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ΝΕΟΛΑΙΑ!

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Νά ’ταν τα νιάτα δυο φορές! Το κα-
λοκαίρι που πέρασε γέμισε το 

χωριό από παιδιά. Νέοι κάθε ηλικίας, 
μωρά, νήπια σχολιαρόπαιδα, έφηβοι, 
υποψήφιοι και νυν φοιτητές, όλα μαζί 
τα παιδιά, ξεχύθηκαν σαν μελίσσια 
μέσα στο χωριό, δίνοντας πνοή και στα 
άψυχα ντουβάρια. Αυτά τα παιδιά, των 
οποίων το μέλλον το κάναμε αβέβαιο, 
μας υπογράμμισαν την ύπαρξή τους, 
μας έδειξαν τη ζωντάνια τους, μας ανα-
πτέρωσαν την ελπίδα μας. Τα έβλεπες 
απαστράπτοντα σε παρεούλες να συμ-
μετέχουν στα δρώμενα, να διασκεδά-
ζουν. Εμείς πνιγμένοι μέσα στη κρίση 
στα μνημόνια και γενικά στη μίζερη 
πραγματικότητα, προσπαθούσαμε να 
κλέψουμε λίγη απ’ τη χαρά τους να την 
βάλουμε σαν βάλσαμο πάνω στις πλη-
γές μας. Όλα μαζί σαν μια γροθιά τα 
χαίρεσαι νά’ναι με το μέρος σου και τα 
φοβάσαι όταν τους πηγαίνεις κόντρα. 
«Να μείνουνε για πάντα παιδιά», είναι 
η ευχή μας. Μήπως μπορέσουν και 
γκρεμίσουν το σημερινό φαύλο χρημα-
τοπιστωτικό σύστημα, το οποίο τείνει 
να μας καταπιεί όλους. Δυστυχώς αντί 
να βοηθήσουμε εμείς τα παιδιά, περι-
μένουμε ή ελπίζουμε αυτά τα παιδιά να 
μας βγάλουν από το τέλμα, στο οποίο 
μας έβαλε η αχαλιναγώγητη απληστία 
του χρήματος. Παιδιά με όνειρα, παι-
διά με δύναμη, παιδιά με όρεξη, έτοιμα 
να λυγίσουν σίδερα. Ναι αυτά τα παι-
διά μεγαλώσαν και ζητάνε μια δουλειά 
για να ζήσουν μόνα τους, ανεξάρτητα. 
Βγαίνουν λοιπόν στη σημερινή ζούγκλα 
της κοινωνίας για δουλειά. Τότε έχουν 
να αντιμετωπίσουν τον όμορφο κόσμο 
μας. –Τι θές; δουλειά; Το άλλο με τον 
Τοτό το ξέρεις; Τρέχουν από δω και από 
κει, παρακαλάνε, δεν ξέρουν τι να κά-
νουν. Λίγα τυχερά βρίσκουνε δουλεία, 
όχι δουλειά. Τα πιο πολλά δεν αντέ-
χουν την κοροϊδία και μεταναστεύουν. 
Δυστυχώς οι γονείς, η κοινωνία και η 

Σας μεταφέρουμε ένα εξαίσιο δημοσίευμα:
«Ο δήμαρχος Ναυπακτίας άφησε… ξερούς πολ-

λούς και διάφορους με την απόφασή του να παραχω-
ρήσει το μισθό του στον δήμο που διοικεί. Δεν είναι και 
λίγοι εκείνοι που το παίζουν κιμπάρηδες με τα λεφτά 
των άλλων ούτε εκείνοι που ανακατεύτηκαν με την πολι-
τική για να αλλάξουν τον κόσμο(λέμε τώρα…) αλλά τα 
φράγκα, το ωράριο και τις εξυπηρετήσεις, όλα κι όλα, 
δεν τα διαπραγματεύονται. 

Το θέμα έπρεπε να παίζει παντού πρώτο αλλά επει-
δή χαλάστηκαν πολλοί έπεσε μια σχετική μουγκαμάρα. 
Σου λέει «ας μην το κάνουμε και θέμα τώρα, ο κ. Λουκό-
πουλος έχει την οικονομική άνεση να το κάνει, συμβαί-
νουν αυτά». 

Εμ, δεν είναι έτσι. Γιατί κι άλλοι έχουν την οικονομική 
άνεση και πολύ μεγαλύτερη μάλιστα αλλά κυνηγάνε μέ-
χρι και το δίφραγκο….

Ο λόγος που επικαλέστηκε, λοιπόν, για την κίνησή 
του αυτή είναι που έχει τη μεγάλη αξία: Για οικονομία, 
για κουμάντο. Για να βοηθηθεί το ταμείο. Γιατί από όπου 

εξοικονομηθούν λεφτά είναι 
για καλό. 

Παράδειγμα δηλαδή αλη-
θινά αριστερό κι όχι σαν κά-
ποιων που τα έχουν μπερδέ-
ψει στο μυαλό τους και νομί-
ζουν ότι όσο πιο αριστερός 
είσαι τόσο πιο πολλά πρέπει 
να τάζεις και να ξοδεύεις!

Και κάτι ακόμα: δεν είναι τυχαίο ότι η Ναύπακτος 
έχει ίσως το πιο δυνατό οικολογικό κίνημα και έχει τους 
πιο πολλούς νέους αληθινά εναλλακτικούς. Δείτε τι έγινε 
την περασμένη εβδομάδα με τις εκδηλώσεις για την κλι-
ματική αλλαγή. Μπορεί σε κάποιους αυτά να φαίνονται 
αστεία αλλά δείχνουν ποιος έχει ιδέες που δεν κολλάνε 
στα γνωστά κομματικά που μας έφεραν μέχρι εδώ. 

H συντακτική μονάδα»
Τμήμα από τη στήλη Pressαρίσματα του agriniopress.gr

(on Σεπτεμβρίου 28, 2014 at 1:18 μμ)
 Εμείς δεν έχουμε άλλα λόγια…

πατρίδα στερείται τα παιδιά της. Γίνα-
με σύγχρονη Μήδεια, κατασπαράζουμε 
τα παιδιά μας. ΞΥΠΝΑΤΕ ΩΡΕ! Δολο-
φονούμε τα παιδιά μας. Όλοι εμείς οι 
καρεκλοκένταυροι, οι βολεμένοι, κλει-
σμένοι στο καβούκι μας αδιαφορώντας 
για το σύνολο (το οποίο σύνολο όμως 
μας καταβυθίζει διότι απ’ αυτό ζούμε), 
θυσιάζουμε τα παιδιά μας για να επιβι-
ώσουμε. ΝΤΡΟΠΗ ΩΡΕ!
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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.
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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
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Ψηλό βλαστάρι ο γαμπρός

Λεβέντης, παλικάρι

Η νύφη ροδοκόκκινη

Αφράτη, όλο χάρη.

Το ρύζι για τα νιόπαντρα

Θα πέσει σα χαλάζι,

Και η κουμπάρα, του γαμπρού

Τη φορεσιά τινάζει.

Η νύφη που τη κοίταζε

Της λέει φτάνει, σώνει,

Δεν έχει άλλο ρύζι πια

Μπροστά το παντελόνι.

Μετά το γάμο ο χορός

Κρασί και μεζεκλίκι

Και ύστερα θα φύγουνε

Τα νιόπαντρα ταξίδι.

Γυρίσανε τα νιόπαντρα

Κατάκοπα σα ψόφια

Μαζί με το συμπεθεριό

Στης νύφης τα πιστρόφια.

Το τζάκι τριζοβόλαγε

Απ΄τη μεγάλη θράκα

Ενώ το χιόνι σκέπαζε

Τα λάχανα στη λάκα.

ΤΑ
ΛΟΥΚΑΝΟΦΙΔΑΟ ΚΗΡΥΚΑΣ ΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΣΤΟΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΡΥΚΑ»

➢ Αν είσαι Έλληνας, αν είσαι συνταξιούχος, αν 
έκανες μηνιαίες διακοπές Ναύπακτο- Τερψιθέα, αν 
κατάγεσαι από την Τερψιθέα που έχει τέσσερα 
καφενεία, αν μένεις στην Αστόρια, αν είσαι στη 
«Ναυπακτιακή Αδελφότητα» αν έχεις πολλούς 
φίλους, αν διαβάζεις «Εθνικό Κήρυκα», αν σε λένε 
Τσαντίλη και αν σε λένε Σπύρο, δεν μπορεί θα σε 
βγάλουν είδηση. Αγαπητέ Σπύρο να είσαι καλά 
και να τους μαθαίνεις Τερψιθιώτικα. Το επόμενο 
βήμα είναι να ονομάσετε ένα Mc Donald «Καφενείο 
Καπορδέλη».

Και μπαίνει μία μυρουδιά

Στη μύτη σα τρυπάνι,

Λουκάνικα που κρέμονται

Στο ξύλινο ταβάνι.

Θα τα πετάξει η κυρά

Στη θράκα να ψηθούνε

Όμως εκείνα όρθια

Σε λίγο θα σταθούνε.

Θαύμα θα πούνε μερικοί

Και άλλοι μαύρα χάλια

Και κάποια χήρα που κοιτά

Της τρέχουνε τα σάλια.

Λέει με θλίψη ο παπάς,

Μετανοείτε σκάρτοι,

Που θέλατε λουκάνικα

Νηστεία και Τετάρτη.

Και τότε τα λουκάνικα

Θα γίνουν όλα φίδια

Σκορπίσανε στο πάτωμα

Απάνω στα στρωσίδια.

Από το φόβο όλοι τους

Το βάζουνε στα πόδια

Και τρέχουνε στη Ρέρεση

Να πιάσουνε χταπόδια.

Βαγγέλης Πετρόπουλος

Φέτος είχαμε μεγάλη σο-
δειά. Ας δούμε αναλυτικά:
 Βαφειάδης Ιωάννης πέ-
τυχε στο τμήμα Ναυπηγών 
του Εθνικού Μετσοβείου Πο-
λυτεχνείου (Αθήνα).
 Ανδρεόπουλος Β. Νι-
κόλαος πέτυχε στο τμήμα 
Ψηφιακών Συστημάτων Παν. 
Πειραιώς.
 Πετροπούλου Απ. Πα-
ρασκευή πέτυχε στο Φυσι-
κό τμήμα του Πανεπιστ. Πα-
τρών.
 Πετροπούλου Ευ. Ιω-
άννα πέτυχε στο Βιολογικό 
τμήμα του Πανεπιστημίου 
Πατρών.
 Καλλιαμβάκος Δημ. Θω-
μάς πέτυχε στο τμήμα Οικο-

νομικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Πατρών.
 Αγγελοπούλου Στ. Σπυ-
ριδούλα πέτυχε στη Σ.Μ.Υ. 
Όπλων Τρικάλων.
 Τρίψιας Γ. Απόστολος 
πέτυχε στο τμήμα Μηχανο-
λόγων Μηχανικών των Τ.Ε.Ι. 
Πατρών.

 Η Ανθούλα Κ. Αρβανί-
τη πήρε το πτυχίο της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστ. 
Πατρών και συντόμως θα 
ασκήσει την επιστήμη του Ιπ-
ποκράτη σε αγροτικό Ιατρείο 
του Αστακού.

Η εφημερίδα μας συγχαί-
ρει τα παιδιά και εύχεται και 
εις ανώτερα.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ
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Εντείνονται οι ανησυχίες για την υγεία των 
ιδιοκτητών κατοικιδίου έπειτα από τα δύο 

κρούσματα φυματίωσης από γάτα σε άνθρωπο 
που καταγράφηκαν στη Βρετανία...

 Ωστόσο, οι ειδικοί σπεύδουν να τονίσουν ότι 
τα δύο περιστατικά δεν είναι ενδεικτικά κάποιου 
κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία. 

Κατοικίδια που μπορεί να μολύνουν τον άν-
θρωπο είναι:

1. Γάτες: Η συνηθέστερη λοιμώδης νόσος που 
μεταφέρεται από τις γάτες ονομάζεται Νόσος από 
τις Αμυχές της Γάτας ή Νόσος εξ Ονύχων Γαλής 
(Cat Scratch Disease). Οφείλεται στο βακτήριο 
bartonella και προκύπτει έπειτα από γρατζουνιά 
ή δάγκωμα της γάτας. Τα συμπτώματα περιλαμ-
βάνουν το οίδημα γύρω από το τραύμα και την 
έντονη κόπωση. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε 
άνθρωπο. 

Οι γάτες είναι επίσης φορείς του μικροσκοπι-
κού παρασίτου Toxoplasma Gondii το οποίο ευ-
θύνεται για την τοξοπλάσμωση. Βρίσκεται κυρίως 
στα κόπρανα της μολυσμένης γάτας. Είναι δύσκο-
λο να γίνει αντιληπτό εάν η γάτα έχει αρρωστήσει 
επειδή τα συμπαθή τετράποδα συνήθως δεν εκδη-
λώνουν συμπτώματα. Εάν το παράσιτο εξαπλωθεί 
στο περιβάλλον ή την τροφική αλυσίδα μπορεί εύ-
κολα να μολύνει και τον άνθρωπο. 

Μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για τις εγκύους, 
καθώς η λοίμωξη μπορεί να μεταφερθεί στο έμ-
βρυο, προκαλώντας βλάβες στον εγκέφαλο και τα 
μάτια.

Η τοξοπλάσμωση δεν παρουσιάζει πάντοτε συ-
μπτώματα στον άνθρωπο, όταν όμως αυτά εκδη-
λωθούν μοιάζουν με τα συμπτώματα της γρίπης. 

2. Σκύλοι: Τα τσιμπούρια μπορεί να προκα-

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ 

ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ...

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Το Σάββατο 16 Αυγούστου 2014, ο Δημήτρης 

Θ. Κουρνιάτης και η Γεωργία Π. Φήμη-Κουρνιάτη 
(το γένος Θεοδώρας Κ. Παπαλιβερίου) έφεραν 
στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το δεύτερο 
παιδί τους.

 Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Στις 7 Σεπτεμβρίου 2014 στον Άγιο Νικόλαο 

Λεύκας Πατρών, ο Δημήτριος Καλλιαμβάκος και 
η Βασιλική Παπανίκου βάπτισαν το αγοράκι τους, 
με νονά τη Χρύσα Κατσακούλα- Αυλογήτου και το 
ονόμασαν Παναγιώτη.

• Στις 13 Σεπτεμβρίου 2014 στον Άγιο Γεώργιο 
Δεσκάτης Γρεβενών, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου, ο Βασίλης Δρουμπουράς και η Κατερίνα Κου-
ζούμη (γένους Λαμπρινής Αντωνοπούλου) βάπτι-
σαν τον γιό τους και τον ονόμασαν Κων/νο.

• Στις 14 Σεπτεμβρίου 2014 στον Άγιο Θεράπο-
ντα Ζωγράφου, η Ελένη Σπύρου (γένους Πολυξέ-
νης Αλ. Αγγελοπούλου) και ο Μουρσελάς Κων/νος, 
βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόμασαν Νικό-
λαο.

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ακολουθία ετελέσθη στον Ιερό ναό Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών του Νεκροταφείου Ν. Σμύρνης, όπου 
έγινε και η ταφή. 

• Στις 7 Σεπτεμβρίου 2014 απεβίωσε σε ηλικία 106 
ετών, η Βασιλική Ιω. Ανδρεοπούλου. Η νεκρώσιμη 
ακολουθία έγινε στις 9  Σεπτεμβρίου 2014 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, όπου και ετάφη.

• Στις 7 Οκτωβρίου 2014 απεβίωσε στην Αθήνα, 
η Χρυσούλα Χατζηστεργίου. Η νεκρώσιμη ακολου-
θία έγινε στις 8  Οκτωβρίου 2014 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, όπου και ετάφη.

Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 5 Ιουλίου 2014 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 

Τιμίου Σταυρού στην Κάτω Αχαγιά, το 40-ήμερο 
μνημόσυνο της Μαγδαληνής Μουρτίκα, γένους Ιω-
άννας Απ. Τρίψια- Μουρτίκα.

• Στις 6 Ιουλίου 2014  ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το τρίχρονο μνημόσυ-
νο της Αγγελικής Ν. Τρίψια. 

• Στις 31 Αυγούστου 2014  ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 6-μηνο μνημό-
συνο του Σπύρου Γ. Λιανού.

Η εφημερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο Θεός.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

ΓΑΜΟΙ
• Στις 28 Ιουνίου 2014 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάν-

νη Στάλου Χανίων Κρήτης ο Λουκάς Γκάγκαρης (υιός 
της Πατρούλας Ν. Αρβανίτη- Γκάγκαρη) παντρεύτηκε 
την Παγώνα Πεντάρη.

• Στις 4 Ιουλίου 2014, η Έφη Μπακάλη, εγγονή της 
Ευθυμίας Ευθ. Αρβανίτη και ο Παύλος Σαραντόπου-
λος, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στον Ιερό Ναό 
της Αγίας Δύναμης Σπάτων. Ακολούθησε δεξίωση 
στον Πύργο Πετρέζα.

• Το Σαββατο 19 Ιουλίου 
2014, στον Ιερό Ναό Παμμεγί-
στων Ταξιαρχών Άρτας, έγινε ο 
γάμος του Ιωάννη Δ. Χορμόβα 
και της Ξανθής Ν. Θεοδωρή.

• Στην καρδιά του καλοκαιριού 2014, στον ορθό-
δοξο Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στη Ρώμη Ιταλίας, 
η Κλεονίκη- Σπυριδούλα Μαρινάκη του Γεωργίου και 
της Ελένης, παντρεύτηκε τον Alessandro San Filippo 
του Silvio και της Donatella.

Η εφημερίδα εύχεται να ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ
• Στις 9 Ιουλίου 2014 απεβίωσε η Ευθυμία Κοκκο-

τάκη, σύζυγος Νικολάου Γ. Κοκκοτάκη. Η νεκρώσιμη 

λέσουν βορρελίωση (Νόσο του Lyme) τόσο στο 
σκύλο όσο και τον άνθρωπο. Το συνηθέστερο σύ-
μπτωμα είναι το κόκκινο εξάνθημα γύρω από το 
δάγκωμα. Ακολουθούν συμπτώματα όμοια με της 
γρίπης και αν το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί 
μπορεί να εκδηλωθεί οίδημα γύρω από τις αρθρώ-
σεις και να προκύψουν νευρολογικές επιπλοκές. 

Η πιο επικίνδυνη νόσος που μπορεί να μεταφέ-
ρει στον άνθρωπο ο σκύλος είναι η λύσσα, όμως τα 
κρούσματα σήμερα εντοπίζονται κυρίως στην Ασία. 

3. Τρωκτικά: Τα δημοφιλέστερα κατοικίδια 
τρωκτικά είναι τα χάμστερ και τα τσιντσιλά. Όλα 
τα τρωκτικά, είτε οικόσιτα είτε άγρια, μεταφέρουν 
βακτήρια και ιούς που απειλούν την υγεία του 
ανθρώπου. Τα οικόσιτα ποντίκια μπορεί να με-
ταφέρουν στον άνθρωπο τον ιό hantavirus. Ο ιός 
μπορεί να προκαλέσει ήπια συμπτώματα όμοια με 
της γρίπης αλλά και σοβαρής μορφής πνευμονο-
πάθεια και νεφροπάθεια. 

Μία ακόμη σοβαρή λοίμωξη είναι η λεπτοσπεί-
ρωση. Αν και είναι σχετικά σπάνια, μπορεί να 
οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές.

4. Παπαγάλοι: Ψιττάκωση ονομάζεται η βακτη-
ριακή λοίμωξη που εκδηλώνεται στα πτηνά και κυ-
ρίως τους παπαγάλους. Μεταφέρεται με τον αέρα 
και μπορεί να μολύνει τον άνθρωπο, προκαλώντας 
υψηλό πυρετό, διάρροια, λοίμωξη στα μάτια και 
ανοιχτόχρωμα εξανθήματα. 

5. Ερπετά: Το σπάνιο αυτό κατοικίδιο μπορεί 
να προκαλέσει μια σπάνια μορφή σαλμονέλας. Τα 
ερπετά και ιδιαίτερα τα φίδια μεταφέρουν το βα-
κτήριο στο δέρμα τους και το αποβάλλουν στα κό-
πρανά τους. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν τον 
πυρετό, την τάση προς έμετο, τον πόνο στην κοιλιά 
και τη διάρροια.

ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ
ΤΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ

ΚΑΙ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΙΣ ΡΥΤΙΔΕΣ...
 Το μειωμένο κολλαγόνο στην επιδερμίδα 

συνεπάγεται πρόωρη εμφάνιση των ρυτίδων, 
ενώ αν το κολλαγόνο είναι σε υψηλά επίπεδα, 
τόσο πιο αργά θα εμφανισθούν... τα σημάδια 
γήρανσης. Σύμμαχος του κολλαγόνου είναι η 
υγιεινή διατροφή.

Αν τα κύτταρα δεν τρέφονται σωστά, τότε 
δεν μπορούν να συνθέσουν κολλαγόνο, το 
οποίο είναι το βασικότερο συστατικό του συν-
δετικού ιστού του οργανισμού. 

Οι εχθροί του κολλαγόνου: Οι τροφές που 
μειώνουν την παραγωγή κολλαγόνου είναι 
κυρίως τα τηγανητά και τα επεξεργασμένα 
τρόφιμα με συντηρητικά. Επίσης, η μη επαρ-
κής κατανάλωση νερού και άλλων ροφημάτων 
που ενυδατώνουν την επιδερμίδα (φυσικοί χυ-
μοί, τσάι κ.ά.), αλλά και η κατανάλωση αλκο-
όλ συντελούν στη μείωση του κολλαγόνου.

Οι φίλοι του κολλαγόνου: Αντίθετα, οι 
τροφές που διατηρούν το κολλαγόνο σε ικα-
νοποιητικό επίπεδο είναι όλα τα φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά (προσφέρουν πολύτιμες 
βιταμίνες και αντιοξειδωτικά), οι ελιές και το 
παρθένο ελαιόλαδο (πλούσια σε βιταμίνη Ε 
και αντιοξειδωτικά), τα λιπαρά ψάρια, όπως 
η σαρδέλα, ο τόνος, ο σολομός (για τα ευερ-
γετικά ω3 λιπαρά) και τα γαλακτοκομικά με 
χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά (για βιτα-
μίνη Α). 

Cissie I. Kozoni, M.D.

Σίσσυ Ι. Κοζώνη 
Ιατρός – Βιοπαθολόγος
Διευθύντρια Αιμοδοσίας 
στο Μαιευτήριο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 
κόρη του Στρατηγού Τεχνικού Σώματος
Ιωάννου Κ. Κοζώνη
Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου
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Πριν λίγες ημέρες βρέθηκα σε ένα Δικαστήριο. Μετά από πολλές ανα-
βολές και διαβουλεύσεις, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου ανακοίνωσε 

την καταδικαστική απόφαση για έναν αθώο κατηγορούμενο. Φαίνεται πώς 
και ο Δικαστής Πρόεδρος κάτι αισθανόταν για την άδικη απόφαση του Δι-
καστηρίου, διότι πριν την ανακοίνωση της απόφασης είπε τα εξής πρωτό-
γνωρα και εντυπωσιακά για τα δικαστικά χρονικά. Είπε λοιπόν: Σε κάποιους, 
η απόφαση που θα ανακοινωθεί ίσως φανεί άδικη. Μπορείτε να προσφύγε-
τε στον επόμενο βαθμό δικαιοσύνης. Να ξέρετε όμως ότι τελικός κριτής 
και δικαστής είναι ο Θεός.

Στο νου μου πέρασαν τότε σαν κινηματογραφική ταινία όλες οι άδικες 
δίκες του Χριστού μας. Όταν ο Πιλάτος βεβαιώθηκε για την αθωότητα του 
Χριστού και θέλησε να τον απολύσει τότε οι Ιουδαίοι φώναξαν: «Εμείς νόμο 
έχουμε και κατά το νόμο μας οφείλει να πεθάνει, διότι Θεού υιό τον εαυτό 
του εποίησε.» (Ιωάν.10΄7). Το βασικό λοιπόν ερώτημα είναι αν η δίκη του 
Χριστού ήταν μία δίκαιη δίκη, κατά το ανθρώπινο μέτρο, αν δηλαδή έγινε 
σύμφωνα με το νόμο και τη δικονομία.

Πρέπει να αναφερθεί ότι στα χρόνια της ρωμαϊκής υποτέλειας υπήρχε 
μεγάλη φαυλότητα και ηθικός ξεπεσμός, με αποτέλεσμα οι άρχοντες, οι Αρ-
χιερείς και όσοι αποτελούσαν το Συνέδριο των Εβραίων να είναι πρόσωπα 
φαύλα, που εξασφάλιζαν τη θέση τους δωροδοκώντας ή εκβιάζοντας τους 
Ρωμαίους ηγεμόνες. Οι Δικαστές δεν είχαν εντιμότητα και  ανθρωπιά.

Μετά την ανάσταση του Λαζάρου πολλοί Ιουδαίοι πίστεψαν στον Χρι-
στό. Τότε «συγκέντρωσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισσαίοι Συνέδριο και έλε-
γαν. Τι να κάνουμε; Διότι αυτός ο άνθρωπος πολλά θαύματα κάνει;… Ένας 
δε από αυτούς, ο Καϊάφας, πού ήταν αρχιερέας τη χρονιά εκείνη, είπε σ’ 
αυτούς …. ότι συμφέρει σε μας να πεθάνει ένας άνθρωπος για χάρη του 
λαού και μη χαθεί όλο το έθνος.» (Ιω. ΙΑ΄48-50) Μεσολάβησε ο Μυστικός 
Δείπνος και η προδοσία του Ιούδα. 

Τότε η στρατιωτική κουστωδία, μαζί με ένοπλους υπηρέτες, συνέλαβαν 
τον Ιησού αλλά δεν τον έφεραν στο δικαστήριο. Τον πήγαν στον πεθε-
ρό του αρχιερέα, τον Άννα, που υπηρέτησε στο παρελθόν σαν αρχιερέας. 
Ο Άννας, χωρίς να έχει καμιά εξουσία, άρχισε ανάκριση για να βρει αιτία 
εναντίον του συλληφθέντος. Σε λίγη ώρα οδήγησαν το Χριστό στο σπίτι 
του αρχιερέα Καϊάφα. Κάποια στιγμή άρχισε η συνεδρίαση του Ανωτάτου 
Εβραϊκού Δικαστηρίου με πολλές δικονομικές παραβάσεις, χωρίς να προϋ-
πάρχει σαφής κατηγορία από δύο τουλάχιστον μάρτυρες, όπως απαιτούσε 
η δικονομία.

Μετά την έναρξη της δίκης βρέθηκαν δύο ψευδομάρτυρες. Το Συνέ-
δριο αποφάσισε ότι δε μπορεί να στηριχθεί σ’ αυτούς τους και ο Καϊάφας, 
ρώτησε το Χριστό: «Εσύ είσαι ο Χριστός ο υιός του Θεού; λέγει σ’ αυτόν 
ο Ιησούς. Συ είπας …. Τότε ο αρχιερέας έσκισε τα ρούχα του λέγοντας  
ότι βλασφήμησε. Δεν έχουμε ανάγκη από μάρτυρες» (Ματθαίου ΚΣΤ΄63). 
Και τα μέλη του Συνεδρίου φώναξαν: «ένοχος θανάτου εστί» (Ματθαίου 
ΚΣΤ΄67). Γράφεται στην Ακολουθία των Αγίων Παθών πριν από το 12ο Ευ-
αγγέλιο ότι: « από άδικους κριτές ο Ιησούς δικάζεται και καταδικάζεται με 
σταύρωση».

Πρεσβύτεροι και Αρχιερείς κατεδίκασαν σε θάνατο το Χριστό και δέ-
σμιο τον οδηγούν στον ρωμαίο Πιλάτο για να επικυρώσει τη θανατική κα-

 ΤΗ ΣΤΗΛΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ Ο ΤΕΡψΙΘΕΑΤΗΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ π. ΝΕΚΤΑρΙΟΣ ΓΚΟΛΙΟπΟΥΛΟΣ

ταδίκη. Μια νέα δίκη, Ρωμαϊκή, ξεκινά. Με το πρακτικό ρωμαϊκό πνεύμα που 
τον χαρακτήριζε, ο Πιλάτος βγήκε από το Πραιτώριο και αθώωσε αμέσως 
τον κατηγορούμενο. Ο όχλος όμως δημιουργούσε μεγάλο θόρυβο μπροστά 
στο ανάκτορο. Ο Πιλάτος τότε, για να απαλλαγεί από κάθε ευθύνη έστειλε 
τον Ιησού στον Ηρώδη, που βρισκόταν εκείνες τις μέρες στην Ιερουσα-
λήμ. (Λουκά ΚΓ΄6-7) Ο πανούργος Ηρώδης όμως απεφάσισε ότι δεν έχει 
αρμοδιότητα. Ο Χριστός οδηγείται και πάλι δέσμιος στον Πιλάτο, αφού ο 
Ηρώδης και οι στρατιώτες του τον εξευτέλισαν και του φόρεσαν βασιλικό 
μανδύα (Λουκά ΚΓ΄11). Ο Πιλάτος βγήκε στον εξώστη του Πραιτωρίου και 
αθώωσε γι’ άλλη μια φορά τον Ιησού (Λουκά ΚΓ΄15-16). Τότε σκηνές που θα 
ντροπιάζουν την ανθρωπότητα και ειδικότερα την ανθρώπινη δικαιοσύνη 
ακολούθησαν (Ιω. ΙΘ΄1-3). Τελικά για να αποφύγει ο Πιλάτος το βάρος της 
άδικης καταδίκης δεν εξέδωσε δικιά του απόφαση αλλά «έπλυνε με νερό 
τα χέρια του μπροστά στον όχλο και είπε. Αθώος ειμί από του αίματος του 
δικαίου τούτου» (Ματθ. ΚΖ΄24). Και ακολούθησε η εκτέλεση. Σταυρώθηκε 
ο Χριστός και πέθανε και την τρίτη ημέρα αναστήθηκε.

Τι απέγιναν όμως οι άνθρωποι που ήταν υπόλογοι για την άδικη καταδίκη 
Του;

Ο προδότης Ιούδας επέστρεψε στον Ναό, έριξε πίσω τα τριάκοντα αρ-
γύρια και κρεμάστηκε σε δένδρο έξω από την Ιερουσαλήμ και αυτοκτόνησε.

Στο βίο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής (Μέγας Συναξαριστής, Έκ-
δοση Ε, Τόμος 7ος, σελ. 425) αναφέρεται ότι πήγε στη Ρώμη και κατήγγειλε 
στον Τιβέριο Καίσαρα τον Πόντιο Πιλάτο και τους αρχιερείς. Ο Καίσαρας 
ακούοντας για τα θαύματα του Χριστού και γνωρίζοντας ότι κατά τον χρό-
νο της σταύρωσης, έγινε σκότος σε ολόκληρη την οικουμένη διέταξε την 
προσαγωγή του Πιλάτου, του Άννα και του Καϊάφα στη Ρώμη. Ο Καϊάφας 
πέθανε κατά το ταξίδι και ο Άννας εκτελέστηκε στη Ρώμη. Ο Πιλάτος φυλα-
κίστηκε έξω από τη Ρώμη και πέθανε στην φυλακή. 

Αυτά λοιπόν για την άδικη δίκη του Χριστού και για τη δίκη των δικα-
στών Του. Στην εβραϊκή δίκη του Μεγάλου Συνεδρίου έγιναν 16 παραβά-
σεις του Μωσαϊκού Νόμου. Στη δίκη του Πιλάτου έγιναν άλλες 16 σοβαρές 
παραβάσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου. Η όλη όμως διεξαγωγή των δικών, από 
τη βραδινή σύλληψη μέχρι την μεσημβρινή Σταύρωση, δεν μπορούν να χα-
ρακτηριστούν σαν δίκη, ούτε σαν παρωδία δίκης αλλά σαν το μεγαλύτερο 
κακούργημα της ανθρωπότητας και την αιώνια ντροπή που βαρύνει τον κό-
σμο όλο. 

Πριν λίγες ημέρες βρέθηκα σε ένα Δικαστήριο. Μετά από πολλές αναβο-
λές και διαβουλεύσεις, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου ανακοίνωσε την κα-
ταδικαστική απόφαση για έναν αθώο κατηγορούμενο. Μήπως ο Δικαστής 
Πρόεδρος κάτι αισθανόταν για την άδικη απόφαση του Δικαστηρίου; Για-
τί άραγε πριν την ανακοίνωση της απόφασης είπε τα εξής πρωτόγνωρα 
και εντυπωσιακά για τα δικαστικά χρονικά: Σε κάποιους, η απόφαση που 
θα ανακοινωθεί ίσως φανεί άδικη. Μπορείτε να προσφύγετε στον επόμενο 
βαθμό δικαιοσύνης. Να ξέρετε όμως ότι τελικός κριτής και δικαστής είναι ο 
Θεός. Τι θα απογίνουν άραγε οι άνθρωποι που είναι υπόλογοι για την άδικη 
καταδίκη κάθε αθώου; 

Σίγουρα, ο ΜΟΝΟΣ δίκαιος κριτής και δικαστής είναι ο Θεός!...
π. Νεκτάριος

Μόνος δίκαιος Κριτής και Δικαστής Είναι ο Θεός
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Όταν προσπαθεί κάποιος να συγκρίνει τη 
ζωή του χωριού μας του χθες με τη σημε-

ρινή ζωή, έστω και με την κρίση, υπάρχει μεγάλη 
διαφορά.

Με το έμπα του φθινοπώρου, οι χωριανοί άρ-
χιζαν σιγά-σιγά να μαζεύονται από τα χωράφια 
και τα καλύβια τους (εξοχικά τα λένε τώρα), με 
όλο το βιος τους, που έπρεπε να έχουν για το 
χειμώνα. Και, μην ξεχνάμε ότι ο χειμώνας ήταν 
πάντα δύσκολος, με βροχές, χιόνια, κρύο…

Οι χωριανοί έπρεπε, δουλεύοντας σκληρά, να 
φροντίσουν να μην πεινάσει η φαμελιά τους, αλλά 
και τα ζώα. Τότε 
έβγαζαν το χειμώ-
να με ό,τι είχαν στο 
σπίτι τους. Πρώτα 
φρόντιζαν να ’χουν 
το ψωμί, το οποίο 
εξασφάλιζαν με το 
σιτάρι και το κα-
λαμπόκι. Αφού το 
μετέφεραν από το 
χωράφι στο σπίτι, 
έπρεπε να φροντί-
σουν να το πάνε 
σ τους  μύλους :  
ήταν τότε δυο μύ-
λοι, ο ένας της Λίπας και ο άλλος στης Ντεμισίας 
το ρέμα. Οι μυλωνάδες είχαν τότε πολύ δουλειά 

και ζούσαν με 
το «ζάϊ» που 
έπαιρναν. Η 
μεταφορά του 
σιταριού και 
του καλαμπο-
κιού από το 
χωράφι στο 
σπίτι, αν η οι-
κογένεια δεν 
είχε ζώο, γινό-
ταν με φόρτω-
μα στην πλάτη 

και, δυστυχώς, συχνά το κουβαλούσαν οι γυναί-
κες. Με το αλεύρι του νερόμυλου, ετοίμαζαν το 
ψωμί, είτε ήταν 
μπομπότα, είτε 
καθάριο. Ακό-
μα, ετοίμαζαν 
για το χειμώ-
να, χυλοπίττες, 
τραχανά, τ ις 
λειτουργιές για 
τιε εορτές, γλυ-
κά, ενώ με τα 
πίτουρα ετοίμαζαν το φαγητό για τις κότες, το 
γουρούνι και, γενικά, για τα ζωντανά.

Γινόταν, επίσης, το μάζεμα και η τακτοποίηση 
των οσπρίων, αλλά ετοίμαζαν και τα γλυκά του 
κουταλιού, από το καλοκαίρι για το χειμώνα: κα-
ρυδάκι, κεράσι, βύσσινο. Το φθινόπωρο ετοίμα-
ζαν το κυδώνι. Προμηθεύονταν και το μέλι, από 
εκείνους που είχαν μελίσσια, καθώς και λαδιού, 
από τόπους που είχαν λάδι. Φρόντιζαν, ακόμη, 
για να ’χουν τυρί και βούτυρο. Ως προς τα ρο-
φήματα, φρόντιζαν να έχουν χαμομήλι , τσάϊ του 
βουνού και άλλα βότανα, όπως αγριάδα, μολόχα 
κλπ. Επίσης, πλεξούδες από σκόρδα και, φυσικά, 
πατάτες και κρεμμύδια.

Οι περισσότεροι έβαζαν το δικό τους κρασί 
και ρακί για τη ζεστασιά και το κέφι το χειμώνα 
και προμηθεύονταν και πετρέλαιο για τη λάμπα 
και το λυχνάρι.

Από την καλύτερη σοδειά του χωραφιού κρα-
τούσαν για την επόμενη σπορά, ενώ φρόντιζαν 
να έχουν και ξύλα για το μαγείρεμα, τη θέρμαν-
ση, το πλύσιμο, το ζεστό νερό.

Η φροντίδα για τα ρούχα, 
για να έχουν να ντυθούν το 
χειμώνα, ήταν υπόθεση 
της κάθε οικογένειας: 
Από τις κουβέρτες της 
νεροτριβής (τσιώλια), 
μέχρι υφαντά, γίνονταν 
με το μαλλί των προ-
βάτων. Στρωσίδια και 
τριχιές γίνονταν με 
μαλλί από τις γίδες. 
Στρωσίδια γίνο-
νταν, επίσης και από τις κουρελούδες. Όλες οι 
γυναίκες του χωριού, έγνεθαν, ύφαιναν, έπλεκαν, 
έραβαν, μπάλωναν. Χρησιμοποιούσαν υφάσματα, 
όπως ντρίλια ή τσιτάκια, τα οποία έβρισκαν, κα-
θώς και φόδρες, κλωστές (τις περίφημες κουβα-
ρίστρες), αλλά και κλωστές και υφάσματα για κέ-
ντημα, στα μαγαζιά του χωριού, που τότε είχαν 
από ρέγκες μέχρι πετρέλαιο, ρύζι, ζάχαρη, μακα-
ρόνια. Τα καθημερινά παπούτσια ήταν τα γου-
ρουνοτσάρουχα, ενώ η προμήθεια παπουτσιών 
ήταν δύσκολη. Ευτυχώς, υπήρχε τσαγκάρης.

Με το έμπα του φθινοπώρου, άρχιζε και το 
σχολείο. Στον τομέα αυτό, το χωριό μας ήταν 
προνομιούχο. Πάντα είχε περισσότερους δα-

σκάλους και είχε 
και το Ημιγυμνά-
σιο. Ίσως αυτό 
συνετέλεσε και 
οι περισσότεροι 
χωριανοί, άντρες 
και γυναίκες, εί-
χαν μάθει γράμ-
ματα. Το σχο-
λείο, τότε, μά-

ζευε αρκετά παιδιά, αν και πολλά έμεναν μακριά 
από το χωριό, στη Σπαρτιά, τη Μουγκρίστρα, τις 
Λερούτσες… Εκείνα τα παιδιά πήγαιναν σχολείο 
και άρχιζαν την πρώτη τάξη με μια πλάκα, κοντύ-
λι και αναγνωστικό, που τα κουβαλούσαν μέσα 
σε μια μαρούδα (τσάντα υφαντή ή πλεγμένη με 
βελονάκι). Ουδεμία σχέση είχε η εποχή εκείνη 
με την έναρξη του σχολικού έτους των σημερι-
νών παιδιών, με τις τσάντες και την πληθώρα του 

εκπαιδευτικού υλικού. Και όμως, μ’ αυτά τα πρω-
τόγονα σχολικά μέσα, έγιναν επιστήμονες και 
διέπρεψαν σε πολλούς τομείς. Με κρύο, βροχή 
και χιόνι, πήγαιναν τουρτουρίζοντας να μάθουν 
γράμματα. Στο σχολείο, στη μέση της αίθιυσας, 
δέσποζε η ξυλόσομπα, για την οποία τα ξύλα, 
τα πήγαιναν τα ίδια τα παιδιά. Όταν χτύπαγε 
η καμπάνα το πρωΐ, έτρεχαν τα παιδιά των πε-
ρασμένων γενεών για ν’ αποκτήσουν τη γνώση, 
έχοντας ως κύριο μέλημα τα γράμματα, ενώ, πα-
ράλληλα, δούλευαν: βοηθούσαν με το να προ-
σέχουν στο σκάρο, τα ζώα, ή προσέχοντας τα 
μικρότερα αδέρφια. Με ηρωϊσμό μάθαιναν τότε 
τα γράμματα, σε μια εποχή, η οποία δεν είναι κα-
θόλου μακρινή: μόλις λίγες δεκαετίες έχουν πε-
ράσει από τότε.

Οι κάτοικοι 
του χωριού, τα 
παλιά χρόνια, 
ήταν αυτάρκεις, 
περνούσαν με 
την παραγωγή 
τους και δεν 
ήξεραν τί θα 
πει κρίση.

Τί προσέφε-
ρε ο αμαξιτός 
δρόμος και το 
ηλεκτρικό ρεύ-
μα στο χωριό 
μας και, γενι-
κότερα, στην 
ύπαιθρο και τις 
ορεινές περιο-
χές. Το σχολείο μας έγινε Μουσείο, το Γυμνάσιο 
ξενοδοχείο. Μαγαζί – παντοπωλείο δεν υπάρχει. 
Τα σπίτια θερμαίνονται με πετρέλαιο (καλορι-
φέρ). Η πυρουστιά που φιλοξενούσε την γανω-
μένη τέντζερη, το κακάβι για το νόστιμο φαγη-
τό και η γάστρα που έψηνε το υπέροχο εκείνο 
ψωμί και τις πίτες, έγιναν μουσειακά κειμήλια.

Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν ότι «ουδέν 
κακόν αμιγές καλού». Μήπως η κρίση ανατρέψει 
κάποια δεδομένα και για το χωριό μας; Αντί να 
τρώμε καρύδια από τη Βουλγαρία και την Κα-
λιφόρνια και κάστανα από τη Γαλλία, μπορούμε 
να τρώμε από το χωριό μας, το οποίο μπορεί 
να μας προμηθεύσει ακόμη και κουκουνάρι, που 
τώρα το φέρνουμε από την Τουρκία και την 
Ισπανία.

Το κουβάρι των αναμνήσεων είναι, δυστυχώς, 
πολύ δυνατό, αλλά και όμορφο, πολύχρωμο…

Καλό φθινόπωρο!

Βασιλική Σαλούρου-Τροβά
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μεγάλη επιτυχία είχαν και το φετινό καλοκαίρι όλες οι εκδηλώσεις που έγι-
ναν με τη φροντίδα του Συλλόγου Τερψιθεατών καθώς και το παραδοσια-

κό πανηγύρι του χωριού μας που οργάνωσαν  οι καταστηματάρχες.
Η συμμετοχή του κόσμου υπήρξε ικανοποιητική σε σχέση πάντα με την μεγά-

λη οικονομική δυσκολία των ημερών!
Η αρχή έγινε το Σάββατο 9 Αυγούστου με μια  βραδιά έντεχνου τραγουδιού. 

Η παρέα των παιδιών από τη Ναύπακτο, μας ταξίδεψαν στο χώρο του λαϊκού 
και ρεμπέτικου πενταγράμμου στις 12 Αυγούστου. Στις 13 Αυγούστου έλαβε 
χώρα στην πλατεία του χωριού η έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Η ζωή του χω-
ριού». Την επιμέλεια είχε όπως πάντα ο Σπύρος Σκαλτσάς.

Ο συγχωριανός μας Θανάσης Ψαραλέξης με την παρέα του από τη Θεσσα-
λονίκη μας διασκέδασαν την παραμονή 14 Αυγούστου και την επομένη έλαβε 
χώρα  το παραδοσιακό μας πανηγύρι με εκλεκτή δημοτική ορχήστρα.

Ο κόσμος γέμισε τη πλατεία, το σέρβις των μαγαζιών ήταν τέλειο, έφαγε το 
παραδοσιακό ψητό και τους άλλους μεζέδες και γλέντησε κάτω από τον ήχο του 
κλαρίνου.

Αντίστοιχες βραδιές προσέφερε και ο Β.Κονιδάρης 14/15 Αυγούστου με 
εκλεκτή μουσική στη πλατεία του ξενοδοχείου.

Αποκορύφωμα η εκδήλωση του Ξεφλουδίσματος του Καλαμποκιού που έγι-
νε όπως πάντα στις 17 Αυγούστου.

Τα Ξεφλουδίσια, που δειλά ξεκίνησαν από το 2003 και επίσημα  το 2004, 
έχουν κάνει ήδη ένα σημαντικό κύκλο ζωής.

Χρέος μας να τα κρατάμε πάντα ζωντανά για να συνεχίσουν να αποτελούν 
την κορυφαία εκδήλωση της πρώην Αποδοτίας και μία από τις καλύτερες της 
Ναυπακτίας.

Πράγματι λοιπόν και εφέτος σημείωσαν μεγάλη επιτυχία.
Όλοι προσέφεραν το καλύτερο που μπορούσαν.
Οι γυναίκες του χωριού με τα υπέροχα εδέσματα, οι ψήστες μας, η νεολαία 

μας με το σερβίρισμα, οι καταστηματάρχες με τα σουβλάκια τους, οι κυρίες με 
τα  παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού συνέβαλλαν σε αυτό που πρέπει να χα-
ρακτηρίζει μια εκδήλωση. Η  νοικοκυροσύνη, η οργάνωση και η εξυπηρέτηση 
του επισκέπτη.  

Όπως και πέρισυ η παραδοσιακή ορχήστρα με τον Βασίλη Κωστούλα,  τον 
Παναγιώτη Κοτρώτσο  και τους  λοιπούς αξιόλογους καλλιτέχνες μας διασκέδα-
σαν μέχρι της πρωινές ώρες.

Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους ο  βουλευτής του νομού 
μας κος Κ.Καραγκούνης  και η νέα Αντιπεριφερειάρχης Δ. Ελλάδος κα Χριστί-
να Σταρακά. Εκ μέρους του Δήμου Ναυπακτίας παρέστη ο νέος Δήμαρχος κος 
Τάκης Λουκόπουλος καθώς και οι νεοεκλεγέντες Δημοτικοί σύμβουλοι  κύριοι  
Θωμάς Κοτρωνιάς, Κ. Κωστογιάννης, Γ. Σαμαντάς, Ι. Ράπτης, Αθ. Κούκουνας, Ι. 
Σήψας, Κ. Καρακώστας και ο πρώην Δήμαρχος Αποδοτίας κος Σούζας Βασίλειος. 

Tην εκδήλωση άνοιξε ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Ναυπακτίας «Ο 
Ανεμογιάννης»,  που αφιλοκερδώς χόρεψε τοπικούς και παραδοσιακούς χο-
ρούς της Ελλάδος με τοπικές ενδυμασίες υπό την διδασκαλία του Νίκου Ζωρ-
γιού. Ευχαριστούμε πολύ τον διδάσκαλο και τα παιδιά για την συμμετοχή τους!

Να ευχαριστήσουμε θερμά  το Δήμο Ναυπακτίας για την οικονομική ενίσχυ-
ση που μας προσέφερε και εφέτος, απαραίτητη για την επιτυχία της εκδήλωσης.

Εμείς με τη σειρά μας  σαν Σύλλογος Τερψιθεατών, υποσχόμαστε στους απα-
νταχού Τερψιθεάτες, φίλους του χωριού μας, που μας τιμούν κάθε χρόνο, στο 
Δήμο μας και σε όλους τους πολιτιστικούς φορείς του Νομού μας  ότι θα δίνου-
με όλες τις δυνάμεις μας  για να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την εκδήλωση, που 
όπως και άλλες παρόμοιες  συμβάλλουν στην διατήρηση της Πολιτιστικής μας 
Κληρονομιάς.

Και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά.

Τo πείραμα των περασμένων 
ετών πέτυχε με αποτέλεσμα 

να το επαναλάβουμε και εφέτος 
με μεγαλύτερη ακόμη επιτυχία.

Έτσι λοιπόν καλέσαμε τα χω-
ριά της Ελατούς (με δύο ομά-
δες), Κεντρικής και μαζί με τις 
ομάδες νέων και μεγάλων της 
Τερψιθέας διεξήχθη ένα τουρ-
νουά ποδοσφαίρου στις 16 
Αυγούστου στο Δημοτικό μας 
γήπεδο.

Αρκετός κόσμος από όλα τα 
χωριά παρακολούθησε τους 
αγώνες που ήταν ιδιαίτερα συ-
ναρπαστικοί και με ωραίο θέα-
μα υψηλού επιπέδου.

Ύστερα από δύο συναρπα-
στικούς ημιτελικούς που κρίθη-
καν στα πέναλτι προκρίθηκαν οι 

ομάδες της Κεντρικής και των μεγάλων της Τερψιθέας.
Στον μεγάλο τελικό νικήτρια ήταν η ομάδα της Κεντρικής επί της Τερψιθέας 

με 3-1.
Με την Τερψιθέα αγωνίστηκαν οι Κ. Μακρής, Σπ. Αυλόγητος, Β. Καλλιαμβά-

κος, Γ. Πλούμης, Θ. Πλούμης, Γ. Κ. Γκολιάς, Γ. Β. Γκολιάς, Ε. Μπακάλης, Παύλος 
Σαραντόπουλος, Α. Τσαντίλης, Π.Κολοβός, Ι.Καμάρας, Χ.Κολοβός, Χ.Δρακάκης 
και ο φίλος του Miguel! 

Top scorer εφέτος ο πρωτοεμφανισθείς Παύλος Σαραντόπουλος με 3 τέρ-
ματα το ένα μάλιστα στις καθυστερήσεις του μεγάλου ημιτελικού!

Πoλύ καλή εμφάνιση έκαναν και οι νέοι μας όπου ύστερα από το 0-0 κόντρα 
στους μεγαλύτερους της Ελατούς αποκλείστηκαν στη διαδικασία των πέναλτι.

Με τους νέους έπαιξαν οι Αποσ. Τρίψιας, Παν. Τρίψιας, Γεωρ. Αγγελόπου-
λος, Κων. Αγγελόπουλος, Ιασ. Παλυβογιάννης, Σπ. Π. Αυλόγητος, Ανδ. Π. Αυλό-
γητος, Σπ. Κ. Αυλόγητος, Θωμ. Καλλιαμβάκος,Κων. Ασημακόπουλος, Δημ. Κα-
ταρτζίδης, Κων. Κούτρας, Νικ. Κούτρας, Αγγ. Ανδρεόπουλος, Νικ. Ανδρεόπου-
λος, Θωμ. Πλούμης, Χρ. Μανωλόπουλος, Αθαν. Καραβασίλης, Άκης Κάβουρας.

Στις 14 Αυγούστου διεξήχθη το τουρνουά μπάσκετ 3x3. Συμμετείχαν 7 ομά-
δες με σύνολο 25 αθλητών. Νικήτρια η ομάδα των «Βoby @ Koko» που αποτε-
λείτο από τους Γεώργιο Κ. Γκολιά, Παύλο Σαραντόπουλο, Γεώργιο Πλούμη συ-
ντρίβοντας στο τελικό την περυσινή νικήτρια ομάδα «θρύλος» των Ευστάθιου 
Μπακάλη, Γεώργιου Καλλιαμβάκου, Νίκου Τσαντίλη με 15-5!!!

Τέλος νικητής των ελευθέρων βολών ήταν ο μικρός Άγγελος Κ.Ανδρεόπου-
λος!

Εδώ να επισημάνουμε την αναγκαία πλέον ανακαίνιση που χρειάζεται το 
γήπεδο, καθόσον η μία πλευρά του έχει αχρηστευτεί με αποτέλεσμα όλοι οι 
αγώνες να γίνονται στη μία μπασκέτα και ο κίνδυνος 
τραυματισμού από την ολισθηρότητα να είναι ορα-
τός!

Το κόστος έχει προϋπολογιστεί και ζητάμε προ-
σφορές. 

Όποιος δύναται να βοηθήσει ας επικοινωνήσει 
με το σύλλογο.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και 
του χρόνου πάλι όλοι εκεί!!!
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Ναυπα-

κτίας «Ο Ανεμογιάννης» ύστερα από πρόσκληση 
του Συλλόγου Τερψιθεατών συμμετείχε στα «Ξε-
φλουδίσια» που έγιναν στο χώρο του γηπέδου 
Τερψιθέας χορεύοντας χορούς από την περιοχή 
Ναυπακτίας και Ευρυτανίας με την συνοδεία της 
παραδοσιακής ορχήστρας του φίλου μας Πανα-
γιώτη Κοτρώτσου και του Βασίλη Κωστούλα! Ο 
δάσκαλος του χορού Νίκος Ζωργιός και τα χο-
ρευτικά μέλη του ομίλου ευχαριστούν το Σύλλογο 
Τερψιθεατών, τον πρόεδρο Χρήστο Κολοβό, τον 
Χρήστο Βελέντζα και όλα τα μέλη του Δ. Σ. για 
την τιμή που μας έκαναν να βρεθούμε και εμείς 
στην τόσο όμορφη γιορτή τους! Επίσης τους ευ-
χαριστούμε για την μετακίνηση (για την οποία 
διέθεσε λεοφωρείο) και την άψογη φιλοξενία 
τους! Ευχαριστούμε να είσαστε όλοι καλά και 
του χρόνου να τα ξαναπούμε!
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Μια οικογένεια που τα ίχνη της χάνονται στον 
18ο αιώνα. Στα τέλη αυτού του αιώνα βρίσκου-
με τουλάχιστον δύο συνώνυμες οικογένειες 
Ανδρεόπουλων. Είναι συνηθισμένο επώνυμο 
αφού δημιουργείτο εύκολα. Ο γιος του Ανδρέα 
πολλές φορές αποκαλείτο Ανδρεόπουλος. Γρή-
γορα όμως είχαμε συνωνυμίες. Έτσι τροποποι-
ούσαν το επώνυμο ή επιστράτευαν τα παρωνύ-
μια (παρατσούκλια). Βρίσκω λοιπόν αρχές του 
1800: «Ανδρεόπουλος», «Τσιάκος», «Αντριάς», 
«Ανδρέου» με συνακόλουθο το επώνυμο «ή 
Ανδρεόπουλος». Το «Τσιάκος» εν τέλει διατη-

ρήθηκε μέχρι τις 
μέρες μας χωρίς 
να υπάρχει πλέον 
ο αρχικός λόγος 
διαχωρισμού οι-
κογενειών, αφού 
όλοι τώρα ανή-
κουν στο ίδιο 
σόι. Γράφτηκε ότι 
προέρχεται από 
κά πο ι ον  ταχ ύ 
πρ ό γ ο ν ο  π ο υ 
δεν τον τσάκω-
ναν. Νομίζω ότι 
προέρχεται από 
κάποιον Αναστά-

TO  Σ Ο Ϊ  Μ Α Σ  ( K Δ ΄ Μ Ε Ρ ΟΣ )
Γράφει ο Σπύρος Θ. Σκαλτσάς

σιο- Τάσο- Τασά-
κο- Τσιάκο. Αυτό, 
το τελευταίο, το 
είχαν σαν βαφτι-
στικό οι Ηπει-
ρώτες (βλέπε Π. 
Α ρ α β α ν τ ι ν ο ύ : 
Η π ε ι ρ ω τ ι κ ό ν 
Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο ν , 
Αθήναι  1909) . 
Με μια ματιά στο 
δένδρο βρίσκου-
με Ανασ τάσιο 
Γιώτη Ανδρεόπουλο (1817-1864), χωροφύλακα 
που πνίγηκε, πού και πώς δεν γνωρίζω και τον 
Αναστάσιο Κων/νου Ανδρεόπουλο (1923-1996). 
Γύρω στα 1820 οι απόγονοι του Γεωργίου Ανδρε-
όπουλου ονομάζονταν Ανδρεογιωργόπουλοι ή 
Τσιάκοι. Αρχές του 20ου αιώνα έχουμε έντονο 
πρόβλημα συνωνυμίας. Έτσι για να ξεχωρίζουν 
τους 3 Γιάννηδες τους «κοτσάρανε» το «παρα-
γκώμι»: Ιωάννης Αχ. Ανδρεόπουλος (1909-…) ή 
Λέφας, Ιωάννης Β. Ανδρεόπουλος (1906-1964) ή 
Καρέκανος και Ιωάννης Γ. Ανδρεόπουλος (1908-
1997) ή Τσακόϊαννος. Ετυμολογίες: ΑΧΙΛΛΕΥΣ- 
από φωνητική συρρίκνωση ΛΕΥΣ- ΛΕΦΣ- για 
ευφωνία ΛΕΦΑΣ. Το δεύτερο υπάρχει και σαν 
τοπωνύμιο. Ποιός ονομάστηκε πρώτος «Καρέ-

Κων. Δ. Ανδρεόπουλος
(1891-1924)

Παύλος Γ. Ανδρεόπουλος 
(1960-1987)

Ιωάννης Γ. Ανδρεόπουλος 
(1908-1997)

κανος», ο τόπος ή ο άνθρωπος; Πάντως συγγενι-
κές λέξεις- έννοιες είναι: α) το καρύκι- 1ον ξύλινη 
χοάνη που παροχετεύει τον καρπό στη μυλόπε-
τρα για άλεσμα και 2ον το καρύδι του λαιμού. β) 
καρυκώνω- πνίγω. γ) καρικώνω- μαντάρω. Από 
πού βγήκε το όνομα; Ο τρίτος είναι ο πιο εύκο-
λος, είναι ο Ιωάννης του Τσάκου, «Τσακόϊαννος» 
δηλαδή. 

  Τέλος όπως βλέπουμε και στις φωτογραφί-
ες φαίνεται ότι το σόι έβγαλε παλληκάρια. Στέ-
κομαι ιδιαίτερα σε ένα παλληκάρι, στον Παύλο 
Γεωργίου Ανδρεόπουλο (1960-1987), που έφυγε 
τόσο άδοξα από κοντά μας (τον παρέσυρε αμα-

ξοστοιχία σε μια 
διάβαση όταν 
τού ’σβυσε η μη-
χανή, στον Κανα-
δά).

  Ευχαριστώ τις 
κυρίες Κατίνα και 
Γεωργία Κοκκο-
τάκη για τις πλη-
ροφορίες ( ιδι-
αίτερα για τους 
Αμερικάνους) κα-
θώς και τον Κων/
νο Αν. Ανδρεό-
πουλο.
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Making bread

‘tsiolia’  sheep wool jacket

‘Gourounotsaroucha’
(pigskin shoes)

‘Maroudas’
woven purse

‘Kourelia’
rag rug

kourelia with kitchen 
equipment
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wool. Bedding, warm rugs 
and fur throws were made 
with wool from goats.  
‘Strosidia’ and small rugs 
were also made from rags.  
All the women of the vil-
lage knitted, wove, sewed, 
and mended.  Using fabrics 
called DRILIA or TSITAKIA, 
and linings, threads (the fa-
mous spools), and yarn and 
other fabrics for embroi-
dery, meant shopping in 
the bigger villages, which 
where they could also buy 
herring, oils, rice, sugar, 
pasta. Everyday shoes 
were ‘gourounotsaroucha’  
(pig-leather slippers) be-
cause finding good shoes 
was difficult. Fortunately, 
there was a shoemaker. 

On the brink of fall, 
school began. In this area, 
our village was privileged. 
Terpsithea always had 
enough teachers and ran 
the middle school (imi-
gymnasio). Perhaps this is 
why most villagers, men 
and women, had learned 
letters. The school then 
gathered several children, 
many from the far away 
villages of  Spartia, the 
Mougkristra, the Lerout-
ses.  Those children attend-
ing school would go with 
a plate, slate pencils and 
reading, which they carried 
in a Maroudas (a woven 
knitted crocheted bag).  
This is very different today 
when there is a plethora of 
educational material avail-
able. And yet, despite these primitive materials, many of 
those children became  scientists and excelled in many 
areas. Regardless of the cold, rain and snow, these kids 
always showed up shivering to learn letters. At school, 
in the middle of the room, the wood stove stood promi-
nently, whose wood the children themselves had gath-
ered. When the bell rang in the morning, the children 
ran in past generations to acquire knowledge, while also 
working: helping to watch grazing animals, or taking 
care of younger siblings. It was heroic to learn letters at 
the time, only a few decades ago. 

The villagers, in olden days, were self-sufficient, they 
lived on their production and did not know the mean-
ing of crisis, but they did eventually learn the meaning 
of war and having the Germans drive away with their 
winter supplies. 

Later generations benefitted from better roads and 
electricity when the school became hotel, and it was 
possible to have a local grocery shop. Homes could 
eventually be  heated with oil (radiator). The ‘pyrostia’ 
that provided delicious food (ganomeni tentzeri and ka-
kavias) and the outdoor ovens (gastra) that baked won-
derful bread and pites were now museum relics. 

Our ancestors used to say, “OYDEN KAKON AMIGES 
KALOY”(or there is no bad without good). Did the crisis 
upset some things for our village? Instead of eating nuts 
from Bulgaria and California and chestnuts from France, 
we eat chestnuts from our own village, yet we are re-
quired to import pine nuts from Turkey and Spain.   The 
tangle of memories is very powerful, but also beautiful 
and colorful.  Have a wonderful autumn!

YOUTH!  
We are talking about youth twice! This summer the vil-

lage was filled with children. Young people of all ages, ba-
bies, toddlers schoolboys, teens, candidates and current 
students, buzzing around  like bees, giving impetus to the 
lifeless walls. These children, whose future is uncertain 
with today’s crisis, showed us their joy for life and boosted 
our hope. I saw them smiling brightly in their groups  of 
friends (pareoules) and participating in the events, having 
fun. Our news on a daily basis is miserable and focused 
on the crisis, so trying to steal a little of their joy is like a 
balm on our wounds.  «To stay children forever» is our 
wish. And to destroy the vicious financial system, which 
tends to swallow us all. Unfortunately, instead of helping 
the children we expect them to get us out of the quag-
mire in which we put ourselves in due to greed.  These 
are the children of Terpsithea, children with dreams, with 
power, eager children ready to bend steel for a better to-
morrow. Yes these kids grow up try and look for a job to 
live on their own, independently in today’s jungle.  If only 
it were that easy….Only a few lucky ones find work. Most 
cannot stand the 
ridicule of a meager 
wage and migrate. 
Unfortunately, their 
parents, the society 
and the country 
loses their best chil-
dren. We became a 
modern Medea, de-
vouring our children. Wake up Greece! We are locked in 
our shells and in the comfort of our desks, ignoring the re-
ality and sacrificing our children to survive.  SHAME on us!

WHAT HAPPENED TO THE PEOPLE WHO WERE AC-
COUNTABLE FOR THE UNJUST CONDEMNATION OF 

CHRIST?  
By Father Nektarios

The traitor Judas returned to the temple, threw back 
the thirty pieces of silver and hung himself on a tree 
outside Jerusalem kill-
ing himself. The writings 
of St Mary Magdalene 
mentioned that Judas 
also went to Rome and 
denounced Tiberius Cae-
sar, Pontius Pilate and the 
chief priests. Caesar listened to the miracles of Christ and 
knowing that at the time of the crucifixion, darkness en-
sued in the world, ordered the imprisonment of Pontius 
Pilate, Annas and Caiaphas in Rome. Caiaphas died during 
the journey and Annas  in Rome. Pilate was imprisoned 
outside Rome and died in prison. 

A few days ago I found myself in a Court. After several 
postponements and consultations, the President of the 
Court announced the verdict for an innocent defendant. 
Did the Judge feel something about the unfair judg-
ment? Why did he feel the need to qualify this judgment 
before the announcement of the decision saying:  ‘For 
some, the decision that will be announced may seem 
unfair. You can appeal to the next level of justice. 

Be aware, however, that the final arbiter and judge is 
God.’  What will happen to people who are accountable 
for the unjust condemnation of all the innocent? 

For sure, the ONLY righteous judge is God! 
Fr. Nektarios

AUTUMN MEMORIES FROM OUR VILLAGE 
When comparing life in our village of yesteryear with 

today’s life, even with the crisis, there is a big difference. 
On the brink of autumn, the villagers long ago would 

begin to slowly gather from the fields all the provisions 
they needed for winter, and they would store them in 
their huts.  Winter for Terpsitheans then was always dif-
ficult, with rain, snow, cold . 

By working hard and preparing, villagers were able 
to take care of their families, but also their animals, so 
nobody and nothing would starve. They would have 
to survive the winter with what they had at home. First 
on the list was their 
bread, which they 
ensured with lots 
of wheat and corn. 
O n ce  co r n  a n d 
wheat was moved 
from the field to the 
house, they had to 
take it to one of the 
two mills: the first at 
Lipas, and the sec-
ond in the ravine at 
Ntemisias.  At the 
mills, of course, the 
villagers had to wait 

their turn. The millers had much work and lived by re-
ceiving food. If the family had no animal, wheat and corn 
from the field had to be transported with a load on the 
back , unfortunately, often ot was the women who were 
the carriers. With flour from the watermill for preparing 
bread, or cakes for winter, they could also make trahana 
and noodles, church bread (leitourgies) for the holidays, 
and bran (pitouro) became the food for chickens, hogs 
and, generally, all animals to live. 

There was also the gathering and storing of pulses 
and other legumes, but also it was time to prepare the 
sweets to last: walnut, cherry, sour cherry. Autumn also 
meant it was time to prepare the quince. Honey was 
bought from those who had beehives.  And oil from 
those who had olive groves, and they would also search 
for those with herds to secure their cheese and butter. 
The women also scoured the mountainsides for chamo-
mile, mountain tea and other herbs, such as wild greens 
from grass (agriada), mallow (molocha), etc.. Moreover, 
braids of garlic were hung and dried, and, of course, po-
tatoes and onions. 

Most had their own wine and raki for warmth and 
cheer in winter and they required securing kerosene for 
the lamp. 

They kept for the best crop of field for sowing, and 
they brought home enough cut wood for cooking, heat-
ing, washing, hot water. 

M a k i n g  a n d 
caring for winter 
clothes was essen-
tial for each family: 
jackets, long shirts 
and capes (TSIOLIA 
and IFANDA) were 
woven from sheep’s 
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Φ Ω Τ Ο Γ Ρ ΑΦ Ι Ε Σ  Κ Ω Ν .  Δ .  Σ Κ Α ΡΛ ΑΤ ΟΥ  ( 1 8 7 1 - 1 9 6 1 )

Έχω ασχοληθεί και πιο παλιά με τον Ολυμπιονίκη Κ. Σκαρλάτο (στις εφημερίδες 
«Τερψιθέα» και «Ναυπακτιακή»). Όσο περνούν τα χρόνια όλο και κάτι βρίσκω γι 

αυτόν. Πριν 3-4 χρόνια, είδα ότι στη Σχολή Ευελπίδων, είχαν στην αίθουσα εκθεμάτων 
προθήκη με αντικείμενα του Κ. Σκαρλάτου (σημειωτέον ότι ο Σκαρλάτος είχε διατελέσει 
καθηγητής και Διοικητής της Σχολής). Μετά από κάποια ατελέσφορη διαδικασία για την 
αντιγραφή κάποιων φωτογραφιών, φέτος πήγα επί τόπου και αντέγραψα με Scanner 
τη φωτογραφία που πυροβολεί και τη φωτογραφία που παραλαμβάνει μετάλλιο και 
βραβείο από το βασιλιά,  στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1906. Οι φωτογραφίες είχαν 
τα χάλια τους. Αφού τις αποκατέστησα με το Photoshop, παρατήρησα ότι αυτή, στην 
οποία πυροβολεί, τον έχει αντεστραμμένο.

Πράγματι σύγκρινα τη στολή, την πλευρά του ξίφους, την αίθουσα των σκοπευτών 
με άλλες φωτογραφίες που έχω και κατέληξα ότι η σωστή είναι η δεύτερη. Εξ άλλου αν 
ίσχυε η πρώτη θα ήταν αριστερόχειρας, το οποίο δεν καταγράφτηκε στις λεπτομερέ-
στατες περιγραφές των ανταποκριτών δημοσιογράφων.

Επίσης αντέγραψα το ένα από τα 2 κάρτ- ποστάλ που κυκλοφόρησαν τότε (σας 
παρουσιάζω και το άλλο), ένα μεγάλο πίνακα- προσωπογραφία με στολή στρατηγού 
και το εξώφυλλο του βιβλίου που είχε εκδώσει στη Σχολή, όταν ήταν καθηγητής. 
Έβγαλα φωτογραφία και τον τοίχο που έχει τους διατελέσαντες Διοικητές.

Ακολούθως σας παρουσιάζω μια χρωμολιθογραφία του Χρηστίδη, με όλους τους 
Ολυμπιονίκες και απομόνωσα τον Σκαρλάτο. Ορίστε και η σελίδα από το σπάνιο και 
πανάκριβο Λεύκωμα του Σαββίδη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1906, που αναφέρει 
τον Σκαρλάτο και έχει και την φωτογραφία του. Κοιτάξτε το εξώφυλλο του Φύλλου 
Ποιότητας του Σκαρλάτου στην Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων (Υ.Σ.Α.), μια φωτο-
γραφία από το Φύλλο Μεταβολών της Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (Δ.Ι.Σ.) και τέλος 
θαυμάστε τον να κρατάει τη σημαία της ελλην. Αποστολής (στα δεξιά) μαζί με άλλους 
Έλληνες στους Ολυμπιακούς της Στοκχόλμης το 1912.

Σπύρος Σκαλτσάς
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Από τον Αύγουστο κοσμεί το Λαογραφικό Μουσείο του χωριού ένα Λεύκωμα από τα Εγκαίνια, που έγιναν πέρισυ. Το Λεύκωμα 
είναι μια καταπληκτική δουλειά του Κων/νου Αυλόγητου και είναι προσφορά των δωρητών του Μουσείου Κων/νου και Βίκυς Βα-

σιλοπούλου. Στο Μουσείο βρήκαμε και τη φωτογραφία των πεσόντων της οικογενείας Μαχά. Το πρόβλημα με αυτή την φωτογραφία 
είναι ποιος είναι ο Κώστας και ποιος είναι ο Χρήστος. Όπως βλέπουμε ο Κων/νος, που στρατεύτηκε το 1920, φέρει τα διακριτικά του 
ΙΙ/39 Συντάγματος Ευζώνων, με το οποίο έπεσε στη Μικρασία. Σωστά αλλά το ΙΙ/39 Σύνταγμα Ευζώνων είχε έδρα το Μεσολόγγι, όπου 
παρουσιάζονταν οι Τερψιθιώτες και εξακολουθούσε να υπάρχει και μετά το 1940. Τώρα δίπλα ο Χρήστος, που στρατεύτηκε το 1928, 
φοράει ευζωνικό φέσι με θύσανο, το οποίο είναι πιθανό να φορούσε και ο αδελφός του. Νομίζουμε ότι τη μεγάλη ζημιά την έκανε ο 
φωτογράφος. Τα περισσότερα τμήματα των φωτογραφιών είναι ζωγραφική (της κακιάς ώρας), ίσως γι αυτό μπερδευόμαστε. Από το 
αρχείο Γεωρ. Απ. Τρίψια, βρήκαμε τον Χρ. Μαχά σε φωτογραφία του 1947. Συγκρίνοντας μάλλον ενισχύονται οι αμφιβολίες για την ταυτό-

τητα των προσώπων.  Η άλλη φωτογραφία είναι της Παναγιώτας συζύγου του Δημ. Τσαγγαράκη, πλοιοκτήτη καϊκιών συγκοινωνίας στη Ναύπακτο, προσφορά του Δημ. Π. 
Αυλόγητου. Να περιμένουμε φωτογραφίες του πλοιοκτήτη και των καϊκιών του; Οι επόμενες 4 φωτογραφίες αφορούν το Λεύκωμα- Βιβλίο Επισκεπτών- Τουριστών του 
Τουριστικού Ομίλου Τερψιθέας. Το βιβλίο τηρούσε και φύλασσε ο αείμνηστος Σπύρος Λιανός. Μας είχε πληροφορήσει γι αυτό ο Σπ. Σκαλτσάς σε παλαιότερο φύλλο. Το 
βιβλίο δώρησε στο Μουσείο ο αείμνηστος και η αξιότιμη σύζυγός του κα Κούλα Λιανού. Από το χρόνο όμως είχε υποστεί πολλές φθορές. Το βιβλίο το ανέλαβε, το ψηφι-
οποίησε, το συντήρησε και το βιβλιοδέτησε ο Σπ. Σκαλτσάς, ώστε να είναι επισκέψιμο (με …προσοχή) στο Μουσείο. Αυτά για τώρα, θα επανέλθουμε σε επόμενο φύλλο.

Λεύκωμα Εγκαινίων

Παναγιώτα Τσαγγαράκη

Βιβλίο Επισκεπτών

Βιβλίο Επισκεπτών Βιβλίο Επισκεπτών

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Αδελφοί Μαχά

Χρ. Μαχάς

Λεύκωμα Εγκαινίων

ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Π Α Ν. Σ Υ.)

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 5, ΜΕΓΑΡΟ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Κ. 10431

ΤΗΛ./ΦΑΞ: 210-5220070
www.aitoloakarnania.com.gr

mail : INFO@aitoloakarnania.com.gr
www.pansy.gr

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2016)

Η Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία είναι το τριτοβάθμιο 
όργανο των πολιτιστικών – περιβαλλοντικών συλλόγων της 

Αιτ/νίας που εδρεύουν στο νομό Αττικής. Εκατόν τριάντα σύλλογοι 
και πέντε ομοσπονδίες των αντίστοιχων επαρχιών του νομού αποτε-
λούν τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανά της.  Την Κυριακή 
22 Ιουνίου στα γραφεία της ΠΑΝΣΥ, πραγματοποιήθηκε εκλογο-
απολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών της με θέματα: Διοικητι-
κός - Οικονομικός απολογισμός και αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου  
Κ.Σ. και νέου Εποπτικού Συμβουλίου.

Τα 10 νέα εκλεγμένα μέλη που προέρχονται από τις πέντε 
Ομοσπονδίες μέλη (Ο.Π.ΣΥ.Ξ – Ο.ΣΥ.ΒΑ. – Ο.ΣΥ.Τ. – Ο.ΣΥ.Ν. – 
Ο.ΣΥ.Ε.Μ.) μαζί με τους πέντε προέδρους των Ομοσπονδιών, αποτε-
λούν το νέο 15μελές Κεντρικό Συμβούλιο της ΠΑΝ.ΣΥ. για τη διετία 
Ιούνιος 2014 – Ιούνιος 2016. Στις 30/6/2014 το νέο Κεντρικό Συμ-
βούλιο συνεδρίασε με μοναδικό θέμα τη συγκρότησή του σε σώμα. 
Μετά από μυστική ψηφοφορία για την κατανομή των αξιωμάτων, το 
Κ.Σ. & το Ε.Σ. συγκροτήθηκαν ως εξής:                                        
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ΦΩΤΟ
ΚΟΥΙΖ

Η φωτογραφία σήμερα είναι από τα αθλητικά αρχεία Γ. Τρίψια και  
Κ. Αντωνόπουλου (τους ευχαριστούμε). Ποιος θα μας πληροφορήσει 
για τα υπόλοιπα; (χρονολογία, γήπεδο, αντίπαλος, σκορ και συνθέσεις).

ΑπΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ πρΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: Πρώτος σέρνει το χορό ο 
κος Σπ. Τσαντίλης, τον οποίο ευχαριστούμε για τη φωτογραφία. Ακολουθούν Θεόδωρος 

και Θεοδώρα Παναγιωτοπούλου, Ζωγραφιά και Μαρία Καλλιαμβάκου, Δημήτριος Μαρα-
γδούλης και Κων/νος Βελέντζας. Το χοροστάσι …διεξήχθη στον Άη-Λιά της Ελατούς, ανήμε-
ρα της εορτής του Προφήτη (20 Ιουλίου) το 1965.

Στο προηγούμενο φύλλο έκανα …διακοπές. Μη γελάτε 
παρακαλώ, διεκδικώ τα τσαλαπατημένα εργασιακά δικαι-

ώματά μου! Καλά ας βρούμε πρώτα εργασία και μετά κά-
νουμε σοσιαλισμό (είναι αλληλένδετα αυτά;). Φτού! πιπέρι 
στη γλώσσα! Δεν πάμε καλά! Μου φαίνεται έκοψα άλυσο, 
πήρα και το παλούκι! Έλεγα λοιπόν ότι στο προηγούμενο 
απλά σας έβαλα το δόλωμα, στην παγίδα του δαιμόνιου. Δη-
μοσίευσα λοιπόν τη φωτό με εκείνα τα αθώα γλυκά ζωάκια, 
τα ασβουδάκια, τα οποία πήγαιναν σαν τους στραβούς στον 
Άδη και πέσαν και τα τρία μέσα στη γούρνα (κάποιος είπε 
ότι τραγούδαγαν μαζί σαν Τρίο Στούντζες). Μωρέ τι μας λες. 
Αυτά είναι σκέτα διαβολάκια. Άφησέ τα λεύτερα, να σου κά-
νουν τον κήπο αποψιλωμένο πεδίο βολής. Έλα που έγινε και 
αυτό! Κάποιος τα έβγαλε τους έδωσε άδεια εισόδου, άδεια 
παραμονής, υπηκοότητα, κάρτα νοσηλείας κ.λπ. Μα τι λέω! 
θα έπιασα άλλο κανάλι φαίνεται. -Πως έγινε αυτό; -Βρέθηκε 
ένας οικολόγος καλός άνθρωπος και τους έβαλε ένα μαδέρι 
ή μια παλέττα κατά άλλες πληροφορίες. Κατόπιν αυτοί σαν 
κύριοι μπετατζήδες ανέβηκαν στο μαδέρι (δεν καταγράφτη-
κε αν κουβαλούσαν και τενεκέ) ή μπήκαν στην παλέττα και 
τους ανέβασε το κλάρκ. Έμαθα όμως ότι αυτός ο οικολό-
γος δεν είχε αφήσει ασβό για ασβό σε όλη την περιφέρεια 
νηπιόθεν. Δεν περιοριζόταν να τους παίζει μουσική με τον 
τενεκέ, έβαζε θηλειές, έστηνε ειδικές παγίδες και έκανε τα 
πάντα για να εξολοθρεύσει αυτά τα επικίνδυνα τρωκτικά. 
Κάποιος μου είπε ότι το έπαιξε Κλίντ Ήστγουντ. Δηλαδή 
έδωσε την ελευθερία στον αντίπαλο για να μονομαχήσουν 
με ίσους όρους. Μωρέ τι μας λες;! Εδώ η κυρα-Ρήνα μόλις 
τό’μαθε άρχισε να κακοπαθιέται «πάει το καλαμποκάκι μ’», 
θυμίζοντας ένα παλιό περιστατικό. Τότε, μετά από κάποιο 
νυχτέρι οινοποσίας, ένας σουρωμένος συνδαιτυμόνας (δεν 
παιζόμαστε σου λέω!), μέτρησε λάθος τα σκαλιά του μεγά-
ρου και ξαπλώθηκε φαρδύς πλατύς χαμαί επί του αυλογύρου 
και δη επί του αραβοσίτου (τι με έπιασε με τα αρχαία; λες 
να φταίει η Αμφίπολη;). Η οικοδέσποινα που ήταν αυτόπτης 
μάρτυς αναφώνησε το περιβόητο «πάει το καλαμποκάκι μ’». 
Οι κακές γλώσσες λένε ότι δεν εννοούσε την δημητριακή 
σοδειά… Τι τραβάω ο φουκαράς! Θα πάθω υπερκόπωση 
σκέψης, θα κρασάρει ο σκληρός!   

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 ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ 41 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2107719433

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 261022404

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. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΟΝΙΑ-ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 195 - ΠΑΤΡΑ 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

ΠΑΕΙ ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΚΙ Μ’


