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Πριν 2 μήνες γιορτάσαμε πανελλήνια και όπου γης 
οι Έλληνες την 28η Οκτωβρίου. Μια επέτειο που 

θύμισε στους παλιούς και γνώρισε στους νεώτερους 
το έπος της περίλαμπρης νίκης των Ελλήνων κατά 
του άξονα, που επιτέθηκε στη χώρα μας με σκοπό 
την υποδούλωση, στις 28 Οκτωβρίου 1940. Η εφημε-
ρίδα μας αναφέρθηκε παλαιότερα σε δύο ήρωες του 
χωριού μας, που έπεσαν μαχόμενοι τότε, τον Ηλία Αρ. 
Φινινή και τον Βασίλειο Χρ. Τσαντίλη. Τότε έπεσε και 
ένας υπολοχαγός από την Ελατού, 
ο Χαράλαμπος Ιω. Παπαδόπουλος 
(έπεσε την 4η Ιανουαρίου 1941, 
διοικώντας Λόχο Όλμων του 2/39 
Συντάγματος Ευζώνων προ των 
υψωμάτων Τεπελενίου και Κλεισού-
ρας). Επίσης έχουμε γράψει και για 
τον Δημήτριο Αναστασόπουλο, που 
είχε τραυματιστεί σε εκείνο τον πό-
λεμο, ο οποίος περιγράφει εκτενώς 
την πορεία του στο μέτωπο (μέχρι τον βαρύ τραυμα-
τισμό του) σε ένα ημερολόγιο, που φυλάει ευλαβικά 
ο ανεψιός του Χρ. Κολοβός. Τώρα θα αναφέρω και 2 
άλλους ήρωες από το χωριό μας, οι οποίοι βρέθηκαν 
εκείνη την εποχή στο μέτωπο και έπραξαν το καθή-
κον τους. Ο ένας είναι ο Γεώργιος Κ. Κοζώνης και ο 
άλλος είναι ο Κων/νος Χρ. Κράρας. 

Ο Γεώργιος Κοζώνης ήταν λοχα-
γός της 7ης Πεδινής Πυροβολαρχί-
ας της XIV Μεραρχίας, η οποία τον 
Απρίλιο του 1941 είχε αναλάβει την 
υποστήριξη των οχυρών Παληριώ-
νες, Ουσιτάς και Ρούπελ, βάλλουσα 
από την τοποθεσία Κράκωρ, πίσω 
από το Ρούπελ και 1500 μέτρα ΒΑ 
του χωριού Κλειδί. Στις μάχες που 
έδωσε από 6 έως 9 Απριλίου 1941 

κατάφερε σημα-
ντικά πλήγματα 
στους Γερμανούς 
εν μέσω αντίξο-
ων συν θηκών, 
διότι ναι μεν τα 
οχυρά έμειναν 
απόρθητα αλλά 
το πλήθος και η 
υπεροπλία των 

επιτιθέμενων σάρωσε όλη την γύρω περιοχή είτε με 
αλεξιπτωτιστές είτε με τα αεροπλάνα Stukas. Οι πυ-
ροβολαρχίες δοκιμάστηκαν σκληρά, μάλιστα σε μία 
γειτονική στην 7η του Κοζώνη, στην λεγόμενη «Πυ-
ροβολαρχία των 6 Δακτύλων» καταστράφηκαν από 
τα Stukas τα πυροβόλα της και αποδεκατίστηκε η 
ηγεσία. Τους άνδρες αυτής περισυνέλεξε ο Κοζώνης 
στη δική του Πυροβολαρχία. Ο Κοζώνης εφαρμόζο-
ντας ψύχραιμα τις στρατιωτικές τακτικές κατάφερνε 
και τον εχθρό να πλήττει και να αποκρούει τις επι-
θέσεις. Στις 9 Απριλίου το πρόβλημα πλέον ήταν ο 
ανεφοδιασμός. Τα πυρομαχικά είχαν εξαντληθεί και 
έπρεπε να βρει τρόπο να επικοινωνήσει με το Σιδηρό-
καστρο ώστε να μπορέσει να συνεχίσει. Είχε βρει ένα 
πέρασμα που ήταν ελεύθερο δεν πρόλαβε όμως να 
το χρησιμοποιήσει διότι υπογράφτηκε Συνθηκολόγη-
ση. Έτσι παρεδόθησαν τα οχυρά (δεν κατελήφθησαν) 
και ο Κοζώνης επέστρεψε πεζοπορώντας στην Αθή-
να. Η Στρατιωτική έκθεση που είχε ετοιμάσει, παρέ-
μεινε ανεπίδοτη διότι δεν υπήρχε πλέον στρατιωτική 
ηγεσία να την παραλάβει. Είναι πλέον ένα ανεκτίμητο 
κειμήλιο της κόρης του Βασιλικής Αγγελέτου, η οποία 
μας το εμπιστεύτηκε και την οποία ευχαριστούμε 
(από αυτή την έκθεση μάθαμε για τη δράση του). Με-
ταπολεμικά ο Γ. Κοζώνης με τη σύζυγό του Αναστασία 
Ανδρίτσου απέκτησε δύο κόρες, την Βασιλική Αρ. Αγ-
γελέτου και την Σταυρούλα Γ. Γκιωνάκη. Φοίτησε στο 
Πολυτεχνείο απ’ όπου έλαβε το Πτυχίο του Χημικού 
Μηχανικού και έφθασε στο βαθμό του Στρατηγού 
υπηρετώντας στο Σ.Υ.Π. (περισσότερα βλέπε στην 
εφ. φύλλο 77).

Ο Κωνσταντίνος Χρ. Κρά-
ρας, έδρασε στην κατεχό-
μενη Ελλάδα το 1943 σαν 
κομάντο σαμποτέρ στην 
Ήπειρο, σε ειδική αποστολή 
των Αμερικάνων. Ο Κώστας 
που βρισκόταν στην Αμερι-
κή από το 1938 (που μετα-
νάστευσε), συμμετείχε σε 
μία εθελοντική ομάδα 200 
ανδρών ελληνοαμερικάνων, η οποία συστάθηκε στην 
Αμερική με σκοπό την δολιοφθορά και καταστρο-
φή δυνάμεων εγκαταστάσεων και υλικού των κατα-
κτητών Γερμανών. Η επιχείρηση ήταν και παρέμεινε 
μυστική μέχρι το 1980 που άρχισαν να βγαίνουν τα 

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Του Σπύρου Σκαλτσά

Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η συνεστίαση του Συλλόγου θα γίνει την 
Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018, 

στο κέντρο «Παλιά Μαρκίζα» στο Παγκράτι.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Αγαπητοί Τερψιθιώτες,
Την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 και ώρα 10.00 θα γίνουν, 
στα γραφεία του Συλλόγου Τερψιθεατών, Γλάδστωνος 10, 
κοινές αρχαιρεσίες του Συλλόγου Τερψιθεατών και του 
Πολιτιστικού Κέντρου Τερψιθέας. Όσοι επιθυμούν να είναι 
υποψήφιοι για τα Δ.Σ. ή για τις Ελεγκτικές Επιτροπές να 
επικοινωνήσουν έγκαιρα (μέχρι τις 17 Μαρτίου 2018) με τις 
τωρινές ηγεσίες για να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας. 
Παρακαλούνται όλοι οι πατριώτες, να στηρίξετε με τη 
συμμετοχή σας στις αρχαιρεσίες, την προσπάθεια των 2 
συλλόγων για την πνευματική και γενικά ψυχαγωγική (με 
την κυριολεκτική έννοια του όρου) ανάτασή μας. Αυτοί 
οι σύλλογοι είναι ο ανεξάντλητος πλούτος, που απέμεινε 
στην φτωχή και μίζερη οικονομικά ζωή μας.

Η κοπή της πίτας του Συλλόγου 
Τερψιθεατών για το νέο έτος 2018,  

θα γίνει την Κυριακή 
21 Ιανουαρίου 2018, ώρα 10.00, 

στα γραφεία του Συλλόγου, 
Γλάδστωνος 10, 4ος όροφος, Αθήνα. 

ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ,
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

2 0 1 8

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

(Συνεχίζεται στη σελ. 2)

ΕΝΑ ΩΡΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2018
Ο Σύλλογος Τερ-
ψιθεατών κυκλο-
φόρησε ένα καλαί-
σθητο ημερολόγιο 
τοίχου, όπου σε 
κάθε μήνα εικονί-
ζεται μια άποψη ή 
ένα αξιοθέατο της 
Τερψιθέας. Επίσης 
σε κάθε ημέρα έχει 
και το αντίστοιχο 
εορτολόγιο. Όσοι 
θέλετε να θαυμάζετε ή να 
θυμάστε τα ωραία του χω-
ριού μας, τρέξετε να το 
προμηθευτείτε από τον 
Ταμία ή τον Πρόεδρο διότι 
κοντεύει να εξαντληθεί!

Τρισάγιο για τους Πεσόντας στην Τερψιθέα Κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο Τ.Δ. Τερψιθέας κ. Σταύρο Αγγελόπουλο

Ο Κώστας Κράρας 
σαν αντάρτης σαμποτέρ 
στα βουνά της Ηπείρου

Χαράλαμπος Ιω. 
Παπαδόπουλος

Λοχαγός
Γεώργιος Κοζώνης

Ρούπελ, 6 Απριλίου 1941. 
Ο Γεώργιος Κοζώνης 2ος από αριστερά.
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Εκδότης - Διευθυντής - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Τερψιθεατών Ναυπακτίας

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

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: terpsith@otenet.gr 

Εκδοτική Παραγωγή:                           Τηλ.: 210-34.76.090

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΕ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡ. 155/296151-20

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

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

Η Συντακτική Επιτροπή

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  Μ Ε  Τ Ο  Δ . Σ .  Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟ  ΑΠΟ ΤΙΣ 18:00 - 21:00 ΕΚΤΟΣ  ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX  210 3822513 - E-mail:  terpsith@otenet.gr

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος): ..............................2109516297 ......................................... 6932648485
2. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ (Αντιπρόεδρος):  ...........................          -         .......................................... 6977776230
3. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗ-ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (Γεν. Γραμματέας): ................ 2634022905 ......................................... 6976502879
4. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ (Ταμίας Α): .....................................2634053197 ......................................... 6970102878
5. ΜΑΚΡΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ταμίας Β): ..........................................2634053130 .........................................6946050884
6. ΓΚΟΛΙΑΣ ΑΘ. ΚΩΝ/ΝΟΣ (Έφορος): ..........................................2106541367 ......................................... 6972359880

Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ
¨φωνές και ψίθυροι¨

Δύο γριούλες για βοσκή, 
βγάλαν τα ζωντανά τους
αντάμωσαν κι αρχίσανε 
να λεν’ τα βάσανά τους

-Σε φτύνω να μη βασκαθείς
για πες μου τι μαντάτα
-Οι γίδες απορρίξανε
και στέρφεψαν τα πράτα. 

-Φτάνει να είσαι συ καλά
και άσε τις μαρτίνες 
γιατί εγώ παιδεύομαι
εδώ και τόσους μήνες.

Μου κόβονται τα πόδια μου 
πονάει το ΑΙΣΧΕΙΟ 
και τα παιδιά με πήρανε 
για το νοσοκομείο.

ΓΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΗΣΙΑ
Μου κάνανε ΥΠΕΡΟΧΟ 
και δεν μου βρήκαν κάτι 
και στο ΨΙΘΥΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 
με βρήκαν αεράτη.

Δε φτάνει που πονώ πολύ 
και ποιος να με πιστέψει 
με κόλλησε μια ΓΕΙΩΣΗ 
που μ’ έχει σακατέψει.

Και είναι και ΚΟΛΑΣΤΙΚΗ 
γι’ αυτό καημένη Ζήσω 
μη με ζυγώνεις και πολύ 
μπορεί να σε κολλήσω. 

Μη σκιάζεσαι για μένανε 
καημένη Θανασία 
δε με κολλάει τίποτα 
έχω ΑΝΟΗΣΙΑ.

Βαγγέλης Πετρόπουλος

αρχεία της CIA στη δημοσιότητα και το 1988, που ένας συναγωνιστής του κατόπιν 
αδείας άρχισε να γράφει τα απομνημονεύματά του. Ο Κώστας τιμήθηκε από τις Ελ-
ληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, στη Στρατιωτική Λέσχη Αξιωματικών των Αθηνών, μαζί 
με άλλους 17 επιζώντες την 14η Οκτωβρίου 1994. (βλέπε αναλυτικά εφ. φύλλο 27). 
Στις 29 Οκτωβρίου 2017 σε άρθρο της εφημερίδας Εθνικός Κήρυκας της Νέας Υόρ-
κης υπάρχει αφιέρωμα για τον Κων/νο Κράρα και δύο αξιόλογες φωτογραφίες του, 
η μία ένστολος και η άλλη σαν αντάρτης σαμποτέρ στα βουνά της Ηπείρου. Σας το 
παρουσιάζουμε: 

Κωνσταντίνος Κράρας: Οι αναμνήσεις ενός ομογενή βετεράνου του Β΄ ΠΠ 
(Του Μιχάλη Κακιά 29 Οκτωβρίου, 2017)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. «Ο πόλεμος είναι μία πραγματική κόλαση» 
λέει με τρεμάμενη φωνή ο 96χρονος Κωνσταντίνος Κρά-
ρας, περιγράφοντας στο «Περιοδικό» αναμνήσεις από την 
υπηρεσία του στο θρυλικό Τμήμα Στρατηγικών Υπηρεσι-
ών των Ηνωμένων Πολιτειών, μίας ομάδα ελίτ που δρούσε 
κρυφά σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια του πολέμου, 
το οποίο αργότερα εξελίχθηκε στη σημερινή CIA.

«Μετά την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ», ανέφερε, « 
πήγα εθελοντής στον Αμερικανικό Στρατό όπου εκπαι-
δεύτηκα και το 1943 το Τμήμα Στρατηγικών Υπηρεσιών 
με έστειλε να πολεμήσω στην Ελλάδα για 5 μήνες με κύ-
ρια αποστολή τον αποκλεισμό και ανατίναξη των αυτοκι-
νητόδρομων για να σταματήσουμε τις επικοινωνίες των 
Ναζί όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ ανατινάζαμε και 
γερμανικές συνοδείες χρησιμοποιώντας μπαζούκας. Συ-
νολικά ήμασταν 7 ομάδες, η κάθε μία αποτελούμενη από 
20 με 25 κομάντος, χωρισμένοι ανά τη χώρα. Η δική μου ομάδα δρούσε μετα-
ξύ Πρέβεζας και Ιωαννίνων. Ζούσαμε στα βουνά, κατεβαίναμε εκτελούσαμε μία 
αποστολή και δραπετεύαμε πάλι στα βουνά μέχρι και την επόμενη μας αποστο-
λή. Ζούσαμε και πολεμούσαμε σαν αντάρτες καθώς ήμασταν 20 μόλις άτομα και 
οι Ναζί χιλιάδες. Όλες μου οι αποστολές στον πόλεμο ήταν εξαιρετικά επικίνδυ-
νες, ειδικά όταν ο Χίτλερ διατύπωσε το περίφημο ‘Τάγμα των Κομάντο’, σύμφω-
να με το οποίο οι ειδικές δυνάμεις του εχθρού θα εκτελούνται αμέσως αντί να 
κρατούνται ως αιχμάλωτοι πολέμου. Όμως αυτό δεν μας εμπόδισε και δεν μας 
φόβισε καθόλου για να κάνουμε το χρέος μας.

Ο αθάνατος ηρωισμός που έδειξε ο Ελληνικός στρατός απέναντι στην Γερ-
μανική κατοχή μαζί με το θάρρος και την ψυχή των ομογενών που υπηρέτησαν 
στον Αμερικανικό Στρατό άλλαξαν τον τρόπο που έβλεπαν τους Έλληνες στην 
τότε Αμερική των μεγάλων φυλετικών διακρίσεων, άρχισαν να τους σέβονται 
και να τους θαυμάζουν. Στα μάτια τους δεν ήμασταν πια οι φτωχοί και αδύναμοι 
άνθρωποι που απλά έψαχναν δουλειά για να επιβιώσουν, τώρα ήμασταν ήρωες 
βγαλμένοι από την ένδοξη Ελληνική Ιστορία. Είμαι πολύ υπερήφανος που συνέ-
βαλα και εγώ όσο μπορούσα στον τερματισμό των φυλετικών διακρίσεων απέ-
ναντί μας» τονίζει με μεγάλη συγκίνηση.

Χουλιγκάνος ’70ς (παλιά καραβάνα)

Από τον στολισμό του χωριού

Άκουσε ότι θα βρέξει και έλαβε τα μέτρα της (κυρία!!!)

Να σημειωθεί ότι ο Κωνσταντίνος Κράρας γεννήθηκε το 1921 στην Ναύπακτο 
και μετανάστευσε στην Αμερική σε ηλικία 17 ετών. Μετά τον πόλεμο παντρεύ-
τηκε, έκανε οικογένεια και για πολλά χρόνια εργάστηκε σε εστιατόρια στην κο-
μητεία Μπερκς και Γουίλγουντ, Νέας Ιερσέης. Σήμερα εξακολουθεί να εργάζεται 
στο White Star Tours στο Σίλινγκτον μαζί με τον γιο του Χρήστο. Αποτελεί ενεργό 
μέλος της AHEPA και της κοινότητας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην 
πόλη Ρίντινγκ Πενσυλβάνιας, με την πίστη να αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στη 
ζωή του.

«Η βαθιά μου πίστη στον Θεό» είπε, «με βοήθησε να επιβιώσω και να αντέξω τις 
κακουχίες του πολέμου».

Η Στέλλα, η σύζυγός του επί 65 χρόνια, πέθανε πριν από μερικά χρόνια. 
«Ήμασταν μαζί 24 ώρες την ημέρα», λέει με συγκίνηση. «Εργαζόμασταν μαζί, 
τρώγαμε μαζί, κάναμε τα πάντα μαζί. Αυτό είναι και το μυστικό ενός ευτυχισμέ-
νου γάμου».

Ο Κωνσταντίνος Κράρας, 
Βετεράνος Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου με την στολή 
του θρυλικού Τμήματος  

Στρατηγικών Υπηρεσιών 
των Ηνωμένων Πολιτειών
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ΓΑΜΟΙ
• Στις 17 Ιουνίου το 2017 τελέστηκε ο πολιτικός 

γάμος στο Δημαρχείο του Πότσνταμ Γερμανίας της 
Μαρίας Κατιρτζίδου (κόρη της Λαμπρινής Τριψά-
νου) και του Χριστόφ Χάουζερ. 

Η εφημερίδα εύχεται να ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ
• Στις 7 Νοεμβρίου 2017 απεβίωσε στην Πάτρα 

σε ηλικία 82 ετών ο Βασίλειος Ιω. Ανδρεόπουλος. Η 
νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη στις 10 Νοεμβρίου 
2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, 
όπου ετάφη.

• Στις 12 Δεκεμβρίου 2017 απεβίωσε στην Αθήνα 

Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το ετήσιο μνημό-
συνο του Ιωάννη Τριψάνου.

• Στις 17 Δεκεμβρίου 2017 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 40-ήμερο μνη-
μόσυνο του Βασιλείου Ιω. Ανδρεόπουλου.

Η εφημερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο Θεός.

Η ΕΛΑΤΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΗΣ
Στις 5 Δεκεμβρίου 2017 

έφυγε από τη ζωή ο Ασημά-
κης Δημόπουλος, μετά από 
πολύμηνη ταλαιπωρία. Ο Αση-
μάκης ήταν γνωστός σε όλη 
την Ναυπακτία με το μικρό 
του όνομα, αλλά πιο πολύ 
ήταν ο άνθρωπος της Ελα-
τούς. Εκτός από Πρόεδρος 
του Τ.Δ. Ελατούς και από κα-
φετζής ήταν ο «κλειδοκράτορας» του χωριού. Φρόντι-
ζε για τα περισσότερα σπίτια των Ελατιωτών που ξε-
χειμώνιαζαν στην «πόλη», μακράν του χωριού· ήταν ο 
πιστός φύλακας. Στο καφενεδάκι ήταν η παρέα όποιου 
ξεπέζευε στο χωριό. Ζεστός καλοσυνάτος άνθρωπος, 
αγόγγυστα υπέφερε από αυτή τη θανάσιμη εν τέλει 
ασθένεια. Θα λείψει από την Ελατού αλλά και από την 
φίλη του την Τερψιθέα. Αιωνία η μνήμη του!

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

η Αριστέα χήρα Βασ. Κοϊτσάνου. Η νεκρώσιμη ακο-
λουθία ετελέσθη την επομένη στον Ιερό Ναό Αγίας 
Τριάδας Χολαργού και η ταφή αυθημερόν στο Κοιμη-
τήριο Τερψιθέας Ναυπακτίας.

Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 15 Οκτωβρίου 2017 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 

Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 40-ήμερο μνημόσυνο 
της Μαγδαληνής Απ. Τρίψια.

• Στις 22 Οκτωβρίου 2017 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το τρίχρονο μνημό-
συνο του Παναγιώτη Θεμ. Τρίψια.

• Στις 5 Νοεμβρίου 2017 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 6-μηνο μνημόσυνο του 
Ταξιάρχη Σερέτη.

• Στις 5 Νοεμβρίου 2017 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Παναγίτσας στο Γέρακα Αττικής το τρίχρονο μνημό-
συνο της Χρυσάνθης Θανασέλου.

• Στις 18 Νοεμβρίου 2017 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
των Αγγέλων του Α΄ Κοιμητηρίου Πατρών το ετήσιο 
μνημόσυνο της Πηνελόπης Μιχ. Μούρτου.

• Στις 19 Νοεμβρίου 2017 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας 2-χρονο μνημόσυνο του 
Ηλία Κράρα.

• Στις 26 Νοεμβρίου 2017 ετελέσθη στον Ιερό 

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ

 Η Μαρία Αθ. Θανασέλλου πέρασε και φοι-
τά στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών των ΤΕΙ 
Ηρακλείου Κρήτης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 Η κα Χριστίνα Τριψάνου προσέφερε ένα 
ποσό στο Σύλλογο Τερψιθεατών στη μνήμη Τασίας 
Μακρή και Μαγδαληνής Τρίψια.

Η περίοδος των Χριστουγέννων έχει ξεχωρι-
στή σημασία για όλους μας, αλλά ακόμη πε-

ρισσότερο για τα παιδιά. Έχει πολλά πνευματικά 
νοήματα στα οποία αξίζει να σταθούμε:

Α. Το νόημα του «δίνω», της προσφοράς. 
Μία από τις πιο βαθιές έννοιες των Χριστουγέν-
νων αποτελεί εκείνη της προσφοράς. Η ανιδιοτε-
λής προσφορά αγάπης, φροντίδας και η παροχή 
υλικών και συναισθηματικών αγαθών προς τον 
συνάνθρωπο είναι μια έννοια, την οποία συχνά οι 
ρυθμοί της καθημερινότητας δεν μας επιτρέπουν 
να ακολουθούμε. Μπορούμε να μιλήσουμε στα 
παιδιά για το συναίσθημα του να «δίνω, χωρίς να 
περιμένω αντάλλαγμα» που είναι βασική διδασκα-
λία της χριστιανικής μας πίστης.

Β. Το νόημα του «παίρνω», γιατί παίρνουν 
το δώρο. Εδώ, εκείνο στο οποίο θα πρέπει να 
δώσουμε σημασία είναι ο λόγος για τον οποίο 
το παιδί θα λάβει ένα δώρο. Συνήθως, τα παιδιά 
συνδυάζουν τα δώρα ως ανταμοιβή για μια καλή 
πράξη. Τα δώρα όμως των Χριστουγέννων δεν 
αντιστοιχούν σε μια «καλή πράξη». Είναι ευκαιρία 
να κατανοήσουν ότι το δώρο προσφέρεται από 
καρδιάς και συμβολίζει την έμπρακτη αγάπη και 
την έγνοια του ενός για τον άλλον. Μπορούμε να 
συζητήσουμε με τα παιδιά για τα δώρα που έφε-
ραν οι τρείς μάγοι στον Χριστό, με αφορμή την 
γέννησή Του. Δεν περίμεναν κάποιο αντάλλαγμα, 
αντίθετα η πράξη τους ήταν πράξη αληθινής αγά-
πης και αναζήτησης του Χριστού. 

Γ. Το νόημα της ενότητας της οικογένειας. 
Την περίοδο των εορτών, η οικογένεια συνηθίζει 
να συγκεντρώνεται όλη μαζί για να γιορτάσει τη 
γέννηση του Χριστού. Μικροί και μεγάλοι παραμε-
ρίζουν, για λίγες ημέρες, τις υποχρεώσεις τους και 
φροντίζουν να ζήσουν στιγμές θαλπωρής με τα 
αγαπημένα τους πρόσωπα. Συχνά, οι αντιξοότητες 
της ζωής δεν μας αφήνουν να χαρούμε τις στιγ-
μές και αυτό μεταφέρεται και στην ψυχολογία των 
παιδιών. Αναφέροντας το παράδειγμα της γέννη-

σης του Χριστού και των δυσκολι-
ών που συνάντησαν μέχρι να βρουν 
καταφύγιο στη φάτνη, μπορούμε να 
διδάξουμε στα παιδιά ότι η ενότη-
τα της οικογένειας παραμένει πάντα 
μέσα στις καρδιές μας, όσο δύσκο-
λες και αν είναι οι συνθήκες που 
χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε κάθε 
φορά στη ζωή μας.

Δ. Το νόημα της μεταδοτικό-
τητας του πνεύματος των Χρι-
στουγέννων. Την παραμονή των 
Χριστουγέννων, κυρίως παλιότερα, 
οι δρόμοι γέμιζαν παιδιά, τα οποία επισκέπτονταν 
τα γειτονικά σπίτια, για να τραγουδήσουν τα κάλα-
ντα, ενημερώνοντας για το γεγονός της γέννησης 
του Χριστού. Ένα χαρμόσυνο γεγονός, το οποίο 
σημασιολογικά φέρει μαζί την ελπίδα ενός καλύ-
τερου μέλλοντος. Τα παιδιά υμνώντας τη γέννηση 
του Χριστού γεμίζουν χαρά, ενέργεια και προσμο-
νή για το αύριο. Όπως το λαμπερό αστέρι της Βη-
θλεέμ, που με το φως του ανήγγειλε σε όλο τον 
κόσμο τη γέννηση του Χριστού, θα μπορούσαμε 
να πούμε πως και τα παιδιά, με τον θόρυβο των 
τρίγωνων μουσικών οργάνων και τους ψαλμούς, 
μεταδίδουν μέχρι και σήμερα τη γέννηση της χα-
ράς και ελπίδας. Και το πνεύμα των Χριστουγέν-
νων, μεταδίδεται σε κάθε σπίτι.

Ε. Το νόημα της ύπαρξης του πραγματικού 
Άγιου Βασίλη. Τα Χριστούγεννα συνδέονται και 
με την ύπαρξη του ενός «καλού» γέροντα Αγίου, 
ο οποίος αφήνει δώρα κάτω από το χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο. Πίσω από τη μορφή του Άγιου 
Βασίλη, κρύβεται ένα φιλάνθρωπο πρόσωπο. Στον 
δυτικό κόσμο, η φιγούρα του Αγίου είναι βασισμέ-
νη στη ζωή του Αγίου Νικολάου, ενώ στη χώρα 
μας βασίζεται στον Μέγα Βασίλειο από την Και-
σαρεία. Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να διδάξουμε στα 
παιδιά το βίο του πραγματικού Αγίου Νικολάου 
ή Αγίου Βασιλείου, που δεν έχει καμία σχέση με 

την παχύσαρκη κόκκινη καρικατούρα 
που διαφημίζετε κάθε χρόνο αυτές 
τις ημέρες. Και μαζί να υπογραμμί-
σουμε στα παιδιά ότι ο σύγχρονος 
τρόπος ζωής μάς απομακρύνει από 
τις πνευματικές αξίες, οι οποίες όμως 
είναι βασικές για την ανατροφή των 
παιδιών τους. Τα Χριστούγεννα εί-
ναι μια περίοδος που μπορούμε να 
αρπάξουμε την ευκαιρία και να επα-
ναφέρουμε στα παιδιά, αλλά να θυ-
μηθούμε και οι μεγάλοι, τις αξίες της 
αγάπης, της θυσίας και της βοήθειας 

προς τον συνάνθρωπο.
Ας ζήσουμε και φέτος, παιδιά και μεγάλοι, το 

πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων. Και ας θυ-
μόμαστε ότι κανένα δώρο δεν ικανοποιεί περισ-
σότερο την ψυχή μας, από το χαρμόσυνο μήνυμα 
που ακούστηκε από τα χείλη του αγγέλου, μια άγια 
νύχτα εκεί στη Βηθλεέμ,: «Σας φέρνω πολύ χαρού-
μενα νέα. Σήμερα γεννήθηκε για χάρη σας Σωτή-
ρας» (Λουκ. β΄, 10-11).

Πηγή: paidorama.com

Ο Θεός να ευλογεί όλους σας. Καλά και ευλογημένα 
Χριστούγεννα και καλή χρονιά.

π. Νεκτάριος

Τη στήλη επιμελείται ο π. Νεκτάριος Γκολιόπουλος, Μοναχός της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου

Πώς να διδάξουμε σήμερα στα παιδιά και στα εγγόνια μας 
το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων.
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ΨΩΜΙ ΜΠΟΜΠΟΤΑ

Α ξίζουν στον Σύλλογο του χωριού μας συγ-
χαρητήρια που, με τις όποιες δυσκολίες 
υπάρχουν στη σημερινή ελληνική πραγμα-

τικότητα, συνεχίζει, μεταξύ πολλών άλλων εκδηλώ-
σεων που διοργανώνει, κάθε Αύγουστο, ν’ αναβιώνει 
τα «ξεφλουδίσια» ή, όπως τά ’λεγαν οι παλιοί, «ξε-
μπουλτσίσματα». Οι σημερινοί νέοι βρίσκουν έτοιμα 
τα καλαμπόκια και διασκεδάζουν, σαν σε πανηγύρι, 
«ξεμπουλτσίζοντας» τα καλαμπόκια.

Το καλαμπόκι ή, όπως λέγεται, αραβόσιτος, ήρθε 
στην Ευρώπη τους τελευταίους αιώνες και, συγκεκρι-
μένα, εισήχθη από τον Φερνάνδο Κορτές το 1519. 
Από την Αίγυπτο και την Αραβία έφτασε και στην 
Ελλάδα και, αφού το έφεραν οι Άραβες, ονομάζεται 
και αραβόσιτος (σίτος Αράβων). Το καλαμπόκι, σε 
σχέση με το στάρι, είχε περισσότερο κόπο μέχρι να 
γίνει ψωμί, όμως, λόγω της μορφολογίας του εδάφους 
στις ορεινές περιοχές, ήταν ευκολότερη η καλλιέργειά 
του. Στον κάμπο, όλες οι καλλιέργειες είναι εύκολες 
ενώ στα χωράφια των ορεινών περιοχών είναι όλα 
δύσκολα. Στο χωριό μας η καλλιέργεια του καλαμπο-
κιού μεγάλωσε γενιές και γενιές. Το σταρένιο ψωμί, το 
«καθάριο», ήταν δυσεύρετο για το μεγαλύτερο μέρος 
του ορεινού πληθυσμού. Φρόντιζαν οι νοικοκυρές να 
’χουν σταρένιο αλεύρι για τις λειτουργιές, να ζυμώ-
νουν ψωμί τις γιορτινές μέρες, ν’ ανοίγουν φύλλα για 
τις πίττες, για τις χυλοπίττες, τον τραχανά, κουλουρά-
κια, χαλβά κ. ά. Για να το κάνουν οικονομία το σταρέ-
νιο αλεύρι, πολλές φορές το ανακάτευαν με καλαμπο-
κίσιο. Αν τύχαινε, δε, και είχαν αλεύρι και από άσπρο 
καλαμπόκι (το λεγόμενο δόντι του αλόγου), ακόμα 

καλύτερα. Όμως στη λειτουργιά δεν γινόταν πρόσμει-
ξη. Ο Χριστός ευλόγησε «τον σίτον, τον οίνον και το 
έλαιον». Επομένως, η μπομπότα ήταν αλειτούργητη. 
Οι παπάδες εκείνης της εποχής εξασφάλιζαν καθάριο 
ψωμί από τις λειτουργιές (πρόσφορα), αφού βέβαια 
έπαιρναν και ανάλογο σιτάρι μετά το αλώνισμα, δε-
δομένου ότι τότε δεν είχαν μισθό και ζούσαν με ό,τι 
τους έδιναν οι χωριανοί. Με τα κόλλυβα μοίραζαν και 
τα ψυχούδια, που τόσο άρεσαν στα παιδιά, αφού ήταν 
από σταρένιο αλεύρι. Σήμερα, με τα κόλλυβα μοιρά-
ζουν τσουρεκάκια ή κέϊκ ή άλλα βουτήματα.

Όμως το καλαμπόκι μέχρι να γίνει ψωμί ή χαμο-
κούκι, είχε πολύ μόχθο. Οι χωριανοί διάλεγαν τις πιο 
κατάλληλες λακούλες, να’ χει πρόσβαση το νερό. Το 
όργωναν και με το τσαπί γινόταν η σπορά, με καλό 
σπόρο και όχι όπως τα σήμερα, μεταλλαγμένο. Στο 
χωράφι έπρεπε να’ χουν βάλει και κοπριά. Έτσι, κατά 
τον Απρίλιο και τον Μάϊο έσπερναν το καλαμπόκι. 
Όταν φύτρωνε και γινόταν 20 με 30 πόντους, άρχιζε 
το σκάλισμα και το αραίωμα για να δυναμώνει. Συνή-
θως μετά το Πάσχα άρχιζαν και τα ποτίσματα. Με τη 

σπορά κανόνιζε ο νεροφόρος πότε θα ποτίσει ο κάθε 
χωριανός το χωράφι του. Όλες αυτές οι δουλειές γί-
νονταν με ευχαρίστηση. Όταν, δε, είχε φεγγάρι και 
δεν χρειάζονταν το φανάρι, ήταν σωστό πανηγύρι• το 
τραγούδι ακουγόταν μέχρι το χωριό: «Σειώνται Ζαχα-
ρούλα μ’ τα δέντρα, σειώνται και τα κλαριά…».

Προτού δέσουν τα καλαμπόκια στην καλαμιά, γι-
νόταν το «κουτσοκόρφημα». Έκοβαν το πάνω μέρος 
πριν ξεσταχιάσουν, για να δυναμώνει ο καρπός. Όταν, 
πια, έδενε ο καρπός και ήταν για το μύλο, άρχιζε η 
συγκομιδή. Αυτό γινόταν στα μέσα Αυγούστου, αλλά 
πολλές φορές έβγαινε κι ο Αύγουστος, αν είχε αργή-
σει η σπορά. Πριν σκληρύνει ο καρπός έκοβαν καλα-
μπόκια και τα ’ψηναν στα καλύβια, στο χωράφι ή το 
σπίτι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ άναβαν φωτιές για 
να ψήσουν τα καλαμπόκια, αλλά και για να κάψουν τις 

καλαμιές, δεν υπήρχαν πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές είναι 
καινούρια μόδα, η οποία ίσως να οφείλεται και στην 
τεχνολογία και την οικοπεδοποίηση. Το καλαμπόκι, 
επίσης, το έβραζαν στο κακάβι και, κατόπιν, του έβα-
ζαν αλάτι για να φάνε και να χορτάσουν την πείνα 
τους, όπως και τον χειμώνα, με το καλαμπόκι έκαναν 
«καρκατσέλες», αυτό που τώρα λένε «ποπ-κορν».

Όταν, πια, έφτανε ο καιρός της συγκομιδής, μά-
ζευε η κάθε φαμελιά τα καλαμπόκια από τις καλα-
μιές, αφού είχαν ωριμάσει πολύ καλά, τα στοίβαζαν 
σ’ ένα χώρο όλα μαζί και μαζεύονταν να τα «ξεφλου-
δίσουν», άρχιζε, δηλαδή, το «ξεμπούλτσιασμα». Τα 
«ξεφλουδίσια» ήταν ένα πραγματικό πανηγύρι. Εκτός 
από τη φαμελιά, βοηθούσαν και άλλοι χωριανοί. Τη 
μια μέρα βοηθούσαν τον ένα, την άλλη τον άλλο. Εκεί 
τους φίλευαν πίττες, τηγανίτες, χαλβά, ό,τι μπορού-
σαν και πρόφταιναν να ετοιμάσουν οι νοικοκυρές. Τα 
φλέσουρα που έβγαζαν για να μείνει το καλαμπόκι, τα 
χρησιμοποιούσαν οι άνδρες για να ετοιμάζουν τσιγά-
ρα με τον καπνό. Τα λεπτά φύλλα είναι κατάλληλα και 
είναι και αντοχής. Τα υπόλοιπα, όπως και οι καλαμιές, 
ήταν καλή τροφή για τα ζώα ή και προσάναμμα στη 
φωτιά. Τις φούντες, τα «μουστάκια» του καλαμπο-
κιού, τις χρησιμοποιούσαν τα κοριτσάκια για μαλλιά 
στις πάνινες κούκλες τους.

Μετά τα «ξεφλουδίσια» γινόταν το στούμπισμα 
και μαζευόταν ο καρπός καθαρός. Τον έβαζαν σε 
τσουβάλια από λινάτσα (δεν υπήρχαν τότε πλαστικά) 
και ανάλογα με το πόσα «κ’βέλια» έβγαζε η κάθε φα-
μελιά (το κάθε «κ’βέλι» ήταν 30 οκάδες), υπολόγιζαν 
ως πότε θα περάσουν, αν θα βγάλουν το χειμώνα, μέ-
χρι την Άνοιξη ή θα χρειαστεί να πάρουν καλαμπόκι 
από Ρουμανία ή Αμερική, που ερχόταν με καράβια, 
συνήθως στον Πειραιά, κατόπιν παραγγελίας της 
κάθε … κυβέρνησης. Στην Κατοχή έφτασε ο κόσμος 
ν’ αλέθει και τα κοτσάνια και πολλές φορές με πρό-
σμειξη με βελανίδια για να κάνει ψωμί.

Αφού τελείωναν, έπρεπε να το πάνε στο μύλο να 
το αλέσουν. Ο μυλωνάς έπαιρνε το «ξάϊ» και το υπό-
λοιπο έπρεπε η νοικοκυρά να το κοσκινίσει για να 
δώσει το πίτουρο στο γουρούνι, αν είχαν. Με το πί-
τουρο, επίσης, αφού το έβραζαν, έλουζαν τα μωρά για 
να φύγει η νινίδα, που πολλές φορές είχε διαπυηθεί 
από μόλυνση και προσπαθούσαν οι μάνες με πιτου-
ρόνερο να την καθαρίσουν.

Όπως αναφέρθηκε, το καλαμπόκι είναι κίτρινο και 
λευκό. Περισσότερο ήταν το κίτρινο. Το καλαμπόκι 
είναι σπουδαία τροφή και για τις κότες. Γι’ αυτό στα 
χωράφια έβαζαν και «σκιάχτρα» για να μην το τρώ-
νε τα πουλιά. Στη δε αποθήκη, υπήρχε ο φόβος των 
ποντικιών.

Με το αλεύρι οι νοικοκυρές ζύμωναν το ψωμί. Αν 
είχαν προζύμι από σταρένιο αλεύρι (το προζύμι γίνε-
ται μόνο με σταρένιο αλεύρι), το ’ψηναν κανονικά στη 
γάστρα. Όμως, τις περισσότερες φορές, ετοίμαζαν 
το χαμοκούκι, τον αζυμίτη. Με αλεύρι, νερό κι αλάτι, 
ετοίμαζαν ένα ψωμάκι, σχετικά λεπτό και, αφού κα-
θάριζαν το τζάκι, τη γωνιά, από τη στάχτη, έστρωναν 
φύλλα από «κουτσ’πιά» και τα σκέπαζαν πάλι με φύλ-
λα. Με την καυτή στάχτη και τα ξύλα που είχαν γίνει 
κάρβουνα, έψηναν την μπομπότα. Ζεστή αυτή η μπο-
μπότα, με τυρί για προσφάϊ, είναι πολύ νόστιμη. Όταν 
ξεραινόταν, το γνωστό «ξεροκόμματο μπομπότας», 
σ’ αλλοτινούς δύσκολους καιρούς, το ’βαζαν σε ένα 
πιάτο βαθύ, τσίγκινο, με γάλα ζεστό και γινόταν η πε-
ρίφημη νόστιμη «τριψιάνα». Ακόμη, ετοίμαζαν και την 
κουρκούτη, τη γνωστή μαμαλίγκα ή κατσαμάκι, που, 
αν είχε λάδι μέσα, ήταν πιο νόστιμη.

Όταν ήταν νηστεία ή δεν είχαν τυρί και γάλα, για 
προσφάϊ χρησιμοποιούσαν «γμαροτύρι», το οποίο 
ήταν αλάτι ανακατεμένο με ρίγανη. Ακόμη και ο ιστο-
ρικός Φιλήμων αναφέρει ότι οι στρατιώτες και οπλαρ-
χηγοί σιτίζονταν με χαμοκούκι, όταν το είχαν κι αυτό.

Οι νοικοκυρές με το μπομποτάλευρο ετοίμαζαν 
και την μπαπανάτσα: έφτιαχναν έναν πηχτό χυλό με 
το αλεύρι και λίγο λάδι, αν είχαν, και έβαζαν στο ταψί 
μία στρώση από το μισό χυλό, κατόπιν τοποθετού-
σαν διάφορα χόρτα ψιλοκομμένα, ανάλογα με την 
εποχή και, αν δεν ήταν νηστεία, έβαζαν και τυρί φέτα 
και, από πάνω, μία στρώση από τον υπόλοιπο χυλό. 
Έβαζααν το ταψί στο τζάκι, το σκέπαζαν με τη γά-
στρα και τη ζεστή χόβολη και τα ξύλα να καίνε και, σε 
περίπου μία ώρα, η μπαπανάτσα ήταν έτοιμη.

Ο λαός μας λέει: «Την υγειά μας να ’χουμε κιας 
είναι μπομπότα και κρεμμύδι».

Και του χρόνου με υγεία στα «ξεφλουδίσια»!

Βασιλική Σαλούρου-Τροβά

Μαμαλίγκα

Μπομπότα

Μπομπότα

Στούμπισμα, Ραβδισμός
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Τ ο έθιμο του πρoξενιού και των προσυμφωνη-
μένων γάμων χρονολογείται αρκετές εκατο-
ντάδες χρόνια. Τον παλιό (καλό;) καιρό κατά 

κανόνα οι γυναίκες απαγορευόταν να «κοινωνικοποι-
ηθούν» στο βαθμό εκείνο που θα τους επέτρεπε να 
βρουν το μέλλοντα σύζυγό τους μόνες τους. Έτσι το 
προξενιό ήταν ένας τρόπος να ξεπεραστούν οι προ-
κλήσεις της εξεύρεσης συντρόφου. 

Ωστόσο, ο ρόλος των ανδρών και πολύ περισ-
σότερο των γυναικών έχει εξελιχθεί με την πάροδο 
τoυ χρόνου. Οι γυναίκες έχουν πλέον την επιλογή να 
βρουν την αγάπη και τον έρωτα μόνες τους χωρίς να 
της τον υποδείξουν από το οικογενειακό η φιλικό πε-
ριβάλλον. 

Στον Καναδά, στην Αμερική και γενικά στο δυτι-
κό κόσμο υπάρχει ένα στίγμα που συνδέεται με το 
προξενιό και τους προσυμφωνημένους γάμους. Εν 
τούτοις πολύ συχνά υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ του 
προξενιού και των αναγκαστικών γάμων. 

Με τους αναγκαστικούς γάμους επιβάλλεται ως 
επί το πλείστον σε νεαρές γυναίκες να νυμφεύουν με-
γαλύτερους –πολύ μεγαλύτερους σε ορισμένες περι-
πτώσεις– σε ηλικία άνδρες. Στο προξενιό δεν υπάρχει 
εξαναγκασμός. Μια νεαρή γυναίκα μπορεί ανοιχτά να 
συμφωνήσει να παντρευτεί έναν άντρα που της τον 
προξενέψουν όπως ακριβώς μια σύγχρονη γυναίκα 
στο δυτικό κόσμο μπορεί να παντρευτεί έναν άνδρα 
που γνώρισε σε ένα ραντεβού στα τυφλά που κανό-
νισε μια φίλη της. Η διάκριση αυτή μεταξύ προξενιού 
και καταναγκαστικού γάμου πρέπει να γίνει σαφής. 
Οι γάμοι από προξενιό έχουν την πλήρη ελεύθερη 
συγκατάθεση και των δύο ατόμων που παντρεύονται. 

Φυσικά υπάρχουν περιπτώσεις που η «συγκα-
τάθεση» της γυναικάς αποστάζεται με ψυχολογικό 
εξαναγκασμό από το περιβάλλον και την οικογένεια 
της νύφης. Υπάρχουν αμέτρητες περιπτώσεις που η 
γυναίκα κυρίως (αλλά και ο γαμπρός σε άλλες περι-
πτώσεις) δέχτηκε να παντρευτεί κάποιον με το ζόρι. 
Γιατί της είπαν «ποιος άλλος θα σε πάρει;» «μήπως 
έχεις τη προίκα να βρεις καλλίτερο;», «να παντρευ-
τείς γιατί μεγάλωσες και έχουν και οι αδελφές σου 
σειρά», «είναι κάλος ο γαμπρός και έχει αρκετά να 
σε ζήσει», «Θα τον αγαπήσεις με το καιρό», «όταν 
μπαίνει μέσα η φτώχια απ τη πόρτα η αγάπη βγαίνει 
απ το παράθυρο». 

Ο «εξαναγκασμός» αυτός πάντα συμπεριλάμβα-
νε το στοιχειό του αντιλόγου. «Μα δεν τον αγαπώ», 
«Εγώ έχω δώσει τη κάρδια μου αλλού», «δεν θέλω 
κάποιον που έχει στο μάτι την προίκα μου», «Καλ-
λίτερα μ αυτόν που θέλω και φτωχή πάρα πλούσια μ 
αυτόν που αντιπαθώ». Δηλαδή ο γάμος με προξενιό 
διαφέρει απ τον αναγκαστικό γάμο που σε ορισμένες 

κοινωνίες προσυμφωνείτε όταν το ζευγάρι είναι ακό-
μη μικρά παιδιά χωρίς να έχουν καν λόγο. 

Στη σημερινή κοινωνία του 2017 βλέπουμε μια 
επάνοδο στη πρακτική του προξενιού/γνωριμίας που 
είχε εγκαταλειφτεί τις τελευταίες δεκαετίες. Παρά την 
ελευθερία των νέων να βγαίνουν και να γνωρίζονται 
μεταξύ τους, εργασιακοί περιορισμοί παντός είδους 
τους εμποδίζουν να γίνουν ζευγάρι. Παραδείγματος 
χάριν πολλοί οργανισμοί δεν επιτρέπουν “Dating” να 
βγαίνουν μαζί σαν ζευγάρι συνάδελφοι στην ίδια δου-
λειά και πολύ περισσότερο όταν ο ένας είναι προϊ-
στάμενος η υφιστάμενος. Ο προϊστάμενος μπορεί να 
κατηγορηθεί, αν η σχέση δεν πάει καλά, ότι εκβίαζε 
την υφιστάμενη να ενδώσει σεξουαλικά και αντιλαμ-
βάνεστε τις επιπλοκές. 

Η φεμινιστική προπαγάνδα που ανήγαγε ένα απλό 
φλερτ, η πρόταση «να βγούμε έξω», σε σεξουαλική 
παρενόχληση έκανε πολλούς οργανισμούς να υιοθε-
τήσουν αυστηρές διαδικασίες που στην ουσία κά-
νουν τους εργαζόμενους τρομερά διστακτικούς να 
ρισκάρουν έστω και ένα ραντεβού. Ο φόβος ότι και 
ο οργανισμός ακόμα μπορεί να κατηγορηθεί και να 
βρεθεί ένοχος ότι δεν έκανε αρκετά να προστατέψει 
το άτομο που παραπονείται για σεξουαλική παρενό-
χληση είχε τεράστιο αντίκτυπο στο να δημιουργή-
σει «μηδενική ανοχή στα ειδύλλια εντός γραφείου». 
Στρατευμένοι απαγορεύεται για παράδειγμα να έχουν 
σχέσεις μεταξύ τους με κίνδυνο να απολυθούν αν 
ανακαλυφθούν. Ακόμη και το πατροπαράδοτο Χρι-
στουγεννιάτικο πάρτι που έδινε την ευκαιρία σε εργα-
ζόμενους να συναντηθούν κοινωνικά χτυπήθηκε έτσι 

που πολλοί οργανισμοί το κατάργησαν απ το φόβο 
ότι η λιγότερο ελεγχόμενη συμπεριφορά μετά κάποια 
ποτά στην ατμόσφαιρα ενός πάρτι εγκυμονεί κινδύ-
νους. Συμπερασματικά καταντήσαμε να έχουμε πολλά 
μοναχικά άτομα μέσα στο πλήθος χωρίς μεγάλες επι-
λογές να βρουν σύντροφο. 

Το προξενιό δεν λέγεται πια προξενιό αλλά γνωρι-
μία, «γρήγορο ραντεβού» (Speed dating), Γνωριμίες σε 
ιστοσελίδες (on line dating), και φίλους με δικαιώματα 
(friends with benefits). Σήμερα θα σταθώ μόνο στις 
γνωριμίες όταν τρίτοι αναλαμβάνουν να συστήσουν 
δυο άτομα σε ηλικία γάμου, να «τους γνωρίσουν» και 
ότι ήθελε προκύψει. 

Οι γνωριμίες-προξενιά συμβαίνουν συχνότερα 
μέσα στην ίδια πολιτισμική ή θρησκευτική ομάδα. Η 
κουλτούρα ενός λαού, ας πούμε του Ελληνικού, για να 
επιβιώσει και να διατηρηθεί στη ζωή ιδιαίτερα μέσα 
στο αμερικανικό χωνευτήρι χρειάζεται γάμους που 
και τα δυο άτομα του ζευγαριού είναι από την ίδια 
κουλτούρα. Έτσι λοιπόν για να διευκολυνθεί η κατά-
σταση, και να αυξηθούν οι γάμοι της ίδιας κουλτού-
ρας, κατά κάποιο τρόπο επιβάλλεται η μέθοδος της 
γνωριμίας/προξενιού.

Προξενητές μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, αλλά 
συνήθως είναι γυναίκες που οδηγούν την πρωτοβου-
λία. Οι γυναίκες παίζουν επίσης έναν πιο σημαντικό 
ρόλο στην πορεία της διαδικασίας προς τα εμπρός, 
δεδομένου ότι τελικά είναι η γυναίκα που πρέπει να 
συμφωνήσει και να αποδεχτεί την ανδρική πρόταση. 
Οι γυναίκες σήμερα είναι πιο απαιτητικές απ το πα-
ρελθόν. Η πειθήνια αποδοχή του συζύγου που της 
προσέφερε κάποτε ο μπαμπάς, ο αδελφός, ο συγγε-
νής τέλος πάντων, είναι ένα πράγμα του παρελθόντος. 
Οι γυναίκες συνήθως απαιτούν, (περισσότερο απ 
τους άνδρες) συγκεκριμένα προσόντα που πληρούν 
τα πρότυπα και τις προσδοκίες τους.

Στις κουλτούρες που υπάρχει έντονα το προξενιό/
γνωριμία σαν μέθοδος εύρεσης συντρόφου υπάρχει 
επίσης και το πιστεύω ότι η αγάπη μπορεί να καλλι-
εργηθεί και να εξελιχθεί με το χρόνο ενώ ο έρωτας 
πριν απ το γάμο μπορεί να εξατμιστεί. Τα ανθρώπινα 
συναισθήματα δεν είναι μια επ ακριβής επιστήμη που 
μετράται στο εργαστήριο. Ποικίλουν, είναι υποκείμενα 
καταστάσεων και περιπτώσεων που μπορεί να έχουν 
εκ διαμέτρου αντίθετο αποτέλεσμα απ τα πιστεύω 
του καθενός. «Έρως ανήκατε μάχαν» αλλά μη προεξο-
φλείτε ότι ο αναχρονιστικός για πολλούς θεσμός της 
προξενιάς πέθανε, ζει και βασιλεύει και στις μέρες μας. 

Εις την επόμενη έκδοση τα σπουδαία
Γιώργος Γκέκας

Απόψεις και σχόλια ευπρόσδεκτα στο 
greek4all2017@gmail.com

Το Προξενιό
Γράφει ο Καθηγητής Δόκτωρ Γιώργος Γκέκας

Οι Κοζωναίοι στο Λαογραφικό Μουσείο με τον Πρόεδρο 
του Πολιτιστικού Κεντρου Τερψιθέας κ. Αρ. Βλάχο

Οι Κοζωναίοι μπροστά στη βρύση Κ. Λ. Κοζώνη 
στο Βλαχόρεμα

Σ τις 29 και 30 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των όπου γης Κο-
ζωναίων στη γενέτειρά τους, την Τερψιθέα. Η συνάντηση τείνει να γίνει θε-

σμός, είναι η 3η ή η 4η που γίνεται; Από όλη τη Γη, από την Αμερική, από το 
Βέλγιο, από την Αθήνα, από τη Ναύπακτο ξεκίνησαν για να κάνουν προσκύνημα 
στην Τερψιθέα. Η Μέκκα των Κοζωναίων είναι η Τερψιθέα. Παρευρέθησαν:

Από Σικάγο:
–  Οικογένεια Χαράλαμπου (Μπομπ) Λ. Κοζώνη με σύζυγο και με την κόρη και 

τον γιό Λουκά με την γυναίκα του
–  Οικογένεια Δημήτρη Λ. Κοζώνη με την σύζυγο, με τον γιό Λουκά και τις 2 κό-

ρες τους γαμπρούς και τον εγγονό
–  Οικογένεια Ελένης Λ. Κοζώνη με τον σύζυγο και με την οικογένεια της κόρης 

με τα πέντε εγγόνια
–  Οικογένεια Φαίης Λ. Κοζώνη με 

τον σύζυγο 
–  Οικογένεια Μαρίας Λ. Κοζώνη 

με τον σύζυγο 
Από Βρυξέλλες:
–  Κωστής Λ. Κοζώνης με τον γι-

ούς του Λουκά και Θωμά
–  Οικογένεια Βάσω Λ. Κοζώνη με 

τον σύζυγο και τα δύο από τα 
3 παιδιά

– Οικογένεια Κατερίνας Λ. Κοζώνη 

με τον σύζυγο και τα 2 παι-
διά
Από Ναύπακτο:
–  Οικογένεια Βασιλικής Κο-

ζώνη-Τούμπανου με τον σύ-
ζυγο την κόρη και εγγόνια

Από Αθήνα:
–  Ιωάννα Κοζώνη (σύζυγος 

Μιχαήλ Γ. Κοζώνη)
–  Ελένη Κοζώνη (κόρη Μι-

χαήλ Γ. Κοζώνη)
–  Οικογένεια Δάφνης Κοζώνη (κόρη Μιχαήλ Γ. Κοζώνη) με τον σύζυγο και τα 2 

παιδιά 
– Γιώργος και Λένα Ζερβού (γιός Αλίκης Γ. Κοζώνη, αδερφή του Μιχαήλ)
– Κώστας Αναστασόπουλος (γιός Ελένης Κ. Κοζώνη)
– Βίλλυ Κοζώνη (κόρη Ιωάννη Κ. Κοζώνη)
–  Οικογένεια Κώστα Κουμάκη (γιός Ευγενίας Κ. Κοζώνη) με την σύζυγο και τα 

δύο παιδιά
– Βασούλα Κοζώνη Αγγελέτου (κόρη Γεωργίου Κ. Κοζώνη)
–  Οικογένεια Μαρίζας Αγγελέτου (εγγονή Γεωργίου Κ. Κοζώνη) με τον σύζυγο 

Ιωάννη Καπίρη και τα 3 παιδιά

Ήταν μια αξιοζήλευτη σύναξη, μακάρι να βρει μιμητές. Ευχόμαστε να είναι καλά 
και να ξανάρθουν σύντομα στην γη των προγόνων τους.
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Τονίζω από την αρχή ότι όσα θα παραθέσω δεν 
είναι παραμύθια. Είναι πραγματικά γεγονότα 

που συνέβησαν διαχρονικά, από πολύ παλαιά μέ-
χρι και πρόσφατα, στο χωριό μας.

* * *
1. Ο Πανικός του Μήτρου

Ο Μήτρος, όσο και αν σας φανεί παράξενο, εί-
ναι ο πρώτος που διαπίστωσε την ανάγκη δημι-
ουργίας της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου.

Κατέβαινε, για πρώτη φορά από το χωριό, πα-
ρέα με τον χωριανό Βασίλη Σπηλιώτη (τον μετέ-
πειτα καφετζή στο Πουρνάρι) για να καταταγεί 
στο Στρατό και να υπηρετήσει τη θητεία του. Κα-
τέβηκαν δώδεκα ώρες με τα πόδια στη Ναύπακτο 
και από εκεί πήραν το καΐκι για να τους μεταφέ-
ρει στην Πάτρα. Στο στενό Ρίου - Αντιρρίου είχε 
και τότε, όπως και τώρα, ρεύματα αέρος και σχε-
τική τρικυμία. Το καΐκι άρχισε να γέρνει μία από 
εδώ, μία από την άλλη πλευρά. Ο Μήτρος άρχισε 
να πλησιάζει τρομαγμένος τον Σπηλιώτη, ο οποί-
ος τον ρωτάει τι του συμβαίνει. Ο Μήτρος του 
απαντάει: Δεν βλέπεις ότι το καΐκι πηγαίνει πέρα 
- δώθε, θα πνιγούμε. Ο Σπηλιώτης τον καθησυχά-
ζει και του λέει να μην φοβάται. Ο Σπηλιώτης είχε 
περάσει πολλές φορές, από το σημείο, γιατί πηγαι-
νοερχόταν συχνά πηγαίνοντας στα μεταλλεία του 
Λαυρίου όπου έκανε και σχετικό εμπόριο. Το καΐκι 
εξακολουθεί να κλυδωνίζεται και ο Μήτρος, τρο-
μαγμένος πάντα, πιάνεται από τον Σπηλιώτη. Κά-
ποια στιγμή ένα κύμα μπάζει και νερά στο καΐκι. Ο 
Μήτρος, τρέμοντας από το φόβο του και σε έξαλ-
λη κατάσταση, ξαπλώνει στο κατάστρωμα και βά-
ζει τις φωνές καλώντας σε βοήθεια. Ο Σπηλιώτης 
τον καθησυχάζει. Τι λες βρε Βασίλη, δεν βλέπεις το 
νερό μπήκε μέσα, θα πνιγούμε. Ξαναμπαίνει ένα 
κύμα νερού. Ο Μήτρος εξουθενωμένος πλέον φω-
νάζει: Βοήθεια - βοήθεια, Ωρέ δεν υπάρχει κανέ-
νας πλάτανος να αρπακολληθώ;

Τελικά φθάνουν στην Πάτρα. Ο Μήτρος, πατώ-
ντας στη στεριά, γονατίζει, κάνει το σταυρό του 
και λέει στον Σπηλιώτη:

Βασίλη αν δεν πατώσουν την θάλασσα, εγώ δεν 
ξαναμπαίνω μέσα.

Τελικά δεν ζούσε πλέον να δει ότι πατώθηκε η 
θάλασσα, με τα φέρυ-μπώτ και αργότερα με τη γέ-
φυρα Ρίου - Αντιρρίου.

* * *
2. Η μοναδική ανησυχία του Μπάρμπα Σπύρου

Ο Μπάρμπα Σπύρος Αναγνωστόπουλος (Χαρ-
λεντής) ζει στο σπίτι του στον απάνω μαχαλά και 
είναι 95 ετών. Όσοι τον επισκέπτονται του απευθύ-
νουν τη συνηθισμένη ερώτηση:

Τι κάνεις Μπάρμπα - Σπύρο και αυτός απαντά-
ει: Καλά, καλά παιδί μου. Πώς πάνε τα κουράγια; 
Καλά, καλά παιδί μου. Όσο ζει ο Γιάννης και η Γιάν-
ναινα εγώ είμαι καλά. Ο Γιάννης και η Γιάνναινα εί-
ναι ο γιος του και η νύφη του. Είχε φαίνεται σκοπό 
να τους βάλει μπροστά. Το μόνο που τον απασχο-
λούσε ήταν τι θα γίνει μετά το θάνατό τους. Αυτός 
δεν είχε σκοπό να πεθάνει.

* * *
3. Ο Γάϊδαρος της Πετσίας

Η γιαγιά - Πετσία έμενε στο σπίτι που είναι κάτω 
από το «Πουρνάρι» της Αγοράς που αργότερα 
αγόρασε ο Παναγιώτης Κοκκοτάκης και η σύζυγός 
του Κούλα Κοζιώνη. Η Πετσία ήταν σύζυγος του 
Γεωργίου Κοκκοτάκη, το γένος Κοζιώνη. Η γιαγιά 
πουλούσε το γάϊδαρό της. Ήρθαν δύο αδέρφια 

από διπλανό χωριό και διαπραγματεύονταν να τον 
αγοράσουν.

Η πρώτη ερώτηση: Πόσο χρονών είναι ο γάϊ-
δαρος; Η γιαγιά απαντάει: Επτά χρονών. Ακολου-
θούν άλλες ερωτήσεις. Μήπως κλωτσάει; Όχι, όχι 
παιδιά μου. Μήπως δαγκώνει; Όχι, όχι δέκα πέντε 
χρονάκια που τον έχω στα χέρια μου ποτέ δεν 
έχει κάνει τέτοιο πράμα. Έτσι τα αδέρφια έφυγαν, 
χωρίς τον γάϊδαρο, για το χωριό τους.

* * *
4. Ο «πλούσιος» Γιάννης Τσαναής

Η ιστορία διαδραματίζεται λίγο προ του πολέ-
μου του 1940. Το ρέμα «Ντεμεσιά» κατέβαζε με 
τις βροχές πολλά νερά και γινόταν αδιάβατο. Οι 
χωριανοί και οι περαστικοί για Ελατού κλπ. φθά-
νοντας με τα πόδια ή και με το ζώο τους, απέναντι 
από το χωριό, ήταν αδύνατον να περάσουν το κα-
τεβασμένο ρέμα. Κινδύνευαν να τους παρασύρει η 
κατεβασιά. Έτσι αναγκάζονταν βρεγμένοι και κου-
ρασμένοι να μείνουν ακόμα και να διανυκτερεύ-
σουν, μέχρι να κοπάσει η κατεβασιά, στο καλύβι 
του Βασίλη Ανδρεόπουλου (ΤσακοΒασιλάκη).

Έτσι αποφασίστηκε να γίνει μία γέφυρα την 
οποία ανέλαβε να κατασκευάσει ένας εργολάβος 
της κακιάς ώρας, ο οποίος δεν την κατασκεύασε 
τελικά. Κουβάλησε κάποια υλικά, τα έβαλε στην 
κοίτη του ρέματος με αποτέλεσμα να τα παρασύ-
ρει η κατεβασιά και να κηρύξει πτώχευση. Ήταν, με 
τα σημερινά δεδομένα, ένα «λαμόγιο» της εποχής.

Πριν συμβούν αυτά ο εργολάβος απευθύν-
θηκε στον Γιατρό Μητσόπουλο να του συστήσει 
κάποιον από το χωριό να του δανείσει μέχρι να 
εισπράξει την πρώτη δόση από την εργολαβία. Ο 
Γιατρός τον έστειλε στον Τσαναή ο οποίος ήταν ο 
φτωχότερος του χωριού, αλλά και ικανός να τον 
αντιμετωπίσει - δουλέψει κατάλληλα. Ο εργολά-
βος πήγε στον Τσαναή εκ μέρους του Γιατρού και 
ζήτησε να του δανείσει. Ο Τσαναής πήρε το σοβα-
ρό του ύφος και λέει στον εργολάβο: Εγώ χρήμα-
τα, χωρίς εγγύηση, δεν δίνω. Να εγγυηθεί ο Για-
τρός και να σου δανείσω όσα θέλεις. Ο εργολάβος 
γυρίζει στον Γιατρό και του λέει τα διαδραματισθέ-
ντα. Οπότε ο Γιατρός εξαπέστειλε δεόντως το «λα-
μόγιο» εργολάβο.

* * *
5. Ο «αριστερός» πελάτης του Θανάση Σφήκα

Ο μακαρίτης Θανάσης Σφήκας τη δεκαετία 
1950-1960 διατηρούσε ραφείο στο χωριό. Παίρ-
νοντας τα μέτρα από έναν πελάτη για να του φτιά-
ξει ένα παντελόνι, αφού διαπίστωσε ότι οι όρχεις 
του πελάτη στέκουν αριστερά (πάντα οι ραφτάδες 
κοίταζαν αν οι όρχεις στέκουν αριστερά ή δεξιά 
και ανάλογα να φτιάξουν το παντελόνι) προς επι-
βεβαίωση και του πελάτη, τον ρωτάει: Είσαι αρι-
στερός, έτσι; Είναι η εποχή μετά τον εμφύλιο του 
πιστοποιητικού των κοινωνικών φρονημάτων. Ο 
πελάτης όντας πράγματι αριστερών φρονημάτων 
εξεγείρεται λέγοντας: Και από αυτά φαίνομαι βρε 
παιδί μου.

* * *
6. Οι επιτυχίες του Σφήκα στην «ξερή»

Και επειδή ο λόγος για τον Θανάση Σφήκα πρέ-
πει να αναφέρω και διαλόγους που διαδραματίζο-
νταν στα καφενεία, κατά τις «ιστορικές» συναντή-
σεις του, παίζοντας χαρτιά και συγκεκριμένα το 
παιχνίδι «Ξερή». Στις παρατηρήσεις του εκάστοτε 
συντρόφου, γιατί δεν κράτησε σίγουρο χαρτί για 
το τέλος και έδωσε «ξερή» ο Θανάσης απαντού-

σε: Τι ήθελες να το κάνω το τελευταίο χαρτί. Στην 
Ουρανία θα το πήγαινα, εννοώντας τη γυναίκα 
του, στο σπίτι του. Επίσης οι συμπαίκτες του στην 
«Ξερή» τον είχαν απειλήσει ότι εάν εξακολουθεί να 
παίζει εσφαλμένα και χάνει συνεχώς θα τον πήγαι-
ναν μέχρι το σπίτι του, στην Ουρανία, χτυπώντας 
γκαζοντενεκέδες. Πράγμα που έγινε μια βραδιά και 
τον πήγαν με γκαζοντενεκέδες μέχρι το σπίτι του.

Αυτά ως μνημόσυνο στη μνήμη του αξέχαστου 
φίλου Θανάση.

* * *
7. Η φουστανέλα του υποψήφιου γαμπρού
Κάποιος από το χωριό πήγε σε διπλανό χωριό, 

ως υποψήφιος γαμπρός σε κάποιο συνοικέσιο που 
του έκαναν. Πηγαίνοντας στο σπίτι της νύφης του 
έκαναν και «το τραπέζι». Στο τραπέζι έχουν βγάλει 
πάνινες πετσέτες. Αρχίζοντας το φαγητό στη συνέ-
χεια ο διπλανός του διαπιστώνει ότι ο γαμπρός δεν 
χρησιμοποιεί την πετσέτα και σε σχετική υπόμνη-
σή του για την ύπαρξη της πετσέτας, ο γαμπρός 
απαντάει: Δεν πειράζει έχω τη φουστανέλα μου 
που την χρησιμοποιώ στην ανάγκη.

Οι συγγενείς της νύφης, μετά από αυτό, κατέ-
ληξαν στο συμπέρασμα ότι ο γαμπρός δεν ήταν ο 
ενδεδειγμένος και το συνοικέσιο χάλασε.

* * *
8. Παπα - Βασίλης Πετσίνης

Στην κατοχή (έτη 1940-45) ως εφημέριος στο 
χωριό ήταν ο αείμνηστος Παπα - Βασίλης Πετσί-
νης, ένας ευφυέστατος άνθρωπος και άριστος 
ιερουργός στην Εκκλησία. Τα βράδια καθόταν με 
άλλους στο καφενείο και έπιναν και κανένα ουζά-
κι. Την ώρα της πληρωμής, ως συνήθως, διαφω-
νούσαν στην παρέα ποιος θα πληρώσει. Όχι δεν 
θα πληρώσεις εσύ, εγώ θα πληρώσω κ.λ.π. Ο πα-
πα-Βασίλης, με το πηγαίο χιούμορ του, επενέβαι-
νε λέγοντας: Μην διαφωνείτε βρε παιδιά. Ένας θα 
πληρώσει και αυτός να μην είναι Παπάς.

* * *
9. Τα παράσημα του Βασίλη Γιαννόπουλου
Ο Βασίλης Γιαννόπουλος έμενε στο κάτω χωριό 

και δεν άφησε απογόνους. Ντυνόταν με στρατιω-
τική περιβολή και είχε τη μανία συλλογής παλαιών 
μικρο - αντικειμένων τα οποία κρεμούσε στο στή-
θος του. Μπορούσε να δώσει ένα ολόκληρο αρνί 
από το κοπάδι του για να αποκτήσει ένα κουμπί 
από την χλαίνη χωροφύλακα που είχε επάνω το 
στέμμα. Ήταν φανατικός ψηφοφόρος του Νόβα ο 
οποίος του έστελνε, κάθε χρόνο, τα χρόνια πολλά 
στη γιορτή του. Σε κάποια Βουλευτική εκλογή της 
δεκαετίας του 1950, ο Βασίλης πήγε να ψηφίσει, 
φορώντας, όπως πάντα, τη στολή με τα παράσημα 
στο στήθος. Κάποιος χωριανός, λάτρης του καλα-
μπουριού, είπε στον Στρατιώτη που καθόταν με το 
όπλο του «παρά πόδα», όπως συνηθιζόταν τότε, 
στην είσοδο του Δημοτικού Σχολείου, όπου ήταν 
το Εκλογικό Τμήμα. Όταν περάσει μέσα αυτός με 
τα παράσημα να τον χαιρετήσεις ως στρατιωτικό 
και όταν θα βγαίνει να τον ρωτήσεις τι βαθμό είχε 
στο Στρατό. Εξήγησε βέβαια στον στρατιώτη περί 
τίνος πρόκειται. Πράγματι ο στρατιώτης, μπαίνο-
ντας ο Βασίλης, τον χαιρέτησε ιστάμενος σε στάση 
προσοχής και χτυπώντας το όπλο του στο έδαφος. 
Ο Βασίλης πέρασε σοβαρός - σοβαρός, ανταποδί-
δοντας τον χαιρετισμό με ένα βλέμμα ικανοποίη-
σης. Βγαίνοντας, στην ερώτηση του στρατιώτη τι 
βαθμό έφερε στο Στρατό ο Βασίλης προχωρώντας 
απάντησε: Λοχαγός.

Γράφει ο Αριστείδης Κίμωνος Βλάχος

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΜΕΣ 
ΙΣΤΟΡΙΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
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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

ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: 
Η φωτογραφία είναι περίπου 
την περίοδο 1965-1969 και είναι 
στη στροφή του σπιτιού Κων/νου 
Λουκά Κοζώνη. Εικονίζονται από 
αριστερά: Γιώργος Καρτέρης, 
Αριστείδης Σαλούρος, Γιώργος 
Αθ. Καλλιαμβάκος, Λάκης Γκο-
λιάς. Η φωτογραφία είναι από 
το αρχείο Γ. Καλλιαμβάκου, τον 
οποίο ευχαριστούμε. 

1.-Κύριε Υπουργέ, από την εφημερίδα «Ναυπακτιακή Φωνή» πληροφορήθηκα 
ότι έγιναν τα εγκαίνια των ανωτέρω οδικών σηράγγων και έγιναν δεκτές οι προ-
τάσεις να ονομαστούν ή «Κένταυρος Νέσσος» και «Κενταύρων». Σε συνάντη-
ση δε που είχατε με τον Σύλλογο Αιτ/νων Δημοσιογράφων τους ενημερώσατε 
ότι μέχρι τον προσεχή Σεπτέμβριο θα ανακοινωθούν οι ονοματοθεσίες των 
σηράγγων της Ιόνιας οδού. 
Κύριε Υπουργέ, καλό είναι να τιμάμε την μυθολογία μας, αλλά φρονώ ότι πρω-
τίστως πρέπει να τιμάμε την πραγματική μας ιστορία. Για να μην μακρηγορώ 
εννοώ την ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ από τους Γαλάτες ή Κέλτες το 279 Π.χ. 
πρωτοστατούντων των Αιτωλών (Ευρυτάνες, Αποδότοι, Οφιονείς, Λοκροί, Φω-
κείς). Η Αιτωλική Συμπολιτεία τότε εκτινόταν από τον Αχελώο μέχρι τον Μα-
λιακό κόλπο. 
2.-Συνοπτικά αναφέρω ότι το 279 Π.χ. οι Γαλάτες με αρχηγό τον Βρέννο Β’ 
και με 213.000 στρατό εισέβαλαν στην Μακεδονία, από όπου τους απώθησε ο 
ευπατρίδης στρατηγός Σωσθένης. Σκοπός του Βρέννου ήταν να αρπάξει τους 
θησαυρούς του Μαντείου των Δελφών και να αποικίσει την Ελλάδα με θανάτω-
ση των Ελλήνων, γι’ αυτόν τον λόγο ακολουθούσαν και οι οικογένειες. 
Προ του κινδύνου οι Στερεοελλαδίτες (Αιτωλοί, Βοιωτοί, Μεγαρείς και Αθηναί-
οι) συμμάχησαν και παρέταξαν στις Θερμοπύλες 30.000 στρατό. 
Μετά 7ήμερο πόλεμο οι βάρβαροι δεν πέρασαν. Τότε ο Βρέννος σταμάτησε 
τον πόλεμο, γιατί είχε μεγάλες απώλειες και έστειλε τον Ορεστόριο και τον 
Καμβούτη με 40.000 Γαλάτες στην Αιτωλία, οι οποίοι από τις ράχες Τυμφρη-
στού πήγαν και κατέστρεψαν την Καλλίπολη. 
Σύμφωνα με τα όσα ιστορεί ο Παυσανίας στο έργο του «Ελλάδος Περιήγησις» 
(Φωκικά Χ.19-23): «ο Ορεστόριος και ο Καμβούτης διέπραξαν τα μεγαλύτερα ανοσι-
ουργήματα από όσα εξ ακοής γνωρίζουμε. Έσφαξαν κάθε αρσενικό άνθρωπο, βίασαν 
και έσφαξαν τις γυναίκες, όσες δεν αυτοκτόνησαν και σε νεκρές ικανοποιούσαν τα 
κτηνώδη ένστικτά τους. Έσφαζαν τα βρέφη, έπιναν το αίμα τους και έτρωγαν ωμό το 
κρέας τους...». 
3.-Οι Γαλάτες ικανοποιημένοι από τα ανοσιουργήματά τους και την ληστρική 
τους λεία απεχώρησαν για να επιστρέψουν από τον ίδιο δρόμο στις Θερμο-
πύλες. Οι διασωθέντες από την σφαγή Καλλιπολίτες και οι προσδραμόντες 
Ευρυτάνες, Οφιονείς, Αποδοτοί, Λοκροί, Φωκείς και οι Πατρινοί (οι οποίοι ήταν 
οι μόνοι από τους Πελοποννησίους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των 
Αιτωλών για βοήθεια), στην πορεία τους επιτέθηκαν με οργή και εκδικητικό 
μένος, με αποτέλεσμα οι μέχρι τότε πανίσχυροι και αήττητοι Γαλάτες που εί-
χαν ποδοπατήσει και κατασφάξει την Ευρώπη, να ηττηθούν σε δύο κύριες μά-
χες, που έγιναν στην θέση «Κοκκάλια» στο Κρίκελο Ευρυτανίας και στην θέση 
«Κοκκάλια» στο Γρηγόριο Ναυπακτίας όπου υπάρχουν υπολείμματα του μονα-
δικού μνημείου τη εποχής εκείνης για την νίκη αυτή. Από τους 40.000 Γαλάτες 
επέστρεψαν στις Θερμοπύλες λιγότεροι από τους μισούς.
4.-Ο Βρέννος με 40.000 Γαλάτες έσπευσε από τις Θερμοπύλες στους Δελφούς 
για να ληστέψει το Μαντείο το οποίο υπερασπίζονταν οι Αιτωλοί. Την δεύτερη 
ημέρα της μάχης ο Βρέννος τραυματίστηκε και λιποψύχησε, τότε αποσύρθηκε 
από την μάχη και από την ντροπή του για την αποτυχία του, μέθυσε και αυτο-
κτόνησε. Από τις 40.000 Γαλάτες μόνον 14.000 επέστρεψαν στις Θερμοπύλες, 
οι υπόλοιποι άφησαν τα κόκκαλά τους στους Δελφούς και στην πορεία τους 
προς Θερμοπύλες. Στην συνέχεια με αρχηγό τον Ακιχώριο και με ηθικό καταρ-
ρακωμένο έφυγαν βόρεια, πολεμούμενοι συνεχώς από τους Έλληνες που είχαν 
δεινοπαθήσει κατά την κάθοδό τους. Τελικά κάποιοι έφτασαν στον Δούναβη 
και κάποιοι στην Θράκη. 
5.-Οι Αιτωλοί μετά την επιτυχία τους αυτή επέκτειναν την Συμπολιτεία τους, 
πήραν την Αμφικτιονία των Δελφών και καθιέρωσαν κάθε δύο χρόνια την γιορ-

τή «ΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ», για την σωτηρία της Ελλάδος, με αγώνες και θυσίες στον 
Δία και στον Απόλλωνα. 
6.-Αυτός ο πόλεμος ήταν πολύ σημαντικότερος των Περσικών πολέμων, με την 
έννοια ότι οι Πέρσες ζητούσαν «γην και ύδωρ», δηλαδή την υποδούλωση των 
Ελλήνων, ενώ οι Γαλάτες ήθελαν τον αφανισμό των Ελλήνων με θανάτωση για να 
αποικήσουν αυτοί την χώρα. 
Εντύπωση προξενεί ότι για άλλους πολέμους χύθηκαν τόνοι μελάνης, ενώ για 
τον πόλεμο κατά των Γαλατών «άκρα του τάφου σιωπή». Σε κανένα σχολικό 
βιβλίο δεν υπάρχουν ούτε δυο γραμμές για τον σημαντικότατο αυτόν πόλεμο 
κατά των Γαλατών. Γιατί άραγε; 
Μας το επέβαλαν με κάποιο πρωτόκολλο «οι Προστάτιδες Δυνάμεις των Σταυ-
ροφόρων και ήδη Εταίρων μας στην Ε.Ε.», για να μην προσβληθεί η μνήμη των 
καννίβαλων προγόνων τους; 
Ευτυχώς που υπήρξε ο Παυσανίας με το έργο του «Ελλάδος Περιήγησις» (Φω-
κικά Χ. 19-23), στο οποίο ιστορείται λεπτομερώς ο πόλεμος αυτός, επίσης τον 
αναφέρουν ο Ιουστίνος, ο Διόδωρος και άλλοι. 
7.-Κύριε Υπουργέ, κατόπιν των προεκτεθέντων σας υποβάλλω την παράκληση 
όπως η ονομασία των οδικών αυτών σηράγγων έχει σχέση με τον σωτήριο αυ-
τόν πόλεμο κατά των Γαλατών. Οι ονομασίες αυτές θα μπορούσαν να δοθούν 
στην γέφυρα του Ευήνου, όπου μυθολογείται ως περατάρης ο κένταυρος Νέσ-
σος, με την ονομασία: Γέφυρα Ευήνου Κένταυρος Νέσσσος. Κύριε Υπουργέ, αν 
αυτοί που σας πρότειναν τις μυθολογικές ονομασίες γνώριζαν την ιστορία των 
Αιτωλών με τους Γαλάτες, λογικά θα σας πρότειναν ονομασία σχετική Π.χ. «ΑΙ-
ΤΩΛΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ», «ΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 279 Π.χ.» κ.λπ. Το ότι έχετε κάνει 
δεκτές τις μυθολογικές ονομασίες που σας προτάθηκαν, δεν σημαίνει ότι δεν 
μπορείτε να επιφέρετε τροποποίηση από τον μύθο στην αλήθεια, αφού τέθη-
καν υπόψη σας νέα και σοβαρά ιστορικά στοιχεία. 
8.-Ο κύριος Υπουργός Παιδείας προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πα-
ρακαλείται όπως εγκρίνει, έστω και τώρα, την προσθήκη ενός σχετικού κεφα-
λαίου στα σχολικά βιβλία του σημαντικού αυτού πολέμου. 
Σας παρακαλώ όπως τύχω της απαντήσεώς σας. 

Ο προτείνων
(Τ.Σ.) Αντ. Αδρασκέλας

Κοινοποιείται: α) Κ. Υπουργό Παιδείας β) κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος γ) κ. Δή-
μαρχο Μεσολογγίου δ) κ. Δήμαρχο Ναυπακτίας ε) Σύλλογο Αιτ/νων Δημοσιογράφων 
στ) Ένωση Απανταχού Ρουμελιωτών Ελλάδος ζ) Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών.  
Για ενημέρωση και κατά την κρίση τους ενέργειες.

Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2017

Προς τη διεύθυνση της εφημερίδος ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ενταύθα

Κύριοι σας στέλνω την συνημμένη πρότασή μου προς τον κ. Υπουργό Υποδομών-Μεταφορών, σχετική με την ονοματοθεσία των οδικών σηράγγων 
Ταφίασσος (Κλόκοβα) και τον Αιτωλογαλατικό πόλεμο, με την παράκληση όπως εγκρίνετε την δημοσίευσή της.

Με εκτίμηση
Αντώνιος Αδρασκέλας

Αθήνα 25 Αυγούστου 2017 

ΠΡΟΤΑΣΗ
Αδρασκέλα Αντωνίου του Ιωάννου, κατοίκου Αθηνών, οδός Αρματολών 
και Κλεφτών 29, ΤΚ. 11471. 

ΠΡΟΣ
Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, οδός 
Αναστάσεως και Τσιγάντε, Τ.Κ. 15669, Παπάγου. 

ΘΕΜΑ: «Ονοματοθεσία των οδικών σηράγγων του όρους Ταφίασος» 



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ8 ¨φωνές και ψίθυροι¨

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

ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
dimgolias@yahoo.gr

ALL4ONE  - 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΑΣΗ

Τιμολέοντος 17  Aθήνα 2109210188

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

ΚΑΡΤΕΡΗ ΣΟΦΙΑ
skarteri@gmail.com

ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 94 ΠΑΤΡΑ
2610622976, 
6976798839

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

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

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΠΤΥΧ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΩΦ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ 142 
ΑΧΑΡΝΑΙ

2102405150
6974994418

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
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

Μπορείτε να βρείτε τα πρόσωπα στη φωτογραφία. Άλλες λεπτο-
μέρειες θυμάστε;

ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΑ
Η Γιαννούλα του Ανδρέα όταν ήταν μικρή ήταν σκέτος διάολος· 

αγοροκόριτσο σωστό. Βέβαια βοηθούσε και τη μάννα της στις δου-
λειές του σπιτιού και στο χωράφι. Πολλές φορές εκεί στι λόγγο που 
βοσκούσε τις γίδες κυνηγούσε και πουνάκια. Είχε ναι περίεργη τεχνι-
κή, έψαχνε στα δένδρα (κυρίως βελανιδιές) και έβρισκε τις φωλιές 
των πουλιών. Έβαζε λοιπόν το χέρι μέσα στη φωλιά και έπιανε τους 
ανήμπορους νεοσσούς, οι οποίοι αποτελούσαν το βασικό συστατικό 
της πεντανόστιμης ομελέτας της Γιαννούλας. Μια φορά λοιπόν είχε 
σκαρφαλώσει σε μια ψηλή βελανιδιά και προσπαθούσε να βάλει χέρι 
σε μια φωλιά στην κορφή της. Μην έχοντας ορατότητα άπλωσε το 
χέρι για να πιάσει τα πουλάκια στα τυφλά. Εκεί που νόμιζε πως τελεί-
ωσε, κάτι άρχισε να τυλίγεται στο χέρι της. Ααα! Βοήθεια!!! Πρόλαβε 
και φώναξε και μετά κάποια μακρόσυρτα ωχ! ωχ! ωχ! Τι είχε γίνει; 
Τη φωλιά πρόλαβε και την επισκέφτηκε μια δενδρογαλιά. Αυτή αφού 
κολάτσισε αυγά ή μικρά, δεν ξέρουμε, ξεκουραζόταν στη φωλιά σπει-
ροειδώς κουλουριασμένη. Η Γιαννούλα μη βλέποντας το περιεχόμενο 
της φωλιάς έπιασε το φίδι και λαβατώνοντας, πρόλαβε τράβηξε το 
χέρι, αλλά έπεσε από το δένδρο. Ευτυχώς το αγριοκάτσικο, η Γιαννού-
λα μας, δεν έπαθε κάτι σοβαρό. 

 Παρόμοια περίπτωση είναι και ο Γιάννης (το ’χει τ’ όνομα φαίνε-
ται) του Κυρ Μήτσου. Ο Γιάννης ήταν δαιμόνιος ψαράς. Μια φορά είχε 
πάει στο Μάη Ρέμα για ψάρια. Εκεί εφάρμοζαν τις πιο περίεργες τεχνι-
κές για ψάρεμα. Άλλοι κόβαν το νερό από το βούθλα που είχε ψάρια, 
αλλάζοντας την κοίτη του ποταμού (by pass δηλαδή), άλλοι κτυπού-
σαν μεγάλες πέτρες του βούθλα με βαριά, ώστε με την απότομη πί-
εση του κρότου να σκοτωθούν τα ψάρια και ν’ ανέβουν ψόφια στην 
επιφάνεια, άλλοι βύθιζαν κλειστό γυάλινο μπουκάλι με άσβεστο ασβέ-
στη, στο οποίο διοχέτευαν νερό από ένα σωληνάκι με αποτέλεσμα 
το βράσιμο του ασβέστη, ταχεία παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα, 
υψηλή πίεση, σπάσιμο του μπουκαλιού με το ίδιο όπως πριν αποτέλε-
σμα και άλλοι διάφορους άλλους τρόπους. Πάντως δίχτυα ή πετονιά 
δεν χρησιμοποιούσαν (τεχνικά απορρίπτονται). Ο Γιάννης λοιπόν είχε 
τις δικές του τεχνικές. Μια τεχνική του ήταν να βουτάει την κάνη του 
αεροβόλου τουφεκίου του στο νερό και να πυροβολεί τα ψαράκια. 
Παρατηρώντας όμως ότι τα ψάρια λούφαζαν κάτω από πετρούλες 
του βυθού εφάρμοζε άλλη τεχνική, βάζοντας τη χερούκλα του κάτω 
από την πέτρα και έπιανε τα ανύποπτα ψαράκια …στον ύπνο. Εκείνη 
τη μέρα είχε καλή ψαριά. Συνεχίζοντας το σπορ ο Γιάννης ακούγεται 
σε μια στιγμή να ουρλιάζει σε βοήθεια. Τι έπαθε ο έρμος; Βάζοντας 
το χέρι σε μια πέτρα αντί για ψάρι έπιασε μια νεροφίδα. Τι τα θες θα 
σκεφθεί αν θα ξαναβάλει χέρι σε βούθλα!

Ο παλιο-δαιμόνιος ρεπόρτερ 


