
Η ΤερψιΘέα ¨φωνές 
και ψίθυροι¨

Τρίμηνη έκδοση του Συλλόγου
Τερψιθεατών Ναυπακτίας

Χρόνος 28ος
Αριθμός φύλλου 110

Ιούλιος - Αύγουστος -  
Σεπτέμβριος 2015

Γραφεία:
Γλάδστωνος 10 - 106 77 Αθήνα

Τηλ. - Fax: 210 38.22.513
Δικτυακός τόπος:

http://www.terpsithea.net
Διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου: terpsith@otenet.gr 

Η   Φιλοξενία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 20/9/2015

Ο«ξένιος» ήταν ένα από τα προσωνύμια του πατέρα των θεών, του 
Δία. Η φιλοξενία ήταν πάντα ένα από τα χαρίσματα που είχε ο έλλη-
νας. Είναι κληρονομικό και επίκτητο. Η φιλοξενία είναι στοιχείο πο-

λιτισμού. Στην παιδεία μας και στην κοινωνική ζωή του έλληνα διδάσκεται 
και εφαρμόζεται η φιλοξενία. 

Είναι και η υπ’ αριθμόν 1 προ-
ϋπόθεση για τον τουρισμό μας. 
Ο τουρισμός πλέον, εγχώριος και 
μη, είναι μία σοβαρή παράμετρος 
ύπαρξης των χωριών της περιο-
χής μας. Τα χωριά μας από τα πα-
λιά χρόνια ήταν φιλόξενα. Τότε 
δεν υπήρχαν τα ξενοδοχεία, παρά 
μόνον λίγα χάνια, οπότε η κατ’ ιδί-
αν φιλοξενία ήταν ο μόνος τρόπος 
εξυπηρέτησης ταξιδιωτών και ολί-
γων τουριστών. Φυσικά επειδή εί-

μαστε άνθρωποι με διαφορές, έτσι και στα χωριά μας ξεχώριζαν όσα ήταν 
πιο φιλόξενα. Με την ανάπτυξη των δρόμων και των συγκοινωνιών άρχισε 
να αναπτύσσεται και ο τουρισμός. Κλείσανε τα χάνια, άνοιξαν όμως ξενο-
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κ. Χρ. Παϊσίου.

δοχεία. Δυστυχώς η αστυφιλία ήταν πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να είναι 
λίγοι οι κάτοικοι των χωριών και ανήμποροι να ανταποκριθούν στις σύγχρο-
νες απαιτήσεις των τουριστών. Όπως όλα έτσι και ο τουρισμός αναπτύχθηκε 
χωρίς σχέδιο. 

Τελευταία εφαρμόστηκαν κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα για αγροτικό 
τουρισμό και άρχισε να είναι ανταγωνιστική η περιοχή μας και τόπος προορι-
σμού για πολλούς τουρίστες. Γύρω από τα ξενοδοχεία άρχισαν να ξεφυτρώ-
νουν και άλλα καταστήματα κυρίως σίτισης και διασκέδασης. Πολλά παντο-
πωλεία και καφενεία μεταμορφώθηκαν σε ταβέρνες και οινομαγειρεία. Σιγά- 
σιγά άρχισε να ανεβαίνει η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Άρχισαν 
να ξεχωρίζουν τα ξενοδοχεία ή τα καταστήματα για την ποιότητα και φυσικά 
για την φιλοξενία τους. 
Τώρα με την κρίση εκτός 
από την τιμή των υπηρε-
σιών παίζει μεγάλο ρόλο 
η ποιότητα και η φιλο-
ξενία. Έχοντας ποιότη-
τα και ζεστή φιλοξενία, 
μπορεί το πιο ταπεινό 
και φτωχικό ταβερνάκι 
να ανταγωνιστεί ονομα-
στά restaurants. 

Είναι τα λιγοστά όπλα, 
τα οποία μπορούν να μας 
βγάλουν από την κρίση.  
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➢ Εν τέλει έμεινε σχεδόν όλο το καλοκαίρι η Ευθυμία Κ. Βελέντζα, σύ-
ζυγος Κ. Πρασούλα, με την κόρη της Βικτώρια και τον μικρότερο γιό 
της  Παρασκευά, από την Αυστραλία. Για να μη …παραπονιέται ήλθε 
από την Αυστραλία και ο Γεώργιος Ανδρέου Σαλούρος με τη σύζυγο 
Όλγα, την κόρη Παγώνα με το σύζυγο Γιάννη Κούκο και τα παιδιά Μα-
ρία και Δημήτρη. Μοιράστηκαν μαζί μας τη χαρά για τα πάτρια εδάφη· 
μάλιστα η Παγώνα μας συγκίνησε και με την επιστολή της (βλέπε σελ. 
11). Μη ξεχάσω να αναφέρω τους σταθερούς επισκέπτες: οι Θανάσης 
και Ερασμία Γκολιά από USA, Θανάσης Στέγκος και η σύζυγός του από 
Καναδά, Νέλλυ Τριψιάνου με το γιό της και τη μητέρα Χριστίνα, Δημή-
τριος Καλλιαντέρης και η συζυγός του. Φέτος το καλοκαίρι είδαμε και 
το Νίκο το Διονυσόπουλο, με τη σύζυγο Ειρήνη και τα δύο παιδιά τους, 
από το Οχάιο. Τελευταία, της Αγίας Σοφίας, μας επισκέφτηκαν ο Γιώργος 
Σμπούκης και ο Γιώργος Ιω. Ανδρεόπουλος,  από τον Καναδά και οι δύο. 
Τους ευχόμαστε «νόστιμον ήμαρ», καλή επιστροφή. 

 Να του μαζέψω το νερό 
σα νάμα στ’ απλοχέρι, 
να σου το δώσω να το πιεις 
απ’ το δικό μου χέρι. 

Σαν πιείς το συννεφόνερο 
δεν θα ξαναδιψάσεις 
αλλά θα θες σα σύννεφο 
στον ουρανό να φθάσεις.
 
Σαν πιείς απ’το ουράνιο 
νερό που θα σου δίνω, 
λίγες σταγόνες άσε μου 
τα μάτια μου να πλύνω, 

Για να θωρώ τη θάλασσα 
μεσ’ στα υγρά σου μάτια 
να δώ στα βάθη τ’ουρανού 
τα μαγικά παλάτια. 
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Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ
¨φωνές και ψίθυροι¨

Για δες αυτό το σύννεφο 
που κρύβει το φεγγάρι, 
για σένα με τα χέρια μου 
θα στύψω σα σφουγγάρι,

Όλο τον κόσμο να θωρώ 
μεσ’ το χαμόγελό σου, 
τα χιονισμένα τα βουνά 
στο άσπρο μέτωπό σου. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Σ Τ Ι Γ Μ Ι Ο Τ Υ Π Α       ΑΠΟ  ΤΗΝ 

Στον τρύγο - 
Η πανταχού παρούσα Ρήνα. Αυτός τι θέλει μέσα στο αμπέλι;

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ
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Τα αντιβιοτικά (αντιμικροβιακά) φάρμακα 
χρησιμοποιούνται σήμερα σε ευρεία κλίμα-

κα και η χρήση τους δίδει συνταρακτικά θερα-
πευτικά αποτελέσματα. Όμως, η κατάχρηση και η 
λήψη τους χωρίς την υπόδειξη του ιατρού, μπο-
ρεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία μας.

Οι ενδείξεις για θεραπεία με αντιβιοτικά αφο-
ρούν στις περισσότερες μικροβιακές λοιμώξεις 
όπου έχει βρεθεί ο αιτιολογικός παράγων (το 
μικρόβιο) και όταν ο ιατρός υποψιάζεται κάποια 
πιθανή βακτηριδιακή λοίμωξη. Επίσης υπάρχουν 
σπάνιες ειδικές περιπτώσεις όπου ενδείκνυται 
προφυλακτικά η χορήγηση αντιβιοτικών. Πριν 
όμως αρχίσει η θεραπεία με κάποιο αντιβιοτικό 
η συνδυασμό αντιβιοτικών, θα πρέπει να έχουν 
ληφθεί κατάλληλα δείγματα για καλλιέργεια στο 
μικροβιολογικό εργαστήριο, ώστε να αναγνωρι-
σθεί ο αιτιολογικός παράγων και η ευαισθησία 
του στα αντιβιοτικά.

 Δυστυχώς με τη χρησιμοποίηση των αντιβιο-
τικών μπορεί να προκύψουν ορισμένες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες. Οι κυριώτερες από αυτές είναι: 
η αλλαγή της φυσιολογικής χλωρίδας του ανθρώ-
πινου οργανισμού, οπότε αλλάζει η οικολογική 
ισορροπία και κάποιο μη παθογόνο μικρόβιο με-
τατρέπεται σε παθογόνο για τον οργανισμό και 
τον μολύνει, διάφορες αλλεργικές εκδηλώσεις, 
παρενέργειες από το νευρικό σύστημα, πεπτικές 
διαταραχές, βλάβες στο ήπαρ και διαταραχές 
στην αιμοποίηση. Επίσης όταν οι νεφροί είναι ήδη 
προσβεβλημένοι, ορισμένα αντιβιοτικά μπορεί να 
επιδεινώσουν την κατάσταση τους. Τέλος μερικά 
αντιβιοτικά είναι κυτταροτοξικά. Ειδική τοξικότης 
μπορεί να εμφανισθεί στο έμβρυο μετά την λήψη 
αντιβιοτικού από έγκυο μητέρα.

 Έχοντας υπ’ όψη όλα αυτά τα ιατρικά δεδο-
μένα, τα αντιβιοτικά 
πρέπει να λαμβάνονται 
μόνο κατόπιν υποδεί-
ξεως από τον θερά-
ποντα ιατρό. Η κατά-
χρηση, αλλά μερικές 

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

Αντιβιοτικά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•  Στις 20 Ιουλίου 2015, η Κατερίνα Αντωνο-

πούλου, σύζυγος Δημητρίου Σελανικλή-Σκέτου 
γέννησε στο μαιευτήριο «Ιασώ», ένα υγιέστατο 
αγοράκι.

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
•  Στις 23 Αυγούστου 2015, στον Άγιο Νικόλαο 

Τερψιθέας ο Ιωάννης Φουσέκης και η Ευτέρπη 
Καββαδία βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονό-
μασαν Στέφανο. 

•  Στις 23 Αυγούστου 2015 ο Γεώργιος Δημ. 
Καλλιαμβάκος και η Ρόη Καρπαθίου βάπτισαν το 
αγοράκι τους στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου 
στην Πλάκα και το ονόμασαν Δημήτριο.

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ
•  Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015 έγινε ο γά-

ετελέσθη την επομένη στον Ιερό Ναό Αγίου Νι-
κολάου Τερψιθέας, όπου και ετάφη. 

Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
•  Στις 9 Αυγούστου 2015 ο Γεώργιος Ανδρ. 

Σαλούρος ετέλεσε μνημόσυνο στη μνήμη των γο-
νέων και πάππων του.

•  Στις 20 Αυγούστου 2015 ετελέσθη στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 40-ήμε-
ρο μνημόσυνο του Νικολάου Πετροπούλου.

•  Στις 6 Σεπτεμβρίου 2015 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Στεφάνου Ναυπάκτου το 40-ήμερο 
μνημόσυνο της Αγγελικής Ευ. Τσαντίλη.

•  Στις 4 Οκτωβρίου 2015 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 6-μηνο μνη-
μόσυνο του Βασιλείου Γ. Γκολιά.

Η εφημερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο 
Θεός.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

μος του Κων/νου Νικ. Καλλιαμβάκου και της Malin 
Nilsson στον Ι. Ν. Μισοσπορίτισσας στην Αργιθέα 
Παιανίας. 

•  Το Σάββατο 15 Αυγούστου 2015 έγινε ο γά-
μος του Νικολάου Ηλ. Βρύζα μετά της Μαγδαληνής 
Μπασιάκου στον Ιερό Ναό Παναγίας Βλαχερνών 
Άρτας.

•  Το Σάββατο 22 Αυγούστου 2015 έγινε ο γά-
μος της Θάλειας Γ. Νταλιάνη, κόρης Αικατερίνης 
Σπ. Τσαντίλη-Νταλιάνη, και του Γιάννη Βισβίκη στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Παναξιώτισσας Γαυρολίμνης.

Η εφημερίδα εύχεται να ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ
•  Στις 12 Ιουλίου 2015 απεβίωσε σε ηλικία 96 

ετών ο Νικόλαος Κ. Πετρόπουλος. Η νεκρώσιμη 
ακολουθία ετελέσθη την 13 Ιουλίου στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, όπου και ετάφη.

•  Στις 30 Ιουλίου 2015 απεβίωσε στη Ναύπακτο 
η Αγγελική Ευ. Τσαντίλη. Η νεκρώσιμη ακολουθία 

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ

 Ο Βαγγέλης Πίσπας του Δημητρίου και 
της Ελένης, γένους Γεωργίου Νικ. Τριψιάνου, 
που γεννήθηκε και ζει στα Γιάννενα πέρασε στη 
Σχολή Πλοιάρχων.
 Η Αικατερίνη Κολοβού πέρασε στο τμή-
μα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πο-
λιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Καλαμάτας.
 Ο Φίλιππος Βασιλόπουλος, γιός της Βί-
κης Γ. Γιαννέτσου και του Κων. Βασιλοπούλου, 
πέρασε στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του 
Πολυτεχνείου Πατρών.
 Ο Παναγιώτης Γ. Τρίψιας πέρασε στη 
Σχολή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
 Ο Ανδρέας Αυλόγητος πέρασε στη Σχο-
λή Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕΙ Αθηνών.
 Η Γεωργία Κ. Ανδρεοπούλου πέρασε 
στη Σχολή Αστυφυλάκων Αθηνών.
 Η Βασιλική Ιω. Κοτρώτσου πέρασε στη 
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η εφημερίδα συγχαίρει τα παιδιά και εύχε-
ται καλή αποφοίτηση.

ΠΗΡΕ ΠΤΥΧΙΟ

Η Πολυξένη Σπ. Σκαλτσά αποφοίτησε και 
λαμβάνει το Πτυχίο από το ΤΕΕΑΠΗ (Σχολή 
Νηπιαγωγών) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η εφημερίδα τής εύχεται καλή σταδιοδρο-
μία στο επάγγελμά της.

φορές και η χρήση των αντιβιοτικών δεν είναι 
χωρίς παρενέργειες, πολλές φορές σοβαρές και 
μη αναστρέψιμες για τον οργανισμό.

 Η κατάχρηση των αντιβιοτικών σήμερα οφεί-
λεται στη εσφαλμένη εντύπωση του κόσμου ότι 
σε κάθε περίπτωση πυρετού θα πρέπει να λαμβά-
νουν αντιβιοτικά που βρίσκουν στο σπίτι τους ή 
τα αγοράζουν από το φαρμακείο, ακόμη και χω-
ρίς συνταγή. Παρ’ όλο που τα τελευταία χρόνια 
έχει γίνει σχετική διαφώτιση για την άσκοπη και 
επικίνδυνη χορήγηση αντιβιοτικών, το πρόβλημα 
εξακολουθεί να υφίσταται. Είναι λανθασμένο και 
άσκοπο και σε μία απλή γρίππη χωρίς επιπλοκές 
να λαμβάνει κάποιος αντιβιοτικά. Το ορθό είναι 
τα αντιβιοτικά να χορηγούνται κατόπιν ιατρικής 
υποδείξεως ως προς το σκεύασμα και τη δοσο-
λογία τους.

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ
Επειδή πολλά αντιβιοτικά διέρχονται τον πλα-

κούντα, θα πρέπει να αποφεύγεται η λήψη τους 
κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και μόνο ο 
ιατρός επιτρέπεται να συνιστά τη χορήγησή τους.

Μερικά αντιβιοτικά 
είναι ωτοτοτοξικά, δη-
λαδή προκαλούν βλάβες 
στα αυτιά. Για παράδειγ-
μα η στρεπτομυκίνη 
είναι ωτοτοξικό αντιβι-
οτικό και μπορεί να προκαλέσει ιλίγγους και να 
οδηγήσει ακόμη και στην κώφωση. Σε έγκυες γυ-
ναίκες που έλαβαν στρεπτομυκίνη έχει σημειωθεί 
κώφωση νεογνού.

Οι τετρακυκλίνες εάν ληφθούν από την μη-
τέρα μπορούν να προκαλέσουν κίτρινη χρώση 
των σχηματιζομένων νεογιλών οδόντων. Κίτρινη 
χρώση στα δόντια παρατηρείται από τις τετρα-
κυκλίνες στα παιδιά εάν τις λάβουν στην παιδική 
ηλικία.

Η κατάχρηση των αντιβιοτικών σήμερα στα 
παιδιά οφείλεται στην εσφαλμένη εντύπωση των 

μητέρων ότι σε κάθε 
περίπτωση πυρετού θα 
πρέπει να τους δίδουν 
αντιβιοτικά.

Όπως στους ενήλικες, 
έτσι και στα παιδιά πρέ-

πει να αποφεύγεται η χορήγηση αντιβιοτικών σε 
ένα απλό κρυολόγημα. Ο παιδίατρος είναι εκεί-
νος που θα αποφασίσει εάν είναι απαραίτητη η 
συνταγογράφηση των αντιβιοτικών στην εκάστο-
τε περίπτωση σε συνάρτηση με την κλινική εικό-
να και τις εργαστηριακές εξετάσεις.
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Πώς γεννήθηκε η Παναγία; Ποια ήταν η ζωή της; Γιατί δεν βρέθηκε ποτέ 
το σώμα Της; Πόσων ετών εκοιμήθη; Αυτές είναι μερικές βασικές ερω-

τήσεις τις απαντήσεις των οποίων γνωρίζουν λίγοι.
Η Μαριάμ όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, πριν εξελληνιστεί σε 

Μαρία, ήταν η μονάκριβη κόρη ενός ηλικιωμένου ζευγαριού, της Άν-
νας και του Ιωακείμ. Όλη τους την ζωή πάλευαν να αποκτήσουν 
ένα παιδί όμως δεν είχαν σταθεί τυχεροί. Αντίθετα ζούσαν σε 
καθεστώς κοινωνικής απομόνωσης, αφού οι άτεκνοι εκείνη 
της εποχή θεωρούνταν λίγο έως πολλοί καταραμένοι ή 
όχι ευλογημένοι από τον Θεό. Κατά την παράδοση 
η Αγία Άννα προσευχήθηκε στον Θεό δηλώνοντας 
πως αν της χάριζε ένα παιδί θα το αφιέρωνε σε 
Εκείνον. Λίγες μέρες μετά, ο αρχάγγελος Γαβρι-
ήλ επισκέφθηκε το ζευγάρι και τους ενημέρωσε 
πως οι προσπάθειες τους θα έχουν αποτέλεσμα 
και το παιδί τους θα είναι φορέας μιας ξεχωριστής 
αποστολής. Παρά το προχωρημένο της ηλικίας του 
ζευγαριού, τα λόγια του αγγέλου βγήκαν αληθινά 
και γέννησαν ένα όμορφο κορίτσι. Της έδωσαν το 
όνομα Μαριάμ, το οποίο σημαίνει βασίλισσα, κυρία 
αλλά και ελπίδα.

Όταν η Μαριάμ έγινε τριών ετών, οι γονείς της, τή-
ρησαν την υπόσχεσή τους και την οδήγησαν το Ναό του 
Σολομώντος, όπου την παρέλαβε ένας ιερέας ο οποίος δεν 
ήταν άλλος από τον Προφήτη Ζαχαρία, τον πατέρα του αγίου 
Ιωάννη του Προδρόμου. Η Παναγία έζησε 12 χρόνια στο Ναό, 
στα Άγια των Αγίων. Κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας αυτός που της 
έφερνε καθημερινά τροφή ήταν ο ίδιος ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Όταν ήρθε 
η ώρα να βγει από τον Ναό, οι ιερείς αποφάσισαν να την δώσουν σε κάποια 
οικογένεια, δεδομένου πως οι γονείς της είχαν ήδη φύγει από τη ζωή. Τότε, 
γνωρίζοντες κατά την παράδοση, την ειδική αποστολή της Μαριάμ, βρήκαν 
έναν μεγάλο σε ηλικία άνδρα, τον Ιωσήφ, ο οποίος ήταν χήρος και πατέρας 
τριών παιδιών. Τέσσερις μήνες έμεινε κοντά στον Ιωσήφ, στη Ναζαρέτ, η 
Μαριάμ μέχρι να ξεκινήσει πλέον το θεϊκό σχέδιο.

Στη Ναζαρέτ την επισκέφθηκε ξανά ο Γαβριήλ όπου της είπε το ιστορι-

Επιμελείται ο Τερψιθεάτης Ιερομόναχος π. Νεκτάριος Ιωάννου Γκολιόπουλος

κό: «Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου». Τότε έμαθε και η ίδια ποια 
ήταν η αποστολή της την οποία αποδέχτηκε με χαρά. Λίγους μήνες αργό-
τερα ο Ιησούς γεννήθηκε και η μητέρα του ήταν πάντοτε κοντά του, ακόμη 
και την στιγμή της Σταύρωσης. Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων 

γνωρίζουμε ότι η Παναγία παρέμεινε κοντά τους μέχρι την ημέρα της 
Πεντηκοστής. Η τελευταία συνάντηση με τον αρχάγγελο που την 

συντρόφευε από τα τρία της χρόνια, έγινε τρεις μέρες πριν την 
κοίμησή Της. Τότε ο Γαβριήλ την ενημέρωσε ότι πλέον ήρθε η 

ώρα, δίνοντας της μεγάλη χαρά αφού θα έβλεπε ξανά το παι-
δί Της. Η παράδοση αναφέρει ότι την τρίτη ήμερα από την 
εμφάνιση του αγγέλου, λίγο πριν κοιμηθεί η Θεοτόκος, οι 
Απόστολοι δεν ήταν όλοι στα Ιεροσόλυμα, αλλά σε μακρι-
νούς τόπους όπου κήρυτταν το Ευαγγέλιο. Τότε, ξαφνικά 
νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε όλους μπροστά στο 
κρεβάτι, όπου ήταν ξαπλωμένη η Θεοτόκος και περίμενε 
την κοίμηση Της. Μαζί δε με τους Αποστόλους ήλθε και 
ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης, ο Άγιος Ιερόθεος ο διδάσκα-
λος του Διονυσίου, ο Απόστολος Τιμόθεος, και άλλοι.

Όταν εκοιμήθη, με ψαλμούς και ύμνους την τοπο-
θέτησαν στο μνήμα της στη Γεσθημανή. Ο μοναδικός 
που δεν ήταν παρών στο γεγονός ήταν ο Απόστο-
λος Θωμάς. Λέει η παράδοση πως όταν η νεφέλη, 
το σύννεφο δηλαδή, μετέφερε τον Θωμά στη Γε-
σθημανή συνάντησε την Θεοτόκο την στιγμή της 
ανόδου Της στον ουρανό. Εκείνη του χάρισε την 
ζώνη Της για να μπορεί να αποδείξει την συνάντη-
σή τους. Όταν ο Θωμάς πήγε και εξιστόρησε το 

γεγονός στους υπόλοιπους Αποστόλους, άνοιξαν τον 
τάφο και είδαν πως το σώμα έλειπε. Η Παναγία όταν μπή-

κε στο Ναό ήταν τριών ετών. Έμεινε στο ιερό δώδεκα χρόνια. Τρείς μήνες 
αφού βγήκε από το ιερό μέχρι τον Ευαγγελισμό και εννέα μήνες κυοφορία, 
δεκαέξι ετών γεννά τον Χριστό. Έζησε με τον Χριστό τριάντα δύο χρόνους, 
άρα 48 ετών ζει την Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψή Του. Έζησε 
μετά απ’ την Πεντηκοστή άλλα έντεκα χρόνια και εκοιμήθη στη Γεσθημανή, 
σε ηλικία 59 ετών.

Ερωτήματα για τη ζωή της Παναγίας

Τα τιμήσαμε και φέτος τα ξωκκλήσια μας. Στις 
20 Ιουλίου τιμήσαμε τον Προφήτη  των βου-

νοκορφών Ηλία, στην ομώνυμη εκκλησία του στα 
Παλιοβάθια.

Στις 26 Ιουλίου λειτουργηθήκαμε στην εκκλη-
σία της Αγίας Παρασκευής. Στο τέλος προσφέρ-
θηκε παραδοσιακός χαλβάς, δωρεά της γνωστής 
φιλόξενης οικογένειας της γειτονιάς.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, ξημερώνοντας της Αγιά 
Σοφιάς, εκκλησιαστήκαμε στο γραφικό εκκλησά-
κι μας, βορειοανατολικά του χωριού. Ανηφόρισε 
πλήθος χωριανών. Αρτοκλασία προσέφερε η οι-
κογένεια του αειμνήστου Παναγιώτη Αρ. Γκο-
λιά, κτίτωρος του εξωκκλησίου. Η επίσκεψη στη 
φύση, βοηθούντος και του καιρού, ήταν απολαυ-
στική. Και του χρόνου συγχωριανοί!

ΣΤΑ  ΞΩΚΚΛΗΣΙΑ  ΜΑΣ

Ἁγία ΣοφίαἉγία Παρασκευή
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ΤΟ ΜΑΤΙΑΣΜΑ
Ηχώρα μας, για να βρεθεί σε τόσο μεγάλη 

κρίση, φαίνεται ότι τη μάτιασαν! Δεν εξηγεί-
ται διαφορετικά, τόσον καιρό, να μην μπορεί να 
σηκώσει, όπως λέμε, «κεφάλι». Φυσικά, οι περισ-
σότεροι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο «μάτι» και 
στα «ξόρκια». Όμως υπάρχουν μερικά πράγματα 
στη ζωή μας που δεν εξηγούνται διαφορετικά. 
Γι’ αυτό λένε φταίει το «κακό μάτι» ή η «βασκα-
νία».

Από την αρχαιότητα οι άνθρωποι πίστευαν 
στον «βάσκανο οφθαλμό» και η εκκλησία μας 
έχει ειδική ευχή, την «αβασκανία». Φυσικά και οι 
χωριανοί μας δεν αποτελούσαν εξαίρεση, πίστευ-
αν στο μάτι. Τότε, τα παλιότερα χρόνια, που το 
χωριό έσφυζε από ζωή, που το Δημοτικό Σχολείο 
έσφυζε από παιδιά και είχε δασκάλους και, κάθε 
τέτοια εποχή, που άνοιγαν τα σχολεία, εκτός από 
την καμπάνα της Εκκλησίας, που χτυπούσε για να 
πάνε τα παιδιά στο σχολείο, αφού δεν είχαν όλοι 
ρολόγια, χτυπούσε και το κουδούνι από τον δά-
σκαλο για να μπούνε τα παιδιά στην τάξη. Τότε 
που το Δημοτικό δεν ήταν Λαογραφικό Μουσείο, 
που να θύμιζε την ζωή των χωριανών σ’ όλες τις 
πλευρές της: κοινωνική, αγροτική, κτηνοτροφική, 
γεωργική, σχολική, θρησκευτική, οικογενειακή. 
Εκτίθενται εκεί διάφορα σκεύη και εργαλεία πρω-
τόγονα και, όμως, τόσο χρήσιμα και απαραίτητα, 
πριν παρουσιαστεί η κατανάλωση στη ζωή μας 
και γεμίσουμε επουσιώδη πράγματα, άχρηστα και 
δημιουργήσουμε τα χρέη που έφεραν τα μνημό-
νια. Το δε Γυμνάσιο-Σχολαρχείο, το οποίο τώρα 
έγινε Ξενοδοχείο, μ’ εκείνους τους καταξιωμέ-
νους καθηγητές, που τόσα παιδιά από το χωριό 
μας και από τα γύρω χωριά έρχονταν με τα πόδια 
για να φοιτήσουν στην «Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση», όπως τη λένε τώρα. Γι’ αυτό είναι φανερό 
ότι «κακό μάτι» έπεσε, όχι μόνο στη χώρα μας, 
αλλά και στο χωριό μας.

Συνήθως το «μάτιασμα» επηρέαζε τα μωρά 
και, γενικά, τα μικρά παιδιά, δίχως αυτό να σημαί-
νει ότι δεν «ματιάζονταν» και μεγάλοι άνθρωποι, 
ζώα, δέντρα, καλή σπορά. Ακόμα και για φυσικά 
φαινόμενα, όπως χαλάζι που κατέστρεφε τη σο-
δειά, έφταιγε πολλές φορές το «κακό μάτι».

Τις λεχώνες γυναίκες και τα νεογέννητα μωρά, 
δεν έπρεπε να τις βλέπουν πολλά μάτια και, μά-

λιστα, από άκληρα ζευ-
γάρια, για να μη «ματια-
στεί» το μωρό. Γι’ αυτό 
το προστάτευαν με 
φυλαχτά και ματόχα-
ντρα, όπως συμβαίνει 
και σήμερα στις πό-
λεις. Όταν περνούσαν 

σαράντα μέρες από τη βάπτιση, η λεχώνα πήγαι-
νε στην Εκκλησία να «σαραντίσει» και έπαιρνε 
την ευχή από τον παπά για να είναι το μωρό κι 
εκείνη προστατευμένη από το «κακό μάτι». Αν 
ήταν αγόρι, ο παπάς το πήγαινε και στο Ιερό.

Το κακό μάτι έφευγε κι φεύγει με το «ξεμάτια-
σμα». Στο χωριό μας παλιότερα, την ιεροτελεστία 
του ξεματιάσματος την αναλάμβαναν συνήθως 
οι ηλικιωμένες γυναίκες, αφού θεωρητικά, με την 
πείρα της ζωής, ήταν σοφότερες από τις νέες.

Όλοι, κατά κανόνα, όταν έβλεπαν ένα μωρό, 
κάτι ωραίο, κάτι καινούριο, ακόμα και μικρά ζώα, 
αρνιά, κατσίκια, όμορφους κήπους, τα «έφτυναν» 
τρεις φορές «φτου μη σε ματιάσω», «φτου μη 
βασκαθείς», ήταν οι πιο συνήθεις φράσεις και 
πρόσθεταν την επωδό «αν και δεν ματιάζω».

Για το «ξεμάτιασμα» ακολουθούσαν πολλούς 
τρόπους, όπως: έπαιρναν ένα μαντήλι και μέτρα-
γαν, λέγοντας διάφορες ευχές, που άλλος δεν τις 
ήξερε. Αν το μαντήλι μετά το «ξεμάτιασμα» ήταν 
κοντύτερο, τότε εκείνος ή εκείνο που «ξεματια-
ζόταν» είχε μάτι. Άλλος τρόπος ξεματιάσματος 
από χωριανές ήταν ένα αυγό, βουτηγμένο σ’ ένα 
ποτήρι νερό κι ανάλογα, αν βούλιαζε ή έπλεε, 
ήταν το «μάτι». Τώρα, αν το αυγό ήταν μπαγιά-
τικο (φόλος) ή φρέσκο, δεν το ξέραμε! Πάντως 
και με αυτόν τον 
τρόπο, λέγοντας 
σχετικές ευχές, 
ξεμάτιαζαν. Άλ-
λος τρόπος, πιο 
συνηθισμένος, 
ήταν ένα πο-
τήρι με νερό, 
μέσα στο οποίο 
έσταζαν μερι-
κές σταγόνες 
λάδι, συνήθως 
επτά, όσα και τα 
μυστήρια, ψιθυ-
ρίζοντας διάφορες ευχές και ανάλογα αν οι στα-
γόνες γίνονταν μία ή εξαφανίζονταν, υπήρχε μάτι, 
αν έμεναν ολόκληρες, δεν υπήρχε μάτι. Ύστερα 
μετρούσαν μέχρι το σαράντα και αντίστροφα 
από το σαράντα μέχρι το μηδέν. Στο τέλος, εκεί-
νος που ξεματιαζόταν, έπρεπε να κουνηθεί από 
τη θέση του και έφευγε το μάτι. Υπάρχουν πολ-
λοί άλλοι τρόποι για το ξεμάτιασμα, τους οποίους 
έχουν επινοήσει οι άνθρωποι.

Και σήμερα ακόμα, πολλοί άνθρωποι φοβού-
νται μην τους ματιάσουν και γι’ αυτό υπάρχουν 
πάμπολλα φυλαχτά, ματόχαντρα, κομποσκοίνια, 

ενώ πιστεύεται ότι οι μπλε χάντρες διώχνουν το 
«κακό μάτι».

Για το «μάτιασμα» 
και τα «ξόρκια» η 
λαογραφία μας είναι 

πολύ πλούσια και δεν εξαντλείται σε λί-
γες γραμμές 

Για τους χριστιανούς, το καλύτερο 
αντίδοτο είναι να μαθαίνουμε τα παιδιά μας 

να φορούν το σταυρό τους, να ’χουν φυλαχτό 
μια εικόνα της Παναγίας και του Χριστού, να τους 

διαβάζει ο παπάς την 
ευχή της αβασκανίας, 
να πίνουν αγιασμό και 
να παίρνουν τη θεία 
κοινωνία. Έτσι, δεν 
θα έχουν φόβο, ούτε 
από «κακό μάτι» ούτε 
τίποτα.

Βασιλική Σαλούρου – Τροβά

Υ.Γ.:  Στο Δ.Σ. και τα μέλη του Συλλόγου, κα-
θώς και στους φίλους του χωριού μας, εύχομαι 
καλό χειμώνα!

Η ξεματιάστρα χασμουριέται λόγω του ματιού.

Λάδι στο νερό για ξεμάτιασμα.

Η ξεματιάστρα επί το έργον.

Ο παπάς διαβάζει την 
ευχή της βασκανίας.

2 από τις 5 σερσεγκοφωλιές της καμινάδας 
Σκαλτσά.

Σ Τ Ι Γ Μ Ι Ο Τ Υ Π Α      

ΑΠΟ  ΤΗΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ

— Πού πας παπάκι μου καλέ παπί! 
— Πάω να φέ να φέρω το κλαρί και από φί φίνο μαγαζί.
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Παρ’ όλη τη κρίση και τα capital controls, έγιναν και φέτος οι προγραμμα-
τισμένες εκδηλώσεις μας. Έτσι λοιπόν στις 8 Αυγούστου ο κος Σπύρος 

Σκαλτσάς πραγματοποίησε στην πλατεία μας προβολή παλιάς φωτογραφίας 
μετά σχολίων, με τίτλο «Φωτογραφικό χρονολόγιο Τερψιθέας». Από το Φωτο-
γραφικό Ηλεκτρονικό Αρχείο, που έχει δημιουργήσει, ξεχώρισε και πρόβαλε 
σημαντικές φωτογραφίες, κατά χρονολογική σειρά. Φυσικά πρόβαλε και νέες 
παραλαβές φωτογραφιών και περιμένει και άλλα αρχεία από τους συγχωρια-
νούς μας, για να μπορέσουμε να διασώσουμε ένα σημαντικό κομμάτι από τη 
σύγχρονη ιστορία του χωριού μας. Στις 12 δεν διεξήχθη το τουρνουά Basket 

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ
Ball, διότι έλλειπαν σημαντικοί παίκτες και παράγοντες. Στις 13 παίξαμε πο-
δόσφαιρο με τη συμμετοχή και της Ελατούς. Στις 14 και 15 εορτάσαμε το 
πανηγύρι μας με πλήθος κόσμου και εκλεκτή ορχήστρα. Στις 17 Αυγούστου 
έγιναν τα καθιερωμένα ξεφλουδίσια. Πολλοί χωριανοί βρέθηκαν κοντά μας, 
στην αναβίωση αυτού του εθίμου και στο μεγάλο γλέντι μας. Ανάμεσα στους 
επισήμους ξεχωρίσαμε τον Αντιδήμαρχο, κο Θωμά Κοτρωνιά, τον Πρόεδρο 
του Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου κο Αντώνιο Φράγκο και τον τέως Δήμαρχο 
Αποδοτίας κο Βασίλειο Σούζα. Ευχόμαστε να είμαστε καλά να γιορτάσουμε 
και του χρόνου!

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΣ
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ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΙΑ
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Γράφει ο Σπύρος Θ. Σκαλτσάς

Οι μεγαλύτεροι Τερψιθιώτες θυμούνται τον Ανδρέα Κ. Σκαλτσά, τον φιλήσυχο 
Μπαρμπαντρέα. Ο κυρ Ανδρέας εθεωρείτο από τους πλέον εγγράμματους του 

χωριού, μολονότι είχε τελειώσει μόνο το Σχολαρχείο. 
Για την ιστορία αναφέρω ότι το απολυτήριο 

του Ελληνικού Σχολείου (Σχολαρχείου) το πήρε 
με «κάλλιστα 10», μοναδικό φαινόμενο για την 
εποχή εκείνη. Ξεφυλλίζοντας τα Μαθητολόγια 
και Βιβλία Προόδου του Ελλην. Σχολείου Βετολί-
στας διαπίστωσα ότι μόνο άλλος ένας μαθητής 
αργότερα (Νασιόπουλος από το Κουπάκι) πήρε 
«Κάλλιστα 10», ήταν όμως 19 ετών και όχι 13 που 
ήταν η πλειονότης των μαθητών που αποφοι-
τούσαν από το Σχολαρχείο. 

Δυστυχώς η ορφάνια του (έμεινε ορφανός 4 
ετών) και η άστοχη κρίση της μητέρας του, τού 
στέρησαν τις ανώτατες σπουδές (ο δάσκαλος 
και νουνός του Κ. Λ. Κοζώνης είχε συστήσει στη 
μητέρα του να τον στείλει για δάσκαλο). Την φι-
λομάθειά του όμως ο Ανδρέας την καλλιεργού-

σε πάντα. Όπως αναφέρει στα απομνημονεύματά του, επισκεπτόταν και επικοινω-
νούσε με ποιητές και λογοτέχνες και δειλά-δειλά μπήκε στη χορεία τους, δημοσιεύ-
οντας και κάποια δικά του πονήματα. 

Όταν έφθασε 21 ετών δεν πήγε φαντάρος διότι σαν πρωτότοκος ορφανός, ήταν 
προστάτης της οικογένειας και πλήρωσε «αντισήκωμα». Όμως με τους πολέμους 
που κάναμε αργότερα, πήγε και αυτός φαντάρος. Το 1912 τραυματίστηκε και νοση-
λεύτηκε στο Νοσοκομείο Πατρών (δημοσίευσε και ανταποκρίσεις στην εφημερίδα 
«ΣΕΛΑΣ», 1-11-1912, 13-11-1912). Μη νομίζετε ότι τέλειωσε εδώ τη στρατιωτική 
του σταδιοδρομία (κατά τα άλλα προστάτης της οικογένειας)· το 1916 τον συνα-

ντούμε φαντάρο να λαμβάνει έπαινο από 
τον Αρχηγό του Πυροβολικού του Β΄ Σώ-
ματος Στρατού Συνταγματάρχη Π. Γαργα-
λίδη. Η εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ 7-4-1916 με 
τίτλο «Το Φρόνημα του Στρατού», δημο-
σίευσε την Ημερήσια Διαταγή (2-4-1916), 
όπου εκτός των άλλων αναφέρει: …Τον εκ 
Ναυπακτίας στρατιώτην Σκαλτσάν Ανδρέ-
αν του 4ου Λόχου της Βας Ορεινής Εφοδι-
οπομπής επαινώ διότι κατά την γενομένην 
υπ’ εμού επιθεώρησιν ερωτηθείς αν έχη 
παράπονον απήντησε «όχι κ. Αρχηγέ, τα 
πάντα διά την Πατρίδα». 

Ο έπαινος αυτός- Ημερησία Διαταγή, 
μου φάνηκε λίγο υπερβολικός. Τον δικαιο-
λόγησα όμως, αναλογιζόμενος το υπερφί-
αλο των αξιωματικών και την ευφράδεια 
του παππού Ανδρέα. Ώσπου πριν από 
λίγο καιρό ανακάλυψα μία επιστολή του 
παππού μου που τα εξηγεί όλα. Την επι-
στολή την είχε στείλει ο Ανδρέας Κ. Σκαλ-
τσάς προς τον αξιότιμον κύριον Ιωάννην 
Βλαχογιάννην Διευθυντήν των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους. Σας την παραθέτω 
αυτούσια:

Βέρροια 7 Ιανουαρίου 1916
Αξιότιμε φίλε

Επί τη ονομαστική υμών επετείω, εύχο-
μαι υμίν έτη πολλά ως και ευτυχές και όλβιον 
το 1916. Σκοπός της παρούσης μου είναι να 
παρακαλέσω υμάς, ως εκ της υψηλής θέσε-
ως ην κατέχετε εν τη κοινωνία, εάν δύνασθε 
να μεταβήτε εις το Υπουργείον των Στρατι-
ωτικών και ενεργήσητε να μοι παραχωρηθή 
μηνιαία κανονική άδεια, δυνάμει της εγκυ-
κλίου του Υπουργού χορηγούσης 15 τοις 
%. Ημών το Σώμα μας είναι Εφοδιοπομπή 
και δυσκόλως χορηγούν, λόγω που έχωμεν 
ζώα. Είμαι κλάσεως 1903, Αρχηγός δε του 
Πυροβολικού του Βου Σώματος Στρατού, εις 
ον υπαγόμεθα, είναι ο Συνταγματάρχης Γαρ-
γαλίδης, όστις άμα θέλει χορηγή. Ουδένα 
πατριώτην αξιωματικόν έχωμεν εδώ να μας 
συντρέχη, Νταλιάνης και λοιποί πατριώται 

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΣΚΑΛΤΣΑΣ 
ΚΑΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

αξιωματικοί είναι στα σύνορα. Ο προσω-
πάρχης του Υπουργ. των Στρατιωτικών άμα 
γράψη του ως άνω αρχηγού μας, γίνεται η 
δουλειά μας. Αν λάβω άδειαν θα διέλθω και 
εξ Αθηνών συνεπιφέρων και τα λογογρα-
φικά μου χειρόγραφα, περί ων σας έγραψα 
άλλοτε και άτινα έχω εις Πάτρας. Προς τον 
σκοπόν αυτόν να γράψω και έρχονται. Αν 
θα ενεργήσετε τίποτε μοι γράφετε να γνω-
ρίζω· η διεύθυνσίς μου: Βα Ορεινή Εφοδι-
οπομπή 1ος λόχος Βέρροια. Εγώ δε θα το 
θεωρώ ισόβιον ευγνωμοσύνην.

Διατελώ μετ’ απείρου προς υμάς υπο-
λήψεως και αγάπης

Ανδρέας Κ. Σκαλτσάς 
εκ Βετολίστης Ναυπακτίας 

Όπως καταλαβαίνουμε μάλλον ο έπαινος ήταν 
ένα άλλοθι για την τιμητική άδεια, που μάλλον 
πήρε ο Ανδρέας Κ. Σκαλτσάς. Κατά τα ειωθότα ο 
κυρ Ανδρέας ζήτησε ρουσφέτι από το Βλαχογιάν-
νη για να πάρει την άδεια που δικαιούταν, να βο-
ηθήσει τη μάννα του στο χωριό. Στις 7 Ιανουαρίου 
έστειλε την επιστολή, στις 2 Απριλίου πήρε μάλλον 
την άδεια. Καλά του ήρθε, στις 10 του μήνα ήταν η 
Ανάσταση (τότε ήταν το παλιό ημερολόγιο ακόμη). 

Πάντως στην επιστολή βλέπουμε ότι ο κυρ Αν-
δρέας είχε άριστη σχέση με τον Βλαχογιάννη. Ο 
Γιάννης Βλαχογιάννης με καταγωγή από τη Ναύπα-
κτο και ρίζα από την Βετολίστα είναι καταξιωμένος 
λογοτέχνης, ιστοριοδίφης και ιστορικός, ιδρυτής 
και για χρόνια Διευθυντής των Γενικών Αρχείων 
του Κράτους. Είναι αυτός που αφιέρωσε τη ζωή 
του και διέσωσε την σύγχρονη ιστορία της Ελλά-

δος δια μέσου των πολύτιμων αρχείων που συνέλλεξε. Ο αξιωματικός Νταλιάνης, 
που αναφέρει, είναι ο Ναυπάκτιος Αντισυνταγματάρχης Κίτσος Νταλιάνης, ο οποίος 
σκοτώθηκε στις 18 Νοεμβρίου, την ίδια χρονιά (1916), στις συμπλοκές βασιλικών 
και βενιζελικών στην Αθήνα. Τα λογογραφικά χειρόγραφα του επιστολέα δεν γνω-
ρίζω τι ακριβώς ήταν και τι απέγιναν. Τα χειρόγραφα μάλλον τα είχε αφήσει στα 
ξαδέλφια του, αδελφούς Θεοδοσόπουλου που είχαν ξενοδοχείο στην Πάτρα. Σαν 
γλώσσα χρησιμοποιούσε την καθαρεύουσα, σε αντίθεση με το Βλαχογιάννη που 
χρησιμοποιούσε την δημοτική. Δυστυχώς δεν διασώθηκαν επιστολές του Βλαχο-
γιάννη προς τον Ανδρέα.

Ο κυρ Ανδρέας ήξερε ότι η καταγωγή του Γιάννη Βλαχογιάννη ήταν από το χω-
ριό μας και το αναφέρει στην μικρή Ιστορία της Τερψιθέας που έγραψε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια συνοπτική βιογραφία του Ανδρέα Κ. Σκαλτσά, δημοσίευσα σαν 
επίμετρο το 2003, στον 12ο περιοδικό τόμο της Εταιρείας Ναυπακτιακών Μελετών 
(ΕΝΑΜ), που περιέχει τις εισηγήσεις- βιογραφίες του Δ΄ Συμποσίου της ΕΝΑΜ, με 
θέμα «Λόγιοι και Λογογράφοι Ναυπακτίας». 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 
1944

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΣΚΑΛΤΣΑΣ 
(1882-1972)
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QUESTIONS ABOUT THE LIFE OF THE VIRGIN MARY
By Father Nektarios

How was the Virgin Mary 
born? What was her life like? 
Why was Her body never 
found? At what age did She 
die? These are the questions 
that few know the answers to. 

Mariam, which was her 
real name before it was 
changed to Maria, was the 
only daughter of an aged 

couple, Anna and Ioachim. She was a miracle child that came 
to them late in life and they named her Mariam, which means 
queen, woman and hope. When she became 3, Her parents 
took Her to the temple where she lived for 12 years. When 
she turned 13, the priests gave her to an elderly man named 
Joseph for protection. Joseph was a widow and the father of 
three children. Miriam’s own parents had since passed away. 

It was in Nazareth where she lived that the Archangel 
Gabriel visited her and exclaimed, “Hail Mary Full of Grace, 
God is with you” That is when she learned of her mission that 
she  accepted 
with joy. A few 
months later, Je-
sus was born in 
Bethlehem. The 
Virgin Mary was 
constantly with 
Him through His 
Crucifixion, His 
Resurrection and 
His Assumption 
into Heaven. From the book of Acts of the Apostles we know 
that the Virgin Mary stayed with them until the day of the 
Pentecost. 

A little before Her death, the following miracles took 
place. The Apostles were not all in Jerusalem. When suddenly 
a cloudiness overcame them and they found themselves 
at Her bedside, where the Theotokos lay. When she passed 
away, amidst psalms and hymns, in Gesthemene. The Apos-
tles opened her tomb and saw that Her body was gone. Her 
Holy body had been transported from earth to Heaven. 

The Panagia was 3 when she first entered the temple. She 
was there for 12 years. Three months passed when she left 

the temple un-
til the Annunci-
ation, and then 
the 9 months 
of Her preg-
nancy meant 
that she gave 
birth to Christ 
at the age of 
16. She lived 
with Christ for 
32 years so she 
was 48 during 
the crucifixion, 
the Resurrec-

tion and the Assumption. After the Pentecost she lived an-
other 11 years and died in Gesthemene at the age of 59.

Father Nektarios

PHILOXENIA

‘Xenios’ or ‘stranger’ was one of the aliases of the father 
of the gods, Zeus. Philoxenia (hospitality to strangers) was 
always one of the talents that Greeks had. It is hereditary and 
aquired as if by nature. Philoxenia is a cultural phenomenon. 
In our education and in our community life, it is taught and 
applied. It is also the number one condition for tourism to 
Greece. Tourism is by far the most important parameter for 
supporting the villages in our vicinity. 

Our villages from years ago have been known for their 
philoxenia. That was when hotels did not exist, except for 
some small hamlets, so philoxenia at individual homes was 
the only option for visitors and tourists. As we are people 
of different natures, so it was in the village that there were 
homes with varying levels of philoxenia. With the develop-
ment of roads and transportation, tourism increased. The 
hamlets closed, as hotels opened. Unfortunately astifilia 
(love of cities), otherwise known as urbanism, was very big, 
and as a result, inhabitants dwindled and were unable to 
meet the modern expectations and demands of the tourists. 
Like everything else, tourism developed without a plan. 

The last few years some European programs in agricul-
tural tourism were implemented that made our region more 
competitive as a destination for many tourists. Near the 
hotel, other shops began to open, mostly food establish-
ments and recreational shops. Many groceries and café were 
changed to tavernas and winebars. Slowly the quality of ser-
vices improved. Hotels and eating places began to stand out 
for their quality and philoxenia. With good quality offerings 
and warm philoxenia, even the humblest and smallest of tav-
ernas can compete with well-known restaurants. Philoxenia 
is one of the few weapons that can save us from this crisis. 

THE EVIL EYE
Our country, to be in such a large crisis, seems as if it was 

given the evil eye (matiasma). It cannot be explained oth-
erwise, that for such a long time, Greece is unable to lift its 
head out of the mire. Certainly, most people do not believe 
in the ‘evil eye’ and in ‘curses’. But there are some things in life 
that cannot be explained in any other way. That is why we 
say, it is the fault of the evil eye or a spell (vaskania). Since 
ancient times, the people believed in the ‘vaskano ofthalmo’ 
(eye spell) and our church has a special blessing, the ‘avas-
kania’ , a de-spelling of sorts. Of course even our villagers 
were not an exception, they too believed in the ‘eye’. 

In the olden days when the village was bursting with life, 
the elementary school was full of children and staffed with 
teachers. At the beginning of the school year in late Septem-
ber, the church bell that would toll to let the children know 
it was time for school (as they did not have watches or alarm 
clocks then). The teacher would also ring a hand bell to bring 
the kids into the classroom. That was when the elementary 
school was not part of a display in the folk museum that 
would remind people of the olden days at the village; a dis-
play that told of their social, community, agrarian, farming, 
school, religious and family life. The display would contain 
necessary artifacts and tools that were useful and integral 
to their life in the village, unlike today when our homes are 
filled with unnecessary insubstantial consumer goods, the 
spending for which brought on the austerity memoran-
dums. The old high school, now a hotel, was so important 
back then with amazing teachers that drew in children from 

surrounding villages who would walk miles to attend their 
classes. This ‘secondary schooling’ as it is called today is truly 
secondary to what was. All this is why I contend that the ‘evil 
eye’ has fallen not only on Greece but also on our village. 

Usually, the evil eye affected babies and generally small 
chlldren, but occasionally adults as well as animals, trees, 
seedlings, etc. would also be victimized. The evil eye was 
even blamed for hailstorms that would destroy crops. It was 
important that pregnant or nursing women, and newborns, 
not be seen by too many eyes and childless couples so the 
evil eye or ‘matiasma’ would not befall them. That is why the 
babies would wear ‘fylachta’ (protective religious charms) or 
eye beads, as is still the case in larger cities in Greece. Forty 
days would pass after the birth of a child before the mother 
could go out to church for the ‘forty-day’ blessing from the 
priest. This blessing would protect her and the baby from the 
evil eye. If it was a boy, the priest would also take him into 
the altar area. 

The evil eye leaves and is distanced through a process 
called ‘xematiasma.’ In our village long ago, the rite of exor-
cising the evil eye was usually done by an elderly woman, 
because, theoretically, her years of experience made her wis-
er than the young. Everyone, without exception would spit 
three times and say ‘this spit is so no one casts a spell on you’ 
(‘ftou mi se matiaso’ ‘ftou mi vaskatheis’) when they saw a 
baby, something beautiful or new, even a small animal, lamb 
or goat, or a beautiful garden. They would add the refrain, 
“even though I don’t give the evil eye.’ (‘an ke den miatiazo’).

There were many methods of xematiasma. For example, 
they would take a handkerchief or scarf and measure it, 
saying various spells that others did not understand. If the 
handkerchief after the xematiasma became shorter then the 
person they were saving had certainly been affected by an 
evil eye. Another method used by the Terpsitheans involved 
an egg, immersed in a glass 
of water. If it sunk or floated 
revealed whether an evil eye 
was present. Whether the egg 
was old or fresh we will never 
know. But spells would still be 
said for xematiasma to take 
hold. The most usual method, 
however, was to pour a few drops of oil, usually seven as 
in the seven sacraments, whispering various prayers. If the 
droplets would either disappear or become one big dollop 
, an ‘evil eye’ was present; if the droplets remained separate, 
there was none. Next they would count to 40, and then back-
wards to zero, at which point, the person who was ‘matias-
menos’ had to move from his seat for the evil eye to go away. 
There are many other methods used in Greece as well that 
people have epinoisei. It is said that such methods can only 
be taught to women handed down to every other genera-
tion in secret. 

Even today, people are afraid of ‘evil eyes’ and that is why 
there are many protective charms, amulets and eye jewelry, 
knotted wrist bands, and blue beads on sale, to protect con-
sumers from ‘matiasma’. 

For Christians, the best antidote is to teach our children 
to wear their cross, and have with them an icon of the Vir-
gin Mary and of Christ. It is also good to have the priest read 
to them the blessing of the avaskanias, to drink agiasmo or 
Holy Water, and to take Holy Communion. In this way, they 
will no longer have the fear of an ‘evil eye’ or anything else. 

Vasiliki Salourou-Trova

P.S. I wish a good winter to the Board and Members of 
the Terpsitheam Association as well as to the friends of our 
village! 
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ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
Στις 24 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο του χωριού μια μεγάλη συνεστίαση. Μα-

ζεύτηκαν σχεδόν όλες (ίσως άφησαν και προσωπικό ασφαλείας στα σπίτια) οι γυναίκες του χωριού 
και μεταξύ τυρού και αχλαδιού αντάλλαξαν απόψεις επί όλων των θεμάτων (αυτά βλέπει η Μέρκελ 
και έχει σκυλιάσει!). Φυσικά μιλάμε για γυναικοκρατία. Κάποιος μίλησε για Λυσιστράτες του χωριού 
(καλύτερα να μη μάθουν το ονοματάκι του). Δεν πλησίαζε ούτε γάτος στο δείπνο (μόνο γάτες θη-
λυκές). Το γκαρσόνι επιστράτευσε όλες τις θηλυκές του ορμόνες για να μην τις ενοχλήσει, ο φωτο-
γράφος μετά βίας τράβηξε αυτές τις …ταλαίπωρες φωτογραφίες (λίγο έλειψε να τον ξεσχίσουν!). 
Να ζήσει η Τερψιθέα με τα ωραία της και του χρόνου κορίτσια! 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ - ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ
Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί τον Αύγουστο 

στην βίλλα του διευθυντού δημοσίων σχέσεων στην 
Ελατού να γίνεται συνεργασία μεταξύ Τερψιθεατών και 
Ελατιωτών για διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Στην συνεδρίαση εργασίας παίρνουν μέρος διάφορες 
εκλεκτές προσωπικότητες (VIP) Ελατούς και Τερψιθέας. 
Έτσι έγινε και εφέτος στις 24 Αυγούστου.

Μετά από μια κουραστική συνεδρίαση με πολλά και 
διάφορα θέματα επακολούθησε γεύμα με γίδα Δεσφί-
νας που είχε έρθει ειδικά για την περίπτωση όπως πχ 
κάνουν στην ΕΕ μετά μια σύνοδο κορυφής. Και γιατί όχι; 

Είναι καλύτεροι οι σύνεδροι της ΕΕ από εμάς ή ο Σουλτς από εμένα;;; Και ποιος σας είπε ότι η 
αστακομακαρονάδα που τρώνε οι ηγέτες της ΕΕ με δικά μας χρήματα είναι καλύτερη από την γιδο-
μακαρονάδα που τρώνε οι σύνεδροι Ελατούς Βετολίστας;;; Το κρασί ήταν προσφοράς αμπελώνος 
Σταύρου Φινινή που το φτιάχνει ειδικά για την σύνοδο αυτή. Οι τομάτες και τα αγγούρια προσφο-
ράς Αρβανίτη και η μαγειρική προσφορά της συζύγου του κ. διευθυντού δημοσίων σχέσεων.

Όταν καθίσαμε κάτω από τα δέντρα για να αρχίσει το γεύμα ο καιρός ήταν έτοιμος για βροχή. Ο 
κ. Τσαντίλης έλεγε σε όλους τους τόνους: «θα βρέξει παντού εκτός από αυτό το σημείο». Πράγματι 
είχε δίκιο. Δεν ξέρω πού βρήκε την πληροφορία αλλά έτσι έγινε!!!

Πέρασαν οι σύνεδροι στιγμές χαλαρώσεως μετά από μία κουραστική συζήτηση για διάφορα 
θέματα.

Η μαγειρική τέλεια οι τομάτες νόστιμες και το κρασί ωραιότατο.
Και του χρόνου να είμαστε καλά να το επαναλάβουμε κατά τα ειωθότα!

Ο γνωστός Ελατιώτης 

Η ακούραστη 
κυρα Ρήνα.

Σ Τ Ι Γ Μ Ι Ο Τ Υ Π Α      

ΑΠΟ  ΤΗΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ

Ο μερακλής 
οινοποιός 
Σταύρος 

άνοιξε 
το κρασί 
του 2012.

Ο 
γευσιγνώστης 
Γιώργος.

Κλάδεμα 
petsokoma

Ο κουρέας 
...της 
Σεβίλης 
ή Στου 
κασίδη το 
κεφάλι...

Ο ραβδιστής 
Γεώργιος 

χτυπά 
τα κάρυα 

με σύγχρονον
ράβδον 
βαφέως.
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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

13/8/2015

Αγαπητέ Κύριε Χρίστο Κολοβέ, 

Ονομάζομαι Παγώνα Γεωργίου Σαλούρου - Κούκκου και φέτος τα-
ξίδεψα στην Ελλάδα από Αυστραλία με την οικογένειά μου, τον σύζυγο 
Γιάννη και τα δύο μου παιδιά, Μαρία και Δημήτρη. Περάσαμε πολύ ωραία 
και ειδικά στο χωριό Τερψιθέα, απ’ όπου κατάγεται ο πατέρας μου, που 
ονομάζεται Γεώργιος Ανδρέα Σαλούρος. Σας συγχαίρω για το εξαίρετο 
έργο που επιτελείται, την έκδοση της εφημερίδας «Η Τερψιθέα». Θα 
ήθελα και εγώ μαζί με την αδελφή μου να γίνουμε συνδρομητές και έχω 
δώσει 100 Ευρώ στην θεία μου Νίτσα Σαλούρου για να σας τα δώσει, 
όταν σας συναντήσει. 

Παρακάτω έχω γράψει ένα γράμμα και ένα ποίημα για την ωραία μας 
εμπειρία στο χωριό και στη Σπαρτιά.

Αγαπητοί μας Τερψιθεάτες,
- Μαμά, πότε θα ξανάρθουμε; Όποτε σας κάνουν αυτή την ερώτηση τα 

παιδιά σας, ξέρετε ότι έχετε κάνει κάτι καλό, ειδικά όταν η κοινή εμπειρία στην 
οποία αναφέρομαι είναι πρωτόγνωρη και για τα δύο τους. Φέτος αποφασίσαμε 
με τον Γιάννη να ταξιδέψουμε στην όμορφη Ελλάδα με τα δύο μας παιδιά, την 
Μαρία και τον Δημήτρη. Ήταν ένα ταξίδι που έφερε προσωπική ανανέωση και 
αναγνώριση της οικογενειακής παράδοσης, ειδικά όταν επισκεφτήκαμε το όμορ-
φο χωριό Τερψιθέα. Η επίσκεψή μας ήταν ένα καταφύγιο ομορφιάς, ένα ταξίδι 
ηρεμίας και περισυλλογής.

Η απουσία του παππού Ανδρέα και των γιαγιάδων μου, γιαγιά Παγώνα και 
γιαγιά Ελένη μας στεναχώρησε πολύ. Επιθυμία μου ήταν να είχα επισκεφτεί την 
Ελλάδα νωρίτερα και να γνώριζαν τα δισέγγονά τους. Δυστυχώς όμως την επι-
θυμία αυτή δεν την κατόρθωσα. Θυμόμουν και θα θυμάμαι πάντα την ολόκαρδη 
ευχή τους για να ξαναγυρίζαμε στην όμορφη Τερψιθέα και Σπαρτιά.

Επισκεφτήκαμε το χωριό και πήγαμε και στην Σπαρτιά. Κάθε βήμα και μια 
ανάμνηση από τις πολλές, όμορφες και αξέχαστες στιγμές που περάσαμε μαζί 
με τον παππού και τις γιαγιάδες. Όταν φτάσαμε έως την πράσινη κύρια πόρτα 
του σπιτιού, και όπου κλειδί δεν είχαμε, συγκινήθηκα. Κάθισα απ’ έξω στο κάθι-
σμα που κάποτε καθόμασταν όλοι μαζί και έκλεισα τα μάτια. Μου πέρασαν από 
το νου πολλές ωραίες εικόνες εμπειρίας μαζί τους. Στο βάθος κάπου κάπου, 
άκουγα και τα παιδιά που τρέχανε, φωνάζανε και γελούσαν· έστω και για λίγο, 
χάρηκαν τον τόπο αυτόν. Πολύ τους άρεσε και επιθυμούν να ξαναγυρίσουν 
στην όμορφη Τερψιθέα και Σπαρτιά και γενικά στην Ελλάδα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την θεία Νίτσα που μας στάθηκε στήριγμα κατά 
την διάρκεια της επίσκεψής μας στο χωριό. Είναι γεγονός ότι και το καλωσό-
ρισμα που δεχτήκαμε από όλους τους Τερψιθεάτες ήταν το κάτι άλλο - μας 
καλωσόρισαν με θερμή αγάπη και δάκρυα. Θα σας θυμόμαστε πάντα.

Ευχόμαστε οικογενειακώς σε όλους ένα καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και ελπίζω 
στο άμεσο μέλλον να ξανά συναντηθούμε. 

Παγώνα Γεωργίου Σαλούρου - Κούκκου

Σπαρτιά
Δέκα χρόνια επέρασαν
από τότε που είχα έρθει
Σπαρτιά μου πόσο άλλαξες
πολύ, μα πάρα πολύ.

Στέκεσαι έρημη και μοναχιά
θυμάμαι τα καλά σου
και την απέραντη ομορφιά σου
που έδινες παλαιά.

Τα χελιδόνια κελαηδούν
ο άνεμος φυσάει
οι αναμνήσεις καθαρές
η απουσία σας πολύ πονάει.

Παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα
την ιστορία σας να συνεχίσουν
με πλήρη τόλμη και σεβασμό
την μνήμη σας να τιμήσουν.

Πάλι χαρά και γέλια
να ξαναζήσει η Σπαρτιά
πόρτες και παντζούρια
να ανοίξουν γρήγορα ξανά.

Με πολλή εκτίμηση,
Παγώνα Γεωργίου Σαλούρου - Κούκκου

ΦΩΤΟ  

ΚΟΥΙΖ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: 

Από αριστερά διακρίνουμε: Βασιλική Απ. Τσαντίλη (Αποστόλαι-
να), Γιαννούλα Αυλογήτου- Σωτηροπούλου, Μαρία Ιω. Σαλού-
ρου (Μπάζαινα), Ζαχαρίας Ζαχαριάδης (γιός της Γκόλφως Ιω. 

Σαλούρου), Αγγελική Ιω. Σωτηροπούλου (Σωτ’ροϊάννενα), Ρήνα Ιω. Τσαντίλη- Σω-
τηροπούλου. Εδώ βλέπουμε το μεγαλείο του εθίμου της αλληλοβοήθειας.

Τη φωτογραφία μας έδωσε ο Λεωνίδας Τσαντίλης και την τράβηξε τον Αύγουστο του 
1969, στο κάτω γιούρτι του Δημ. Σωτηρόπουλου, ο Χρ. Κράρας, ο οποίος μας έδωσε 
και τη λύση. Τους ευχαριστούμε αμφότερους.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Τον Μάιο κυκλοφόρησε από 
την Εταιρεία Ναυπακτιακών 

Μελετών (ΕΝΑΜ) με επιμέλεια 
του επιτίμου προέδρου της Χαρ. 
Χαραλαμπόπουλου, το βιβλίο 
με τίτλο: «Δέκα απλοί μαχητές 
αφηγούνται τις πολεμικές ανα-
μνήσεις τους». Το βιβλίο είναι 
ένα πολύτιμο ιστορικό τεκμή-
ριο και περιλαμβάνει 10 πολεμ. 
ημερολόγια ή απομνημονεύμα-
τα ισάριθμων πολεμιστών. Αυτό 
που ξεχωρίζει στην περιπέτεια, 
την πλοκή και την ύλη του, εί-
ναι οι πολεμικές αναμνήσεις του 
χωριανού μας Αθανασίου Θανα-
σέλλου, ο οποίος αιχμαλωτίστη-

κε το 1922 στη Μικρά Ασία. Για το βιβλίο βοήθησαν εκτός του επιμε-
λητή, ο Σπύρος Σκαλτσάς και η οικογένεια Αθ. Θανασέλλου. Ένα εύγε 
στην ΕΝΑΜ και στον αγαπητό Χαρ. Χαραλαμπόπουλο!
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Προ ημερών γνώρισε το πανελλήνιο, από την τηλεόραση και από τα μέσα δικτύωσης, τον αμείλικτο διώ-
κτη και εξολοθρευτή ερπετών από τη Δράμα.  Όμως ο κύριος αυτός θα ωχριούσε μπροστά στον δικό 

μας εξολοθρευτή, τον Νίκωνα – είπαμε η Τερψιθέα βγάζει φυντάνια. 
– Ποιός είναι αυτός; Δεν τον είδαμε στην TV. 
– Υπομονή, σε λίγο θα τον μάθει όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς. 
Λέγαμε λοιπόν για το φυντάνι αυτό, που τέτοιο δεν ξανάβγαλε το χωριό μας. Ο Νίκωνας λοιπόν τε-

λευταία ανακάλυψε στον νότιο τοίχο του σπιτιού του μια φωλιά πουλιού. Προσπάθησε να δει τι έχει μέσα η 
φωλιά. Εν πρώτοις δεν τα κατάφερε, ήταν γαρ ψηλά το αντικείμενο. Προσπάθησε να αναρριχηθεί επί του 
λουκίου, ντζίφος η επιχείρηση. Κόντεψε να το ξεριζώσει μαζί με τη σκεπή (είναι λίγο μπουλούκος τελευταία). 
Τι να κάνει, σκέφτηκε να βάλει τη σκάλα του να ανέβει, αλλά την τελευταία στιγμή τον σταμάτησε ο γείτονας 
διότι τον βρήκε υπέρβαρο. Βγήκε λοιπόν δι’ αναζήτησιν καταλλήλου κλίμακος. Κόντεψε να φθάσει στην 
Πυροσβεστική! Εν τέλει τον έσωσε ο Μήτσος ο ηλεκτρολόγος. 

Ανέβηκε λοιπόν το κήτος και βρήκε μέσα στη φωλιά 5-6 αυγουλάκια. Γούρλωσε τα μάτια ο δικός μας 
και έβγαλε στεντόρεια κραυγή «αυγά-αυγά»! Κόντεψε να γκρεμοτσακιστεί από τη λαχτάρα της ανακάλυψης. 

– Μμμ! θα φάμε ομελέτα το μεσημέρι. 
Τον ακούει ο Μήτσος που κράταγε τη σκάλα και τον στόλισε για τα καλά. 
– Δεν ντρέπεσαι λιγάκι Νίκωνα. Αυτά τα αυγά θα βγάλουν πουλάκια, που θα τα βλέπεις και θα χαίρεσαι.
– Καλά-καλά μη βαράς ρε θείο! Θα τ’ αφήσω να τα κλώσει το πουλάκι. 
Δεν πρόλαβε να κατέβει ήρθε το πουλάκι-μάννα να τα ζεστάνει. Από μέσα του όμως μονολογούσε: 

καλύτερα να φάω ψητά πουλάκια παρά αυγουλάκια. Ο Μήτσος που τον βοηθούσε, νόμισε ο φουκαράς, 
ότι απέκτησε ο Νίκωνας οικολογική συνείδηση. Τα άφησε λοιπόν τα αυγουλάκια και μέρα με την ημέρα 
τα παρακολουθούσε. Άντε σήμερα έσκασε ένα αυγουλάκι, άντε αύριο ένα άλλο, ξεπρόβαλαν σιγά-σιγά κάτι 
πιτσουνάκια μούρλια. Ο Νίκωνας περιχαρής τα περιεργάζετο. 

– Πρέπει να βρω τι μάρκα είναι, μονολόγησε. 
Έξυσε λίγο το κεφάλι του, τίποτα (μάλλον στέρφεψε από μυαλό). Επιστράτεψε λοιπόν τον Σταύρο τον Ταρζάν 

του χωριού που από τα γεννοφάσκια του ξέρει όλη την πανίδα και τη χλωρίδα του χωριού (σαν χτες θυμάμαι, 
τότε που ένας μπούφος, κόντεψε να του ανοίξει το κρανίο από τις τσιμπιές, όταν επιβουλεύτηκε τα μικρά του). 

– Είναι λιάρτζες! κατά το πόρισμα του Σταύρου. 
– What λιάρτζες; Άντε τώρα να βρεις την επιστημονική τους ονομασία (σας το θέτει σαν γρίφο ο δαι-

μόνιος). 
Ο Νίκωνας συγκινήθηκε με όλο αυτό το θαύμα της ζωής και άρχισε να σκέφτεται πώς θα περιποιηθεί 

καλύτερα τα μικρά. Σας λέω κόντεψε μέχρι και θερμοκοιτίδα να κουβαλήσει, ούτε στο «Μητέρα» να ήμασταν 
(ρε μήπως έχει και μητρικό ένστικτο;). Όλα πήγαιναν καλά, ώσπου μια μέρα εις όφις διατάραξε την οικογε-
νειακή μας γαλήνη. Τον αντελήφθη όμως εγκαίρως το λαγωνικό ο Νίκωνας. Η πρώτες του αντιδράσεις ήταν 
συγκοπή, λιποθυμία και έντονη επιθυμία WC (μην το πεις!, μην το πεις!). Ευτυχώς όμως συνήλθε αμέσως 
και άρπαξε τη ρομφαία να κατατροπώσει τον όφι. 

– Ρε θα μας τρελάνεις δαιμόνιε, ποια ρομφαία; Την γκλίτσα πήρε! Αυτή που είχε φτιάξει ο παππούς του 
με αγριελίδι από τα «ζερέλια». 

Επιστρατεύοντας όλες του τις δυνάμεις και κραδαίνοντας την γκλίτσα ορμάει αλαλάζοντας (κοινώς 
χουχτώντας) εναντίον του τέρατος. Ωρέ τι τέρας, μια δεντρογαλίτσα σικάτη ήταν. Χτυπώντας συνέχεια τη 
γκλίτσα στο δάπεδο προσπάθησε να στριμώξει τον φίδαρο στη γωνία. Αυτός όμως αντελήφθη την πρόθεση 
του διώκτη και στρέφεται σε αντίθετη κατεύθυνση. Οι τροχιές των πλέον διασταυρώνονταν και ο Νίκωνας 
από την τρομάρα του παράτησε τη γκλίτσα και κλωτσοπάταγε για να μην πατήσει το φίδι. Αφού κατάφερε 
να βγει από την εμβέλεια του ερπετού, όρμηξε σαν αίλουρος (ολίγον ευτραφής αίλουρος) και άρπαξε μία 
σκούπα για να κυνηγήσει το θηρίο. Αφού δεν το έφθανε διότι δεν τόλμαγε να πλησιάσει πολύ κοντά, του 
εξεσφενδόνισε τη σκούπα και ο θεός να βοηθήσει. Αλλά εις μάτην, ο όφις ήταν εκεί του χαμογελούσε και 
κάποια στιγμή του έβγαλε και τη διχαλωτή γλώσσα του κοροϊδεύοντάς τον. 

Ο Νίκωνας τώρα είχε μείνει άοπλος και ανυπεράσπιστος. Κρύος ιδρώτας άρχισε να τον λούζει. Στην 
απελπισία του βρήκε σαν σανίδα σωτηρίας την βατοκόπα (το χορτοκοπτικό δεν πιάνει μία μπροστά της) που 
ήταν κρεμασμένη στον τοίχο. Στριφογυρίζοντάς την σαν γιαταγάνι, τόλμησε το τελευταίο γιουρούσι εναντίον 
της δεντρογαλιάς. Σκοντάφτοντας πάνω στη σκάλα ξαπλώνεται φαρδύς πλατύς, χαμαί επί του δαπέδου, 
πίσω από τη βατοκόπα, η οποία όμως για καλή του τύχη, βρήκε το στόχο της. Ο όφις αφού σφάδαξε για λίγο 
τεντώθηκε ολότελα μπροστά στα γουρλωμένα μάτια του πεπτωκότος Νίκωνος. 

Ο Νίκωνας περιχαρής πλέον, έβαλε το πτώμα του στη γκλίτσα και το περιέ-
φερε ανά τας οδούς και ρύμας του χωριού κομπάζοντας δια την περιφανή νίκην 
του. Το βράδυ στο καφενείο διαλαλούσε το γεγονός και κατάφερε να μονοπωλή-
σει το ενδιαφέρον των θαμώνων, που είχαν απλώσει πάλι την πραμάτεια από τις 
κυνηγετικές τους ανδραγαθίες. Ο Νίκωνας έδωσε ρεσιτάλ στην αναπαράσταση, 
δυστυχώς δεν τον μυρίστηκαν τα κανάλια για να πάρει όλη η υφήλιος μία γεύση. 

Μόνο στον δαιμόνιο έλαχε ο κλήρος να σας κάνει κοινωνούς των σημαντικών και δραματικών αυτών γεγο-
νότων. Δεν ξέρω αν έγινα πιστευτός γι’ αυτό σας έχω τη φωτογραφία του όφι. 

Ο εξολοθρευτής δαιμόνιος ρεπόρτερ

Ο ΟΦΙΣ Ο ΚΑΤΗΡΑΜΕΝΟΣ 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

Δ η μ ή τ ρ η ς  Γ κ ο λ ι ά ς
Ολιστική προσέγγιση στις υπηρεσίες

Υπηρεσίες που αφορούν κληρονομικά, μεταβιβάσεις, λογιστικά, νομικά, 
μεταφράσεις, ΕΣΠΑ και όχι μόνον. Σε μια στάση.  Δεν κοστίζει τίποτε  

να ενημερωθείτε για την περίπτωσή σας άμεσα. Ελλάδα και ΗΠΑ. 

Τιμολέοντος 17, Αθήνα •  Τηλ.: 210 9210188 

INFO@ALL4ONECLUSTERS.COM • WWW.ALL4ONECLUSTERS.COM

Ας πάρουμε γεύση και από ένα γιορτάσι. Περιμένουμε να μας πείτε λεπτομέρειες.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο άνθρωπος έχει εφεύρει το τηλέφωνο εδώ και αρκετά χρό-
νια. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και προς εμάς που ψάχνουμε τη λύση. Ευχαριστούμε! 

ΦΩΤΟ
ΚΟΥΙΖ


