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Εδώ ψηλά στη Ναυπακτία, στα πάλαι ποτέ Κράβαρα απέμειναν λίγοι 
ακρίτες ταγμένοι να φυλάνε Θερμοπύλες.  Κουβαλάνε στους ώμους 

των την ιστορία και τις αναμνήσεις παλαιότερων μεγαλύτερων χωριών, 
προσπαθώντας να ζήσουν με τα λίγα προϊόντα της κακοτράχαλης γης τους, 
τα λίγα ζωντανά που μπόρεσαν να κρατήσουν, τις πενιχρές συντάξεις του 
ΟΓΑ και τις χρηματικές ενέσεις των λίγων τουριστών. Το χωριό μας ξεχώριζε 
πάντα για τον πληθυσμό του, για τους επιστήμονες και επαγγελματίες του, 
για τις ομορφιές του και για τα προϊόντα του, ήταν ένα από τα τρία κεφαλο-
χώρια της Ναυπακτίας (ο Πλάτανος και η Άνω Χώρα τα άλλα δύο). 

Ακόμα και στις μέρες μας η Τερψιθέα καταφέρνει να κρατάει το χειμώ-
να περισσότερο κόσμο από τα γύρω χωριά. Δεν μας αρέσουν οι συγκρί-
σεις ή οι διαχωρισμοί, τις αναφέρουμε όμως για να διατρανώσουμε την 
ύπαρξή μας. Λίγοι άνθρωποι μείναμε εγκαταλειμμένοι από την Διοίκηση 
και πικραινόμαστε όταν κάποιοι μας σβήνουν από τον χάρτη ή όταν άλλοι 
κάνουν και γράφουν οδοιπορικά και δεν δίνουν ούτε μια αράδα για μας. 

Παράπονο τό ’χουμε οι Τερψιθιώτες και Τερψιθιώτισσες, μια καλημέρα 
ζητάμε, ένα χαμόγελο σαν αυτά που δίνουμε απλόχερα. Επί πλέον προ-
σφέρουμε καφέ, τσίπουρο, φαγητό, γλυκό, ξενάγηση, ιστορίες στο παρα-
γώνι και γενικά δίνουμε την καρδιά μας για να σπάσουμε τη δική μας τη 
ρουτίνα. Το ξενοδοχείο μας και οι καταστηματάρχες μας δίνουν τον κα-
λύτερό τους εαυτό στους επισκέπτες τουρίστες. Τι φταίει και κάποιοι μας 
αγνοούν επιδεικτικά ή αρνούνται να μας βάλουν και στο χάρτη; 

Στις σελίδες 10, 11 θα δείτε τις περιπτώσεις της Google στο διαδίκτυο 
και του οδοιπορικού της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ. Προσπαθήσαμε σαν Σύλ-
λογος να αντιδράσουμε. Όπως θα διαπιστώσετε από τις απαντήσεις δεν 

Το χωριό με τα... φθινοπωρινά του.

Χάρτης της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, την οποία κάποιοι αγνοούν προκλητικά.

Ο ΠΑΡΑΓΚΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

άλλαξε τίποτα. Θέλει μεγάλο αγώνα για να μπορέσουμε να μπούμε στους 
χάρτες, στις περιγραφές και στα οδοιπορικά της περιοχής μας. Χρειάζο-
νται και πολλοί εθελοντές. Να ’ναι καλά ο Βαγγέλης ο Πετρόπουλος και ο 
Γιώργος ο Αρβανίτης που πρωτοστάτησαν στις 2 περιπτώσεις. Όσοι πιστοί 
προσέλθετε! 

Η Τερψιθέα θέλει να ζήσει και θα ζήσει! 

(Περισσότερα στοιχεία στις σελ. 10 και 11).

Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η συνεστίαση του Συλλόγου θα γίνει την 
Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017, 

πάλι στο Μουσικό Μεζεδοπωλείο 
«Το Μυστικό»,  Αμισσού & Ανδρέα Λεντάκη 

Υμηττός. Τηλ. 210 76 29 905.
Παρ’ όλη την κατάθλιψη των καιρών 

με αυτή την ορχήστρα και το εξαίσιο μενού 
πιστεύω ότι θα διασκεδάσουμε! 

Φυσικά δεν το …κρατάμε μυστικό 
ότι γλεντάμε στο Μυστικό. 

Αν μαζευτούμε πολλοί θα ζεσταθούμε!

Η κοπή της πίτας 
του Συλλόγου 
Τερψιθεατών 

για το νέο έτος 
2017, 

θα γίνει την 
Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017, 

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 7

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
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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¨

Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ
Στις 19 Οκτωβρίου παραιτήθηκε από Γεν. Γραμματέας στο Δ.Σ. του Συλλόγου η κα Γεωρ-
γία Κοκκοτάκη-Γεωργάκη. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Τερψιθεατών ευχαριστεί την κα Γεωργία 
για τις υπηρεσίες της τους λίγους μήνες που βρέθηκε στη σύνθεσή του και λυπάται για 
την παραίτησή της. Μας το διακοίνωσε με επιστολή (ακολουθεί), η οποία επαφίεται στην 
κρίση των μελών του Συλλόγου. 

Λίγες ημέρες πριν την παραίτηση, στο Δ.Σ. κατόπιν ψηφοφορίας, η κα Γεωργία δέ-
χτηκε την θέση της Εφόρου και μετακινήθηκαν η κα Μαρία Κοκκοτάκη-Κούτρα στη θέση 
της Γεν. Γραμματέως και ο Νικόλαος Μακρής στη θέση του Β΄ Ταμία. Έτσι μετά και την 
παραίτηση το νέο Δ.Σ. γίνεται 6-μελές με την εξής σύνθεση:

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο  
του Συλλόγου Τερψιθεατών Ναυπακτίας

Θέμα: Αίτηση παραίτησης από το Δ.Σ.  
του Συλλόγου Τερψιθεατών Ναυπακτίας

Σαν άτομο με έντονη την ανάγκη της προσφοράς στα κοινά, αυτό εξάλλου φαίνεται και από την 
μακρόχρονη θητεία μου ως τώρα σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων καθώς και σε διοικητι-
κές θέσεις του Δήμου στον οποίο ανήκω, θέλησα εθελοντικά και ανιδιοτελώς να προσφέρω τις 
υπηρεσίες μου για το καλό του χωριού μας. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που κατήλθα στις 
3 Απριλίου 2016 (ύστερα από πρόσκληση του απερχόμενου Δ.Σ.) ως υποψήφια στις αρχαιρεσίες 
του Συλλόγου Τερψιθεατών Ναυπακτίας για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. εκλε-
γόμενη στη θέση της γενικής γραμματέως. 

Ευχαριστώ όλους όσους με ψήφισαν και θα ήθελα να φανώ αντάξια των προσδοκιών τους 
αλλά αυτό δεν εξαρτάται μόνο από μένα. 

Δυστυχώς βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να υποβάλλω την παραίτησή μου τόσο από τη 
θέση της γενικής γραμματέως του Συλλόγου, όσο και από το Διοικητικό του Συμβούλιο γιατί 
οι αρχές μου δεν μου επιτρέπουν να συμμετέχω στο Σύλλογο του χωριού μας, αφού ο τρόπος 
διοίκησής του δεν είναι σύμφωνος με το καταστατικό του. 

Έχω πλήρη γνώση των ευθυνών μου για τις πράξεις που απορρέουν από μένα αλλά δεν 
μπορώ λόγω ευθιξίας να επωμιστώ ευθύνες που είναι αποτέλεσμα πράξεων άλλων, με τις οποίες 
είμαι κάθετα αντίθετη. Δεν επιθυμώ να υπεισέλθω εδώ (επιφυλάσσομαι όμως να το πράξω στο 
μέλλον) στην ως τώρα τακτική που ακολουθήθηκε, είτε από άγνοια είτε από προχειρότητα, στη 
διοίκηση του Συλλόγου, αλλά ευελπιστώ από δω και πέρα, για την ομαλή λειτουργία του Συλλό-
γου, να υπάρξει συνεργασία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του με βάση τους κανόνες 
και τις αρχές που πρέπει να διέπουν τις οποιεσδήποτε ενέργειές του. 

Παρακαλώ να γίνει η αίτηση παραίτησής μου δεκτή το συντομότερο με παράλληλη άρση της 
εξουσιοδότησης μου προς την Εθνική Τράπεζα, στην οποία τηρείται ο λογαριασμός του Συλλόγου. 

Παρακαλώ επίσης η παρούσα να δημοσιευτεί στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας «Η Τερ-
ψιθέα». 

Η παρούσα θα αποσταλεί και στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Τερψιθέας του Δήμου 
Ναυπακτίας 

19/10/2016 
Κοκκοτάκη Γεωργία

Οριζόντια:
1. Είναι διαμέρισμα του Δήμου Ναυπακτίας και σε αυτό αναφέρεται 
και ο Σύλλογός μας. 2. Μας θυμίζει καφέ αλλά και αρχιμαφιόζο 
- Και αυτός ζεσταίνει το νερό. 3. Αλλιώς η εύνοια της τύχης - Την 
ψάχνει ακόμα ο ποιητής. 4. Και η ρουτίνα την προκαλεί - Είναι στο 
καθημερινό μενού των νοικοκυρών του χωριού. 5. Αδελφότητα που 
θυμίζει Μογγολία- Αυτό τελευταία απασχολεί η αδειοδότηση. 6. 
Παραλία Αιγίου - Ξεκινά η ιππασία. 7. Όταν ο έλεγχος έχει ποιότητα 
(σύντομη γραφή) - Χρονικός σύνδεσμος - Ένα Πανεπιστήμιό μας. 8. 
Έχει σχέση με τον Όλυμπο. 9. Παλιό …προάστιο της Τερψιθέας. 10. 
Το ένα από όλα τα υπαρκτά - Αρχικά ξένης αεροπορικής εταιρείας - 
Νησί των Κυκλάδων. 

Κάθετα:
1. Τέτοιο …στοιχείο κατά Πετροκώστα. 2. Όνομα γυναικείο - 
Από το άλλο όνομα του Θεοτοκόπουλου. 3. Γυναικείο χαϊδευτικό 
(Καλλιαμπακέικο) - Ατελής ύλη. 4. Τα τρώμε στο πανηγύρι- 
Συνηθίζονται στους μαχαιροβγάλτες. 5. Ομάδα νέων της αρχαίας 
Σπάρτης- Αυτό το φίδι χορεύει. 6. Συνεχόμενα γράμματα - Αυτός 
ο οίνος είναι καλός (αν δεν έχει λαλήσει). 7. Ήταν η «…σύναξις 
των αγροφυλάκων» στον τίτλο της ταινίας του Δήμου Αβδελιώτη - 
Αρχή… κάποιων εντολών. 8. Μία ράτσα σκύλου - Γ΄ ενικό οριστικής 
ρήματος της αρχαίας. 9. Σε αυτή την κορυφή πάμε συχνά εκδρομές 
- Ο οποίος, αρχαία αντίστροφα. 10. Μια Αστυνομία - Τύραννος των 
αρχαίων Αθηνών.

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο
του Νίκου Αθ. Τσαντίλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Αθ. Τσαντίλης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βελέντζας Χρήστος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κοκκοτάκη-Κούτρα Μαρία

ΤΑΜΙΑΣ Α: Κων/νος Αρβανίτης
ΤΑΜΙΑΣ Β: Μακρής Νικόλαος
ΕΦΟΡΟΣ: Γκολιάς Αθ. Κων/νος
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Kακός ύπνος: Ο ύπνος είναι ένας από τους κα-
θοριστικούς παράγοντες για καλή ποιότητα ζωής. Η 
αϋπνία –ιδίως όταν είναι χρόνια– μπορεί να επιφέρει 
επιπτώσεις στον οργανισμό σου. Τα άτομα που κοι-
μούνται λίγο τρώνε περισσότερο, 
αποκτούν βάρος πιο εύκολα, 
έχουν αύξηση στην πίεση του 
αίματός τους, αρρωσταίνουν 
πιο εύκολα, έχουν δυσκο-
λίες στη μνήμη και στην 
διαχείριση των συναι-
σθημάτων τους.

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

3 ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΒΛΑΠΤΟΥΝ
ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 25 Ιουλίου 2016  στο Μαιευτήριο Αθη-

νών «Ιασώ» η Άννα Μαυρουδή σύζυγος Προ-
κόπη Σπύρου (γένους Πολυξένης Αγγελοπού-
λου) γέννησε ένα  υγιέστατο κοριτσάκι.

 Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Στις 30 Oκτωβρίου 2016, στην Αγία Φι-

λοθέη στην ομώνυμη συνοικία των Αθηνών, ο 
Ιωάννης Χορμόβας  και η σύζυγός του Ξανθή 
Θεοδωρή βάπτισαν το αγοράκι τους και το 
ονόμασαν Δημήτριο.

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 20 Νοεμβρίου 2016 ετελέσθη στον 

Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το ετή-
σιο μνημόσυνο του Ηλία Κράρα. 

• Στις 27 Νοεμβρίου 2016 ετελέσθη στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας  το εξά-
μηνο μνημόσυνο του Ιωάννη Κρανιά.

• Στις 18 Δεκεμβρίου 2016 ετελέσθη στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 
6-μηνο μνημόσυνο της Βούλας Ιω. Χορμόβα.

Η εφημερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο 
Θεός.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

ΓΑΜΟΙ
• Στις 26 Νοεμβρίου 2016 στον Ιερό Ναό 

 Αγίου Τρύφωνος στην Παλλήνη Αττικής τελέ-
σθηκε ο γάμος του Αντωνίου Βεντούρη με την 
Ελευθερία Ντόρτου (θυγατέρας Αναστασίου 
Γεωρ γίου Ντόρτου).

 Η εφημερίδα εύχεται να ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ
• Στις 2 Δεκεμβρίου 2016 απεβίωσε, σε ηλι-

κία 80 ετών στη Γερμανία, ο Ιωάννης Ν. Τριψιά-
νος. Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη την 15η 
Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
 Τερψιθέας, όπου και ετάφη. 

Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

Καθιστική ζωή: Το περιοδικό Women’s Health 
έκανε πρώτο αναφορά στην αρρώστια της καθι-
στικής ζωής. Η αδράνεια μπορεί να είναι κατα-
στροφική για το μυαλό, τα ζωτικά μας όργανα, τους 
πνεύμονες, το μυαλό μας. Σύμφωνα με έρευνα του 
περιοδικού, οι γυναίκες που κάθονται περισσότερο 
από 6 ώρες την ημέρα, έχουν 40% περισσότερες 
πιθανότητες να πεθάνουν ανεξαρτήτως του πόσο 
γυμνασμένες είναι.

Κακά λιπαρά: Ο οργανισμός χρειάζεται λιπα-
ρά και είναι μια από τις κύριες ενεργειακές πηγές. 
Βοηθούν στην απορρόφηση ορισμένων βιταμινών 
και θρεπτικών ουσιών. Τα κακά λιπαρά όμως –κο-
ρεσμένα και τρανς– ενισχύουν την πιθανότητα να 
αναπτυχθεί καρδιοπάθεια – αυξάνοντας 2 από τους 
κύριους παράγοντες κινδύνου, την χοληστερόλη 
LDL και τα τριγλυκερίδια.

Ο Πρόεδρος σηκώνει τα βάρη του Συλλόγου
[και ο τέως απάντησε:]
- Βοήθεια ο Καρπόζηλος!

Σχόλιο της «Τ»: Μάλλον εξολοθρεύσαμε τα κολοκύθια της 
Τερψιθέας και πήγαμε στη γη της επαγγελίας (της μαμάς μας), την 
Ελατού. Εκεί ανακαλύψαμε την κολοκύθα (25 κιλά παρακαλώ) που 
βλέπετε και δηλώσαμε δοκιμαστές κολοκυθόπιτας (ε ρε μάσες που 
θα κάνουμε).

Εδώ μια ωραία 
...ρομαντική 
φωτογραφία! 
Φτάνει πονούν 
οι σιελογόνοι μου!

ΑΑρκετές καθημερινές συνήθειες δεν είναι τελικά τόσο αθώες όσο φαίνονται. Θεωρείται ότι μόνο η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ ή το κάπνισμα είναι 
τα εμπόδια για καλή υγεία, όμως πρέπει να εξετασθεί  σε βάθος τι ακριβώς συμβαίνει στην καθημερινότητά και τι κινδύνους ενέχει.

Τρεις συνήθειες που επιδρούν τόσο αρνητικά στον οργανισμό, όσο το τσιγάρο είναι:

Το γήπεδο με 
χλοοτάπητα. 

Παλιά τον 
κούρευαν τα 
πρόβατα του 
Νίκου, τώρα 
δουλεύει το 

χορτοκοπτικό.
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Οι γιορτές που έρχονται κάθε χρόνο δεν είναι μόνο για ευχές και «χρό-
νια πολλά»,  αλλά για Ευαγγελικούς και πνευματικούς προβληματισμούς. 

Στο πώς, δηλαδή, θα γίνουμε σωστότεροι χριστιανοί με περισσότερο ταπεινό 
πνεύμα, με περισσότερη υπομονή, μακροθυμία και ανοχή. Γιατί τα παιχνίδια, 
τα δώρα, οι στολισμοί,  δένδρα και φώτα και ρεβεγιόν, είναι όλα για την κατα-
νάλωση και τίποτα για την ψυχή. Τα πάντα για την ψυχή προσφέρονται μέσα 
στον ναό. Μέσα στην εκκλησία, τις ιερές ακολουθίες  αυτών των ημερών με 
τα υπέροχα γράμματα που ψάλλει η Εκκλησία μας.

Σε παλιότερες εποχές το πρώτο πράγμα που βλέπαμε εμείς τα παιδιά στο 
χωριό, παραμονές Χριστουγέννων, ήταν το γενικό άσπρισμα. Άσπριζαν τις 
μάντρες, τις αυλές, τα πέτρινα πεζοδρόμια, τα σπίτια μέσα και έξω, τους κορ-
μούς των δένδρων μέχρι τη μέση. Γενικό καθάρισμα. Ο στολισμός ήταν πολύ 
φτωχικός. Εκείνο στο οποίο επέμεναν ήταν η καθαριότητα και η εξωτερική 
και η εσωτερική.

Το πρωινό των Χριστουγέννων, ξυπνούσαν μια ώρα νωρίτερα οι νοικοκυ-
ρές, για να συγυρίσουν και στρώσουν το σπίτι, έτσι ώστε όταν θα γυρίσουν 
από την εκκλησία, να τους περιμένει ολοκάθαρο το σπιτικό. Γιατί; Εμείς όλα 
τα πιτσιρίκια εκείνης της εποχής ρωτούσαμε γιατί αυτή η τόση σχολαστικό-
τητα στο άσπρισμα και γενική ετοιμασία του σπιτιού και η απάντηση των με-
γάλων ήταν συνήθως διπλή. Πρώτον γιατί ήταν Χριστούγεννα, και Δεύτερον 
γιατί ο Χριστός, που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, θα ήταν ο ΠΡΩΤΟΣ επισκέπτης 
στο σπίτι μας, μαζί με τους αγγέλους και τους μάγους εκ Περσίας.

Πω …πω!!!, λέγαμε εμείς, θα έλθει ο Χριστός; Στο σπίτι μας; Μα πώς; Πότε; 
Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα; Με ποιο τρόπο; Και οι μεγάλοι μας απα-
ντούσαν με πολλή φυσικότητα: Δεν θα πάμε όλοι μαζί οικογενειακώς να κοι-
νωνήσουμε; Ναι, ε, λοιπόν όλοι εμείς, ο μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς, η για-
γιά, τα παιδιά, μαζί με τη Θεία Κοινωνία θα φέρουμε και τον Χριστό στο σπίτι 
μας. Μαζί Του θα γιορτάσουμε, μαζί Του θα περάσουμε καλά και αγιασμένα 
Χριστούγεννα.

Καταπληκτικό και θαυμάσιο και εξαίσιο αλλά δεν υπάρχει σήμερα στην 
εποχή μας πάρα πολύ σπάνια. Δυστυχώς σήμερα οι περισσότεροι Χριστιανοί, 
γιορτάζουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Σήμερα οι γιορτές βγήκαν από την 
Εκκλησία και από την δεμένη οικογένεια και δόθηκαν στις φιέστες, στις ξενό-
φερτες μουσικές στη διασκέδαση και στο φαγοπότι. Χάθηκαν δυστυχώς οι 
πνευματικές αξίες, και παραμερίστηκε η ουσία και το πνεύμα των θρησκευτι-
κών εορτών και μάλιστα των Χριστουγέννων. Και όχι μόνον.

Η Ορθοδοξία, βεβαίως, δεν αρνιέται τις πανηγυρικές εκδηλώσεις. Ούτε 
αποστρέφεται τις εορταστικές διακοσμήσεις που γίνονται κάθε φορά, αλλά 
δεν μένει σ’ αυτές. Η Ορθοδοξία κάνει κάτι πολύ πιο μεγάλο. Προχωρεί βαθύ-

Επιμελείται ο Τερψιθεάτης Ιερομόναχος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, π. Νεκτάριος Ιωάννου Γκολιόπουλος

τερα. Μας διδάσκει πώς να μπορέσουμε, όλοι μαζί, να μπούμε βαθύτερα στο 
πνευματικό νόημα των εορτών. Και μετά να το μεταβιβάσουμε στις οικογέ-
νειές μας, στα παιδιά μας, στους γείτονές, στους συγγενείς και στους φίλους 
μας. Προτείνει και εφαρμόζει την αδιάσπαστη αρμονία μεταξύ του πνευμα-
τικού και υλικού στοιχείου των εορτών, με σκοπό την προσωπική συνάντηση 
με τον Θεάνθρωπο Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Ο Χριστός για μας τους Ορθο-
δόξους Χριστιανούς, δεν γεννήθηκε απλώς και μόνον πριν 2016 χρόνια, αλλά 
εξακολουθεί να είναι παρών, ο ζωντανός Θεός και μας προσφέρεται σε κάθε 
Θεία Λειτουργία μέσα στο Άγιο Δισκοπότηρο.

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Εύχομαι να μη διώξουμε φέτος τον Χριστό 
από τα Χριστούγεννα. Εύχομαι να Τον βρούμε όλοι στην πίστη μας, στην καρ-
διά μας,  στο σπίτι μας, στην Ενορία μας, στο Μοναστήρι μας, στην Πατρίδα 
μας, γιατί Χριστούγεννα χωρίς Χριστό ΔΕΝ μπορούμε να γιορτάσουμε.

Να μη διώξουμε τον Χριστό 
από τα Χριστούγεννα

Τον πολιούχο μας τιμήσαμε και φέτος στο χωριό. Ήταν 
κάμποσος κόσμος και ελπίζουμε να ευχαριστήσαμε τον 
Άγιο. Έγινε αρτοκλασία προσφορά της κας Κούλας Λια-

νού. Στο σχόλασμα δώρισε χαλβάδες η κα Γιαννούλα Πετρο-
πούλου (χειροποίητους) και έτοιμα γλυκά ο Σύλλογος Τερψι-
θεατών. Ευχαριστούμε όλους τους δωρητές και Βοήθειά μας 
ο Άγιος Νικόλαος!

Η  ΓΙΟΡΤΗ 
ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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ΤΑ ΓΙΑΤΡΟΣΟΦΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Αν και το χωριό μας, τα περισσότερα χρόνια 

του 20ού αιώνα, είχε γιατρούς σπουδαίους, 
εν τούτοις, οι περισσότεροι χωριανοί όταν αρρώ-
σταιναν, κατέφευγαν στην πρακτική ιατρική. Αλλά 
μήπως και σήμερα, με την κρίση και το αλαλούμ 
του ΕΟΠΥΥ, δεν έχουμε φτάσει, τουλάχιστον για 
τα όχι πολύ σοβαρά περιστατικά υγείας, να χρη-
σιμοποιούμε την από αιώνων καταπολέμηση των 
ασθενειών, την πρακτική ή κομπογιαννίτικη;

Με την έλευση του χειμώνα, άρχιζαν και τα 
κρυολογήματα σε παιδιά και μεγάλους. Βέβαια, 
για όλες τις αρρώστιες υπήρχε και το πρακτικό 
αντίδοτο. Φυσικά, για τα παιδιά, όλα αυτά συνι-
στούσαν ένα μαρτύριο. Στα, δε, χρόνια της κατο-
χής, οι δυσκολίες ήταν ακόμα μεγαλύτερες. 

Στα κρυολογήματα, δηλαδή, με βήχα, βράχνια-
σμα, βράσιμο στο στήθος ή και πυρετό, η αντιμε-
τώπιση ήταν με εντριβές, πρώτα με ρακί ή πετρέ-
λαιο και αυτοσχέδια έμπλαστρα σε πόνους στην 
πλάτη ή τη μέση. Ακολουθούσαν οι βεντούζες, 
κουφές ή κοφτές. 

Στον πυρετό, τοποθετούσαν στο μέτωπο κο-
μπρέσες με νερό ή ξύδι. 

Για το βράσιμο στο στήθος σε παιδιά και με-
γάλους, φορούσαν μάλλινες φανέλες κατάσαρκα, 
τις οποίες έπλεκαν οι γυναίκες με μαλλί προβά-
του. 

Η διατροφή τους ήταν με ζεστά τσάγια ή γάλα 
και σούπες με τραχανά. Οι πνευμονίες, βέβαια, εί-
χαν μεγάλη θνησιμότητα, σε παιδιά και μεγάλους. 

Όταν υπήρχε πονόκοιλος, η αντιμετώπιση 
ήταν με καθαρτικό («καθάρσιο») ή υποκλυσμό. 
Ανάλογα με την περίπτωση, τους έδιναν μια κου-
ταλιά μέλι ή βυσσινάδα, ή στυμμένο ρόδι, ή τσάϊ 

του βουνού, ή χαμομήλι και, αν υπήρχε, και ζάχα-
ρη. 

Εμβόλια για παιδιά δεν υπήρχαν, εκτός από τα 
παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο και εμβολιάζο-
νταν για την ευλογιά. Έτσι είχαν όλα τα παιδιά 
στο χέρι το σημάδι της «βατσίνας». 

Δυστυχώς, στο χωριό μας, όπως και παντού, 
η πρακτική ιατρική ακολουθούσε τον άνθρωπο 
από τα γεννοφάσκια του. Ερχόταν στον κόσμο 
με την πρακτική μαμή, ή τη γειτόνισσα, ή κάποια 
συγγενή που είχε γνώσεις… μαιευτικής, έστω και 
από τα ζώα. Το πλύσιμο του νεογνού, το αλάτι-
σμα, το σπαργάνωμα, το φάσκιωμα, ο θηλασμός, 
όλα γίνονταν με πρωτόγονα μέσα.

Άλλες μέθοδοι ίασης ήταν τα τάματα στην 
Παναγιά και τους Αγίους, το άλειμμα με λάδι του 
καντηλιού, ο αγιασμός, το ξεμάτιασμα...

Επειδή πολλά παιδιά γύριζαν ξυπόλητα και 
κόβονταν με πέτρες, γυαλιά ή πατούσαν σκου-
ριασμένες πρόκες, έκαιγαν ένα κουταλάκι λάδι 
και έτσι, μ’ αυτό, καυτό όπως ήταν, απολύμαιναν 
την πληγή για να μην μολυνθεί. Αν ένα παιδί ήταν 
χλωμό, έφταιγε η «χρυσή» και την έκοβαν κάτι 
πρακτικές «βάβες». Η χρυσή ήταν ένα μικρό κρε-
ατάκι σα φακή ανάμεσα στο επάνω χείλος και τα 
ούλα. Αυτό το χάραζαν και έβαζαν επάνω αλάτι, 
με ό,τι σημαίνει αυτό για ένα παιδί. 

Αν πάλι κάποιος, παιδί ή μεγάλος, είχε, κατά 
τη δική τους διάγνωση, αναιμία, του έδιναν να 
πιεί αφέψημα «αλοής», ένα πικρό υγρό, που το 
ετοίμαζαν από τα φύλλα ενός φυτού, που έβγαζε 
και κάτι μικροσκοπικά κίτρινα λουλουδάκια. Αυτή 
ήταν η αλοή και όχι η αλόη vera, που διαφημίζουν 
κατά κόρον σήμερα. 

Σε τσιμπήματα από σφήκες, σέρσενα, σκορ-
πιούς, προσπαθούσαν να βγάλουν το κεντρί με 
τη μύτη ενός μαχαιριού και κατόπιν τοποθετού-
σαν δροσερή λάσπη ή αμμωνία, αν είχαν. Για τα 
μάτια υπήρχε το χαμομηλόνερο, για τ’ αυτιά χλια-
ρό λάδι, μερικές σταγόνες. Για ορθοπεδικά, στρα-
μπουλήγματα και άλλες μικροκακώσεις, ετοίμα-
ζαν ένα κατάπλασμα με στουμπισμένο κρεμμύδι 
και το τοποθετούσαν για να ξεπρηστεί το μέρος 
που είχε το πρόβλημα. 

Για την πίεση είχαν τις βδέλλες. Όπως και 
πολλές περιοχές της χώρας, έτσι και το χωριό 
μας, εκείνες τις δεκαετίες, δηλαδή τέλη του 19ου 
και μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, μαστιζόταν 
και από την ελονοσία, με τις περίφημες θέρμες, 
την οποία την καταπολεμούσαν, όταν υπήρχε κι 
αυτό, με κινίνο, άλλο πικρό φάρμακο…

Τώρα, το τί σμήνη από μύγες, ψείρες, ψύλ-
λους, κοριούς υπήρχαν και μας ταλαιπωρού-
σαν, μικρούς και μεγάλους… Ακόμα και τα ζώα 
υπέφεραν απ’ τα τσιμπούρια. Όποιος τ’ ακούει 
όλ’ αυτά, στην κυριολεξία, ανατριχιάζει. Και όμως, 
αυτές οι εποχές, κατά τις οποίες συνέβαιναν 
όλ’ αυτά στο χωριό μας, δεν είναι πολύ μακρινές. 

Οι περισσότεροι και, βέβαια, τα παιδιά, δεν 
ήξεραν ότι έπρεπε να πλένουν τα δόντια τους, 
ούτε ότι υπήρχε οδοντόβουρτσα και «κολυνός». 
Το χειρότερο είναι ότι για μεγάλα διαστήματα, 
δεν υπήρχε και σαπούνι, για να πλένουν τα χέρια 
τους.

Όλοι τρέμουμε πλέον μήπως ξαναζήσουμε 
τέτοιες καταστάσεις. Να παρακαλούμε την Πα-
ναγία, η πατρίδα μας να μην ξαναζήσει τέτοιες 
εμπειρίες. Όσο για το χωριό μας, έχουν αλλάξει 
τα πάντα και, το χειρότερο, δεν υπάρχουν χωρια-
νοί, είναι πολύ λίγοι και όσοι πηγαίνουν είναι μόνο 
τουρίστες ή για προσκύνημα στους τάφους των 
προγόνων…

Όμως, όσα θλιβερά κι αν συμβαίνουν, ας εί-
μαστε αισιόδοξοι ότι θα ξημερώσουν καλύτερες 
μέρες! Είθε το 2017 να φέρει κάτι καλύτερο στον 
κόσμο! Καλές Γιορτές και «μυρίας καλάς ευχάς» 
για το 2017!

Βασιλική Σαλούρου-Τροβά
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Με αυτό το όνομα αποκαλούσαν τα μεγάλα 
ζώα, που έβαζαν υπό τον ζυγό για να οργώ-

σουν. Αφορούσε τα άλογα και τους ημιόνους (μου-
λάρια), τα οποία όμως χρησιμοποιούνταν στο έπα-
κρο για τις γεωργικές και τις βιοτικές ανάγκες των 
κατοίκων χωριών και πόλεων. 

Στο χωριό μας πριν το 1970 αν κατείχες υποζύ-
γιο ήσουνα πλούσιος, ήτανε μια ζωντανή κινούμε-
νη περιουσία, ήταν το όχημα, το εργοστάσιο το ερ-
γαλείο που σε εξυπηρετούσε. Εκτός από το όργωμα 
χρησιμοποιείτο στο αλώνισμα, στην μεταφορά 
ανθρώπου (ή ανθρώπων όταν έσερνε άμαξα), ξυ-
λείας, γεωργικών συγκομιδών, εμπορευμάτων και 
πολλάκις κινούσε πρωτόγονες μηχανές όπως μαγ-
γανοπήγαδα, λιοτρίβια κ.α. 

Ακόμα και στον στρατό χρησιμοποιείτο, υπήρχε 
Σώμα Ιππικού παλαιότερα. Εκτός των ίππων που 
είχε ο στρατός σε συνθήκες πολέμου επίταζαν τα 
υποζύγια (έπαιρναν το άλογο ή το μουλάρι σου συ-
νήθως χωρίς επιστροφή ή αποζημίωσή του). Για να 
μπορούν να τα επιτάζουν ή να τα δεσμεύουν για 
κρατική δημόσια χρήση, τα κατέγραφαν. Αυτό γι-
νόταν από την τουρκοκρατία μέχρι το 1970, στον 
Εκλογ. Κατάλογο του 1844 είχαν καταγράψει τους 
ιδιοκτήτες μεγάλων ζώων (βλέπε φύλλο εφημερί-
δας 80). Τη μισθωμένη μεταφορά την ονόμαζαν 
αγώι και τον μεταφορέα αγωγιάτη. Η μεταφορά 
εφοδίων στο χωριό γινόταν από το Μοναστηράκι 
ή την Ναύπακτο με τα υποζύγια. 

Τώρα στον πόλεμο το 1940 και στην Κατοχή, στο 
χωριό μας επίταξαν την πλειονότητα των υποζυγί-
ων (μόνο κάποια γαϊδούρια τους ξέφυγαν). Πολλοί 
χωριανοί μας με την απελευθέρωση αναζητούσαν 
τα ζώα τους ή το αντίτιμό τους, εις μάτην όμως… 
Τότε λοιπόν ανέλαβε η Αγροτική Τράπεζα να φέρει 
ίππους και μουλάρια φθηνά με δανειοδότηση (σαν 
να λέμε Leasing) των ενδιαφερομένων. Έτσι βλέ-
πουμε (στην εικ. 1.) τον αείμνηστο Ηλία Κράρα να 
δηλώνει στην κοινότητα τον ημίονο, που αγόρασε 

ΤΟ ΥΠΟΖΥΓΙΟ
ον ημιόνου (μην τυχόν και του ξαναγυρέψουν επί-
ταξη;). Χρόνια περασμένα, χρόνια δύσκολα αλλά 
με οργάνωση…

Αλλάζουνε λάστιχα...

Δήλωση οχήματος

Εξαγορά του υποθηκευμένου ημιόνου

Άδεια κυκλοφορίας

Επίταξη Ημιόνου, που τον κλαίνε ακόμα...

Και τον επιτάξανε και τον ξαναζητούσαν...

Αλωνιστική μηχανή Διονυσόπουλου

Παρκαρισμένο υποζύγιο για μεταφορά καρπού  
από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τερψιθέας

με δάνειο από την ΑΤΕ αλλά στην εικ. 2 φαίνεται να 
το εξαγοράζει με μετρητά πετυχαίνοντας έκπτωση 
20%. Επίσης φαίνεται ότι παρέλαβε αρσεν. ημίονο 
(μουλάρι), 14 ετών, χρώματος ορφνομέλανος (κα-
στανόμαυρου), ύψους 1,30, ράτσας Αρκτ (μάλλον 
ιρλανδική ράτσα ARCTIC ICE), οπλής 616, αρ. γλου-
τού , με Αριθμό Μητρώου 649.

Το 1947 κατέχει άλλο ημίονο 12ετή, μαύρο, 
ύψους 1,25 και κατέχει και Άδεια Κυκλοφορίας υπ’ 
αρ. 200, την οποία παρέλαβε από τη Χωροφυλα-
κή. Όπως φαίνεται η Διοίκηση προσπαθώντας να 
βάλει τάξη ή και φόρους στα οχήματα, άρχισε να 
εκδίδει Άδειες Κυκλοφορίας για αυτοκίνητα και 
υποζύγια (ήταν σε εξέλιξη και ο εμφύλιος και το 
Κράτος έλεγχε τις μετακινήσεις ανθρώπων και 
υποζυγίων). Όσο για την επίταξη, βλέπουμε στην 
εικ. 4. το Θανάση Γκολιά να ζητάει πιστοποίηση 
από την κοινότητα για τον επιταγμένο προ τετρα-
μήνου ημίονό του μήπως και τυχόν αποζημιωθεί. 
Στην εικ. 5. επίσης ο Ν. Κοϊτσάνος ζητάει πιστοποί-
ηση διπλή και της επίταξης και της μη κατοχής πλέ-

[Ευχαριστώ τον κο Χρήστο Κράρα για τα 4 ντο-
κουμέντα]

Σπύρος Σκαλτσάς 
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Πιστοί-ές στο κάλεσμα της ημέρας μαζεύτηκαν οι χωριανοί-ές μας και τίμησαν τους ήρωες του 
έπους του 1940. Μαζί με τον Παπαχρήστο και τον ψάλτη μας Γ. Καλλιαμβάκο έκαναν τρισάγιο στη 
μνήμη των πεσόντων στο Ηρώο της πλατείας μας. Μην ξεχνάμε ότι από το χωριό μας σκοτώθηκαν 
δυο παλληκάρια, ο ανθυπολοχαγός Ηλίας Αρ. Φινινής (1919-1940) και ο έφεδρος ανθυπολοχαγός 
Βασίλειος Χ. Τσαντίλης (1912-1940).  Θα κάνω μια μικρή αναφορά για τους πεσόντες με τις φωτο-
γραφίες και κάποια τηλεγραφήματα, σαν μνημόσυνο για τους ήρωές μας.  

Ο Βασίλειος Χρ. Τσαντίλης ήταν έφεδρος Ανθυπολοχαγός και σκο-
τώθηκε την 1η Δεκεμβρίου του 1940 στο Bularat του Αργυροκάστρου. 
Πιο πολλά στοιχεία μπορείτε να βρείτε στο άρθρο του Νικ. Τριψιάνου, 
στο φύλλο 83 της εφημερίδας μας. Ένα νέο ντοκουμέντο είναι ένα συ-
νοδευτικό σημείωμα, που ενημέρωνε την οικογένειά του για την απο-
στολή του Στρατιωτικού Δελτίου του πεσόντος. 

Ο Ηλίας Αριστ. Φινινής ήταν μόνιμος Ανθυπολοχαγός, τον Αύγουστο 
του 1940 εξήλθε από τη Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.). Στη μία φωτογρα-
φία τον βλέπουμε Εύελπι στην Α΄ τάξη (έχει το νο 1 στην επωμίδα) της 
Σχολής Ευελπίδων. Πρέπει να είναι του 1937 (τότε η Σ.Σ.Ε. είχε 3 τάξεις).  
Τη χρονιά εκείνη, στις 16 Οκτωβρίου, είχε περάσει με άλλους 316 στη 
Σ.Σ.Ε. κατόπιν εξετάσεων μεταξύ 3000 περίπου ατόμων. Στις 10 Αυγού-
στου 1940 έγινε η ορκωμοσία του, εξερχόμενος Ανθυπολοχαγός από 
τη Σ.Σ.Ε. Αυτή την τάξη του, που αποφοίτησε τότε, την ονόμασαν της 
4ης Αυγούστου (προς τιμήν της μεταξικής επετείου), αργότερα όμως, 
που πήρε το βάπτισμα του πυρός, την είπαν Τάξη 1940Α (1940Β ονό-
μασαν τους Ευέλπιδες της 3ης τάξης που τους έστειλαν στο Μέτωπο).  
Στις 11 Νοεμβρίου ο Ηλίας επιχειρούσε με το 90 ΣΠ για κατάληψη του 
υψώματος Ιβάν Κορυτσάς (Korçë), κοντά στη λίμνη Μεγάλη Πρέσπα. Στις 

15 Νοεμβρίου αφού κατέστρεψε ένα εχθρικό 
πολυβολείο βλήθηκε θανάσιμα από τον εχθρό. 
Σας παραθέτω και την αναγγελία θανάτου από 
εφημερίδα εποχής, η οποία όμως γράφει λάθος 
ημερομηνία. Η εφημερίδα «Ο Ρουμελιώτης» 
11/1/1941, ο Χρ. Φωτόπουλος στο τρίτομο έργο 
του 1828-1998 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 
(Αθήνα 1998) και ο Γρ. Βαρελάς στο βιβλίο του 
«Προσκλητήριο Πεσόντων Ναυπακτίας» αναφέ-
ρουν την 15η Νοεμβρίου ημερομηνία θανάτου. 

Άξιο θαυμασμού είναι το ψυχικό σθένος, με 
το οποίο αντιμετώπισε την απώλεια του γιου του, ο Αριστοτέλης Φινινής, στο τηλεγράφημα που έστειλε προς 
τον Πρωθυπουργό Ιω. Μεταξά (βλέπε στην εικόνα το Α που έστειλε και το Β που έλαβε). Για τον Ηλία μπορείτε να 
ανατρέξετε και στο φύλλο 24 της εφημερίδας μας, σε μία αναφορά του αείμνηστου δάσκαλου Π. Παπαδογιάννη. 

Σπύρος Σκαλτσάς

Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ’40

Η Τερψιθέα φτιάχνει το κέφι και στα γύρω χω-
ριά. Πράγματι και φέτος, στις 16 Οκτω βρίου, σύσ-
σωμη η Τερψιθέα κουβαλήθηκε στην Κεντρική, να 

ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

συνεορτάσει τη γιορτή των μανιταριών. Πολύ καλή 
η γιορτή και οι Τερψιθιώτες τίμησαν τα εδέσματα 
και χόρεψαν μαζί με τους φιλόξενους Κεντρικιώ-

τες. Και του Χρόνου νά ’ναι καλά αμφότερα τα γειτ-
νιάζοντα χωριά να συνεορτάσουν! (Eυχαριστούμε 
τον κο Νικ. Αθ. Τσαντίλη για τις φωτογραφίες του).

Τερψιθέα 28-10-2016

Βασ. Χ. Τσαντίλης 
(1912-1940)

Η ψυχή του πατέρα Αριστοτέλη

Αναγγελία εφημερίδας Ηλίας Αρ. Φινινής, εύελπις

Αποστολή από το ΓΕΣ του Στρ. Δελτίου 
του Β. Τσαντίλη
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ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΙΝΙΝΗΣ (1900-1987)
Γράφει ο Σπύρος Θ. Σκαλτσάς

Γ εννήθηκε στη Βε-
τολίστα (σημερινή 

Τερψιθέα) Ναυπακτί-
ας το 1900. Ο παπ-
πούς του Ηλίας κατα-
γόταν από το Νίσβαρι 
(σημερινό Χρύσοβο) 
και ήλθε σώγαμπρος 
στη Βετολίστα όταν 
παντρεύτηκε τη Χρι-
στίνα ή Χρυσάνθη Αθ. 
Αυλογήτου. Ο πατέ-
ρας του Δημήτριος 
(1867-1941) μετανά-
στευσε το 1899 στην 
Αμερική. Το Φεβρου-
άριο του 1900 παντρεύτηκε τη Λάμπρω Δ. Γρούμπα (1872-
1951), η οποία στο τέλος του χρόνου γέννησε τον Γιάννη. 
Αργότερα, το 1903, ο Δημήτριος Φινινής έφυγε πάλι για την 
ξενιτειά, αφήνοντας πίσω την οικογένεια. Ο μικρός Γιαννά-
κης ξεχώρισε από νωρίς. Αποφοίτησε από το Δημοτικό (4 
χρόνια) με άριστα (σύμφωνα με τον αυστηρότερο δάσκα-
λο της εποχής τον Κων/νο Ν. Κοζώνη που κυριότερο βαθ-
μό είχε το 2, ο Ιωάννης Δ. Φινινής έλαβε άριστα 3 και 7/10). 
Συνέχισε στο Ελληνικό Σχολείο Βετολίστης (όπου αρίστευ-
σε με 9,50) και κατόπιν ήλθε Αθήνα, στο Εθνικό Μετσόβειο 
Πολυτεχνείο. Είναι νομίζω ο πρώτος Πολιτικός Μηχανικός, 
που έβγαλε η Βετολίστα. 

Όπως ήταν φυσικό ο πατριδολάτρης επιστήμονας, προ-
σπάθησε αμέσως να βοηθήσει το χωριό του σε όλα τα με-
γάλα δημόσια έργα. Έτσι το 1928, όταν κάηκε η παλαιά Εκ-
κλησία και ιδίως το 1929 που ορφάνεψε το χωριό του, από 
τον άλλο μεγάλο ευεργέτη του χωριού και της περιοχής, 
τον ιατρό Ιωάννη Φ. Λαζαρόπουλο (1871-1929), ο οποίος 
είχε φροντίσει για τα σχέδια, τη θεμελίωση και το μερικό 
χτίσιμο της νέας Εκκλησίας, τότε ο Ιωάννης Δ. Φινινής βγή-
κε μπροστά και ανέλαβε ουσιαστικά την αποπεράτωση του 
μεγαλοπρεπούς αυτού ναού, του Αγίου Νικολάου. Εκτός 
από τις πάμπολλες χρηματικές δωρεές, όλες τις μελέτες, 
το τρέξιμο στην Αθήνα αλλά και την επίβλεψη στην Τερ-
ψιθέα όλων των σταδίων κτισίματος και διαμόρφωσης του 
σημερινού ναού από το 1928 έως και το 1987 που απεβί-
ωσε τα προσέφερε δωρεάν στον Άγιο Νικόλαο και στο 
χωριό που τόσο αγάπησε, την Τερψιθέα. Άλλο έργο που 
ανέλαβε το 1934, ήταν η διαμόρφωση του Δημ. Σχολείου 
και το κατά μήκος συμπληρωματικό κτίσιμο του Ημιγυμνα-
σίου. Αργότερα το επεξέτεινε σε σχήμα -Γ-. Την ίδια εποχή 
επεξεργαζόταν σχέδιο διαμόρφωσης όλου του κέντρου 
της Τερψιθέας. Έτσι στις 20 Μαρτίου 1940 έχουμε το 1ο 
σχέδιο Διαμορφώσεως Πλατειών Εκκλησίας και Σχολείου 
με τροποποίηση το 1951 και συμπλήρωση με την Πλατεία 
Ηρώου το 1956. Πάλι δια βίου φρόντισε την υλοποίηση αυ-
τών των σχεδίων με τροποποιήσεις και φροντίδα μέχρι το 
τελευταίο λιθαράκι. Πολλά έξοδα πλήρωνε ο ίδιος, επειδή 
όμως το κόστος των έργων που σκεφτόταν, προγραμμάτιζε 
και εν τέλει υλοποιούσε, ήταν πολύ υψηλό, έβρισκε δωρη-
τές ομογενείς και άλλους που τα χρηματοδοτούσαν. Για όλα 
αυτά ο Φινινής είχε ένα όραμα, την τουριστική αξιοποίη-
ση του χωριού του. Έτσι φτιάχνοντας έργα υποδομής και 
εξωραϊσμού, έκανε την Τερψιθέα αξιοπρόσεκτο τουριστικό 
προορισμό. Για τον σκοπό αυτό δημιούργησε τον Τουριστι-
κό Όμιλο Τερψιθέας (Τ.Ο.Τ.), κινητοποιώντας όλους τους 
κατοίκους, τους ξενιτεμένους και τους φίλους της Τερψι-
θέας. Ο αναπτυξιακός αυτός όμιλος άφησε εποχή με τα 
πεπραγμένα του.

Ταυτόχρονα βέβαια ο Φινινής διέπρεπε αρχικά στην 
Αθήνα και αργότερα σε όλη την Ελλάδα. Από νωρίς εξε-
λίχθηκε σαν στέλεχος της Ηλεκτρικής Εταιρείας Αθηνών- 
Πειραιώς (πρόγονο της σημερινής ΔΕΗ). Κατόπιν τον συ-
ναντούμε σαν μέλος του Δ.Σ. του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύ-
ματος και το 1975 Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού (Ε.Ε.Σ.). Εκτός αυτών συμμετέχει στα συμβούλια 
πολλών συλλόγων, όπως στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελ-
λάδος, στον Ελληνικό Πολυτεχνικό Σύλλογο, στον Ροταρι-
ανό Όμιλο Αθηνών, στο Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού 
Η.Ε.Α.Π. και Ε.Η.Σ., στον Σύλλογο Ναυπακτίων (Πρόεδρος 
το 1947), στο Σύλλογο Τερψιθεατών κ.α.

Παρ’ όλα αυτά η σκέψη του Φινινή είναι στην Τερψι-
θέα· έτσι χρησιμοποιώντας το κύρος και τις γνωριμίες του, 
ενεργοποιεί οποιονδήποτε φορέα, κρατικό ή μη στη φρο-
ντίδα και χρηματοδότηση έργων στο χωριό του. Πρώτα βέ-
βαια απ’ όλα έπρεπε να γίνει ο δρόμος για την Τερψιθέα. 
Έτσι λοιπόν πρωτοστατεί από το 1949 για την προσέγγιση 
του δρόμου στην Τερψιθέα. Για το δρόμο αυτό είχε δείξει 
ενδιαφέρον από το 1928, στο ξεκίνημά του από τη Ναύπα-
κτο (βλέπε άρθρο στην εφημ. «Ρουμελιώτης» 17/11/1928) 
και είχε στενή συνεργασία με τον υπέρμαχο του δρόμου, 
φίλο του βουλευτή, Γεώργιο Καλαντζόπουλο. 

Από τις επιστολές του αρχείου του αλλά και από την 
αρθρογραφία της εποχής στον τύπο, καταλαβαίνουμε ότι 
ήταν άθλος η κατασκευή της 26ης Επαρχιακής Οδού δια 
του Φινινή. Βέβαια βοήθησαν πολύ, επώνυμοι Τερψιθεάτες- 
Ελατιώτες Αθηνών, ο Πρόεδρος Τερψιθέας Δ. Μούρτος, ο 
ιατρός Ν. Μητσόπουλος και το Εθνικό Ίδρυμα στη συνέ-
χεια. Με τη βοήθεια του Εθν. Ιδρύματος ίδρυσε, το 1953, 
το «Ξενοδοχείο του χωριού», το οποίο λειτούργησε με 
σκόρπια δωμάτια σε σπίτια του χωριού, εξοπλισμένα- περι-
ποιημένα και με το σπίτι του σαν ξενώνα 4 δωματίων. Από 
την Αθήνα μέσω τουριστικών συλλόγων, την Περιηγητική 
Λέσχη (κυρίως), τον Ζήνωνα, τον Αττικό κ.α. διοργάνωνε 
εκδρομές για την Τερψιθέα. Έτσι ωφελήθηκαν πολλοί στο 
χωριό, προσφέροντας υπηρεσίες σαν ξενοδόχοι, μάγειροι, 
εστιάτορες, καφεντζήδες, αγωγιάτες, πωλητές οικολογικών 
προϊόντων κ.α. Ο Φινινής είχε σαν αρχή να βοηθάει τους 
συγχωριανούς του να εργάζονται στον τόπον των, απο-
φεύγοντας να τους διορίσει στο Δημόσιο μέσω κάποιου 
πολιτικού του φίλου. Για το σκοπό αυτό σε όλα τα έργα 
προτιμούσε ντόπιους μαστόρους και εργάτες. Φρόντισε 
μάλιστα μέσω του Εθνικού Ιδρύματος να γίνουν: Ξυλουρ-
γική Σχολή στη Ναύπακτο, Αγροτολέσχη και Ταπητουργι-
κή Σχολή στην Τερψιθέα. Τους βοήθησε μέσω του Τουρ. 
Ομίλου Τερψιθέας στην δενδροφύτευση, δενδροκομία, 
ορνιθοτροφία κ.α. Ακόμη και γλυκό κεράσι τους βοήθησε 
να εμπορευθούν. Φυσικά όλο το χωριό εκπολιτίστηκε με 
κανόνες υγιεινής, τουαλέτες, δίκτυα ύδρευσης, δημόσια και 
ιδιωτικά. Με το Εθνικό Ίδρυμα, φρόντισε να προχωρήσει ο 
δρόμος πέρα από το χωριό και αργότερα με το Υπουργείο 
Γεωργίας, με ανταποδοτική χρηματοδότηση από την εκμε-
τάλλευση του δάσους, τον επεξέτεινε σε όλη την ανατολική 
Ναυπακτία. Έτσι προσέγγισε και το βουνό Ομάλια (ή Κε-
ρασοβούνι) παρά την θέση Χαρατσί, όπου ο Φινινής έφτια-
ξε σιγά-σιγά τον ξενώνα Νεραϊδάλωνο (συνιδιοκτησία Τερ-
ψιθέας, Ελατούς). Μια πρωτοποριακή προσπάθεια για την 
εποχή, που ξεκίνησε κατ’ αρχήν με χρηματοδότηση των 
ομογενών Ναυπακτίων (Ναυπακτιακή Αδελφότης Νέας 
Υόρκης). Σε αυτό το έργο συνάντησε τόσες αντιδράσεις, 
που δυσχέραναν την αποπεράτωση αλλά και τη λειτουργία 
αυτού. Έτσι το 1969 έδωσε προσοχή στην κατασκευή του 
Ξενοδοχείου της Τερψιθέας. Το 1971 η Τερψιθέα είχε επι-
τέλους το ξενοδοχείο της και αυτό το οφείλει στον Ιωάννη 
Φινινή.

Στο χωριό βοήθησε και για πολλά άλλα μικρά και μεγάλα 
έργα, όπως: 1) Ηρώο, 2) Βρύση στο Βλαχόρεμα, 3) Κοινο-
τικά Λουτρά, 4) Υδραγωγείο, 5) Βρύση Πλατείας Ηρώου, 6) 
Βρύση Πλατείας Εκκλησίας, 7) Βρύση Πλατείας Σχο λείου, 8) 
Φανοί Γκαζιού στο κέντρο του χωριού, 9) Τείχιση και περί-
φραξη Νεκροταφείου, 10) Σχέδιο και βοήθεια στον μακαρι-
στό Θεοδόσιο Σκαλτσά για την ανέγερση του εξωκκλησίου 
της Αναστάσεως Χριστού, 11) Αποκλειστική χρηματοδότη-
ση (δωρεά) και κατασκευή του εξωκκλησίου Αγ. Ιωάννου 
του Θεολόγου, 12) Εικονοστάσιο Προφ. Ηλία στη θέση Χα-
ρατσί, 13) Παιδική Χαρά, 14) Δωρεά στην Κοινότητα φορ-
τηγού αυτοκινήτου που βοήθησε στην κατασκευή του δρό-
μου και πολλών έργων, 15) Το «κύκνειο άσμα» του Φινινή 
είναι η συμβολή του στην αγορά γραφείου για το Σύλλογο 
Τερψιθεατών το 1986. Εκτός από την εύρεσή του, συνεισέ-
φερε γενναία με χρηματική δωρεά και με άτοκο δανεισμό. 

Το μυαλό του δούλευε για το χωριό του μέχρι την τε-
λευτή του. Σώζεται επιστολή που έστειλε 7/2/1987 λίγο 
πριν αποβιώσει στην Κοινότητα Τερψιθέας, στην οποία 
πρότεινε ενέργειες για διάφορα ζητήματα. 

Ο ακούραστος μηχανικός βοήθησε όλη την Ναυπα-
κτία. Πρωτοστάτησε και σχεδίασε τον Υγειονομικό Σταθμό 
Πλατάνου. Στο Αρχείο του βρήκα σχέδιο για ανάπλαση της 
Πλατείας Φαρμάκη και αρθογραφία με προτάσεις και ξενά-
γηση για τη Ναύπακτο. Ακόμη βρήκα και μία φωτογραφία 
του Σταθμού Ηλεκτρισμού Ναυπάκτου το 1927 (μήπως 
συνέβαλε ο Φινινής από μέρους της Η.Ε.Α.Π.;) Το όνομά 
του, όπως με πληροφόρησαν, αναγράφεται και στην ανα-
στήλωση του Τείχους του Μεσολογγίου.

Στην Αθήνα πολλά κτίρια φέρουν τη σφραγίδα του: το 
κτίριο της Η.Ε.Α.Π. στην Κοραή, ο αστυνομικός σταθμός 
Κερατσινίου, η πολυκατοικία του ιατρού Βασ. Βαλαώρα, το 
Πνευμ. Κέντρο Ρουμελιωτών κ.α. Από τα εκδοτικά του έργα 
ξεχωρίζουμε : 1) «Τα κοινωφελή έργα του χωριού» ομιλία 
σαν μέλος του Εθν. Ιδρύματος το 1955, 2) τον χάρτη Ναυ-
πακτίας 1962 3) Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έργον 100 
ετών 1877-1977, ομιλία σαν Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Σ. στην 
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών το 1977.

Σαν άνθρωπος ήταν λιτός, δραστήριος, οξυδερκής κομ-
ψός, κύριος με τη σημασία της λέξης. Παντρεύτηκε την Αγ-
γελική Θεμ. Κονταράτου και απέκτησε 2 κόρες. Την Αλίκη 
Ιω. Χαλκιά και την Έννη Γ. Λάλη.

Η Αγγελική γνωστή και σαν Κική Φινινή στάθηκε στο 
πλευρό του πολυάσχολου άνδρα της μέχρι το τέλος του, 
τον Οκτώβριο του 1987. Ο Ιωάννης Δ. Φινινής έφυγε για 
το Μεγάλο του Ταξίδι αφήνοντας πίσω στην Τερψιθέα ένα 
δυσαναπλήρωτο κενό. Η σωρός του ετάφη στο Α΄ Νεκρο-
ταφείο Αθηνών. Μετά τον θάνατο του Γιάννη η Κική απο-
σύρθηκε στο Λύρειο Ίδρυμα, το οποίο ευεργέτησε και βο-
ήθησε μέχρι την τελευτή της, το Μάρτη του 2007. 

Στην Τερψιθέα το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Αγ. Νικο-
λάου ανακήρυξε τον Ιωάννη Δ. Φινινή Μέγα Ευεργέτη και ο 
Σύλλογος Τερψιθεατών έστησε προτομή του στο προαύλιο 
της εκκλησίας τον Αύγουστο του 1988. Είναι τα ελάχιστα 
που προσφέρθηκαν στη μνήμη του Μεγάλου αυτού Άνδρα.

Ο Ιω. Φινινής επιβλέπων το 1929 το κτίσιμο του Αγ. Νικολάου

Εκκλησία και Ηρώο, δύο έργα του Ιω. Φινινή

Ο κος Ιω. Φινινής με τον βουλευτή Γ. Καλαντζόπουλο 
παρακολουθώντας την κατασκευή του δρόμου Ελατούς- 

Ελατόβρυσης

Διαφήμιση σε τοπική
εφημερίδα το 1925
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Christ was not just born 2016 years ago, but is still 
present, at each Divine Liturgy. Christmas is coming. 
I do not wish to banish Christ from Christmas this 
year. I wish we all find Him in our faith, in our hearts, 
in our homes, in our parish, in our monastery, our 
Motherland, because Christmas without Christ can-
not be celebrated. Happy Holidays.  

Father Nektarios

TERPSITHEAN MEDICINAL WISDOM

During most of the 20th century, our village had 
great doctors, although most villagers, when sick, re-
sorted to traditional medical practices.  Ttoday, with 
the crisis and the mess at the Health Ministry, this 
knowledge from our grandmothers is even my more 
important, particularly for mild illnesses.  

With the advent of winter, comes the beginning 
of colds in children and adults. Of course, for all ill-
nesses there are 
practical antidotes, 
and for children, all 
of them constituted 
a torment.  In, par-
ticular, during the 
years of occupa-
tion, the difficulties were even greater.  For colds, 
coughing, hoarseness, chest wheezing, or fever, the 
treatment involved rubbing, first with raki or oil, fol-
lowed by improvised patches on the back or waist. 
Ventouzes or heated suction cups on the back, were 
especially popular . Fever was reduced by placing on 
the front of the body cold wet compresses with wa-
ter or vinegar. The  sick children and adults wore wo-
ven woolen jerseys next to their skin, from sheep’s 
wool. Their diet was hot tea or milk and trachana 
soups. Pneumonias, of course, had high mortality 
in children and adults. 
When there was a belly-
ache, the treatment was 
with a laxative ( “purge”) 
or enema. Depend-
ing on the case, they 
gave them a spoonful 
of honey or sour cherry 
or pomegranate juice, 
all freshly squeezed of 
course.  Mountain tea 
or chamomile were es-
pecially effective, often 
sweetened with sugar. Vaccines for children did not 
exist, except for the children who went to school and 
were vaccinated for smallpox. Many children hand 

the sign of “vac-
cinia”. Unfortu-
nately, in our 
village, as ev-
erywhere, rural 
practical medi-
cine began at 

birth. Birthing began with the midwife practice, or 
a neighbor, or  a relative who had knowledge on 
obstetrics, even from birthing farm animals!  Wash-
ing the newborn, salting, swaddling, breastfeeding 
(even using a neighbor’s milk), were all done with 
primitive means.

Other healing methods included offerings to the 
Virgin Mary and Saints, brushing with the oil lamp 

oil, sanctification, xematiasma, lpractices that still 
occur today.  

Because many children were going around bare-
foot and were struck by stones, glass or rusty nails,  
their mothers or grandmothers would burn a tea-
spoon of oil and, hot as it was, would use it to dis-
infect the wound so it would not become infected. 
If a child was pale, the “goldens” were blamed and 
cut. The goldens were small adenoids like lentils be-
tween the upper lip and gums. Salt was then put on 
the  wound, even for a child. If a child was diagnosis 
with anemia, they gave them to drink a beverage 
with “aloe”, a bitter liquid prepared from the leaves 
of the aloe plant with tiny yellow flowers (different 
from aloe vera). For wasp, jellyfish or scorpion stings, 
they would try to draw the sting with the tip of a 
knife and then placed cool mud or ammonia on it. 
For eyes, chamomile water was used; for the ears, a 
few drops of warm oil. For orthopedic issues such as 
sprains and other 
bruising, a poultice 
with squished on-
ion was prepared 
and placed on the 
part that had the 
problem to reduce swelling.. For high blood pres-
sure, sometimes leeches were used.  Like many parts 
of the country in the late 19th until the mid 20th 
century, our village was plagued by malaria, from 
the famous thermal baths. To  counter malaria,    qui-
nine, another bitter medicine, was used....

Of course swarms of flies, lice, fleas, bed bugs also 
harassed villagers young and old.  Even animals suf-
fered from ticks which were burned off the body.. 
Whoever hears everything, literally shudders. And 
yet, the time when all this was happening in our vil-
lage, is not too far away.

Most children did not know they had to wash 
their teeth, nor that there was a toothbrush and 
“pastte”. The worst is that for long periods, there 
was no soap to wash their hands.  Today we tremble 
lSet we relive such situations. We beseech the Virgin 
Mary, that our country not relive such experienc-
es. As for our village, everything has changed, and 
worse, there are few villagers today and only tourists  
who go on pilgrimages to the tombs of ancestors ...

But despite such sadness, let’s be optimistic 
that better days will dawn! May 2017 bring a better 
world! Merry Christmas and a myriad of good wishes 
for 2017!

By Vasiliki Salourou-Trova

THE BOARD 
AND THE 
EDITOR OF 
ENGLISH 
PAGE 
WISHES 
YOU AND 
YOUR 
FAMILY 
A MERRY 
CHRISTMAS 
AND A 
WONDROUS 
NEW YEAR 
OF GOOD 
HEALTH, 
LOVE, SUCCESS AND HAPPINESS.

OUR PARAGON VILLAGE
Up here in Nafpaktia, in the old Kravara region, there 
still exist a few courageous soldiers tasked with 
guarding Thermopylae. Carrying on their shoulders 
the history and memories of older larger villages, 
trying to live with the few products from their rug-
ged land, the few alive continue to survive on pal-
try pensions and a periodic injection of a few tour-
ists. Our village always stood out for its population, 
for the scientists and professionals it begat,  for its 
beauty and for its products.  It was one of three thriv-
ing villages of Nafpaktia (Platanos and Ano Chora 
the other two). Even nowadays Terpsithea manages 
to gather many people from the surrounding villag-
es in wintertime. We do not like comparisons or to 
brag, but this is worth mentioning. Few people are 
left, abandoned by the authorities, and Terpsithea 
is often left off the map by travel writers.   We have 
grievances, yes, as all we ask is a smile, a ‘good morn-
ing’  like the ones that Terpsithiotes and Terpsithio-
tisses, give so generously. Moreover we offer cof-
fee, raki, food, sweets, tours, stories by fireside, and 
generally give our hearts to break our routine. Our 
hotel and shopkeepers give the best of themselves 
to visitors and tourists. What is to blame that  make 
some travel opinionleaders ignore us or ostenta-
tiously refuse to put us on the map? Good examples 
are online Google maps and the travel itinerary of 
the Ethnos newspaper. We tried as an Association to 
react but nothing changed. it is a huge challenge to 
be able to enter our village on Sousse maps, regional 
descriptions and travel itineraries in our region. We 
require assistance and many volunteers. To this end 
we thank Vangelis Petropoulos and Giorgos Arva-
nitis for their efforts on two occasions.  Everyone is 
welcome to assist Terpsithea to thrive and live!

A SPECIAL HOLIDAY MESSAGE  
FROM FATHER NEKTARIOS
Christmas Without Christ  

Cannot Be Celebrated

Today most Chris-
t i a n s  c e l e b r a t e 
Christmas without 
Christ. The celebra-
tions should be with 
the Church and in 
close-knit Christian 
families; it is not 
about not fun par-
ties, outlandish mu-
sic, decorations and 
feasts. People today 
have lost spiritual 
values, and put aside 
the essence and spir-
it of Christmas. Orthodoxy certainly does not deny 
the celebrations nor abhors festive decorations, but 
urges Christians to look beyond them. Orthodoxy 
does something much bigger, and goes deeper. It 
teaches us how we can, together, go deeper into 
the spiritual meaning of the holidays. And then pass 
that to our families, our children, neighbors, relatives 
and friends. Propose and implement the unbroken 
harmony between the spiritual and festive mate-
rial element materials for a personal connection to 
our Saviour Jesus Christ. For us Orthodox Christians, 
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ένα νέο βιβλίο του αγαπητού φίλου της 
Τερψιθέας Ηλία Δημητρόπουλου ξεκίνησε και 
ταξιδεύει από την άνοιξη που μας πέρασε. Έχει 
τίτλο «Ο εν Πάτραις Ναυπακτιακός Σύνδεσμος» 
και ταξιδεύει τον αναγνώστη πίσω μέχρι το 1892, 
που ιδρύθηκε ο «Ναυπακτιακός Σύνδεσμος» 
από πολλούς συμπατριώτες μας. Μια καλή 
προσπάθεια αναδίφησης στην ιστορία των 
Ναυπακτίων που βρίσκονταν εγκατεστημένοι 
στην πελοποννησιακή πρωτεύουσα από τον 19ο 
αιώνα. Συνάμα κοπιώδες το έργο αυτό, διότι δεν 
υπάρχουν παλιά αρχεία του Συνδέσμου. Ο κύριος 
Ηλίας είναι Πρόεδρος από το 2007 και ανέτρεξε 
εκτός των στοιχείων  του Συνδέσμου, σε παλιές 
εφημερίδες των Πατρών, σε Οδηγούς και σε 
πολλά άλλα βιβλία με πατρινό περιεχόμενο. Στο 

βιβλίο γίνεται μνεία πολλών Τερψιθιωτών, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στον Σύνδεσμο 
με κορυφαίο τον 1ο Πρόεδρο το 1892, τον Λοχαγό (τότε) Ζήσιμο Σωτ. Τσαντίλη (1845-
1910). Αξιόλογο  και πολύτιμο το πόνημα του αγαπητού μας Ηλία, στον οποίο πρέπουν 
συγχαρητήρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο συγγραφικό του οίστρο!

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

Ε Ξ Ω Δ Ι Κ Ο Σ  Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α  – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  – Δ Η Λ Ω Σ Η

Μετά συγκοινοποίησης εγγράφων

1. Σύλλογος Τερψιθεατών – Ναυπακτίας, που εδρεύει στην Αθήνα, 
οδός Γλάδστωνος, αρ. 10 .

2. Γεώργιος Αρβανίτης του Ανδρέα,  Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, 
οδός Θεμιστοκλέους 3.

ΠΡΟΣ
Την Εταιρεία, με την επωνυμία Google Inc. Athens, που εδρεύει στο Μαρούσι 

Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς αρ.7, νομίμως εκπροσωπούμενης.

Ο Σύλλογος Τερψιθεατών Ναυπακτίας, ιδρύθηκε στην Αθήνα την 15η Ιανουαρίου 
1946 από κατοίκους του χωριού Τερψιθέα, πρώην Τ.Κ του Δήμου Αποδοτίας και 
τώρα Τ.Κ της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας του Δήμου Ναυπακτίας, Αιτωλοα-
καρνανίας, που διέμεναν στην Αθήνα. Σκοπός του συλλόγου είναι η προβολή της 
ιστορίας, του φυσικού κάλλους και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του χω-
ριού στο ευρύ κοινό, με διάφορες εκδηλώσεις και παρουσίες, αλλά και μέσω της 
διαδικτυακής σελίδας που διατηρούμε (http://www.terpsithea.net/) και με την 
έκδοση της εφημερίδας μας «Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ»,(Σχ.4), που κυκλοφορεί κανονικά. 
Η έδρα του είναι στη παραπάνω διεύθυνση και μάλιστα σε ιδιόκτητα γραφεία.

Μέλλος του παραπάνω Συλλόγου, είμαι και εγώ ο Γεώργιος Αν. Αρβανίτης και 
με την ιδιότητα αυτή, αλλά και του Δικηγόρου, υπογράφω την παρούσα.

Ενεργώντας κατά τον ως άνω σκοπό και εστιάζοντας στη δυνατότητα προ-
βολής του χωριού, ο Σύλλογος μας, ύστερα και από την έντονη διαμαρτυρία των 
δημοτών, πληροφορήθηκε για μια παράλειψη στην υπηρεσία Χάρτες Google 
και συγκεκριμένα στους χάρτες Αιτωλοακαρνανίας, Ναυπακτίας, Αποδοτίας. 

Α) Πιο συγκεκριμένα, εστιάζοντας στην περιοχή μεταξύ των χωριών Λιμνί-
τσας και Ελατούς δεν εμφανίζεται καθόλου το χωριό μας η Τερψιθέα. Για να εμ-
φανιστεί στο χάρτη, θα πρέπει να μεγεθύνει κανείς υπέρμετρα, σε τέτοιο βαθμό, 
ώστε να μην εμφανίζονται πλέον τα όμορα χωριά, παρά μόνο το χωριό μας η 
Τερψιθέα και ο συνοικισμός αυτής Σπαρτιά. Ελαττώνοντας όμως την μεγέθυνση 
ώστε να φανούν τα υπόλοιπα χωριά, η Τερψιθέα φεύγει από το χάρτη σε αντίθε-
ση με τον οικισμό Σέλλος που εξακολουθεί να υπάρχει στο χάρτη παρόλο που 
πλέον είναι ανύπαρκτος, καθώς σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011 ο 
μόνιμος πληθυσμός του είναι μηδέν (0). Αντιθέτως, η Τερψιθέα διαθέτει τον με-
γαλύτερο μόνιμο πληθυσμό στην Δημοτική Ενότητα της Αποδοτίας με συνολικό 
αριθμό 348 κατοίκων, αλλά και την μεγαλύτερη έκταση (Σχ.3).

Β) Επιπλέον, το πολυκάμερο όχημα στην υπηρεσία Street View, δεν πέρα-
σε μέσα από το χωριό, όπως όφειλε, δεδομένου ότι η 26η επαρχιακή οδός 
Ναυπάκτου – Άνω Χώρας διέρχεται μέσα από την Τερψιθέα. Ως αποτέλεσμα, 
δεν δίνεται η δυνατότητα να περιηγηθεί ο επισκέπτης εικονικά στην τοποθεσία 
με εικόνες 360 μοιρών.

Σημειώνεται, επιπλέον, ότι, οι πλέον έγκυροι χάρτες περιλαμβάνουν το χωριό 
της Τερψιθέας, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Χάρτη της Ελληνικής Στα-
τιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ), dlib.statistics.gr/Map/GRESYE_04001_00002.pdf .

Παράλληλα, συγκοινοποιούμε 

1) επιστολή του Δήμου Ναυπακτίας, με αριθμό πρωτοκόλλου 31342, στις 
06/11/2015 (Σχ.1),

2) συστημένη επιστολή του κ. Πετρόπουλου Ευάγγελου, δημότη του χωριού 
της Τερψιθέας, η οποία εστάλη στις 25/09/2015. Να σημειωθεί ότι και στο πα-
ρελθόν έχουν αποσταλεί μηνύματα στην Εταιρεία, χωρίς όμως καμία απάντηση 
(Σχ.2),

3) συνημμένα αρχεία απόσπασμα απογραφής του 2011 και απόσπασμα από 
το Χάρτη της Google (Σχ.3).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα για την αδικαιολόγητη απουσία του χωριού μας 
από τους Χάρτες της GOOGLE, που προκαλεί τεράστια προβλήματα στον του-
ρισμό του χωριού μας, αλλά και στους ίδιους τους δημότες του, με αποτέλε-
σμα να προκαλείτε ζημία στους επιχειρηματίες που λειτουργούν καφέ, ταβέρνες 
κ.λ.π, αλλά και στο μοναδικό ξενοδοχείο «την Τερψιθέα», που υπάρχει.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ, εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από της κοινοποιήσεως της 
παρούσης, να προβείτε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, που απαιτούνται για 
την διόρθωση του προβλήματος και την εν τέλει εμφάνιση του χωριού μας στις 
υπηρεσίες σας και να μας γνωστοποιήσετε αυτές ή εν τέλει την δρομολόγηση 
τους χρονικά προς επίλυση αυτού.

Άλλως, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την 
προστασία των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μας. 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρού-
σα, προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Google Inc. 
Athens, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς αρ.7, νομίμως 
εκπροσωπούμενο, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας το 
περιεχόμενο της στην Έκθεση Επιδόσεως που θα συντάξει. Γίνεται μνεία ότι 
στην παρούσα επικολλήθηκε ένσημο Τ.Π.Δ.Α.

Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2016

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η ΛΥΣΗ

ΤΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: 

Πρώτα συλλυπού-
μαστε την αγαπη-
τή μας Χριστίνα 
Τριψιάνου για την 
απώλεια του προ-
σφιλού της συζύ-
γου Ιωάννη και την 
ευχαριστούμε για 
την παραχώρηση 
της φωτογραφίας. 
Δεύτερον ευχαρι-
στούμε την κα Μα-
ρία Κούτρα και τη 
μητέρα της Χαρίκλεια Κοκκοτάκη για την απάντηση στο Κουίζ που δημοσιεύουμε:
Η φωτογραφία είναι του 1965, εμφανίζει τις μαθήτριες της Ταπητουργικής Σχολής 
με τη Δασκάλα τους μπροστά από το σπίτι του Κ. Ν. Τσαντίλη, που τη φιλοξενούσε.
Από αριστερά προς τα δεξιά καθιστές: Χριστίνα Λαούρδα-Τριψιάνου, Χαρί-
κλεια Τρίψια-Κοκκοτάκη.
Όρθιες: Μαρία Κολοκύθα, Χριστίνα Σαλούρου-Βελέντζα, Ξένια Μαλακόζη (δασκά-
λα), Βασιλική Αγγελοπούλου-Λιακώνη, Βούλα Κοντογιάννη-Κολοβού, Σταυρούλα 
Σαλούρου-Γιαννακοπούλου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 7
ΑΡ. ΒΙΒΛ. ΣΩΜ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 3250/1943 
Α.Φ.Μ. 090270856
ΤΡΑΠ. ΛΟΓ. IBAN: GR6001101550000015529615120
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10 – 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ & FAX: 210 3822513
Email: terpsith@otenet.gr • www.terpsithea.net

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
152 38 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: ΑΔΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
Σας μεταφέρουμε την απογοήτευση και τις διαμαρτυρίες των χωριανών μας και των επαγ-

γελματιών του χωριού, για την αποσιώπηση-παράλειψη της ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ στο αφιέρωμα για 
τον τουρισμό της ορεινής Ναυπακτίας του ΕΘΝΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ στις 16-10-2016 όπου 
αναφέρεται στεγνά σαν ένας οικισμός και τίποτα άλλο.

Η Τερψιθέα δεν είναι ένας απλός οικισμός. Όπως αναφέρει ο Καρκαβίτσας, που επικαλεί-
ται το κείμενο, τρία είναι τα σημαντικά χωριά των Κραβάρων∙ ο Πλάτανος, η Τρανή Λομποτινά 
(Άνω Χώρα) και η Βετολίστα (Τερψιθέα).

Στην Τερψιθέα λειτούργησε, από το 1879 έως το 1947, το μοναδικό σχολείο δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης στην ανατολική ορεινή Ναυπακτία, το ιστορικό Ελληνικό Σχολείο (Σχολαρ-
χείο) που μετεξελίχθηκε σε Γυμνάσιο.

Εδώ λειτούργησε το μοναδικό στην περιοχή Παρθεναγωγείο (1902-1905), καθώς και Τα-
πητουργική Σχολή (1955-1965).

Απ’ την Τερψιθέα ξεκίνησε ο τουρισμός της περιοχής, με τον Τουριστικό Όμιλο Τερψιθέας 
(1951-1975). Τότε λειτούργησε υπό την αιγίδα του Εθνικού Ιδρύματος, το λεγόμενο «Ξενοδο-
χείο του χωριού», όπου εκδρομείς από Αθήνα και άλλα αστικά κέντρα φιλοξενούνταν κατά 
μέλη, σε σπίτια με την ανάλογη υποδομή. Στη συνέχεια λειτούργησε το 1976 ο πρώτος ξενώ-
νας των Κραβάρων στη Τερψιθέα, ο οποίος λειτουργεί και σήμερα ανακαινισμένος.

Η Τερψιθέα ήταν η χειμερινή Πρωτεύουσα του Δήμου Αποδοτίας (θερινή η Άνω Χώρα), 
στους παλαιούς Δήμους πριν το 1912.

Οι αρχαιολόγοι συγκλίνουν ότι στην περιοχή της Τερψιθέας, ήταν η αρχαία πόλη ΑΙΓΙΤΙΟ, 
όπου οι Αποδοτοί, μαζί με τα υπόλοιπα Αιτωλικά φύλα, κατανίκησαν τους Αθηναίους υπό τον 
στρατηγό Δημοσθένη, στον Πελοποννησιακό Πόλεμο.

Η Τερψιθέα είναι η πατρίδα του μεγάλου λογοτέχνη-συγγραφέα Γιάννη Βλαχογιάννη και 
του Επιθεωρητή-συγγραφέα Δημήτρη Κοντογιάννη.

Από την Τερψιθέα καταγόταν ο Ολυμπιονίκης στο πιστόλι, στην Μεσολυμπιάδα του 1906 
της Αθήνας, Υπολοχαγός του Πυροβολικού Κων/νος Δ. Σκαρλάτος, μετέπειτα Στρατηγός, Διοι-
κητής της Σχολής Ευελπίδων. Από εδώ καταγόταν και ο πατέρας του ιατρού Μιχαήλ Μιμίκου, 
που αυτοκτόνησε, ακολουθώντας στο θάνατο την αγαπημένη του Μαίρη Βέμπερ, δύο πρόσω-
πα που έγιναν το σύμβολο των ερωτευμένων («Μιμίκος και Μαίρη»). 

Στην Τερψιθέα έκαναν λαμπρή καριέρα ιδιώτες γιατροί, με κλινική και φαρμακείο, σώζο-
ντας ζωές από όλα τα χωριά της περιοχής. Σήμερα στο χωριό λειτουργεί κρατικό Περιφερει-
ακό Ιατρείο. 

Στη Τερψιθέα λειτουργεί ένα εντυπωσιακό σε όψη και εκθέματα Λαογραφικό Μουσείο και 
σύμφωνα με απόψεις και τις γραπτές εντυπώσεις των επισκεπτών, είναι από τα καλύτερα της 
χώρας.

Οι τρεις κλιμακωτές πλατείες, κάνουν την Τερψιθέα μοναδική. Η πρώτη πλατεία έχει το 
Ηρώον και περιβάλλεται από παραδοσιακά σπίτια και καφενεία-ψησταριές. Η δεύτερη απλώ-
νεται περιμετρικά γύρω από τον λιθόκτιστο ενοριακό ναό του Αγίου Νικολάου, ο οποίος εντυ-
πωσιάζει με την αρχιτεκτονική του και το μέγεθός του. Και ψηλότερα η Τρίτη πλατεία, έχει το 
Λαογραφικό Μουσείο και τον Ξενώνα «Τερψιθέα» (ήταν κάποτε το προαύλιο των σχολείων 
Δημοτικού και Γυμνασίου).

Επίσης μπορεί κάποιος-α να θαυμάσει τους δύο παραδοσιακούς νερόμυλους Ντεμεσιάς 
και Καρούς, που είναι υπό ανακαίνιση.

Άλλα σημαντικά αξιοθέατα είναι οι παραδοσιακές λιθόκτιστες βρύσες Δημάρα και Βλαχό-
ρεμα, τα «Παγκάκια του Άη Θανάση», όπως και τα εκκλησάκια της Αγίας Παρασκευής, Αγίας 
Τριάδας, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου κ.α.

Καταπληκτική η θέα της Τερψιθέας με απέραντο ορίζοντα. Πλούσια και ποικίλη η βλά-
στησή της. Μαγευτικά τα δάση της στη Μακρυά Ράχη και στον Άη Γιώργη, όπου κυριαρχεί 
η βελανιδιά, αλλά και στο κεφαλάρι της όπου δημιουργείται μια εικονοσύνθεση από έλατα, 
καστανιές, πλατάνια και πολλά άλλα δέντρα.

Σας προσκαλούμε να σας φιλοξενήσουμε στο χωριό μας να έλθετε χειμώνα μεσοβδόμαδα, 
όπου θα δείτε ανοιχτά όλα τα μαγαζιά του χωριού και με αρκετό κόσμο, σε αντίθεση με τα 
γύρω χωριά που περιγράψατε, στα οποία κυριαρχεί «άκρα του τάφου σιωπή», από το απόγευ-
μα της Κυριακής ως το βράδυ της επόμενης Παρασκευής. 

Για την αποκατάσταση της αδικίας, σας ζητούμε να δημοσιεύσετε ένα αφιέρωμα για την 
Τερψιθέα, αφού πρώτα κάνετε μια επιτόπια έρευνα στο πανέμορφο χωριό μας, για να διαπι-
στώσετε ότι η Τερψιθέα δεν είναι ένας ασήμαντος οικισμός, αλλά το κεφαλοχώρι της περιοχής, 
που έχει σύλλογο χιλίων μελών και με ιδιόκτητα γραφεία στην Αθήνα.

Περισσότερες αποδείξεις για το αξιοπρόσεκτο χωριό μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα 
του Συλλόγου www.terpsithea.net, όπου και φωτογραφίες διότι φοβούμαστε ότι δεν το προ-
σεγγίσατε. Είναι οφθαλμοφανές το αξιόλογον του χωριού μας. Επίσης μπορείτε να δείτε τους 
Οδηγούς:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Παναιτωλικό-Τρχωνίδα-Ναυπακτία, Εκδόσεις ΕΛΛΑ Λάρισα 2003.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Αράκυνθος – Νότια Ναυπακτία – Βόρεια (Ορεινή) Ναυπακτία - 

Δωρίδα – Νοτιοανατολική Ευρυτανία. Εκδ. Αιτωλική Αναπτυξιακή Ναύπακτος 2009.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Λίνου Υφαντή Εκδ. Αιτωλοακαρνανικός 

Τύπος Αθήνα 2009.
Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο του 

Συλλόγου στο τηλ.: 6932648485 ή στο mail: terpsith@otenet.gr
Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2016

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΤΑΚΗ

Απάντηση της εφημερίδας «Έθνος»

Αγαπητέ κύριε Τσαντίλη, αγαπητή κυρία Κοκκοτάκη,
λάβαμε την επιστολή σας σχετικά με το ταξιδιωτικό ρεπορτάζ για την Ορεινή Ναυ-

πακτία, του συνεργάτη μας κ. Θοδωρή Αθανασιάδη, και σας επισυνάπτω την απάντησή 
του.

Θα ήθελα να επισημάνω πως τα όσα εκφράζει στην επιστολή του ο κ. Αθανασιάδης 
είναι αυστηρά προσωπικές του απόψεις. 

Στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.
Για την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ

Λάμπρος Γαλάνης
 
Προς κ. Ν. Τσαντίλη, 
πρόεδρο Συλλόγου Τερψιθεατών Ναυπακτίας

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Λυπούμαστε που βιαστικά εκτιμώντας την προσπάθειά μας να αναδείξουμε 

την περιοχή σας, θεωρήσατε ότι «παραβλέψαμε» το χωριό σας, ενώ εσείς παρα-
βλέψατε το γεγονός ότι το συγκεκριμένο άρθρο είχε τη μορφή ενός οδοιπορι-
κού που ξεκινά από τη Ναύπακτο και ολοκληρώνεται μετά από 120 χιλιόμετρα 
στο Κρίκελλο Ευρυτανίας, οπότε ήταν πρακτικώς αδύνατον να παρουσιαστούν 
ΟΛΑ τα χωριά της διαδρομής. 

Το σωστό λοιπόν είναι, ότι δεν «αδικήσαμε» δημοσιογραφικά μόνο την Τερ-
ψιθέα, αλλά και αρκετά ακόμη χωριά του ορεινού όγκου και αυτό ήταν ανα-
πόφευκτο. Αναγκαστικά επικεντρωθήκαμε στα σημεία όπου υπάρχει αξιόλογη 
υποδομή διαμονής και φαγητού για τους επισκέπτες. Επί του προκειμένου μάλι-
στα, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι δυο φορές που πέρασα από το χωριό σας, 
καθημερινή μεσημέρι, και θέλησα να σταματήσω για φαγητό, τα δυο καφενεία-
ψησταριές που υπήρχαν ήταν κλειστά! 

Επιτρέψτε μου να πω πως αυτό που πραγματικά είναι «άδικο», τόσο για τον 
δημιουργό του άρθρου όσο και για την εφημερίδα που το φιλοξένησε, είναι 
το γεγονός ότι ξεκινάτε την επιστολή σας με τον άστοχο, κατά τη γνώμη μου, 
χαρακτηρισμό «άδικο ρεπορτάζ». Εδώ και 25 χρόνια, όχι μόνο στην εφημερίδα 
«Έθνος», αλλά και σε όλα τα μεγάλα έγκριτα έντυπα του Αθηναϊκού τύπου που 
έχω συνεργασθεί ως εξειδικευμένος δημοσιογράφος του ταξιδιωτικού ρεπορ-
τάζ για την Ελλάδα, έχω δημοσιεύσει εκτενή ταξιδιωτικά άρθρα για την Ορεινή 
Ναυπακτία και για το χωριό σας. Μάλιστα αυτό γινόταν σε εποχές που σχεδόν 
κάνεις δεν γνώριζε κατά που πέφτει η Ορεινή Ναυπακτία! Δυστυχώς όμως για 
όλα εκείνα τα άρθρα, ποτέ δεν έλαβα από το σύλλογό σας μια ευχαριστήρια 
επιστολή! Παρ’όλα αυτά δεσμεύομαι την επόμενη φορά που θα επισκεφτώ την 
περιοχή σας, να έρθω σε επαφή μαζί σας και να κάνω ένα εκτενές ταξιδιωτικό 
ρεπορτάζ μόνο για την Τερψιθέα και να αναδείξω το έργο του συλλόγου σας.

Λυπάμαι όμως, που ο κακώς εννοούμενος τοπικισμός που ενέχει τον αντα-
γωνισμό και όχι την ευγενή άμιλλα, σας οδήγησε σε λάθος συμπεράσματα και 
δεν σας επέτρεψε να αντιληφθείτε τα θετικά σημεία του άρθρου στο οποίο 
αναφέρεστε, καθώς αφορούσε εν γένει την ευρύτερη παρουσίαση του πανέ-
μορφου τόπου σας -στον οποίον υπάγεται και η Τερψιθέα- και η οποία έγινε με 
ιδιαίτερα προσεκτική και θετική προσέγγιση. 

Με εκτίμηση,
Θοδωρής Αθανασιάδης
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ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΜΑΝΑΚΙΑ!
Πάλι αδιάβαστος ο δαιμόνιος, όμως πονηρός σα δαίμονας. Σκαρφίστηκα 

λοιπόν να επιστρατέψω τον αυτάδελφό μου τον παλιοδαιμόνιο. Θα σας πω 
λοιπόν ένα περιστατικό από την πολυτάραχη ζωή μου.

Στο χωριό πριν λίγα-πολλά 
χρόνια είχαν στην ημερήσια 
διασκέδαση του καφενείου 
την «ξερή». Καθηγητής στην 
«ξερή» ήταν ο αείμνηστος 
Θανάσης Σφήκας. Το ωραίο 
στην ασχολία αυτή ήταν ότι 
παρέδιδε μαθήματα αφιλο-
κερδώς· άντε να δεχόταν σαν 
επιβράβευση ένα λουκούμι …
υποβρύχιο ή τον απογευματι-
νό καφέ. Ήταν σχολαστικός 
στο παιχνίδι και είχε το δικό 
του στυλ. Όταν λοιπόν έπε-
φτες στις παγίδες του, κάνο-
ντας αυτός ξερή, έπαιρνε το 
τραπουλόχαρτο, το έφτυνε 

από την πίσω πλευρά, το κολλούσε με πλαταγισμό στο …μεγάλο μέτωπό 
του και φώναζε: «μία απ’ τα Κ’μανάκια» ή «μία απ’ τη Λερούτσα» ή «μία από 
τις Λάλαβες», σαρώνοντας τον ντουμανιασμένο αέρα του καφενείου με τα 
τοπωνύμια της Τερψιθέας. Λίγο πριν το 1970 ο Θανάσης μετακόμισε στη 
Ναύπακτο. Το καλοκαίρι όμως ανέβαινε στο χωριό. Ένα καλοκαίρι ερχόμε-
νος από Αθήνα για το χωριό σταμάτησα στη Ναύπακτο περιμένοντας την 
ανταπόκριση του …καρνάβαλου για το χωριό. Τρούπωσα λοιπόν στο καφε-
νείο τ’ Καπουρδέλη να πιω ένα καφέ. Εκεί λοιπόν που έπινα τον βαπορίσιο, 
ακούω ξαφνικά: «μία απ’ τα Κ’μανάκια». -Ωπ! Μολογάω αυτός είναι δ’κός 
μας. Γυρνάω το κεφάλι σαν περισκόπιο ή σαν το τετρακάμερο της google 
(τρομάρα της!), τράω ξαναματατράω τίποτις. -Μπά λέω θα φεγγαριάζομαι. 
Σε λίγο ματακούω: «μία απ’ τα Ζερέλια». –Ώπατις, τώρα σ’ έπιασα. Χτενίζω 
ή μάλλον σκανάρω τα τραπέζια, πάλι κανένας γνωστός. Δεν άντεξα λοιπόν 
και ρώτησα, δήθεν ότι δεν ήξερα τις τοποθεσίες, τον διπλανό συνδαιτημόνα 
(ωραία ακούγεται αυτό!)- Τι εννοεί ο ποιητής; Τότε αυτός ο συνδετήρας 
(κάπως έτσι μωρέ!) παίρνει το σοβαρό του ύφος (καλά από σοβαρότητα 
σκίζουμε στην επαρχία μας) και με ύφος 7 και κάτι καρδιναλίων (-αυτούς 
που τους θυμήθηκες!) μου λέει. Εκεί κάτω (μου δείχνει και του ’δειξα και 
γώ.-Σεμνά!!!) παίζουν την ξερή τους (πιπέρι!!!) κάποιοι μαθητές του Θανά-
ση του Σφήκα, του Δάσκαλου από την Τερψιθέα. Αυτά μάλλον, μου λέει που 
ακούγονται είναι οικόπεδα του Θανάση στην Τερψιθέα. Καλά μιλάμε ακόμα 
γελάω. Ξεπατώθηκα από τα γέλια με τον μάστορα της ξερής, τον μεγάλο 
γαιοκτήμονα Αθανάσιο Σφήκα!

Ο παλιοδαιμόνιος ρεπόρτερ

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

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

Επειδή μαύρισε το μάτι σας, σας δίνουμε μία έγχρωμη φωτογραφία για 
να χαρείτε. Θα χαρούμε όλοι αν μας πείτε ποιοι, πού και πότε απεικο-
νίζονται. Και για να μη ξεχνιόμαστε, δεν είναι ούτε ντροπή ούτε κακό 
να μας παίρνετε κανένα τηλέφωνο. Τώρα που η τεχνολογία προχώρησε 
μπορείτε και στα κουνητά να μας τηλεφωνείτε, ή να στέλνετε SMS, fax ή 
mail σαν τελευταία λύση.

ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖ


