας διότι όλη η Πύλος και οι άνθρωποί της ήταν 
υπέροχοι. Αυτός ο αειθαλής δάσκαλος, ο κος Γιάννης ο Μπουντάς μάς σκλάβω-
σε με τη φιλοξενία του. Στο όνομα αυτής της φιλίας δεν προχωρώ άλλο. 

Διότι κύριοι ο Δαιμόνιος δεν είναι όποιος κι όποιος, κανένας δεν μπορεί να 
παίζει μαζί του (συνεργάζεται με το διάολο άκουσα), δεν είναι κατάσταση αυτή 
θα διαμαρτυρηθώ στη Μέρκελ (ωχ! ωχ! ρουφιανιές, ωχ! ωχ! προδοσίες). Πιπέρι 
στη γλώσσα, μην ξύνεις πληγές…

Ο βαρεμένος δαιμόνιος ρεπόρτερ 

ΛΟΥΚΕΤΟ 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

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


