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Στις 15 Ιανουαρίου 2017 συμπληρώθηκαν 71 χρόνια από την ίδρυση 
του Συλλόγου. Ήταν τότε που κάμποσοι χωριανοί, οι οποίοι βρέθηκαν 

εκόντες άκοντες στην πρωτεύουσα Αθήνα, ξεριζωμένοι από τον τόπο τους, 
μετανάστες για μια καλύτερη τύχη, αποφάσισαν να μην αφήσουν πίσω 
τους δεσμούς τους, τις καταβολές τους και την τύχη του χωριού τους. Ορ-
κίστηκαν στην ουσία να συνέρχονται στο όνομα του χωριού και να κάνουν 
διάφορες εκδηλώσεις. Την αλληλένδετη σχέση τους με το χωριό την περι-
έλαβαν στο καταστατικό. Κατά καιρούς κάποιοι πρότειναν να μην υπάρχει 
αυτή η εξάρτηση με το χωριό, να μην παρεμβαίνουν τα μέλη σε ζητήματα 
του χωριού και να φροντίζουν να περνούν καλά μεταξύ τους, στις ανεξάρ-
τητες εκδηλώσεις, λες και ήταν ένα κλειστό club. Μάλιστα τότε υπήρξε και 
ο Τουριστικός Όμιλος Τερψιθέας (Τ.Ο.Τ.) με έδρα το χωριό και θεώρησαν 
ότι έπρεπε ο κάθε Σύλλογος να περιχαρακωθεί στα γεωγραφικά του όρια. 
Μην το βλέπετε παράξενο, υπήρχαν άνθρωποι που ντρέπονταν για την 
καταγωγή τους ή άλλοι που για οποιονδήποτε λόγο ρίξανε μαύρη πέτρα 

ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ
πίσω τους, μάλιστα μερικοί αποδιωγμένοι από τον μισητό εμφύλιο. Εν τέλει 
αυτοί ήταν εξαιρέσεις και ο Σύλλογος τόνισε την σχέση με το όνομα Σύλ-
λογος των απανταχού Τερψιθεατών. Μάλιστα στο τελευταίο καταστατικό 
τονίστηκε ότι ο Σύλλογος περιλαμβάνει ως μέλη και τους μόνιμους κατοί-
κους του χωριού. Γενικά πάντως ο Σύλλογος και οι μόνιμοι κάτοικοι είχαν 
καλή σχέση και από αυτή έβγαιναν όλοι ωφελημένοι. Οι Πρόεδροι και τα 
Δ.Σ. του Συλλόγου και της Κοινότητας συνεργάζονταν και συνεργάζονται 
για το καλό του χωριού των κατοίκων και των παραθεριστών χωρίς να πα-
ραβιάζουν τα όρια ευθύνης του καθενός. Μερικές φορές γίνονται κάποιες 
μικροπαρεξηγήσεις διότι συγχέουμε λίγο τα όρια ή συγχέουμε τα πρόσωπα 
με τον φορέα. Όλα όμως ξεπερνιούνται διότι ο στόχος είναι ένας και κοι-
νός, το καλό του χωριού. Λόγω αυτής της σχέσης αντέχουμε και είμαστε 
όρθιοι, σαν Σύλλογος και σαν χωριό. Πρέπει και μπορούμε να πορευτούμε 
έτσι αλληλένδετοι Σύλλογος και Χωριό. Είθε να μας συνοδεύει η Αγάπη που 
δίδαξε ο Χριστός, του Οποίου την Ανάσταση προσμένουμε!

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Φέτος ο Σύλλογος διοργανώνει εκδρομή στη 

Λευκάδα το Σαββατοκύριακο 27, 28 Μαΐου 2017. 
Οι διοργανωτές μεριμνούν και για τη συμμετοχή 
των μόνιμων κατοίκων του χωριού όπως πέρυσι. 

Όσοι ενδιαφέρεστε τηλεφωνείτε στα μέλη του Δ.Σ. 
στα τηλέφωνα που υπάρχουν στη 2η σελίδα. 

Τα τελευταία 40 χρόνια βλέπουμε σιγά-σι-
γά να μεταβάλλεται λίγο η πανίδα της πε-

ριοχής μας. Πρώτα άρχισαν να πληθαίνουν 
τα ελάφια ή ζαρκάδια. Μετά αποκτήσαμε και 
γελάδια, τα οποία έχουν γίνει πλέον ασύδοτα, 
όχι μόνο ελευθέρας βοσκής αλλά ελευθέρας 
καταπάτησης των κήπων και καλλιεργει-
ών μας και ελεύθερα αφεντικών, αδέσποτα. 
Ίσως αποτελέσουν 
νέα άγρια ράτσα στο 
τέλος. Όπως θα δεί-
τε στις φωτογραφί-
ες έχουμε και πολλά 
άλογα πλέον, τα οποία 
αποτελούν χαρακτηρι-
στική ράτσα Αιτωλοα-
καρνανίας. Δυστυχώς 
όμως έχουμε τελευ-
ταία και επιδρομές λύ-
κων, οι οποίοι έχουν 
κατασπαράξει και δικά 
μας αρνοκάτσικα. Ελ-
πίζουμε να εξαφανι-
στούν σύντομα. 

ΝΕΑ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΚΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ 
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Χριστούγεννα στην πλατεία Χριστούγεννα στο σπίτι

Χριστούγεννα στην αγοράΣτολισμός



ΔΗΜΑΡΑ
Δημάρα πανέμορφη, με τα κρυστάλλινα νερά σου
πόσοι περαστικοί ξεδίψασαν, κι’ ένιωσαν τη δροσιά σου

Ο ροζιασμένος πλάτανος, δίπλα σου καμαρώνει
ποτίζοντας τις ρίζες του, ποτέ δεν μαραζώνει

Η Σπαρτιά ερήμωσε, φύγαν οι Σαλουραίοι
η ξενιτειά τους χαίρεται, η γενέτειρα πάντα τους προσμένει

Ο Μπαρμπανδρέας και η Παγώνα φύγανε, για πάντα από κοντά μας
τη θύμησή τους θα κρατήσουμε, βαθιά μεσ’ στην καρδιά μας

Τα μονοπάτια κλείσανε, οι ραχούλες δεν διαβαίνουν
καρτερικά την Άνοιξη, τον κούκο περιμένουν

Ας γύριζαν τα χρόνια πίσω, να ζωντανέψουν τα παλιά
Να ακουστούν τραγούδια και φωνές, στις ξεχασμένες έρημες πλαγιές

Θάταν μεγάλη τύχη, για νέους και παλιούς
στις ρίζες τους θα ξάπλωναν, μετά από καρπούς

Νίτσα Σαλούρου Τελιντζίδου
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➢  ΠΡΟΒΑΤΙΝΑ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ
Στις 16 Φεβρουαρίου «της Τσινοπέμπτης», ένας 
φίλος της Τερψιθέας έψηνε στο Ηράκλειο Αττι-
κής προβατίνα. Του… συμπαραστάθηκαν ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου και ο ρεπόρτερ μας Σπύρος 
Σκαλτσάς.

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
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Οριζόντια:
1. Απαραίτητα για τη γιορτή μας, στις 17 Αυγούστου, το καλοκαίρι 
2. Έτσι πρέπει το φιλί για νάχει νοστιμάδα- Διπλασιαζόμενο ξεπουλάει. 
3. Αρχή όρκου- Άδικο, κρίμα στην κρητική διάλεκτο. 4. Εκεί βρίσκεται 
ο παρακαθήμενος- Αρχαία ελληνική πόλη στην Καρία. 5. Σε αυτή τη 
Βιομηχανία εργάζονταν πολλοί συγχωριανοί μας- Ανορθόγραφη μωρή. 
6. Δεν το κολλάει καμιά αρρώστια- Με αυτή αρχίζαμε να μαθαίναμε κάποτε 
γράμματα. 7. …Ατελείωτη όψη- Πρωταγωνιστής περιπετειών κόμικς. 
8. Με τις μονάδες της μετρούμε την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία-…
Ανθίζουν στα σταυρόλεξα- …Ατελείωτη λέρα. 9. Χημικό στοιχείο που 
συμβολίζεται με το γράμμα S- Το κάνει αυτός που δεν βγάζει τσιμουδιά. 
10. Πρόσωπο που τίμησε το Σύλλογό μας για πολλά χρόνια.

Κάθετα:
1. Τρελο…, ριψικίνδυνος αεροπόρος μας το 1912. 2. Έχουν λίγο 
αλάτι- Το βρίσκαμε στις παλιές καρέκλες. 3. Μουσική νότα- …Για τα 
πιάτα- Η μητέρα των θεών. 4. Θυσιάζεται για εμάς το Πάσχα- Αυτό 
δείχνει- Μέσα στα …ξένα. 5. Αριθμητικό (θηλ.)- Πολ …, συγγραφέας 
αρθρογράφος της Le Monde, που προέβλεψε την κατάρρευση της 
Αμερικάνικης Οικονομίας. 6. Παλιότερο προάστειο της Βετολίστας. 
7. Αυτό το γλυκύ το λέμε στα Εγκώμια (γενική)- Άφωνη μύτη. 8. Θα 
το βρούμε στον οβελία του Πάσχα- Ο ιδρυτής της Τροίας. 9. Αυτό 
τον δρόμο ακολουθούν τα καλά παιδιά- Μας προμηθεύει καύσιμα.  
10. Αθλητικός Όμιλος- Χαρακτηρίζεται από αξιοπρέπεια.

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

Φωτογραφία του Νικ. Αθ. Τσαντίλη

Φωτογραφία του Κων. Αν. Μακρή
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Ο όρος «σακχαρώδης διαβήτης» αναφέρεται σε 
μια μεταβολική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από 
αύξηση του σακχάρου (γλυκόζης) στο αίμα, δηλαδή 
υπεργλυκαιμία, και οφείλεται σε απόλυτη ή σχετική 
έλλειψη ινσουλίνης ή/και μειωμένη δράση της.

Οι κυριότεροι τύποι σακχαρώδη διαβήτη είναι οι 
εξής:

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι
Παλαιότερα γνωστός και ως νεανικός ή ινσουλι-

νοεξαρτώμενος διαβήτης. Οφείλεται σε πλήρη αδυ-
ναμία του παγκρέατος να παράγει ινσουλίνη. Η δι-
άγνωση γίνεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 
σε ηλικία μικρότερη των 30 ετών, ωστόσο μπορεί 
να εμφανιστεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Σε αυτόν 
τον τύπο διαβήτη η έλλειψη ινσουλίνης είναι από-
λυτη και ο ασθενής χρειάζεται απαραίτητα να κάνει 
ενέσεις ινσουλίνης για την επιβίωση του.

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ
Παλαιότερα γνωστός και ως διαβήτης των ενηλί-

κων ή μη ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης. Οφείλε-
ται σε μειωμένη δράση της ινσουλίνης και μειωμέ-
νη έκκριση της από το πάγκρεας. Σχετίζεται με την 
παχυσαρκία, τη διατροφή πλούσια σε λίπη και την 
έλλειψη φυσικής δραστηριότητας. Αυτός ο τύπος 

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

ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 6 Αυγούστου 2016 ο Δημήτριος Βασ. Σα-

λούρος και η σύζυγός του Λευκή έφεραν στον κό-
σμο αγοράκι που ονομάσθηκε Αθανάσιος. 

• Ο Άκης Χ. Λιακώνης και η Ελένη Κ. Βογιατζή 
στις 21-01-2017 στο μαιευτήριο ΙΑΣΩ γέννησαν τα 
διδυμάκια τους , ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι.

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ
• Στις 25 Φεβρουαρίου 2017 στον Ιερό Ναό 

Αγίου Γεωργίου, Πλατεία Πάργας στα Ιωάννινα τε-
λέσθηκε ο γάμος του Κων/νου Χρ. Παπαδογιάννη 
και της Σεβαστής Ζιάρκα. Στη συνέχεια έγινε και η 
βάπτιση του τέκνου τους, το οποίο το ονόμασαν 
Χρήστο.

Η εφημερίδα εύχεται να ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ
• Στις 25 Ιανουαρίου 2017 απεβίωσε, σε ηλι-

κία 87 ετών στην Αθήνα η Μαρία Σπ. Τσαντί-

μείο Ρίου σε ηλικία 79 ετών ο Λεωνίδας Τσαντίλης. 
Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη την επομένη 
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, όπου 
και ετάφη. 

Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 7 Ιανουαρίου 2017 ετελέσθη στον Ιερό 

Ναό Αγίας Βαρβάρας Μεταμόρφωσης Αττικής το 
ετήσιο μνημόσυνο της Χάιδως Διακίδη το γένος Α. 
Σκαλτσά. 

• Στις 8 Ιανουαρίου 2017 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 40-ήμερο μνη-
μόσυνο του Ιωάννη Ν. Τριψιάνου.

• Στις 5 Μαρτίου 2017 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 40-ήμερο μνημόσυ-
νο της Μαρίας Σπ. Τσαντίλη.

• Στις 5 Μαρτίου 2017 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το τρίχρονο μνημόσυνο 
του Σπύρου Λιανού.

Η εφημερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο Θεός.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
λη. Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη 
την 27η Ιανουαρίου στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, όπου και 
ετάφη.

• Στις 13 Μαρτίου 2017 απεβίωσε στην 
Αθήνα σε ηλικία 92 ετών η Ελένη χήρα Χαρ. Βελέντζα. 
Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη την 15 Μαρτίου 
2017 στον Ιερό Ναό Αγίων Ταξιαρχών, στο Κοιμητή-
ριο Χαλανδρίου, όπου και ετάφη.

• Στις 22 Μαρτίου 2017 απεβίωσε στη 
Ναύπακτο ο Γεώργιος Κατσούρης σε 
ηλικία 88 ετών. Η νεκρώσιμη ακολουθία 
ετελέσθη την επομένη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, όπου και 
ετάφη.

• Στις 24 Μαρτίου 2017 απεβίωσε στην Αθήνα σε 
ηλικία 92 ετών ο Μιχαήλ. Γ. Κοζώνης. Η νεκρώσιμη 
ακολουθία ετελέσθη την 28 Μαρτίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών 
όπου ετάφη.

• Στις 27 Μαρτίου 2017 απεβίωσε στο Νοσοκο-

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ

 Ο Θανάσης Ν. Τσαντίλης έλαβε MSc (Master) 
στην Οικονομική Επιχειρησιακή Στρατηγική στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιά.

 Η Πέγκυ Ν. Τσαντίλη έλαβε MSc (Master) 
στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιά.

διαβήτη είναι πιο συχνός στους ενήλικες, ωστόσο 
τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται και σε μικρότερες 
ηλικίες . Για την αντιμετώπιση του είναι απαραίτητη 
η υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής και μιας τακτι-
κής σωματικής άσκησης. Αυτά τα δύο σε συνδυα-
σμό με τη κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή (χάπια 
ή/και ινσουλίνη), θα επιτύχουν την καλύτερη δυνατή 
ρύθμιση.

Σακχαρώδης διαβήτης της κύησης
Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της κύησης και 

οφείλεται κυρίως στις ορμονικές μεταβολές που 
συμβαίνουν κατά την περίοδο αυτή.

Τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη θα πρέπει:
– Να τρέφονται υγιεινά
– Να έχουν φυσιολογικό βάρος
– Να έχουν συχνή σωματική δραστηριότητα
–  Να έχουν φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου, λι-

πιδίων του αίματος και αρτηριακής 
Οι τροφές που κάθε διαβητικός πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει στο διαιτολόγιο του είναι:
– Όσπρια
–  Σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (όπως 

σπανάκι, μαρούλι, αντίδι, ραδίκι, σέλινο, μαϊντα-
νός)

– Γλυκοπατάτα
– Ντομάτα
–  Εσπεριδοειδή φρούτα (όπως πορτοκάλι, λε-

μόνι, μανταρίνι, νεράντζι, γκρέιπ-φρουτ)
– Μούρα (βατόμουρα, γκότζι)
–  Δημητριακά ολικής αλέσεως (όπως νιφάδες 

βρώμης, καστανό ρύζι, ψωμί ολικής αλέσεως, 
πλιγούρι βρώμης)

–  Ανάλατοι ξηροί καρποί (καρύδια, αμύγδαλα) 
και λιναρόσπορος

–  Ψάρια πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα (όπως 
σολομός, σαρδέλα, σκουμπρί, ρέγγα)

–  Άπαχο γάλα και γιαούρτι (ιδιαίτερα εμπλου-
τισμένα σε βιταμίνη D)

Όσον αφορά στο αλκοόλ η ημερήσια κατανά-
λωση του καλό είναι να αποφεύγεται ή να μη ξεπερ-
νάει το 1 ποτήρι για τις γυναίκες και τα 2 για τους 
άνδρες. Έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση 
αλκοόλ περιστασιακά (1-3 ποτά την εβδομάδα) δεν 
βλάπτει τα άτομα με διαβήτη, μεγαλύτερη και συ-
χνότερη όμως κατανάλωση έχει βλαπτικά αποτελέ-
σματα, καθώς το αλκοόλ περιέχει πολλές θερμίδες 
και ορισμένα λικέρ, καθώς και συνδυασμοί αλκοο-
λούχων ποτών με αναψυκτικά, περιέχουν μεγάλες 
ποσότητες ζάχαρης.

Η ΒΙΤΑΜΙΝΗ D
Η βιταμίνη D, γνωστή και ως βιταμίνη του ήλιου 

είναι πολύ σημαντική για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Η βιταμίνη D, παράγεται στον οργανισμό, όταν 

το δέρμα έλθει σε επαφή με τον ήλιο.
Ο οργανισμός χρειάζεται τη βιταμίνη D διότι:
–  Συμβάλλει στην ενδυνάμωση του οργανισμού 

και κυρίως των οστών
– Προστατεύει τα δόντια
–  Διευκολύνει στην απορρόφηση του ασβεστίου 

και του φωσφόρου
–  Προστατεύει τον οργανισμό από ασθένειες 

όπως, η σκλήρυνση κατά πλάκας, μειώνει τον 
κίνδυνο καρδιοπάθειας ακόμη της απλής γρί-
πης.

Η βιταμίνη D βοηθάει στο απώλεια βάρους 
αφού είναι σύμπλεγμα λιποδιαλυτών προορμονών. 

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι με την επαρκή 
λήψη βιταμίνης D, ο οργανισμός αρχίζει να κατα-
ναλώνει περισσότερες θερμίδες με αποτέλεσμα την 
πιο γρήγορη απώλεια βάρους.

Οι επαρκείς προσλήψεις βιταμίνης D έχουν 
καθοριστεί 200IU για άτομα ηλικίας έως 50 ετών, 
400IU για ηλικίες 51 έως 70 και στα 600IU για άτομα 
ηλικίας από 70 ετών και άνω.

Τροφές πλούσιες σε Βιταμίνη D
– Σολωμός, σκουμπρί, σαρδέλα
– Φυσικός χυμός πορτοκάλι
– Γαρίδες
– Μουρουνέλαιο
– Ντομάτα, σέλερι, σελινόριζα
– Κρόκος αυγού

– Δημητριακά ολικής άλεσης
– Ελαιόλαδο
– Γαλακτοκομικά προϊόντα



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ4 ¨φωνές και ψίθυροι¨

Τό ἄρθρο μου για τό πασχαλινό τεῦχος τῆς καλῆς μας ἐφημερίδας, τῆς 
«ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ», τό ἀντιγράφω ἀπό τήν πασχαλινή ἐφημερίδα τῆς Ἀδελφότητος 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ναυπάκτου «Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ», 
τεῦχος 110. Εἶναι ἕνα ἐμπνευσμένο ἄρθρο τοῦ Γέροντός μου καί Πνευματικοῦ μου 
Πατρός Σπυρίδωνος Λογοθέτη, Κτἠτορος καί πρώτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ναυπάκτου, πού εἶναι τό Μοναστήρι τῆς 
μετανοίας μου πάνω ἀπό 40 χρόνια. Γράφει λοιπόν, ὁ σεβαστός Γέροντας:

Τί σημαίνει ἡ εὐχὴ «Καλὴ Ἀνάσταση»; «Καλὸ Πάσχα»;
Ἐμεῖς οἱ συνειδητοὶ Χριστιανοί, ὅταν εὐχόμαστε «Καλὴ Ἀνάσταση», «Καλὸ 

Πάσχα», ἐννοοῦμε τὴν λέξη Καλή, Καλό, ὅπως τὸ ἐννοεῖ ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος εἶναι τὸ 
ἀληθινὸ καλό, τὸ ἄπειρο καὶ τέλειο καλό.

Πῶς ἐννοεῖται λοιπόν, τὸ κατὰ Θεὸν καλό; 
1. Ἐννοεῖται πρωτίστως, μὲ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν 

ἄνθρωπο. Λέει ὁ Χριστός: «Νὰ ἀγαπᾶς τὸν Κύριον τὸν Θεόν σου μὲ ὅλην 
σου τὴν καρδιὰ καὶ μὲ ὅλην σου τὴν ψυχὴν καὶ μὲ ὅλην σου τὴν διάνοι-
αν καὶ μὲ ὅλην σου τὴν δύναμιν.Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη ἐντολή. Ἡ δεύτερη 
εἶναι αὐτή, Νὰ ἀγαπᾶς τὸν πλησίον σου σὰν τὸν ἑαυτόν σου. Δὲν ὑπάρ-
χει ἐντολὴ μεγαλύτερη ἀπὸ αὐτές». (Μάρκ. 12,30).

Πρῶτον, λοιπόν, καλὸ Πάσχα μὲ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεόν. Ἂν ἔχεις αὐτὴ τὴν ἀγάπη τότε κι ἂν ἀκόμα 
δὲν ἔχεις ἐσὺ ἀγαθά, ἔχει ὁ Θεὸς καὶ μὲ τὴν ἀγάπη στὸν Θεὸν θὰ ἔλθουν ὅλα τὰ ἀναγκαῖα ἀγαθά. 

Διαβάζουμε στὴν Ἁγία Γραφή: «Γνωρίζουμε ὅτι δὶ’ ἐκείνους ποῦ ἀγαποῦν τὸν Θεὸν ὅλα 
συνεργάζονται καί βοηθοῦν διὰ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθόν» (Ρωμ. 8, 28), «ὁ Θεὸς εἶναι δυνατὸς νὰ 
σᾶς χορηγήση κάθε δῶρον μὲ ἀφθονίαν ὥστε, ἔχοντες πάντοτε αὐτάρκειαν εἰς τὸ κάθε τί, νὰ δίνετε μὲ 
ἀφθονίαν γιὰ κάθε καλὸν ἔργον, καθὼς εἶναι γραμμένον, στὴν Ἁγία Γραφή: «Ἐσκόρπισε, ἔδωκε εἰς 
τοὺς πτωχούς, ἡ ἀγαθοεργία του μένει αἰωνίως» (Β’ Κορ. 9, 8-9)).

Δεύτερον, καλὸ Πάσχα μὲ ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο, τὸν σύζυγο, τὴν σύζυγο, τοὺς γονεῖς, τὰ 
παιδιά καὶ τὰ ἀδέλφια, τὰ ξαδέλφια καὶ τοὺς συγγενεῖς, τὰ πεθερικά, τὰ κουνιάδια, τὶς συννυφάδες καὶ 
τοὺς γαμβροὺς κλπ. Ἂν ἔχεις αὐτὴ τὴν ἀγάπη, τότε κι ἂν ἀκόμα δὲν ἔχεις ἐσὺ ἀγαθά, ἔχει ὁ Θεὸς καὶ 
μὲ τὴν ἀγάπη σου στὸν συνάνθρωπο θὰ σοῦ στείλει ὅλα τὰ ἀναγκαῖα ἀγαθά. Διότι ὁ Θεὸς θέλει τὴν 
ἀγάπη, ἀφοῦ ὁ ἴδιος εἶναι ἀγάπη. «Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστὶ» λέει ἡ Ἁγία Γραφή. (Ἃ΄Ἰωάν.4,8).

Ἀλλὰ τὸ κατὰ Θεὸν καλὸ Πάσχα, εἶναι Πάσχα ἔμπρακτης ἀγάπης καὶ θυσίας, καλωσύνης, ἐλεη-
μοσύνης, βοηθείας, ἐνδιαφέροντος, στοργῆς, πρὸς ἀσθενεῖς, γέροντες, ἀνήμπορους, φτωχούς, ἄστε-
γους, ἄνεργους, πενθοῦντες, θλιμμένους, ἀποτυχημένους, ἀπογοητευμένους, ἀπελπισμένους. 

Ἡ Ἁγία Γραφὴ λέει: «Παιδιά μου, νὰ μὴ ἀγαπᾶμε μὲ λόγια οὔτε μὲ τὴν γλὼσσα, ἀλλὰ μὲ 
ἔργα καὶ ἀληθινὰ» (Ἃ΄Ἰωάν.3,18).

Κάνεις καλωσύνες; Τότε κάνεις καλὸ Πάσχα. Δὲν κάνεις καλωσύνες; Δὲν γίνεται καλὸ Πάσχα καὶ 
καλὴ Ἀνάσταση, ἔστω κι ἂν ἔχεις ἄφθονα τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ τὶς ἡδονές.

2. Καλὸ Πάσχα, εἶναι Πάσχα εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ποὺ 
σταυρώθηκε καὶ ἀναστήθηκε γιά μᾶς. Χρειάζεται ὅλες αὐτὲς τὶς ἡμέρες νὰ εὐχαριστεῖς τὸν Χριστὸν 
γιὰ τὴν θυσία Του καὶ τὴν σωτηρία σου καὶ τὴν σωτηρία τῶν δικῶν σου ἀνθρώπων καὶ τὴν σωτηρία 
τοῦ κόσμου. Καὶ νὰ λές, τὰ λόγια της Ἁγίας Γραφῆς: «Εὐχαριστῶ τὸν Θεόν, διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ τοῦ Κυρίου μας» (Ρωμ. 7,25). Καὶ πιὸ συγκεκριμένα γιὰ τὴν νίκη τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τοῦ θανάτου 
διὰ τῆς Ἀναστάσεώς Του, ἡ Ἁγία Γραφὴ λέει: «ἂς εὐχαριστοῦμε τὸν Θεόν, ποῦ μᾶς δίνει τὴν 
νίκην διὰ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. 15, 57).

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

Τὸ κατὰ Θεὸν καλὸ Πάσχα, εἶναι Πάσχα εὐγνωμοσύνης πρὸς ὅλους τους 
ἀνθρώπους ποὺ σὲ γέννησαν, σὲ μεγάλωσαν, σὲ βοήθησαν, σοὺ συμπαραστάθη-
καν, σὲ παρηγόρησαν, σὲ ἐνθάρρυναν, σὲ ἐνίσχυσαν, σὲ γλύτωσαν, σὲ θεράπευ-
σαν, σὲ ψυχαγώγησαν, σοὺ ἔδωσαν χαρὰ καὶ σοῦ ἔκαναν ὁποιοδήποτε καλό. Μὲ 
τὴν εὐγνωμοσύνη θὰ κάνεις καλὸ Πάσχα καὶ καλὴ Ἀνάσταση.

3. Καλὸ κατὰ Θεὸν Πάσχα, εἶναι Πάσχα εἰρήνης καὶ συμφιλιώσεως, 
μὲ τοὺς φίλους καὶ κυρίως μὲ τοὺς ἐχθρούς. Ἡ εἰρήνη φέρνει τὸν Θεὸν καὶ μαζί 
του ὅλα τὰ καλά. Διότι ὁ Θεὸς μας εἶναι Θεὸς τῆς εἰρήνης. Ταυτόχρονα, καλὸ Πά-
σχα σημαίνει Πάσχα εἰρηνεύσεως τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ βοηθείας ἀπὸ ἐμᾶς 
νὰ εἰρηνεύσουν καὶ νὰ συμφιλιωθοῦν. Νὰ ἀποφευχθοῦν ἢ νὰ καταλυθοῦν κακὰ 
καὶ πικρὰ λόγια, καυγάδες, συγκρούσεις, δικαστήρια, διαζύγια, καταστροφές. 

Ὁ Χριστὸς μᾶς ἔδωσε εἰρήνη, ὅπως τὴν ἐννοεῖ ὁ Θεός. Καὶ λέει: «Εἰρήνην 
σᾶς ἀφήνω, τὴν δικήν μου εἰρήνην σᾶς δίνω· δὲν σᾶς δίνω ἐγὼ ὅπως 
δίνει ὁ κόσμος. Ἂς μὴ ταράσσεται ἡ καρδιά σας καὶ ἂς μὴ δειλιάζη» 
(Ἰωάν. 14,27).

4. Καλὸ κατὰ Θεὸν Πάσχα, ἐννοοῦμε Πάσχα μετανοίας καὶ ἐξομο-
λογήσεως. Καθάρσεως τῆς ψυχῆς καὶ ὄχι μόνο καθαριότητος τοῦ σώματος ἢ 

τοῦ σπιτιοῦ ἢ τοῦ γραφείου, ἢ τοῦ μαγαζιοῦ ἢ τῆς ἐπιχειρήσεως ἢ τῆς ὑπηρεσίας. Ὅταν μετανοοῦμε 
ζητοῦμε τὴν συγχώρηση τῶν ἄλλων. Ἀλλὰ συγχρόνως δίνουμε συγχώρεση σὲ ὅλους. Ἔτσι κάνουμε 
καλὸ Πάσχα, καλὴ Ἀνάσταση. Συγχωρεμένοι ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ συμφιλιωμένοι μὲ 
ὅσους βέβαι θέλουν τὴν ἀλληλοσυγχώρεση καὶ τὴν συμφιλίωση.

5. Καλὸ κατὰ Θεὸν Πάσχα, ἐννοοῦμε Πάσχα μακρυὰ ἀπὸ ἁμαρτίες, ποὺ λυποῦν τὸ Ἅγιο 
Πνεῦμα. Λέει ἡ Ἁγία Γραφή: «Καὶ μὴ λυπῆτε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τοῦ Θεοῦ» (Ἐφεσίους 4,30). 
Τὸ καλὸ Πάσχα γίνεται μὲ χαρὰ καὶ στοὺς ἀνθρώπους στὴν γῆ ἀλλὰ καὶ στὸν Θεὸν στὸν Οὐρανό.

6. Καλὸ κατὰ Θεὸν Πάσχα, ἐννοοῦμε Πάσχα Χριστιανικὸ καὶ ὄχι κοσμικό. Οἱ ἀληθινοὶ 
Χριστιανοὶ δὲν μιμοῦνται τοὺς κοσμικοὺς στὸν ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα, ποὺ ἐπιδιώκουν κατώτερα, κακὰ 
καὶ ὄχι πνευματικὰ πράγματα. Μιμοῦνται τὸ καλό, τὸ ἅγιο, τὸ ἀγαθό. Λέει ἡ Ἁγία Γραφή: «Ἀγαπητέ, 
μὴ μιμοῦ τὸ κακόν, ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. ὁ ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν» (Γ΄ Ἰωάν. 1, 11).

7. Καλὸ κατὰ Θεὸν Πάσχα, ἐννοοῦμε Πάσχα προσευχῆς, λατρείας τοῦ Θεοῦ, ἐκκλησια-
σμοῦ. Ἀνάσταση ἑορτάζεται καλά, μὲ Ἱερὲς Ἀκολουθίες στὸν Ναό, μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους Χριστιανούς, 
μὲ τὰ ὡραῖα τροπάρια, τὰ διδακτικὰ ἀναγνώσματα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, τὰ Εὐαγγέλια κλπ. Καλὸ κατὰ 
Θεὸν Πάσχα καὶ καλὴ Ἀνάσταση, ἑορτάζεται καλά, μὲ συμμετοχὴ στὰ Μυστήρια, ἰδίως τῆς Θείας 
Κοινωνίας. Μὲ ἕνωση μὲ τὸν Χριστόν. Ἡ Θεία Κοινωνία μᾶς ἑνώνει μὲ τὸν ἀναστάντα Χριστὸν καὶ μᾶς 
ἐξασφαλίζει καὶ τὴν δική μας Ἀνάσταση.

8. Τέλος, καλὸ κατὰ Θεὸν Πάσχα καὶ καλὴ Ἀνάσταση, ἐννοοῦμε καὶ μὲ τὰ ὑλικὰ ἀγα-
θά, τὰ ὁποία ζητᾶμε καὶ παίρνουμε ἀπὸ τὸν Θεόν. Καλὴν ὑγεία, καλὸ ἐπίκαιρο φαγητό, καινούργια 
ροῦχα, παπούτσια, καὶ τὰ σχετικά. Ἀρκετά, ἀλλὰ ὄχι πολλὰ χρήματα, γιὰ τὰ ἀναγκαῖα ψώνια κλπ. 
ἔξοδα. Καλὲς ἐκδρομές. Καλὴ παρέα, τραγούδι καὶ χορό. Διότι καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ εἶναι 
καλὰ κι εὐλογημένα, ὅπως λέει ἡ Ἁγία Γραφή: «Διότι κάθε δημιούργημα τοῦ Θεοῦ εἶναι καλὸν 
καὶ κανένα δὲν εἶναι ἀπορρίψιμον, ὅταν λαμβάνεται μὲ εὐχαριστίαν, διότι ἁγιάζεται μὲ τὸν 
λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν προσευχήν». (Α΄ Τίμ. 4,4).

Μὲ αὐτὲς τὶς κατὰ Θεὸν ἔννοιες ἡ Ἀδελφότητά μας, καί ἐγώ προσωπικά, σᾶς εὔχεται
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

Τι σημαίνουν οι ευχές: 
«Καλή Ανάσταση»; «Καλό Πάσχα»;

Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ο πλάτανος της Τερψιθέας έπεσε!
Πρίν λίγες μέρες έφυγε από κοντά μας ο αγαπη-

μένος μας Λεωνίδας. Ένας αγωνιστής της ζωής, από 
τα μικράτα του που έμεινε ορφανός, ο άνθρωπος του 
χωριού που τα τελευταία χρόνια πάλευε καθημερινά 
με τον θάνατο. Σαν νέος Διγενής, ζώντας σαν ακρίτας 
στην Τερψιθέα, πάλευε με χίλιες δυο αρρώστιες που 
τον χτύπησαν τελευταία. Και δεν τους έκανε τη χάρη. Με ένα ανεξή-
γητο κουράγιο και με χαμόγελο τις ξεπερνούσε μέρα με τη μέρα. Στο 
χιλιοαγαπημένο του χωριό, κοντά στους συγχωριανούς του, προσπά-
θησε και κατάφερε να ζήσει τις καλύτερες μέρες της ζωής του. Το 
σώμα του μπορεί να υπέφερε, όμως το πνεύμα του αγαλλίαζε και 
κατέπνιγε τον πεσιμισμό των ασθενειών του. Θα μείνει αξέχαστος ο 
Λεωνίδας για το θάρρος, με το οποίο αντιμετώπισε την επιδείνωση 
της κατάστασης της υγείας του. Η κοινωνικότητά του, η επαφή που 
είχε με τους συνανθρώπους του, ήταν απερίγραπτη. Χαμογελαστός, 
αγέρωχος φάνταζε σαν πλάτανος όταν ανέβαινε στα καφενεία.

Έτσι θα τον θυμόμαστε για πάντα τον καρτερικό Λεωνίδα. Αιω-
νία η μνήμη του.

Σπύρος Σκαλτσάς

Μιχαήλ Κοζώνης (1925-2017)
Ο χρόνος περνάει και στο διάβα του παίρνει σαν ποτάμι όλες τις υπάρξεις επί της γης. 

Έτσι ξερίζωσε και πήρε στο μακρινό του ταξίδι τον αειθαλή φίλο μας Μιχάλη Κοζώνη. Ας 
πούμε λίγα λόγια για τη μνήμη του.

Γεννήθηκε στις 26 Απριλίου του 1925 στην Πάτρα της Αχαΐας. Παντρεύθηκε την Ιω-
άννα Κοζώνη το γένος Βερυκοκάκη και απέκτησε τρία παιδιά, τον Γεώργιο, την Ελένη και 
την Δάφνη. Ο πατέρας του, Γεώργιος Κοζώνης, κατήγετο απο την Τερψιθέα της Ορεινής 
Ναυπακτίας. Η μητέρα του, Δέσποινα, το γένος Κανελλόπουλου και Καλαμογδάρτη, κατήγετο από την 
Κόρινθο και την Πάτρα. Πρόγονοι του, απο την πλευρά της μητέρας του, ήσαν οι ήρωες και στρατιω-
τικοί της ελληνικής επαναστάσεως Παλαιών Πατρών Γερμανός, Ιωάννης Μακρυγιάννης και Ανδρέας 
Λόντος. Πέρασε τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας στην Κέρκυρα. Εκεί γεννήθηκε η βαθιά του 
αγάπη για την Ελληνική ύπαιθρο και το φυτικό κόσμο. Σε ηλικία επτά ετών εγκαταστάθηκε στην Αθήνα 
με τους γονείς του, την μεγάλη του αδελφή Αλίκη και την δίδυμή του Μαρία, που όμως χάθηκε από 
αρρώστια σε ηλικία δώδεκα ετών. Τελείωσε το δημοτικό σχολείο και γυμνάσιο του Κολλεγίου Αθηνών το 
1944. Κατά την διάρκεια της κατοχής, ως μαθητής ακόμη, συμμετείχε σε αντιστασιακές δραστηριότητες. 
Στη δεκαετία του ’50, έκανε σπουδές και απέκτησε πτυχίο οικονομολόγου από το περίφημο London 
School of Economics του Λονδίνου. Αφού εργάστηκε για λίγο στο Λονδίνο, επέστρεψε στην αγαπημένη 
του Ελλάδα όπου σταδιοδρόμησε στις εταιρείες Πίτσος, Tupperware και στην Εθνική Τράπεζα Ελλαδος. 
Διετέλεσε Υφυπουργός Συντονισμού, Υφυπουργός Οικονομικών και Υποδιοικητής της Εθνικής Τράπε-
ζας. Επέστρεψε στον ιδιωτικό τομέα ως στέλεχος της εταιρίας Κόρκος Α.Ε. και του οίκου Ηλίας Λαλα-
ούνης. Εν τούτοις, παρά την σοβαρή αφοσίωσή του στις επαγγελματικές δραστηριότητες, το μεγάλο του 
πάθος ήταν πάντοτε τα Ελληνικά βουνά, η Ελληνική Ύπαιθρος, καθώς και ο φυτικός κόσμος, οι παρα-
δόσεις και τα εδέσματα τηςΕλλάδας. Δεκαετίες ορειβασίας, ποδηλασίας και περιήγησεων του χάρισαν 
εγκυκλοπαιδική γνώση και της τελευταίας ακόμη γωνιάς της Ελληνικής γης. Ιδιαίτερη αγάπη είχε για την 
προγονική Τερψιθέα, ή Βετολίστα όπως την αποκαλούσε συχνά, σύμφωνα με την ονομασία με την οποία 
την είχε πρωτογνωρίσει. Στις 24 Μαρτίου έφυγε από κοντά μας. Ευχόμαστε να πορευτεί καλά σε αυτό το 
αναπόφευκτο και αιώνιο ταξίδι του!

Η οικογένεια της Χριστίνας Τριψάνου ευχαριστεί όλους όσους πα-
ραβρέθηκαν στο τελευταίο αντίο του αγαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα και παππού καθώς και για την προσφορά τους στην εκκλησία 
μας. Επίσης ευχαριστώ όλους τους χωριανούς μου για την αγάπη 
και την συμπαράσταση που μου έδειξαν. Είμαι υπερήφανη για το 
χωριό μας Χριστίνα Τριψάνου.

Λεωνίδας 
Απ. Τσαντίλης 
(1938-2017)
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ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Τέ λ η  Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ 
αντικρύσαμε αυτό το 

α ποκρου σ τικό θέαμα, 
των μαυρισμένων πινακί-
δων. Κάποιοι ανεγκέφαλοι 
μαύρισαν επιλεκτικά τους 
αναγραφόμενους προορι-
σμούς στις οδικές πινακίδες 
για Άνω Χώρα, Κάτω Χώρα 
και για τα ξενοδοχεία «Ξέ-
νιος» και «Omalia Village». 
Τέτοιες ενέργειες είναι πα-
ράλογες ζημιογόνες και 
αντιαισθητικές. Τις κατα-
δικάζουμε απερίφραστα 
χωρίς να προσπαθούμε να 
βρούμε λογικά αίτια ή ν’ 
ανοίξουμε διάλογο με άρ-
ρωστους εγκεφάλους.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

O φακός συνέλαβε σύγχρονους αγρότες του χωριού και τις φω-
τογραφίες τους αντιπαραβάλετε με τους παππούδες τους και 

τα τότε μέσα τους. Ο ένας παππούς μάλιστα όργωνε το ίδιο χωράφι. 
Συγκινητικές συγκρίσεις. Βρε πως άλλαξε ο κόσμος!

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΣΥΝ
Στις 15 Μαρτίου 2017 η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας συνεκάλεσε 

Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της, Πατησίων 5 στην Ομόνοια.
Το Σύλλογό μας εκπροσώπησαν οι : Νικόλαος Τσαντίλης Πρόεδρος, Χρή-

στος Βελέντζας Αντιπρόεδρος, Κων/νος Αρβανίτης Ταμίας, Μιχάλης Τσανα-
ής και Σπύρος Σκαλτσάς. Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων το μεγάλο πρόβλημα 
των καθιζήσεων σε Κλεπά, Αράχωβα και Περίστα, το οποίο ανέλυσε ο Πρό-
εδρος των Κλεπαϊτών κος Ζωγκανάς και το πρόβλημα της μη αποκατάστα-
σης των Παιδικών Χαρών στα χωριά της Ναυπακτίας που ανέλυσε ο Πρόε-
δρος της ΟΣΥΝ κος Ιω. Τσώτας. Για τις καθιζήσεις που ξοδεύονται χρήματα 
επί χρημάτων μόνο για μελέτες εκδόθηκε ψήφισμα και για τις Παιδικές Χα-
ρές απεστάλη επιστολή στον Δήμο στην οποία ζητείται η επαναλειτουργία 
των. Επίσης κυκλοφόρησε το Δελτίο Τύπου που ακολουθεί. 

Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας -  
Δελτίο Τύπου Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γεν. Συνέλευση της Ομοσπονδίας Συλ-
λόγων Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.), την Τετάρτη 15/3/2017 στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων της ΠΑΝ.ΣΥ. στην Αθήνα. Πρόεδρος της Συνέλευσης εκλέ-
χτηκε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αραχωβιτών κ. Δημήτριος Κούκουνας. 
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Τσώτας Ιωάννης εξέθεσε στους αντι-
προσώπους των συλλόγων - μελών τα πεπραγμένα του Κεντρικού Συμ-
βουλίου κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Στην έκθεση πεπραγ-
μένων έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, στην 

προώθηση των καταστατικών σκοπών, στα θέματα της επικοινωνίας, 
στη λειτουργία του Συντονιστικού Συμβουλίου, στις σχέσεις της Ομο-
σπονδίας με τους φορείς της επαρχίας μας ( ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ -ΑΙΤΩΛΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - Ο.Τ.Α. - ΠΑΝ. ΣΥ. ) καθώς και στην κατάσταση των οικο-
νομικών της Ο.ΣΥ.Ν.

Στη συνέχεια έγινε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των αντιπροσώπων 
των συλλόγων και κατάθεση προτάσεων με στόχο τη χάραξη μιας ακό-
μη καλύτερης πορείας της Ομοσπονδίας για το επόμενο διάστημα .

Οι Αντιπρόσωποι-μέλη της Γεν. Συνέλευσης εξέφρασαν έντονο προ-
βληματισμό για τη διαμορφωμένη κοινωνικοοικονομική κατάσταση 
μέσα στην οποία αναγκάζονται να λειτουργούν οι σύλλογοι που απο-
τελούν το πατριδοτοπικό πολιτιστικό κίνημα. Έντονα εκφράστηκε επί-
σης η κοινή διαπίστωση ότι η ύπαρξη του κάθε συλλόγου είναι πολύ-
τιμο στοιχείο στην ύπαρξη του κάθε χωριού όπως και ότι η ύπαρξη της 
Ο.ΣΥ.Ν. είναι πολύτιμο στοιχείο στη ζωή της Ναυπακτίας. Σε καμιά περί-
πτωση οι πολιτιστικοί σύλλογοι δεν θα εγκαταλείψουν τις θέσεις τους 
και τις προσπάθειές τους να προσφέρουν στον τόπο μας ό,τι το δυνατό 
ακόμα και κάτω από αυτές τις αντίξοες συνθήκες.

Το Κεντρικό Συμβούλιο

Υ.Γ. Όπως θα δείτε στις φωτογραφίες, χρειάστηκε να καταφύγουμε 2 
φορές σε παρακείμενο ταβερνείο για να… επικυρώσουμε τις αποφάσεις 
της Ομοσπονδίας. Ή καλύτερα: Με σπονδές επικύρωσε η Ομοσπονδία.

Με κάθε επισημότητα γιορτάστηκε και φέτος η 25η Μαρτίου στο 
χωριό μας. Σύσσωμο το εκκλησίασμα μετά τη Θεία Λειτουργία του Ευ-
αγγελισμού της Θεοτόκου μετέβη στην πλατεία με σημαιοφόρο τον 
πανταχού παρόντα κο Γιώργο Δρακάκη. Εκεί εψάλη τρισάγιο από τον 
αιδεσιμώτατο πατέρα Χρήστο και τον ψάλτη μας το Γιώργο Αθ. Καλλι-
αμβάκο. Εκ μέρους της πολιτείας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των 
Πεσόντων ο Πρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος κος Σταύρος Αγγε-

25η Μαρτίου 2017
λόπουλος. Από το Σύλλογο παρέστησαν ο Πρόεδρος κος Νικόλαος Αθ. 
Τσαντίλης και ο βοηθός Ταμία κος Νικόλαος Μακρής. Για να μη ξεχνά-
με το 1821 είχαμε από το χωριό μας πεσόντες τον Απόστολο Μπάσιο 
και τον Αναγνώστη Οικονομόπουλο. Οι αγωνιστές αυτοί ήταν στη λήθη 
για πολλά χρόνια διότι δεν έμειναν απόγονοί τους στην Τερψιθέα. Γνω-
ρίζουμε λίγες λεπτομέρειες για τον βίο και το τέλος τους. Το ελάχιστον 
που πρέπει τώρα είναι να μη τους λησμονούμε.

Ο Χρήστος κάνει ζευγάρι  
(με πολλούς ίππους όμως)

Ο Απόστολος επιθεωρεί  

και βάζει την πείρα του

Η Μαρία βάζει τον σπόρο της πατάτας

Ο Πετροχρήστος όταν όργωνε 
το ίδιο χωράφι πριν 70 χρόνια

Ο συμπέθερος Ν. Τρίψιας  
όταν όργωνε με ετερόκλιτο ζευγάρι 

πριν 50 χρόνια στον Άβρο

➢  

➢  
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Σήμερα θα σας παρουσιάσω το σόι Μαραγδούλη. Φαίνεται να είναι πα-
λαιό στο χωριό. Το όνομα μάλλον προήλθε από κάποιον υιό Μαράγδως 

ή Σμαράγδως (σε μερικά συμβόλαια αναφέρεται ως Σμαραγδούλης). Άλλη 
εκδοχή είναι να ήλθε ο γενάρχης από τη Μαράγδω, τοποθεσία στη Δάφνη, 
που πήρε το όνομα από την ομώνυμη «βρύση της Μαράγδως». Ο αείμνη-
στος Πολύκαρπος Μαραγδούλης μου είχε πει ότι πρόγονός του ονομαζό-
ταν Μελάς, εξ ου και η τοποθεσία του Μελά ή του Μελά βαρκό. Ίσως έτσι 
εξηγείται το όνομα Δημήτριος Μελάς, που αναγράφεται σε κατάλογο ψηφι-
σάντων το 1844, ενώ στον κατάλογο εγγεγραμμένων, του ιδίου έτους, ανα-
γράφεται Δημήτριος Μαραγδούλης. Τα Μελάς και Μελίστας φανερώνουν 
επάγγελμα, δηλαδή τον παραγωγό και έμπορο μελιού. Το «Μελάς» το 1844 
ή δήλωνε το επάγγελμα του Δημητρίου ή ήταν το πρότερο επώνυμο, με το 
«Μαραγδούλης» πιο πρόσφατο. Πάντως τον Δημήτριο δεν τον ξανασυνά-
ντησα έκτοτε, χάθηκαν τα ίχνη του. Παρατηρώντας το δένδρο, βλέπουμε 
ότι και από τον αδελφό του Χρήστο δεν είχαμε συνέχεια του επωνύμου, 
διότι πέθαναν τα 2 παιδιά του το 1853 και η κόρη παντρεύτηκε τον Αντ. 
Γρούμπα. Έτσι από τον πρώτο Μαραγδούλη, που βρίσκουμε, τον Ιωάννη 

(γεννήθηκε το 1747), το σόι 
είχε συνέχεια μόνο από τον 
τρίτο γιό τον Γεώργιο, κτίστη 
στο επάγγελμα. Ο δισέγγονος 
αυτού Σπύρος Δ. Μαραγδού-
λης μεταναστεύοντας από το 
1912, παλινόστησε στην πα-
τρίδα και άνοιξε Πρακτορείο 
Μετανάστευσης και Ταξειδί-
ων στην Πάτρα το 1930, του 
οποίου βλέπουμε το λογό-
τυπο σε επιστολή του 1931. 
Στην Τερψιθέα έφτιαξε το 
1933 αυτό το υπέροχο κτίριο, 
στη θέση που ήταν το καφε-
νείο της Καφεντζοφώτως. Σε 
αυτό πέρασαν κάμποσοι κα-

φεντζήδες με τελευταίο τον 
γιό του Σπύρου, τον αγαπη-
τό μας Μήτσο Μαραγδούλη, 
που βλέπουμε σε ώρα εργα-
σίας στη φωτογραφία.

Τραγικά πρόσωπα στο σόι 
είναι: 1) Τα αδέλφια Δημή-
τριος και Ιωάννης του Χρή-
στου, που πέθαναν το 1853 
άγνωστο από ποια αιτία. 2) 
Ο Γεώργιος του Σπύρου, που 
πέθανε το 1894 στο λατομείο 
της εταιρείας Δαρδέζη, στο 
Λαύριο. 3) Η Ρουμπίνα του 
Δημητρίου, που φυλακίστη-
κε το 1945 ως συνεργός (με 
τη Χρυσίκα Λυγερού, υπη-
ρέτρια από τη Λιμνίστα) στο 
φόνο της Ελένης, χήρας Σπ. 
Παπασταύρου (ή δικηγόραι-
νας). Στη φυλακή έχασε τα 
λογικά της, αποφυλακίστηκε, 
ήλθε στο χωριό σε κακή κατά-
σταση και μετά από λίγο το 1947 απεβίωσε. 4) Η Νικολίτσα του Περικλή, 
η οποία αφού παντρεύτηκε τον κο Ιω. Κοζάκη πέθανε στη γέννα μαζί με 
το μωρό. 5) Ο Περικλής (1967-1993) του Δημητρίου, ο οποίος σκοτώθηκε 
σε τροχαίο στη Bologna της Ιταλίας, όπου φοιτούσε και τέλειωνε το Πολυ-
τεχνείο. 6) Τραγική φιγούρα ο πατέρας του Περικλή ο Δημήτριος (1934-
1995), που από τον καϋμό του, πήγε να τον συναντήσει μετά από 2 χρόνια. 

Εύχομαι καλή συνέχεια στο σόι και περαστικά στον αγαπητό μας Μή-
τσο. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες την κα Τασία Τζιλαλή, τον κο Φώτη 
Μαραγδούλη, την κα Κούλα Λιανού, την κα Ελένη Χρ. Μούρτου, την κα 
Αρετή Μπίτσιου-Παντελή, την κα Αναστασία Β. Μαραγδούλη, τον κο Δη-
μήτριο Β. Μαραγδούλη και τον κο Ιωάννη Κοζάκη.

TO  Σ Ο Ϊ  Μ Α Σ  ( Κ Θ ΄ Μ Ε Ρ Ο Σ )
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΑΓΔΟΥΛΗ

Γράφει ο Σπύρος Σκαλτσάς

Δημήτριος Μαραγδούλης

Λογότυπο Πρακτ. Μαραγδούλη
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Ασορτί στολισμένο

Καρυά χριστουγενιάτικο δένδρο

Κουρτίνα κρυστάλλινη

Όλες οι προσβάσεις δύσκολες

Το ξορκίζουμε με γκλίτσες και με σκούπες

Χριστουγενιάτικο δένδρο στου Κρανιά

Βάλαμε και λίγο χρώμα για να σπάσουμε τη μονοτονία

Και στη Ναύπακτο

Δυτική Τερψιθέα

Το θρυλικό Πουρνάρι

Κουρτίνα χιονιού

Το χιόνι όλα τα εξομαλύνει

Ο Άη Βασίλης

Κάποιος έδινε πληροφορίες στην ΕΜΥ

Στο Βλαχόρεμα

Ένας τολμηρός οδηγός

Ζήλεψε και η Αμερική

ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ
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H πρώτη βασική εκδήλωση κάθε χρονιάς του Συλλόγου είναι η Κοπή 
Πίτας ή Βασιλόπιτας. Έτσι την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 μαζευ-

τήκαμε στο Γραφείο μας στην οδό Γλάδστωνος να κόψουμε την πίτα μας. 
Τον πλακούντα αυτόν, όπως λέγει η ευχή, ευλόγησε ο ιερέας από το Ναό 
της Ζωοδόχου Πηγής. Ακολούθως ο Πρόεδρος έκοψε και διένειμε τα βα-
σικά κομμάτια. Για τους πολιτικούς-πολιτευτές το κομμάτι παρέλαβε ο 
κος Χρήστος Παΐσιος, για το Τοπικό Διαμέρισμα του χωριού μας ο κος Αθ. 

Ευτυχώς κράτησε, έκανε καλό καιρό. Έτσι τη Δευτέρα 27 Φε-
βρουαρίου κάναμε «Κούλουμα» στην Τερψιθέα. Ο κόσμος παρ’ όλα 
τα προβλήματα που τον δέρνουν έδωσε ένα τρανταχτό παρών και 
σ’ αυτή την εκδήλωση. Αυτή τη φορά τον χρυσό μαγειρικό σκού-
φο, για τη φασολάδα, πήρε επάξια η Χαρίκλεια Κοκκοτάκη. Όλοι 

ΚΟΠΗ  ΠΙΤΑΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΓΙΑ  ΝΑ  ΠΑΕΙ  ΚΑΛΑ  ΤΟ  2017

ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Κουρμούσης, για το Λαογραφικό Μουσείο ο κος Ν. Θανασέλος, για το Εκ-
κλησιαστικό Συμβούλιο η κα Νίτσα Τελιντζίδου, για τους Μετανάστες η 
κα Νικολίτσα Σαλούρου, για την ΟΣΥΝ ο κος Μιχάλης Τσαναής, για τους 
κυνηγούς ο κος Νικόλαος Μακρής και για την εφημερίδα ο κος Σπύρος 
Σκαλτσάς. Το περίεργο είναι ότι προσπαθώντας ο Πρόεδρος, κος Νίκος 
Αθ. Τσαντίλης, να φάει το κομμάτι, που αναλογούσε στο Σύλλογο, πέτυχε 
το νόμισμα. Γουρλής ο κος Πρόεδρος. Νάμαστε όλοι καλά και του χρόνου! 

προσπάθησαν για τη διοργάνω-
ση και περάσαμε υπέροχα. Ένα 
θερμό μπράβο σε όλους τους 
συντελεστές της εκδήλωσης· 
και του χρόνου!



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ 9¨φωνές και ψίθυροι¨

Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος η κα-
θιερωμένη αποκριάτικη συνεστίαση του 

Συλλόγου. Πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρου-
αρίου στο γνώριμο από πέρυσι κέντρο το «Μυ-
στικό» στον Υμηττό. Είχαμε μεγάλη συμμετοχή 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ-ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
παρ’ όλο που λείψανε κάποιοι τακτικοί θιασώτες 
της εκδήλωσης. Στη διάρκεια της εκδήλωσης 
πραγματοποιήθηκε λαχειοφόρος υπέρ του Συλ-
λόγου. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τους 
χορηγούς της λαχειοφόρου Δημήτριο Πασίση 

(ξενοδοχείο ΝΑΥΣ), Όμιλο Σκλαβενίτη, εταιρεία 
Thena trade (Ασπασία Παπαγεωργίου-Τσαγγα-
ράκη), εταιρεία JKG (Ι. Καραΐσκος), Ηρώ Κοντο-
γιάννη (Boutique Έκφραση), Εκδόσεις Σαΐτη, Τα-
σούλα Δρακάκη και Κατερίνα Αρβανίτη.



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ10 ¨φωνές και ψίθυροι¨
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23 Ιανουαρίου 2017
Αγαπητή Τερψιθέα
Θερμούς χαιρετισμούς από τον κρύο Καναδά

Διαβάζω πάντα με ενδιαφέρον την εφημερίδα σας. Είναι αξιέ-
παινη η προσπάθειά σας να προωθείτε τα συμφέροντα της 

Τερψιθέας, να ενημερώνετε και να ψυχαγωγείτε μέσω της εφη-
μερίδος σας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στους στόχους σας και 
κάθε άλλη επιτυχία το 2017.

Κάθε φορά που διαβάζω την εφημερίδα σας αναπολώ τα 
παιδικά μου χρόνια στο χωριό της Τερψιθέας. Μερικά απ’ τα 
ονόματα που αναφέρονται είναι γνωστά άλλα απομακρυσμένα 
που μερικές φορές αναδύονται κάτω από στρώματα αναμνήσε-
ων. Θάθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές απ’ αυτές.

Στην Τερψιθέα έζησα για τρία και κάτι χρόνια με το παππού 
μου Δημήτριο Κράρα και τη γιαγιά μου Φωτεινή Κράρα (εικ.1). 
Και οι δυο ήταν γεννημένοι 
στο χωριό όπου παντρεύ-
τηκαν, έκαναν οικογένεια, 
έζησαν και ενταφιάστηκαν. 
Έγινα κάτοικος Τερψιθέας 
από συγκυρίες πραγμάτων. 
Οι γονείς μου Ανδρέας 
Γκέκας και Βασιλική Κρά-
ρα με έστειλαν απ’ το Με-
σολόγγι που ζούσαν στην 
Τερψιθέα του παππού και 
της γιαγιάς για τις καλο-
καιρινές διακοπές. Πέρασα 
τόσο καλά μαζί τους που 
στο τέλος του καλοκαιριού 
με τη συνεισφορά της θεί-
ας μου Τασίας που ήταν 
τότε ακόμη ανύπανδρη στο χωριό και για να ελαφρύνει λίγο 
η μάνα μου απ’ τη φροντίδα που είχε μωρό τον αδελφό μου 
αποφάσισαν να μείνω «λίγο ακόμα» στην Τερψιθέα που τελικά 
έγιναν τρεισήμισυ χρόνια.

Πρέπει να πω λίγα λόγια για τους παππούδες μου. Η γιαγιά 
μου Φωτεινή Σταμάτη (1896 - 1987) ήταν η μεγαλύτερη κόρη 
στην οικογένεια Σταμάτη και είχε ευθύνες στο σπίτι να βοηθά-
ει τη μάνα της και τα μικρότερα αδέλφια της, δεν πήγε ποτέ 
σχολείο. Έμαθε όμως να γράφει από τους αδελφούς της που 
πήγαιναν σχολείο. Μπορεί να πει κανείς ότι ήταν αυτοδίδακτη 
και έγραφε συνεχόμενα χωρίς να ξεχωρίζει τις λέξεις τη μια από 
την άλλη. 

Παντρεύτηκε το συχωριανό της Δημήτριο Κράρα (1894 - 
1982) το 1924. Έκαναν δυο κόρες τη Βασιλικούλα (13 Απριλίου 
1926) και την Αναστασία (5 Μαρτίου 1927). Έζησαν στη Τερ-
ψιθέα μέχρι το 1965 οπότε πούλησαν την περιουσία τους στο 
χωριό, και μετακόμισαν να ζήσουν με την οικογένεια της κόρης 
τους Τασίας Τσαντίλη, Έζησαν μέχρι το τέλος της ζωής των στην 
Αγία Παρασκευή στην Αθήνα και ετάφησαν στην Τερψιθέα.

Ο Δημήτρης η Μήτσος όπως ήταν γνωστός εργάστηκε σκλη-
ρά σ’ όλη του τη ζωή και πολέμησε στο Μικρασιατικό (1922) και 
Αλβανικό(1940) πόλεμο ως αξιωματικός του Μηχανικού. Πάνω 
από τις γεωργικές και κτηνοτροφικές ασχολίες εργάστηκε σαν 
παντοπώλης συνεταιρικά για πολλά χρόνια με το κουνιάδο του, 
αδελφό της γυναίκας του Δημήτριο Σταμάτη. Ίδρυσαν μαζί μια 
σειρά καταστημάτων γενικού εμπορίου και ήταν όλα εγκατε-
στημένα επί του επαρχιακού δρόμου Ναυπάκτου -Τερψιθεας. 
Καθώς φτιαχνότανε και προχωρούσε ο αμαξιτός δρόμος μετα-
κόμιζαν και αυτοί το μαγαζί ανάλογα για να συντομεύει η από-
σταση από τους πελάτες τους στα τριγύρω χωριά της ορεινής 
Ναυπακτίας. Έτσι διαδοχικά είχαν μαγαζιά στη Ρέρεση (1946 - 
1949), Λιμνίστα (1949 - 1952), Λέκα (1951 - 1954), στο ρέμα της 
Ντεμισιάς στην αρχή του χωριού, (1954 - 1956) και τελικά μέσα 
στο χωριό της Τερψιθέας (1956 - 1966) απέναντι από το σπίτι 
του Θανασέλου πάνω στη στροφή. 

Τα μαγαζιά της εποχής εκείνης έμοιαζαν περισσότερο με 
καταστήματα χονδρικής και είχαν λίγα κοινά με τα σημερινά 
supermarket με τα τυποποιημένα προϊόντα. Βασικά προϊόντα 
ήταν μεγάλοι σάκοι με αλεύρι, ζάχαρη, φακές, φασόλια, κιβώτια 
ζυμαρικών, βαρέλια με πετρέλαιο, ούζο, λουκούμια, σαπούνι, και 
άλλα απαραίτητα της εποχής. Ο Μήτσος ευκαιριακά, εμπορευ-
όταν καρύδια, κάστανα, καλαμπόκι η οτιδήποτε άλλο προσφε-
ρόταν, η παράγγελναν οι πελάτες του. Το Μαγαζί στη Ρέρεση 
κτίστηκε από θέμελα σε ξένη γη με υποσχετική να περιέλθει στη 
κατοχή του ιδιοκτήτη της γης σε μια δεκαετία. Φυσικά, η με-

τακίνηση σε νέα τοποθεσία έγινε πολύ πιο γρήγορα. Τα ερείπια 
του κτιρίου της Ρέρεσης σώζονταν ευδιάκριτα αριστερά αμέσως 
μετά τη γέφυρα της Ρέρεσης. Το Μαγαζί στη Λιμνίστα ήταν μια 
παράγκα στη τοποθεσία του σημερινού μαγαζιού «Πέτρινο» που 
διευθύνει η εγγονή του τότε ιδιοκτήτη Νίκου Γεωργακόπουλου.

Ο Δημήτρης Κράρας ήταν ακέραιος, τίμιος, ειλικρινής, χαρα-
κτήρας και διακρινόταν για τη συνετή, σοφή, και αντικειμενική 
κρίση του. Αυτή η κοινή αναγνώριση των κατοίκων της περιοχής 
και η απόσταση της Τερψιθεας από νομικές αρχές οδήγησε στο 
να τον καλούν πολλές φορές να κρίνει φιλονικίες και διαφωνίες 
μεταξύ συχωριανών του. Γι αυτό χαρακτηρίσθηκε σαν «σοφός 
κριτής»

Εγώ άρχισα τα πολλά χρόνια των μετέπειτα σπουδών μου 
στο διτάξιο τότε σχολείο του Χωριού με την αείμνηστη και υπέ-
ροχη δασκάλα Βαρβάρα Σωτηρόπουλου. Οι συμμαθητές που 
εύκολα έρχονται στο μυαλό μου είναι ο συγγενής και γείτονας 
Χρίστος Κράρας, ο Νίκος ο Μακρής, ο Κώστας του Βασίλη (Αν-
δρεόπουλος), ο Δημήτρης Αγγελόπουλος, ο Σταύρος ο Μπάρος, 
ο Γιώργος ο Καλιαμπάκος, η Τούλα η Μπάρου, η Χαρίκλεια η 
Τριψιάνου, ο Γιώργος ο Τριψιάνος, ο Θανάσης ο Κορμούσης, ο 
Αντώνης του παπά (Πετσίνης), ο Ντίνος ο Σφήκας, ο Χρίστος ο 
Ανδρεόπουλος... και άλλοι. Μερικοί ίσως νάναι δυο-τρία χρόνια 
παραπάνω η παρακάτω από μένα αλλά δεν έχει πια σημασία.

Η εικόνα της Τερψιθέας για μένα στα τέλη της δεκαετίας 
του 1950 έχει μείνει βαθειά χαραγμένη στο μυαλό μου και αμε-
τακίνητη απ’ τη καρδιά μου. Τα χρόνια εκείνα ήταν απ’ τα πιο 
όμορφα της ζωής μου. Θα σας φέρω λοιπόν πίσω σ’ αυτά με τα 
δικά μου μάτια, τα μάτια ενός μικρού παιδιού της εποχής.

Θυμάμαι τους Τερψιθιώτες σαν απλούς και καλοσυνάτους 
ανθρώπους. Μπορεί να ήταν κατά το πλείστον περιορισμένης 
μόρφωσης αλλά είχαν μια ευγένεια ψυχής που δεν τη συνάντη-
σα πολλές φορές στη μετέπειτα ζωή μου. Όλοι μου φέρθηκαν 
καλά λες και εκτιμούσαν το γεγονός που ήλθα να μείνω στο 
χωριό τους ιδιαίτερα όταν πολλοί συχωριανοί τους έφευγαν απ’ 
το χωριό για την Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις. Πολλοί με 
φώναζαν Γιωργάκη όπως ακόμα και τώρα.

Στη γειτονιά μου στο κάτω μαχαλά μοιραζόμασταν μια αυλή 
με την οικογένεια του αείμνηστου Ηλία και Ελενίτσας Κράρα. Με 
το Χρίστο και τη Τούλα την αδελφή του περάσαμε πολλές ώρες 
μαζί παίζοντας στην αυλή. Καθόμασταν με τις ώρες στις σκά-
λες που οδηγούσαν στο ευρύχωρο μπαλκόνι του Ηλία και της 
Ελενίτσας. Η Τούλα ήταν πάντα ένα γλυκό και ήρεμο κορίτσι. 
Με εντυπωσίαζε το όνομά της «Υπαπαντή» που τό ’βρισκα λίγο 
παράξενο γιατί το άκουγα τότε για πρώτη φορά. Μου άρεσε 
περισσότερο το στρωτό Τούλα. Όλα ήταν μέλι γάλα με το Χρί-
στο εκτός δύο περιπτώσεων. Η μία ήταν όταν ερχόντουσαν τα 
εξαδέλφια Τριάντη απ’ τη Ναύπακτο και ο Χρίστος έπαιζε πιο 
πολύ με το ξάδελφό του που μιλούσε ασταμάτητα για τα φέρυ 
μπόατ του Ρίου- Αντίρριου που εμένα μ’ άφηναν αδιάφορο. Η 
άλλη ήταν όταν ο πατέρας του ο Ηλίας τον έπαιρνε «κατ’ τσ 
Φτελιές» και δεν ήταν διαθέσιμος για παιχνίδι. Παράπονο τόχω 
που η γιαγιά μου δεν με άφησε ποτέ να πάω «κατ’ τσ φτελιές». 
Στο παιδικό μυαλό μου φάνταζαν πάντα εξωτικές και απρόσιτες. 
Τώρα ακούω δεν υπάρχουν πια τις έκοψε ο δρόμος. Τον Ηλία 
τον φοβόμουνα γιατί είχε αυστηρό ύφος και η αγκλίτσα που 
είχε πάντα μαζί του ήταν μία απειλή! Ποτέ δεν τη χρησιμοποίη-
σε σε μένα. Η Ελενίτσα ήταν αεικίνητη και δραστήρια μας έδινε 
μέλι αγνό με κυρήθρα και «καλούδια» που κράταγε κάτω στο 
ισόγειο «μαγαζί» Δεν αναρωτήθηκα τότε αλλά τώρα αναρωτιέ-
μαι αν σε κάποια εποχή ήταν όντως μαγαζί. Γιατί άλλωστε να το 
αποκαλούν έτσι. 

Με το Χρίστο το Κράρα καπνίσαμε μαζί το πρώτο μας 
τσιγάρο! Ήταν χειροποίητο φτιαγμένο από μπούρπλα και μου-
στάκια απ’ τα καλαμπόκια στο γιούρτι του πάνω απ’ τη στάση 
Τσαντίλη. Η εμπειρία μας ήταν τόσο άνοστη όσο και δραματική 
γιατί παραλίγο να μας πιάσει ο πατέρας του ο Ηλίας και στην 
αλαφιοσύνη μας να κρύψουμε το τσιγάρο παρά λίγο να βάλουμε 
φωτιά στον αχυρώνα. Τελικά σε καλό μας βγήκε αυτή η εμπειρία 
γιατί ούτε εγώ ούτε ο Χρίστος γίναμε ποτέ καπνιστές.

Δίπλα μας σε μια διπλοκατοικία ζούσαν δυο οικογένειες Τρι-
ψάνου. Νομίζω ότι ήταν δυο οικογένειες αδελφών και τα παιδιά 
που έκανα παρέα ήταν εξαδέλφια. Εγώ έκανα πιο πολύ παρέα με 
τα παιδιά της οικογένειας στο πίσω μέρος του σπιτιού με ένα 
συνομήλικο κοριτσάκι που τόλεγαν αν θυμάμαι καλά Χαρίκλεια. 
Οι Τριψαναίοι στο μπροστινό μέρος του σπιτιού έλειπαν συχνά 
στη Λέκα όπου είχαν ένα άλλο σπίτι. Η γιαγιά μου με φώναζε 
«να μη πηγαίνω στα ξένα σπίτια» αλλά η κοινωνικότητά μου υπε-
ρίσχυε πολλές φορές των συμβουλών της γιαγιάς. Το αγοράκι 

–νομίζω το έλεγαν Γιώργο σαν και μένα, περίπου συνομήλικός 
μου, είχε τη κακοτυχία παίζοντας με τα σπίρτα κατά λάθος να 
βάλει φωτιά στη καλύβα στη Λέκα. Τα παιδιά στο σχολείο αμέ-
σως του προσκόλλησαν το παρατσούκλι «καψοκαλύβας» και 
παρά τις παραινέσεις της δασκάλας να μην τον αποκαλούμε έτσι 
για κάποιο διάστημα τον κορόιδευαν έτσι.

Πάνω απ’ το σπίτι του παππού και της γιαγιάς ζούσε η οικο-
γένεια Δημητρίου Μούρτου. Η μορφή του είναι ακόμα χαραγμένη 
στη μνήμη μου. Είχε ένα κόκκινο χαμογελαστό πρόσωπο, φορού-
σε χρυσά συρμάτινα γυαλιά και είχε το ένα χέρι του κρεμασμέ-
νο απ’ το λαιμό του τυλιγμένο με ένα επίδεσμο. Ήταν ανάπηρος 
πολέμου μου είχαν πει αλλά τότε σαν παιδί δεν μπορούσα να 
εκτιμήσω πλήρως το γεγονός. Ο Μούρτος με εντυπωσίαζε γιατί 
ήταν απ’ τους ελάχιστους τότε στο χωριό που είχαν ραδιόφωνο. 
Εμείς δεν είχαμε ραδιόφωνο αλλά ο Μούρτος μας αποζημίωνε 
έχοντας το παράθυρο του ανοιχτό και το ράδιο στη διαπασών. 
Ακόμα ακούω το σήμα και τον εκφωνητή να λέει «Εθνικό Ίδρυ-
μα Ραδιοφωνίας» Ώρα Ελλάδος δεκατρείς» και να ακολουθούν 
τα νέα «Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως Κύριος Κωνσταντίνος 
Καραμανλής...». Πολλές φορές μάλιστα έβγαινε στο παράθυρο 
φώναζε τον παππού ή τον Ηλία και τους έλεγε «Το μάθατε;» 
και μοιραζόταν τις πληροφορίες 
που μόλις είχε ακούσει. Ο Κύριος 
Μούρτος έπαιζε κλαρίνο αλλά όχι 
συχνά (εικ. 2). Μου άρεσε να τον 
ακούω να παίζει και ρωτούσα τη 
γιαγιά γιατί δεν παίζει συχνότερα. 
Η γιαγιά απαντούσε ότι ο γιατρός 
του είχε πει να μη ζορίζει πολύ τα 
πνεμόνια του. Τη Κυρία Μούρτου 
τη θυμάμαι φορτωμένη με ξύλα η 
κλαρί στη πλάτη να κάνει δουλειές 
ολιγόλογη αλλά καταδεχτική. Εκεί-
νη την εποχή νομίζω α γιος τους 
Γεράσιμος ήταν μαθητής Γυμνασίου 
και φυσικά δεν έδινε σημασία σε 
ένα «χαϊβάνι» σαν και μένα.

Πιο πάνω απ του Μούρτου δεξιά στην ανηφόρα ήταν ένα 
αδειανό κατά κύριο λόγο σπίτι αλλά θυμάμαι κάποια γυναίκα κά-
μποσες φορές. Λίγο πιο πάνω δεξιά ήταν το σπίτι του Μαχά. 
Ο Μαχάς ήταν ο βιολιστής της Τερψιθέας (εικ.3). Τον θυμάμαι 
κάποιας ηλικίας αδύνατο και με χαρούμενο πρόσωπο. Πολλοί 
λέγανε τότε ότι ένας Μαγκλάρας βιολιστής απ’ την Ελατού ήταν 
καλλίτερος απ’ το Μαχά (εικ. 4). Επειδή υπήρχε μια κάποια 
αντιπαλότητα μεταξύ Τερψιθέας και Ελατούς εκείνη την εποχή 

3. Δ. Μαχάς, Δ. Μπάρος, Χρ. Μούρτος

4. Κ. Μαγκλάρας

1. Δημήτριος και Φωτεινή 
Κράρα

2. Χρ. Μούρτος

Αγαπητή Τερψιθέα ξεκίνησα να γράψω ένα μικρό γράμμα και κατέληξα σε ολόκληρο κείμενο. Αν 
σας ενδιαφέρει μπορεί να δημοσιεύσετε αποσπάσματά του η σε συνέχειες. Αυτό το αφήνω σε 
σας. Πρώτα ο Θεός θα ανέβω στην Τερψιθέα το καλοκαίρι με τη μάνα μου αν είναι καλά ακόμα.

Χαιρετίσματα Γιώργος 

-Εφημερίδα: Κύριε Γιώργο μας συγκινήσατε με το γράμμα-άρθρο διότι αναπολήσαμε διαβάζο-
ντάς το και τις δικές μας παιδικές αναμνήσει. Φυσικά περάσατε επιτυχώς τις εξετάσεις, είστε 
βέρος Τερψιθιώτης. Το άρθρο σας δημοσιεύεται στην ολότητά του άμεσα. Για το γράψιμό σας 
θερμά συγχαρητήρια. Να είστε καλά και περιμένουμε και συνέχεια.

Μηδέν Άγαν- Nothing in Excess
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8. Ξεφλουδίσια στου Β. Ανδρεόπουλου

9. Αγία Παρασκευή

10. Δεξιά το μαγαζί του Δ. Μπάρου

9α. Εσωτερικό Αγ. Παρασκευής 
(το 1955)

7. Αποστόλαινα- Σωτρογιάνναινα

5. Το μπαλκόνι του Κ. Β. Ανδρεόπουλου

6. Τσαναής

χωρίς να έχω ιδέα μουσικής «ψήφιζα» πάντα Μαχά για να «κερ-
δίζ’ η Τερψιθέα»!

Σχεδόν απέναντι απ’ του Μαχά ήταν το σπίτι του Κώστα του 
Βασίλη (Ανδρεόπουλου). Ο Κώστας είχε ένα μεγαλύτερο ψηλό 

στο ανάστημα αδελφό Νίκο και μια αδελφή που δεν θυμάμαι 
το όνομά της. Το σπίτι του είχε μια μεγάλη αυλόπορτα και μέσα 
ένα μπαλκόνι που έβλεπε στην αυλή (εικ. 5). Ο Βασίλης φαινό-
ταν αυστηρός και έβαζε τον Κώστα να «σκαρίζει τα πράματα 
στα γιούρτια» απέναντι στο ρέμα της Ντεμισιάς και συχνά δεν 
είχε χρόνο να παίξει μαζί μας. Ο Κώστας έστηνε τις καλλίτερες 
τσάκες και έπιανε πολλά πουλιά. Έβαζε μια επίπεδη πλάκα να 
στηρίζεται με μια επίκλιση σε ένα τρίγωνο από ξύλινες βέργες 
και δυο σπόρους καλαμπόκι στη μέση κάτω από την πλάκα. Το 
πουλάκι πήγαινε να φάει το καλαμπόκι, πάταγε πάνω στα ξύλινα 
υποστηρίγματα, έπεφτε η πλάκα τα πλάκωνε και ο Κώστας είχε 
φαγητό ψητά πουλιά! Ο Κώστας προσπάθησε να μάθει και μένα 
να στήνω τσάκες αλλά αποδείχτηκα κακός μαθητής γιατί λυπό-
μουνα τα πουλάκια και προτιμούσα τα κοτόπουλα της γιαγιάς.

Πιο πάνω ακόμα ήταν 
το σπίτι του Τσαναή. Ο 
Τσαναής ήταν ένας καλός 
άνθρωπος, φτωχός δου-
λευταράς και βιοπαλαιστής 
(εικ. 6). Τον θυμάμαι με 
τη τραγιάσκα ολιγόλογο 
με την αγκλίτσα στο χέρι. 
Είχε κάνει μερικά μεροκά-
ματα για τον παππού και 
τον θυμάμαι. Άκουγα απ’ 
τους μεγάλους να λένε ότι 
ο γιος του (μεγαλύτερος 
από μένα) ήταν πολύ έξυ-
πνος και καλός μαθητής και 
το μέλλον της οικογένειας 
θάταν λαμπρό με το παιδί αυτό. Ελπίζω να επαληθεύτηκαν οι 
προβλέψεις για το γιο Τσαναή καθώς δεν γνωρίζω τα μετέπειτα. 

Πιο πάνω ακόμα ήταν δυό σπίτια του φίλου μου Σταύρου 
Μπάρου και της φίλης μου Τούλας και της αδελφής της Γιαννού-
λας Μπάρου που ο πατέρας της είχε μαγαζί στην πλατεία του 
χωριού και έπαιζε λαούτο. Η Γιαννούλα ήταν συμμαθήτριά μου 
και πολύ καλή μαθήτρια στο σχολείο. Την ήξερα λίγο καλλίτερα 
από άλλους γιατί η οικογένειά της ήταν συγγενείς του Χρίστου 
του Κράρα και ερχόντουσαν στο σπίτι του τακτικά. 

Να μη σας κουράζω με λεπτομέρειες που μπορεί και νάναι 
συγκεχυμένες στο μυαλό μου πιο πάνω υπήρχε μια οικογένεια 
Καλλιαμβάκου νομίζω που έμεναν στην Αθήνα και ερχόντου-
σαν τα καλοκαίρια στο χωριό. Πάνω απ τη βρύση στην ευθεία 
με το σπίτι του Παπα-Πετσίνη ήταν το σπίτι του Νίκου Μακρή 
και της Ευθυμίας Κοντογιάννη με τις όμορφες κόρες, τη Βού-
λα και τη Γεωργία καθώς τον πράο και ήρεμο γιό της Γιώργο. 
Φυσικά πιο κάτω από το σπίτι του παπα Πετσίνη ήταν το σπίτι 
του Θανάση και Ουρανίας Σφήκα. Θυμάμαι το Θανάση Σφήκα 
που ήταν απ’ τους ελάχιστους στο χωριό που δεν μιλούσε με 
τη γνωστή κοφτή Ρουμελιώτικη προφορά αλλά την «αθηναίι-
κη». Ο Θανάσης ήταν Ράφτης το επάγγελμα. Είμαστε συγγενείς 
γιατί η γιαγιά η Σφήκαινα μητέρα του Θανάση ήταν αδελφή του 
παππού μου οπότε ήμασταν δεύτερα εξαδέλφια με τα παιδιά 
του Ντίνο και Νίκο Σφήκα. Αυτό δεν μας εμπόδιζε να αρχί-
ζουμε πότε-πότε πετροπόλεμο στον οποίο έχανα πάντα. Αυτοί 
ήταν μαθημένοι να ρίχνουν την πέτρα πιο μακριά από μένα και 
επειδή το σπίτι τους ήταν σε πιο ψηλό σημείο από μένα που 

βρισκόμουνα στη βρύση του Κράρα πάνω απ’ τη γούρνα ήμουν 
χαμένος από χέρι. 

Πριν ανέβω πιο ψηλά στο κέντρο του χωριού επιστρέφω 
στη γειτονιά μου που την ξέρω καλλίτερα. Κάτω απ’ το σπίτι του 
Παππού Κράρα ήταν το σπίτι της «Αποστόλαινας». Η Αποστό-
λαινα (εικ. 7) είχε παιδιά της τη Γιαννούλα και το Λεωνίδα και 
ζούσε με τη πεθερά της τη «Λεωνίδαινα». Η Λεωνίδαινα για μένα 
ήταν η πιο αξιαγάπητη γιαγιά του χωριού. Ήταν η μόνη που με 
φώναζε «μανάρ’ μου». Τη θυμάμαι μαυροφορεμένη και μαντηλο-
δεμένη πάντα και με μια μαγκούρα στο χέρι της να στηρίζεται. 
Κάθε απόγεμα έβγαινε στην άκρη στο δέμα αγνάντευε τη Λέκα 
και τη Βαθειά Λάκα όπου είχαν κάποιο κτήμα να δει πότε θα 
ράξει ο «καρνάβαλος» το μικρό ιστορικό λεωφορείο του Πάνου 
που έκανε το δρομολόγιο μια φορά την ημέρα από και προς τη 
Ναύπακτο. Ο καρνάβαλος όπως ήταν γνωστός το πρωί κατέβαι-
νε με τους χωρικούς στη Ναύπακτο και το απόγεμα επέστρεφε 
με τις αγορασμένες πραμάτειες απ’ την πόλη στο χωριό. Η Για-
γιά Λεωνίδαινα είχε βαφτίσει το κίτρινο λεωφορείο «τσουτσέκ’» 
«έραξε το τσουτσέκ’» έλεγε. Φαντάζομαι το κίτρινο των λουλου-
διών που άφθονα στόλιζαν την αυλή της έδωσε το όνομα στο 
λεωφορείο. Η Γιαγιά Λεωνίδαινα μου είχε κάποια αδυναμία και 
εγώ σε εκείνη. Συχνά με φώναζε να πάω στο μαγαζί να της ψωνί-
σω, κατά το πλείστο να της πάρω δυο δραχμές καφέ ή ζάχαρη. 
Το εντυπωσιακό ήταν ότι μου έδινε άλλα τόσα χαρτζιλίκι. Ήταν 
απλόχερη και γενναιόδωρη η γιαγιά Λεωνίδαινα. Ας είναι αναπαυ-
μένη η ψυχούλα της. Αργότερα έμελλε να συγγενέψουμε αφού ο 
γιος της Σωτήρης Τσαντίλης παντρεύτηκε την αδελφή της μητέ-
ρας μου, τη θεία μου Τασία. Ακόμα θυμάμαι τα προξενήματα. Ο 
παππούς μου με έβγαζε έξω απ τη σάλα που τα λέγανε να μην 
ακούω τα καθέκαστα. Η αλήθεια είναι ότι πάντα μου άρεσε σαν 
παιδί να κάνω παρέα με μεγάλους και να μαθαίνω πράγματα.

Η Αποστόλαινα ήταν και αυτή μια καλή κυρία αλλά συχνά 
τά ’βαζε μαζί μας (τα «κατσαούνια» της γειτονιάς) – αλλά είχε 
απόλυτο δίκαιο η γυναίκα. Πετούσαμε πέτρες από το εικόνισμα 
του Μαχά και μερικές κατάληγαν στα κεραμίδια της αποκάτω. 
Παιδιά εμείς να μη κάνουμε και καμιά διαβολιά; Θυμάμαι χαρα-
κτηριστικά το αλώνι που είχε κάτω απ’ το σπίτι της και τα αλω-
νίσματα που είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Επίσης θυμάμαι 
μια χρονιά τα ξεφλουδίσματα στο σπίτι της. Συνηθιζόταν εκείνη 
την εποχή να μαζεύονται το βραδάκι οι γείτονες και οι φίλοι να 
βοηθήσουν τον ιδιοκτήτη να ξεφλουδίσει τη σοδειά του, κάτω 
απ’ το φως του λύχνου και της λάμπας πετρελαίου - δεν εί-
χαν τότε ηλεκτρικό. Λέγανε τα αστεία τους, και καλαμπούριζαν, 
τραγουδούσαν και ξεφλούδαγαν το καλαμπόκι (εικ. 8). Στη μια 

μεριά τα μπούρπλα στην άλλη ο καρπός. Το ξεφλούδισμα για 
μένα τον πιτσιρικά δεν ήταν προσφορά εργασίας αλλά παιχνι-
διού, πήδαγα μέσα στα μπούρπλα και χάζευα τους μεγάλους. 
Όταν τέλειωνε κάποτε το ξεφλούδισμα σέρβιραν καβουρδιστό 
φρέσκο χαλβά και ούζο στους ξεφλουδιστές και τόριχναν στο 
γλέντι και το χορό. Με βάση τις προσωπικές μου εμπειρίες νομί-
ζω ότι όπως η φασουλάδα θεωρείται το Εθνικό φαγητό έτσι και 
ο χαλβάς πρέπει να αναδειχτεί σαν το Ελληνικό εθνικό γλυκό. 
Εκείνη τη βραδιά τη θυμάμαι καλά γιατί έφαγα το ξύλο της χρο-
νιάς μου απ’ τη γιαγιά μου όταν στη μέση του χορού έκανα τη 
διαβολιά μου, όταν πήρα ένα σουτιέν που βρήκα σε ένα συρτάρι 
και το πέταξα στη μέση του χορού. Για τα ήθη της Τερψιθέας 
της εποχής εκείνης ένα εσώρουχο μιας ανύπαντρης κοπέλλας 
σε δημόσια θέα ήταν μη επιτρέψιμο. Με πήραν χρόνια να αντι-
ληφθώ ότι το Λεωνίδαινα και Αποστόλαινα ήταν τα ονόματα των 
συζύγων αυτών των γυναικών. Ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζω τα 
πραγματικά, δικά τους ονόματα. Η θέση των γυναικών τότε ήταν 
πολύ διαφορετική από σήμερα.

Απέναντι απ’ το σπίτι της Λεωνίδαινας ήταν το σπίτι του 
Ντόρτου. Οι ιδιοκτήτες δεν ζούσαν μόνιμα στην Τερψιθέα και 
χαιρόμουν ιδιαίτερα όταν ερχόντουσαν απ’ την Αθήνα, άνοιγαν 
το σπίτι, και έπαιζα με τα παιδιά το καλοκαίρι. Θυμάμαι μόνο το 
όνομα του Ταξιάρχη αλλά υπήρχε και άλλο αγόρι η ίσως είχε 
δύο άλλα εξαδέλφια. Πιο κάτω ήταν τρείς βρύσες πηγές με γάρ-
γαρο κρύο και καθαρό νερό απ’ όπου έπαιρνε νερό η γειτονιά. 
Η ροή του νερού ήταν αρκετή να δημιουργήσει ένα ποτιστικό 
που χρησιμοποιούσαν να ποτίζουν οι τριγύρω τα κήπια τους, 
Φυσικά τότε όλα τα πιο πολλά γιούρτια ήταν καλλιεργημένα με 
καλαμπόκι όπως θυμάμαι. Στην άκρη σε κάθε γιούρτι πάνω στη 
μάντρα που κρατούσε την πάνω λάκα απ’ την κάτω, για να μη χα-
ραμίζεται ο καλλιεργήσιμος τόπος φύτευαν κλήματα που αναρ-
ριχούνταν πάνω σε σύρμα δημιουργώντας έτσι ένα φυσικό φρά-

χτη αλλά και τις συνθήκες για νάχουν σταφύλια να τρυγήσουν 
στο τέλος του καλοκαιριού και να κάνουν το κρασί της χρονιάς. 

Ακριβώς κάτω απ’ τις βρύσες υπήρχε το σπίτι της «Σωτη-
ρογιάνναινας» όπως την αποκαλούσαν που ήταν η γιαγιά του 
Χρίστου του Κράρα. Ο Χρίστος πήγαινε τακτικά εκεί και τον 
είχα κατά περιστάσεις ακολουθήσει και εγώ. Πέρα απ’ το χα-
ντάκι στην ίδια ευθεία περίπου με τη βρύση του Κράρα ήταν το 
σπίτι του Ανδρεόπουλου. Το παρατσούκλι του ήταν Τσακόγιαν-
νος και συχνά οι μεγάλοι αναφερόντουσαν στη γυναίκα του σαν 
Τσακογιάνναινα. Η Τσακογιάνναινα ήταν φημισμένη ότι έδινε τα 
μεγαλύτερα κομμάτια μπακλαβά στο χωριό στην περίοδο των 
εορτών των Χριστουγέννων. Έτσι λοιπόν όταν βγαίναμε να πού-
με τα κάλαντα προτιμούσαμε να πάμε στην Τσακογιάνναινα που 
έδινε τα μεγάλα χοντρά κομμάτια μπακλαβά γεμάτα καρύδι αντί 
για τους κουραμπιέδες ή χαλβά που έδιναν οι περισσότεροι άλ-
λοι. Με το γιο της το Χρίστο και την κόρη της την Κατίνα είχαμε 
κάποια μεγαλύτερη φιλία απ’ τα άλλα παιδιά της οικογένειας. 
Στο Τορόντο του Καναδά 30 χρόνια μετά συνάντησα το μεγάλο 
γιο της οικογένειας το Γιώργο επιτυχημένο επιχειρηματία στην 
αγορά κρεάτων που και αυτός γενναιόδωρος σαν τη μάνα του 
όταν τον επισκέφτηκα δεν με άφησε να φύγω απ’ το μαγαζί του 
χωρίς εκλεχτές μπριζόλες, 

Πιο πάνω απ’ το σπίτι του Ανδρεόπουλου ήταν οι δυο οικο-
γένειες Βελέντζα. Αυτοί δεν είχαν τότε παιδιά της ηλικίας μου ή 
αν είχαν δεν τα θυμάμαι. Θυμάμαι όμως ένα τεράστιο πουρνάρι 
μετά τα Βελεντζέικα όπως ανέβαινε κανείς στη Μεγάλη Ράχη. 
Μου άρεσε αυτό το τεράστιο πουρνάρι να το αγναντεύω απ’ το 
παράθυρο της κουζίνας της γιαγιάς. Είχε μεγαλοπρέπεια και ένα 
επιβλητικό βαθύ πράσινο χρώμα. Ειδικά όταν έβρεχε έβλεπα τις 
γραμμές της βροχής να διασχίζουν το φόντο του πρασινωπού 
χρώματος που έδειχνε από μακριά μαύρο στη συννεφιά. Πιο 
ανατολικά απ’ το πουρνάρι ήταν ένα εξωκκλήσι που είχα πάει 
στη μνήμη του αγίου του μια φορά αλλά δεν θυμάμαι τον Άγιο ή 
Αγία στην οποία είναι αφιερωμένο (εικ. 9, 9α).

Στην εποχή εκείνη, στο 
τέλος της δεκαετίας του 
’50 το χωριό έσφυζε από 
ζωή. Είχε κόσμο, είχε σχο-
λείο και παιδιά, είχε μαγα-
ζιά. Εκτός το παντοπωλείο 
του Παππού μου Δημη-
τρίου Κράρα, υπήρχε το 
μαγαζί του Σωτηρόπουλου 
(σύζυγος της δασκάλας 
Βαρβάρας Σωτηρόπουλου) 
κάτω απ’ την Εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου, του Σπη-
λιώτη πάνω στη στροφή 
στον κεντρικό δρόμο του Χωριού, το χασάπικο του Γκολιά λίγα 
μέτρα παραπάνω, το ραφείο του Μαραγδούλη, το μαγαζί του 
Μπάρου (εικ. 10) στην Πλατεία, και το καφενείο του Λιανού. 

Φυσικά μετά χρόνια πολλά άλλαξαν τα πιο πολλά έκλεισαν θυ-
σία στο Super Market της πόλης και της αφαίμαξης του πλη-
θυσμού της Τερψιθέας απ’ τις πόλεις - Αθήνα κυρίως - όπου οι 
Τερψιθιώτες πήγαν για καλλίτερη μοίρα. Μερικά άλλαξαν ιδιο-
κτησία. Παραδείγματος χάριν ο Οδυσσέας αγόρασε το μαγαζί 
του παππού μου στα μέσα της δεκαετίας του ’60.

Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου ήταν το κέντρο της ζωής 
του χωριού τουλάχιστον τις Κυριακές που κατά κανόνα οι πολ-
λοί εκκλησιαζόντουσαν. Δεν έχανα Κυριακή απ’ την εκκλησία 
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(εικ. 11). Θυμάμαι τον 
ψάλτη του χωριού τότε ένα 
σεβάσμιο γέρο με κοντό 
κουρεμένο μαλλί εν ονόμα-
τι Καλτσά (εικ. 12), και τον 
παπα Πετσίνη (εικ. 13), 
που φυσικά όταν πέτυχε 
στο πανεπιστήμιο ο γιος 
του ο Αντώνης, μετατέθηκε 
απ’ το χωριό κάπου στην 
Αθήνα νάναι κοντά του. 
Πολλές φορές ευχόμου-
να να υπάρχει μνημόσυνο 
γιατί μου άρεσαν πολύ τα 
κόλλυβα. Φυσικά τότε δεν 
υπήρχαν λιχουδιές για τα 
παιδιά, που υπάρχουν σή-
μερα, μόνο λουκούμι, κα-
ραμέλες, και καμιά βανίλια 
(υποβρύχιο το καλοκαίρι). 
Παγωτά δεν υπήρχαν για-
τί δεν υπήρχε ηλεκτρικό 
ρεύμα και ψυγείο. Ούτε 
καν ψυγείο πάγου γιατί το 
χωριό ήταν μακριά για την 
παραγωγή και διανομή πά-
γου. Θυμάμαι το καλοκαίρι 
βάζαμε το καρπούζι στη 
βρύση να παγώσει μέσα 

στη γούρνα που σχημάτιζε το τρεχούμενο νερό που έπεφτε. Αν 
ήταν δυο και τρία καρπούζια από άλλες οικογένειες έπρεπε να 
τα σημαδέψει κανείς για να ξέρει ποιο ήταν το δικό του. Φυσικά 
οι μετέπειτα συγκρίσεις δεν έλειπαν, «του δκομ’ ήταν κολοκύθ’» 
ή «το δκομ’ βγήκε γλύκισμα» και φυσικά λίγο πείραγμα δεν έλει-
πε «πρεπ’ να σι μάθω να τα διαλέεις». 

Τότε οι κανόνες υγιεινής και οι συνθήκες ήταν διαφορετικές 
γιατί τα κόλλυβα δεν τα μοίραζαν όπως σήμερα στην είσοδο 
της εκκλησίας μέσα σε πλαστικά ποτηράκια ή χάρτινα σακκου-
λάκια. Έβγαινε ο επιτετραμμένος ή ο επίτροπος στο προαύλιο 
της εκκλησίας με το δίσκο με τα κόλλυβα και με ένα πιατελάκι 
του καφέ τα ανακάτωνε να πάει παντού η ζάχαρη, χώριζε απ’ 
το σωρό μια μερίδα και την άδειαζε στη χούφτα κάθε εκκλησι-
αζόμενου. Δηλαδή η ζάχαρη κόλλαγε στα χέρια σου και έπρεπε 
να πλυθείς μετά. Πρώτα μοιράζανε κόλλυβα στα δεξιά της εκ-
κλησίας προς την πλατεία στους άνδρες δηλαδή που έβγαιναν 
απ’ τη δεξιά πόρτα να κάνουν τσιγάρο. Μόλις βγαίνανε απ’ την 
εκκλησία και οι γυναίκες ερχόντουσαν να συναντήσουν την οι-
κογένειά τους. Τα παιδιά παίρνανε κόλλυβα τελευταία, αν έμενε 
σιτάρι, γιατί έτσι το επέβαλε ο σεβασμός στους μεγαλύτερους 
και η τάξη της εποχής. Φυσικά γονείς και παππούδες καλούσαν 
τα ανυπόμονα παιδιά και τους άδειαζαν στα χέρια απ’ τα δικά 
τους κόλλυβα που μόλις είχανε πάρει.

Στην εκκλησία πήγαιναν όλοι με «τα καλά τους». Τα παπού-
τσια γυαλισμένα, το παντελόνι με τσάκιση, το πουκάμισο καθα-
ρό κολλαρισμένο με λουλάκι. Οι κοπέλλες με φούστα ή φόρεμα, 
ποτέ παντελόνι, με το μαλλί φρεσκολουσμένο, φτιαγμένο όχι 
από κομμωτήριο αφού δεν υπήρχε κομμωτήριο στο χώρο, αλλά 
από το μέλημα της μαμάς της αδελφής η της γειτόνισσας που 
είχε ταλέντο στα μαλλιά. Φυσικά χωρίς τρεχούμενο νερό στο 
μπάνιο, αποχωρητήριο να ακριβολογήσω, οι πολλοί κάνανε μπά-
νιο στη σκάφη. Συνήθως το Σάββατο μετά τη δουλειά της εβδο-
μάδας έκαναν μπάνιο νάναι καθαροί για την εκκλησία την Κυρια-
κή. Θυμάμαι τη ρουτίνα πολύ καλά. Έβραζε το νερό σε μια κα-
τσαρόλα η γιαγιά στο τζάκι να ζεματιστεί και μετά το αραίωνε με 
κρύο μέσα σε ένα μεγάλο κουβά. Με έβαζε τσίτσιδο στη σκάφη 
και με ένα μπεκιόνι μούριχνε νερό να με λούσει πρώτα και μετά 
να με ξεβγάλει. Και βέβαια το νερό τόριχνε με οικονομία γιατί 
το κουβάλημα του νερού από τη βρύση, η φωτιά για το βράσι-
μο του νερού, και η όλη διαδικασία απαιτούσε κόπο και χρόνο. 
Μετά το σκούπισμα με μια πετσέτα μου έβαζε τις πυτζάμες και 
με ετοίμαζε για ύπνο γιατί «δεν βγαίνουμε έξω μετά το μπάνιο». 
«Θα μου αρρωστήσεις και μετά τι θα κάνω» έλεγε. Πόσο ίσως 
θα απογοήτευσα τη γιαγιά μου που μια ολόκληρη ζωή κάνω το 
ντουζ το πρωί και φεύγω για το Πανεπιστήμιο. Μερικές φορές 
μου έδειχνε το θολό νερό και μούλεγε «κύττα τι βρωμιά είχες»! 
Ακτύπητο το επιχείρημα της γιαγιάς καίτοι εγώ ποτέ δεν ένιω-
θα βρώμικος. Τα απόνερα του μπάνιου χρησίμευαν και αυτά. Η 
γιαγιά τάριχνε στην αστρέχα ή στο αυλάκι που πότιζε τον κήπο. 

Η τότε Τερψιθέα ήταν ένα ήρεμο χωριό και οι πιο πολλοί 

ζούσαν χωρίς το σημερινό άγχος. Η καθημερινότητα ήταν δε-
δομένη για τους πολλούς. Ο ένας ήξερε τι έκανε ο άλλος, που 
πάει, πότε φεύγει για το χωράφι, πότε γυρίζει σπίτι του. Ο ένας 
βοηθούσε τον άλλο στο όργωμα, στο άριεμα. στο θειάφισμα, 
στη σοδειά, στα ξεφλουδίσματα, στον τρύγο, στο μάζεμα ξύ-
λων για το τζάκι κλπ. Σκάνδαλα δεν υπήρχαν. Δεν άκουσα ποτέ 
για εξώγαμα παιδιά, διαζύγια, δολοφονίες αν και για κατσικοκλέ-
φτες ή κλεφτοκοτάδες μιλούσαν τακτικά. Ήταν άραγε έτσι η 
σαν παιδί δεν σημείωσα σκάνδαλα στο μυαλό μου; Κύριο μέλη-
μα των νοικοκυραίων τού χωριού ήταν «να σπουδάσω το γιο», 
«να παντρέψω το κορίτσι» και «να της δώσω κάτι». Τα αγόρια 
δεν έδιναν τότε μεγάλες σκοτούρες στους γονείς. Άλλο απ’ τη 
σχεδόν καθημερινή συμβουλή «να γίνεις καλός άνθρωπος γιατί 
εγώ έχω το μέτωπο καθαρό στην κοινωνία» δεν έλεγαν πολλά 
άλλα λόγια. Τα συνοικέσια ήταν ο κύριος τρόπος ζευγαρώματος. 
Η Εκκλησία ήταν και νυφοπάζαρο γιατί εκεί είχε την ευκαιρία 
κάποιος να δει τα κορίτσια του χωριού να εντυπωσιαστεί, να 
διαλέξει και να πάει να τη ζητήσει. Φυσικά και υπήρξαν ειδύλλια 
μυστικά και αφανέρωτα που εγώ σαν ένα παιδί 5-6 χρονών τότε 
δεν ξέρω να τα εξιστορήσω. Άλλωστε και νάξερα δεν είναι πρέ-
πον για δημόσια κατανάλωση.

Πολλοί Τερψιθιώτες-ισσες παντρεύτηκαν νέες ή νέους από 
γειτονικά χωριά. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί κανείς να απο-
λαύσει το τοπικιστικό πνεύμα που ακόμα σε ορισμένο βαθμό 
επικρατεί στην Ελληνική κλειστή κοινωνία του χωριού. «Πήρε 
Λιμιστιάνα, ξέρεις τι μουσκλούδες είναι οι Λιμιστιάνες;!». Πήρε 
Ασπριώτισσα ξέρεις τι γλωσσούδες είναι οι Ασπριώτισσες;!». 
Λες κάθε κοπέλλα από κάποιο συγκεκριμένο χωριό είναι βρώ-
μικη η γλωσσού. Φυσικά για το στενό πνεύμα της εποχής δεν 
μπορούσαν να αντιληφθούν ότι για τα άλλα χωριά οι Τερψθιώ-
τισσες μπορεί να θεωρούντο το ίδιο «μουσκλούδες και γλωσ-
σούδες»! Νομίζω κάποια ξενοφοβία μπορεί να αποδοθεί σ’ 
αυτό το τοπικιστικό φαινόμενο. 

Άκουγα ότι οι γάμοι ήταν «τρικούβερτοι» αλλά σαν παιδί 
στην Τερψιθέα δεν θυμάμαι να είχα πάει ποτέ σε γάμο. Είχα 
πάει όμως σε βαπτίσεις και κηδείες. Όταν ακουγόταν να κτυ-
πά πένθιμα η καμπάνα στο χωριό καθένας έβγαινε και ρωτούσε 
«ποιός πέθανε;» «δεν ξέρω, μπα σε καλό μας, την περασμένη 
εβδομάδα είχαμε κηδεία» ή «μήπως πέθανε ο τάδε, η τάδε, που 
ήταν γνωστό ότι ήταν βαριά άρρωστη;». Ήταν θέμα χρόνου να 
μαθευτεί ποιός πέθανε απ’ τους καλά πληροφορημένους συνή-
θως, που ήταν οι πλησίον στον παπά, στο νεωκόρο, και στο τη-
λεφωνείο. «Ο θεός να τον συχωρέσει το καημένο», «καλά έκανε 
κα την πήρε ο Θεός, παιδευότανε τόσο καιρό», ή «πέθανε στην 
Αθήνα στο νοσοκομείο και τον φέρνουνε να τον θάψουνε εδώ» 

«Πόσο χρονών ήτανε; Πολύ νέος έφυγε», «Όντα ήσαστε;», 
«όχι τον θυμάμαι πήγαινε σχολείο με τον αδελφό μου που εί-
ναι δυο χρόνια μεγαλύτερος». Στάνταρτ σχόλια, χιλιοακουσμένα. 
Και ο θάνατος θέμα συζήτησης. Ποιός θα πάει να τον ξενυχτή-
σει τον πεθαμένο, ποιά να μαγειρέψει κάτι για την οικογένεια 
του νεκρού κλπ. Τότε δεν υπήρχαν γραφεία κηδειών. Κάποια η 
κάποιος γενναίος αν όχι οικείος έπλενε, έντυνε και προετοίμαζε 
το νεκρό για το μεγάλο ταξίδι. Όταν είσαι μικρό παιδί νιώθεις 
αθάνατος και δεν καταλαβαίνεις το τελεσίδικο του θανάτου. Θα 
χρειαστεί να χάσει κανείς δικό του άνθρωπο για να αντιληφθεί 
τον ολοκληρωτικό απόλυτο και χωρίς επιστροφή θάνατο.

Λένε κάθε χωριό έχει τον τρελλό του «Ο τρελλός του χω-
ριού». Στην εποχή μου δεν θυμάμαι κανένα τρελλό στην Τερψι-
θέα. Υπήρχαν μερικά πρόσωπα που ξεχώριζαν και ήταν διαφο-
ροποιημένα απ’ το πλήθος. Θυμάμαι μια ζητιάνα γυναίκα που 
την έλεγαν Τασίτσα. Δεν ξέρω αν ήταν το πραγματικό της όνομα 
και ποιό ήταν το επώνυμό της. Τη θυμάμαι αμυδρά ρακένδυτη 
και μαντηλοδεμένη να ζητιανεύει για λίγο φαγητό. Ομολογώ ότι 
τη φοβόμουνα κιόλας γιατί η γιαγιά μου έλεγε ότι «αν δεν εί-
σαι καλό παιδί θα πω στη Τασίτσα νάρθει να σε πάρει» Φυσικά 
αυτό ήταν μια άστοχη απειλή και για ένα μικρό παιδί φόβος και 
τρόμος. Η Τασίτσα είχε και μια κόρη και ζούσαν κάτω από άθλι-
ες συνθήκες σε μια τρώγλη. Ήταν η κόρη της, ένα νεανικό λάθος 
της Τασίτσας; Καρπός κάποιου βιασμού; ή ήταν παντρεμένη και 
έμεινε χήρα; Πάντως αγαπούσε και προστάτευε απ’ τον κόσμο 
την κόρη της σε βαθμό τρέλλας «να μη μου πάρουν το κορίτσι» 
έλεγε. Όταν ρώτησα ύστερα από χρόνια τι έγινε η Τασίτσα και 
η κόρη της μου είπαν ότι τελικά επενέβη η πρόνοια για να τις 
συντηρήσει, έφυγαν απ’ την Τερψιθέα και δεν είναι πια στη ζωή. 
Στο μυαλό μου ακόμη και σήμερα αυτά τα δυο πλάσματα ίσως 
να ήταν τα πιο δυστυχισμένα του χωριού. Μακάρι να βρήκαν την 
αγάπη που τους έλειπε στην άλλη ζωή.

Θυμάμαι επίσης μια ηλικιωμένη άκακη γεροντοκόρη που ζού-
σε μόνη της κάτω απ’ το σπίτι του Ανδρεόπουλου (Τσακόγιαν-
νου). Νομίζω τη λέγανε Βασιλική αλλά δεν είμαι σίγουρος γι αυτό. 
Το άκακο αυτό πλάσμα δεν ενοχλούσε ποτέ κανένα, ζούσε μια 
μοναχική ζωή και δεν έλειπε ποτέ απ’ την εκκλησία την Κυριακή. 
Τη θυμάμαι γιατί φορούσε ένα δίχτυ στα μαλλιά και αναπληρού-
σε τα αραιά προφανώς μαλλιά της με σύρμα για τις κατσαρόλες. 
Το πλασματάκι του θεού πιθανόν με πενιχρά μέσα - δεν ξέρω τι 
πόρους είχε- δεν μπορούσε να αγοράσει μια περούκα. Ο καημός 
της και η ιδιοτροπία της ήταν ότι μιλούσε για παντρειά, για κάποιο 
γαμπρό που θαρχόταν να την παντρευτεί και που ποτέ δεν ερχό-
ταν. Οι πολλοί του χωριού ήταν ευγενικοί και έδειχναν κατανόηση 
μαζί της αλλά δεν έλειπαν και τα πειράγματα. Είχα ακούσει μια 
ιστορία ότι κάποιοι νέοι πήγανε να της κάνουν χωράφι (να το 
οργώσουν) και ήταν καβάλα στα άλογα που έκαναν το χωράφι για 
να της κάνουν πλάκα χωρίς τελικά να το οργώσουν. Φυσικά αυτή 

δεν είναι πια στη ζωή και εύχομαι νάναι 
καλλίτερα εκεί που είναι. 

Επίσης χωρίς να παρεξηγηθώ δι-
αφοροποιούμενοι και ίσως εξοστρα-
κισμένοι απ’ το πλήθος ήταν και οι 
«παλαιοημερολογίτες». Τότε δεν ήξερα 
τι σήμαινε «παλαιοημερολογίτης» και 
ακούγοντας τους μεγάλους να αναφέ-
ρονται σ’αυτούς μάλλον αρνητικά, είχα 
κάποιους αστάθμητους ενδοιασμούς. 
Φυσικά είχα άδικο μια χαρά άνθρωποι 
είναι και ίσως από άγνοια να αδικήθη-
καν και από άλλους Τερψιθιώτες. Δύο 
που κόλλησαν στο μυαλό μου ήταν ο 
Σωτηρόπουλος και κάποιος με χοντρά 
μυωπικά γυαλιά σε στυλ John Lennon 
που είχε μια όμορφη κόρη συμμαθήτριά 
μου που την έλεγαν Αρετή. 

Τέλος πρέπει να αναφερθώ σε μια γυναίκα που ήταν γνωστή 
με το παρατσούκλι «Γιαταγάναινα» (εικ. 14). Δεν γνωρίζω το μι-
κρό της όνομα η το επώνυμό της. Αλλά ξεχώριζε απ’ όλες τις γυ-
ναίκες της εποχής της. Ίσως δικαιωματικά να ήταν η πρώτη φε-
μινίστρια της ορεινής Ναυπακτίας. Κρατούσε κομπολόι κάπνιζε, 
πήγαινε στο καφενείο, έπαιζε χαρτιά μαζί με τους άνδρες και 
συμπεριφερόταν ίση με τους άνδρες. Καμιά άλλη Τερψιθιώτισσα 

δεν έκανε το ίδιο. Τη θυμάμαι αμυδρά σαν άνετο άνθρωπο που 
μου γλυκομιλούσε.

Το χωριό είχε πολλά νερά και βρύσες. Η βρύση της Δημάρας 
(εικ. 15) και αυτή στου Βλάχου στο ρέμα (εικ. 16) ίσως νάναι 

πιο γνωστές αλλά και η βρύση της Σωτηρογιάνναινας, του Κρά-
ρα, του παπά (έτσι νομίζω λεγόταν) είχαν τη ιστορία και χρήση 
τους. Το τρεχούμενο δροσερό και καθαρό νερό της Τερψιθέας 
έτρεχε πολλές φορές σε γούρνες. Οι γούρνες με χωμάτινα τοι-
χώματα μάζευαν το νερό και όταν γέμιζε η γούρνα την άνοιγαν 
από κάτω για να ποτίσουν το καλοκαίρι τα κήπια και τα γιούρτια 
τους. Ο καθένας έπαιρνε με τη σειρά του το νερό όπως και την 
ευθύνη για τη συντήρηση της γούρνας που απαιτούσε ένα είδος 
μούτιλης-λάσπης για να κρατάει και να μη διαφεύγει το νερό.

Το Πανηγύρι στο χωριό τον δεκαπενταύγουστο της Παναγίας 
ήταν το γεγονός της χρονιάς. Οι «ξενιτεμένοι» στην Αθήνα και 
αλλαχού ερχόντουσαν να δουν τους δικούς τους να φέρουν το 
ταίρι τους να το γνωρίσει το χωριό ή τα παιδιά που έκαναν και 
καμιά φορά να επιδείξουν τα νεοαποκτηθέντα τους υλικά αγαθά! 
Η Επιτυχία του πανηγυριού μετριόταν με το πόσα άτομα τραπέζια 
ήταν στην πλατεία, πόσα καφάσια μπύρα ήπιαν οι θαμώνες, και 
πόσοι κύκλοι χορού ήταν στο γλέντι. Τι αξέχαστα χρόνια! 

Να πω και δυό λόγια για την όμορφη πλατεία του χωριού. Την 
έφτιαξε το γέννημα και θρέμμα της Τερψιθέας ο Φινινής. Αυτό το 
όνομα το είχα ακούσει με τόσα κολακευτικά λόγια από τόσους 
πολλούς. Τον είχαν σε μεγάλη εκτίμηση στην Τερψιθέα για τις 
δωρεές του και την προσφορά του στο χωριό. Οπότε περίεργος 
όπως ήμουν ρώτησα τη γιαγιά τι κάνει αυτός ο Φινινής. «Πολιτικος 
Μηχανικός είναι» μου είπε η γιαγιά. Από τότε λοιπόν για να είμαι 
και εγώ σπουδαίος και δημοφιλής άρχισα να λέω ότι θα γίνω και 
εγώ πολιτικός μηχανικός χωρίς να έχω ιδέα τι ήταν το επάγγελμα. 
Η καλή γιαγιά μου το έδεσε κόμπο στη μάντιλη ότι θα γίνω πολι-
τικός μηχανικός και όταν χρόνια αργότερα πήρα άλλο δρόμο και 
σταδιοδρομία τη θυμάμαι να μου λέει «δεν πειράζει που δεν έγινες 
πολιτικός μηχανικός, καλό είναι και το επάγγελμα που διάλεξες»

Νάστε καλά 
Γιώργος Γκέκας, Τορόντο Καναδάς

11. Άη Νικόλας με Παπαβασίλη

12. Α. Σκαλτσάς (1882-1972)

14. Γιαταγάναινα

13. Παπαβασίλης

16. Βρύση στο Βλαχόρεμα

15. Βρύση Δημάρα
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Προς την Εφημερίδα
«Η Τερψιθέα»

Θρακομακεδόνες, 10 Φεβρουαρίου 2017

Αγαπητοί φίλοι,
Σάς στέλνω e-mail δέκα φωτογραφίες της Τερψιθέας που λήφθηκαν το 

2016, από διθέσιο ελικόπτερο με φωτογράφο τον κ. Παναγιώτη 
Παναγιωτόπουλο, Πρόεδρο του «Συλλόγου Φίλων της Αεροπορίας».

Η εν λόγω φωτογράφηση εντάσσεται στα πλαίσια πρωτοβουλίας μου για 
έκδοση Λευκώματος με φωτογραφίες της Ναυπάκτου και χωριών της 
Ναυπακτίας, με τίτλο «Η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ΑΠΟ ΨΗΛΑ» και ενδείξεις 
«Επιμέλεια Γρηγόρη Βαρελά, φωτό Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου».

Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε χρήση των εν λόγω φωτογραφιών με 
αντίστοιχες ενδείξεις.

Με εκτίμηση
Γρηγόρης Γ. Βαρελάς

Οικονομολόγος
Φλωρίνης 36

Θρακομακεδόνες Αττικής
Τ.Κ. 136-76

Τηλ. 210-2431485
6973574227

Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ 13¨φωνές και ψίθυροι¨

ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

Και τώρα φίλες και φίλοι θαυμάστε την Τερψιθέα από ψηλά. Οι φωτο-
γραφίες είναι ευγενική προσφορά του ρέκτου Ναυπάκτιου κου Γρηγό-

ρη Βαρελά. Με πρωτοβουλία και χρηματοδότησή του φωτογραφήθηκαν 
με ελικόπτερο τα χωριά της Ναυπακτίας. Όπως μας πληροφόρησε έχει 
σκοπό να τις εκδώσει σε ειδικό λεύκωμα. Τον ευχαριστούμε θερμά για την 
ευγενική χειρονομία του και ειδικά για την κοινοποίηση των φωτογραφιών 
στο Σύλλογό μας (σε αντίθεση με προηγούμενες αεροφωτογραφήσεις, που 
ποτέ και πουθενά δεν τις είδαμε). Για όσους δεν γνωρίζουν τον αξιότιμο 
Γρηγόρη, παραθέτουμε ένα σύντομο βιογραφικό.

Γεννήθηκε στη Ναύπακτο το 1928. Είναι οικονομολόγος, πρώην Διευθυ-
ντής Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ισόβιο μέλος του Ινστι-
τούτου Οικονομικής Ανάπτυξης της Παγκόσμιας Τράπεζας, συγγραφέας και 
λογοτέχνης. Κατέχει διπλώματα: της Α.Σ.Ο.&Ε.Ε., Στατιστικής, Διοικητικής 
Επιχειρήσεων της Α.Σ.Ο.&Ε.Ε., Φιλολογίας Πανεπιστημίου της Βιέννης με 
υποτροφία, Banking Γερμανίας, Industrial Projects της Παγκόσμιας Τράπε-
ζας. Εργάστηκε για 2 χρόνια σε Αγγλική Τράπεζα και για 32 έτη στην Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος. Διετέλεσε προϊστάμενος σε 12 νεοσύστατες μονά-
δες Μελετών των κλάδων Βιομηχανίας, Εμπορίου, Επενδύσεων, Ανάπτυξης, 
Έρευνας Αγοράς κ.λπ. όλων των υπηρεσιακών βαθμίδων επί 27 χρόνια. Είχε 
ενεργή συμμετοχή σε πολλά Διεθνή Σεμινάρια Οικονομικής Ανάπτυξης στο 

εξωτερικό. Εδίδαξε ως καθηγητής στο ΕΛΚΕΠΑ σε σεμινάρια προς Οικονο-
μολόγους και στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Επίσης διετέ-
λεσε καθηγητής σε Σχολές Επιμόρφωσης Προσωπικού της ΕΤΕ και Εισηγη-
τής Σεμιναρίων της. Έχει εκδώσει βιβλία  και έχει δημοσιεύσει σε εφημερί-
δες και περιοδικά πάμπολλα άρθρα οικονομικού αντικειμένου. Παράλληλα 
έχει εκδώσει βιβλία λογοτεχνικού και ιστορικού περιεχομένου όπως επίσης 
έχει δημοσιεύσει ανάλογα άρθρα καθώς και άρθρα σύγχρονου κοινωνι-
κού προβληματισμού σε εφημερίδες και περιοδικά (όπως εφ. Ναυπακτία, 
περ. Η Δάφνη κ.α.).Τα σπουδαιότερα έργα του τελευταία είναι η κόσμηση 
του Αντιρρίου με 26 έργα γλυπτικής καθιστώντας αυτό το μοναδικό στην 
Ελλάδα υπαίθριο Μουσείο Γλυπτών. Πολλά επίσης γλυπτά δώρισε και εγκα-
ταστάθηκαν στην πόλη της Ναυπάκτου. Μεγάλη προσφορά του είναι και η 
εξαίρετη σύνθεση γλυπτών «Οικογένεια 1930-Στο δρόμο για το χωριό», στο 
23ο  χιλιόμετρο της επαρχ. Οδού Ναυπάκτου-Σίμου, δικής του εμπνεύσεως. 
Επίσης χρηματοδότησε μνημεία, όπως των Πεσόντων Αεροπόρων στη Ναύ-
πακτο, των Πεσόντων στην Αγία Κυριακή κ.α. Το σύνολο των γλυπτών ξεπερ-
νά τα 46. ΄Εχει δείξει ενεργά το ενδιαφέρον του για τα Πολιτισμικά Δρώμενα 
της Ναυπακτίας χρηματοδοτώντας εκδόσεις και εκδηλώσεις. Για τα έργα του 
αυτά, στις 25 Ιανουαρίου 2014, η ΟΣΥΝ σε ειδική εκδήλωση, του απένειμε 
τιμητική πλακέτα. 



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ14 ¨φωνές και ψίθυροι¨

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ

Τ ην Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017, στις 12:30 το με-
σημέρι, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώθη-

κε ραγδαία μέσα σε δύο ώρες στην ιστορική Μονή της 
Βαρνάκοβας.

Υπέστησαν μεγάλη καταστροφή πολλά κτίρια του 
Μοναστηριού (κοιτώνες των μοναχών κλπ.) και απωλέ-
σθηκε το αρχείο της Μονής, με ανεκτίμητα ιστορικά κει-
μήλια. Μεταξύ των κειμηλίων ήταν και η ιδιόχειρη επιστο-
λή του Αθανασίου Διάκου με την οποία ζητούσε εφόδια 
τροφής για τους αγωνιστές της Επαναστάσεως του 1821.

Διασώθηκαν η ιστορική και κατά την παράδοση 
θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Βαρνάκοβας 
και ο παλαιός και ο νέος ναός της Μονής η οποία λει-
τουργεί κανονικά.

Η καταστροφή της Μονής προκάλεσε πανελλήνια 
συγκίνηση και γέμισε με θλίψη τις δύο επαρχίες της 
Ναυπακτίας και της Δωρίδος. Για τους κατοίκους τους 
αλλά και τους καταγόμενους από αυτές, αποτελούσε 
και αποτελεί καταφυγή για προσευχή και επίκληση βο-
ήθειας στις δύσκολες ώρες του καθενός.

Είναι σε όλους μας γνωστό ότι η εκκλησία του χω-
ριού μας πραγματοποιούσε κάθε καλοκαίρι μία Κυρια-
κή επίσκεψη χωριανών στο Μοναστήρι με μισθωμένο 
πούλμαν για εκκλησιασμό, θεία κοινωνία, παρακολού-
θηση σχετικής ομιλίας της Ηγουμένης για την ιστορία 
της Μονής και ξενάγηση στο αρχείο της.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΗ
Η Ιερά Μονή Βαρνάκοβας είναι αφιερωμένη στην 

Κοίμηση της Θεοτόκου. Ιδρύθηκε κατά την μεταβυζα-
ντινή περίοδο, το έτος 1077, από τον Όσιο Αρσένιο τον 
Βαρνακοβίτη ο οποίος καταγόταν από την Καρυά Δω-
ρίδος. Αφιέρωσε τον πρώτο ναό στο Γενέθλιο της Θεο-
τόκου. Παράλληλα όμως εορταζόταν και η Κοίμηση της 
Θεοτόκου η οποία τελικά επικράτησε ως κύρια εορτή 
της Μονής.

Κτητορική επιγραφή η οποία βρίσκεται στο εσωτε-
ρικό του καθολικού, εντοιχισμένη υπεράνω της πύλης 
που συνδέει τον εξωνάρθηκα με τον κυρίως ναό ανα-
φέρει ότι η Μονή ιδρύθηκε το έτος 1077 επί αυτοκρά-
τορος Μιχαήλ Ζ’ Δούκα (ο οποίος θήτευσε το διάστημα 
1071-1078) και Οικουμενικού Πατριάρχου Κοσμά Α’ Ιε-
ροσολυμίτου (1075-1081).

Η επωνυμία «Βαρνάκοβα» (ή Βερνίκοβα ή Βερνί-
κωβα) την οποία φέρει η Μονή ερμηνεύεται, από τους 
ιστορικούς κατά διάφορους τρόπους. Κατά μία εκδοχή 

Γενική συγκίνηση για τη μεγάλη απώλεια
Γράφει σχετικά και παραθέτει ιστορικά στοιχεία ο Αριστείδης Κίμ. Βλάχος

το όνομα προέρχεται από σλαβικό τοπωνύμιο του 10ου 
αιώνα. Κατά μία άλλη εκδοχή η εικόνα έχει έρθει από 
την Βάρνα της Βουλγαρίας, εξ’ ου και η ονομασία.

Όπως αναφέρεται στο κτητορικό της Μονής το έτος 
1212 ζούσαν στη Βαρνάκοβα 96 ιερομόναχοι και διά-
κονοι.

Μετά την άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους 

Σταυροφόρους το 1204 
το Μοναστήρι τέθηκε 
υπό το Δεσποτάτο της 
Ηπείρου και παρέμεινε 
ενταγμένο σε αυτό έως 
το έτος 1359 που διήρ-
κεσε η ζωή του Δεσπο-
τάτου.

Μετά το έτος 1359 
το Μοναστήρι ενσωμα-
τώθηκε και πάλι στη Βυ-
ζαντινή Αυτοκρατορία.

Οι Κομνηνοί άρχο-
ντες του Δεσποτάτου 
αγάπησαν πολύ την 
Παναγία τη Βαρνάκο-
βα, μάλιστα μερικοί από αυτούς επέλεξαν το Καθολικό 
της Μονής ως τόπο ενταφιασμού τους. Δύο από αυτούς 
έγιναν μοναχοί, ο Αλέξιος με το όνομα Ακάκιος και ο 
πατέρας του Εμμανουήλ με το όνομα Ματθαίος. Το 
1919 ο αρχαιολόγος Αναστάσιος Ορλάνδος ανακάλυψε 
τους τάφους τους κάτω από το δάπεδο του εσωνάρθη-
κα ενώ σώζονται μέχρι σήμερα επιτύμβιες πλάκες.

Ανάλογη με τους Κομνηνούς εύνοια προς το μονα-
στήρι λέγεται πως επέδειξαν και οι τελευταίοι αυτοκρά-
τορες του Βυζαντίου οι Παλαιολόγοι.

Μετά το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας προς 
το τέλος του 15ου αιώνα η παράδοση θέλει τη Μονή να 
πυρπολείται μερικώς και κατόπιν να γνωρίζει παρακμή.

Η Βαρνάκοβα επανέρχεται στην ιστορία λίγα χρόνια 
αργότερα το 1520 όταν Ηγούμενός της αναλαμβάνει ο 
Όσιος Δαυίδ (1520-1532). Τότε η μόνη γνωρίζει σημαντι-
κή ακμή. Υπάρχουν μαρτυρίες πως οι μοναχοί ενδιαφέ-
ρονται για την οργάνωση της βιβλιοθήκης, ενώ εκεί λει-
τουργεί από τις αρχές του 16ου αιώνα (πριν από το 1560) 
με κεντρική μορφή τον μοναχό διδάσκαλο Νικόδημο 
Καβάσιλα (περίπου 1595-1652) και έως το έτος 1900 πε-
ρίφημο σχολείο ελληνικών σε επίπεδο Σχολαρχείου.

Το 1578 η Μονή αριθμεί 200 μοναχούς. Στην περί-
οδο της Τουρκοκρατίας η Μονή διαδραμάτισε καθορι-
στικό ρόλο ως εθνικό και πατριωτικό κέντρο. Υπήρξε 
κρησφύγετο-ορμητήριο Κλεφτών και Αρματολών της 
γύρω περιοχής όπως ο Δήμος Σκαλτσάς ή Σκαλτσοδή-
μος, Κωνσταντάρας ή Ζαχαριάς, Καλύβας και άλλοι. Σε 
πολλές περιπτώσεις η Μονή ενεπλάκη σε ένοπλη αντι-
παράθεση με τους Τούρκους λόγω της φιλοξενίας κυ-
νηγημένων Ελλήνων οπλαρχηγών.

Την περίοδο της Επαναστάσεως του 1821 σε διάφο-
ρες μάχες της περιοχής διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο 
και ο μοναχός της Μονής Παρθένιος Ζωγράφος, απο-
καλούμενος για τη δράση του και «Παπαφλέσσας της 
Δωρίδας».

Κατά το έκτο έτος της Επαναστάσεως (1826), λίγες 
εβδομάδες μετά την έξοδο του Μεσολογγίου δύναμη 
4.000 ανδρών του Κιουταχή, προελαύνοντας προς τα 

ανατολικά, πολιορκεί την Βαρνάκοβα, όπου φιλοξενού-
νταν και Έλληνες που είχαν διαφύγει από την έξοδο του 
Μεσολογγίου. Ηγούμενος της Μονής τότε είναι ο Κοσμάς 
Θεοχάρης. Μαζί με τους μοναχούς και τα γυναικόπαιδα 
μέσα στο μοναστήρι βρίσκονται αρκετοί οπλαρχηγοί της 
περιοχής και όχι μόνο (όπως ο Κίτσος Τζαβέλλας και άλ-
λοι). Η πολιορκία κρατάει ημέρες γιατί οι Τούρκοι αδυ-
νατούν να καταλάβουν το Μοναστήρι. Έπειτα από επα-
νειλημμένες προσπάθειες χωρίς επιτυχία να καταλάβουν 
τις οχυρώσεις της Μονής, αποφασίζουν μυστικά να σκά-
ψουν υπόγεια κάτω από το Μοναστήρι με σκοπό να το 
ανατινάξουν. Το μυστικό τους προδίδεται από έναν Αλ-
βανό στους μοναχούς. Έτσι στις 26 Μαΐου αποφασίζεται 
έξοδος η οποία πραγματοποιείται με απώλεια δύο μο-
ναχών και ενός λαϊκού. Η Βαρνάκοβα έπειτα ανατινάζε-
ται από τους Τούρκους και ξαναχτίζεται μετά από πέντε 
χρόνια, το 1831, με (μάλλον προσωπική) επιχορήγηση 
1.800 φοινίκων από τον Ιωάννη Καποδίστρια ο οποίος 
θεωρείται δεύτερος κτήτωρ της μονής.

Με τη σύσταση του νεοελληνικού Κράτους μετά το 
τέλος της Επανάστασης του 1821 λειτουργεί ξανά το 
μοναστήρι, χωρίς να έχει την ίδια περιουσία ούτε την 
ίδια έκταση που είχε πριν. 

Στη μονή ευδοκίμησαν και 2 ηγούμενοι από το χω-
ριό μας, Νικηφόρος Παπαχρήστου (1869-1873, 1880-
1884, 1890-1894) και Ανανίας Παπασταύρου (1873-
1879, 1895-1899).

Το έτος 1984 η Μονή έχει ερημωθεί από μοναχούς 
λόγω μη προσέλευσης νέων.

Από το έτος 1992 και έπειτα η Μονή επαναλειτουρ-
γεί από γυναίκες μοναχές με επικεφαλής την ηγουμένη 
Θεοδοσία Ανδρικοπούλου.

Αυτά σε γενικές γραμμές είναι τα ιστορικά στοιχεία 

της Μονής που κατόρθωσα να συλλέξω για την Αγία 
Λαύρα της Ρούμελης, όπως αποκαλείται από πολλούς 
η Βαρνάκοβα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε για την ανοικοδόμηση της 
μονής. Όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει τον οβολό 
του σε σχετικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας.
IBAN Λογαριασμού GR7101104260000042654500125
Αριθμός Λογαριασμού 42654500125
Και για όσους βρίσκονται στο εξωτερικό:
SWIFT/BIC: ETHNGRAA
GR71 0110 4260 0000 4265 4500 125

Από την πρόσφατη πυρκαγιά

Λεπτομέρεια από το αρχαίο δάπεδο του καθολικού

Το αρχαίο καθολκό που διασώθηκε σε παλαιότερη φωτογραφία

Η εικόνα της Παναγίας

Τα κελιά πριν την τελευταία ανακαίνιση

Τα παλιά κελιά
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ΝΑ ’ΜΟΥΝ 
ΣΕ ΚΕΙΝΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ

ΦΩΤΟ  

ΚΟΥΙΖ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟ-ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: Στις μαθήτριες της 
Ταπητουργικής Σχολής, η 5η από αριστερά στις όρθιες δεν είναι η 
Βούλα Κοντογιάννη-Κολοβού, αλλά η αδελφή της Γεωργία Κοντο-
γιάννη-Κοτρώνη (Ευχαριστούμε την κα Βασιλική Αγγελοπούλου-

Λιακώνη για την διόρθωση).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: Ακριβή χρονολόγηση δεν έχουμε. Πρέπει 
να είναι καλοκαίρι κοντά στο 1980. Βρισκόμαστε στο καφενείο του Λάκη Γκολιά 
(πρώην Σπ. Λιανού). Αρχίζοντας από αριστερά (1η πλάτη), μετά επάνω κυκλοτε-
ρώς βλέπουμε: Ευθύμιος Σαλούρος, Νικόλαος Τσαντίλης, Δημήτριος Μαραγδού-
λης, Δημήτριος Ν. Σερέτης, Γεώργιος Ν. Σερέτης, Ιουλία Γ. Σερέτη, Παναγιώτης 
Σταμάτης, Ηλίας Κράρας, Γεώργιος Ιω. Σερέτης, Σούλα Π. Σταμάτη, Βασιλική Σπ. 
Λιανού, Γεωργία Ιω. Γκολιά, Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, Παναγιώτης Παπαδο-
γιάννης, Ιωάννης Αθ. Γκολιάς, Κων/νος Ιω. Σαλούρος.

Ολονέν και περισσότερα νέα σπίτια ανοίγουν στο χωριό. Πρώτο το σπίτι του Μιχάλη 
Κουρμούση που χτίστηκε εξ αρχής το 2008 στη θέση που ήταν το πατρικό ή ακριβέστερα 
του παππού του Νικ. Κ. Γκολιά. Το 2ο σπίτι είναι του Κωνσταντίνου Ψαραλέξη και της 
συζύγου του Αγγελικής Σπ. Αυλόγητου. Ανακαινίστηκε για 2η φορά, είναι το παλαιό σπίτι 
της Πηνιώς Κ. Σωτηρόπουλου-Δήμου και μετέπειτα Δημητρίου Λάζαρη. Το 3ο είναι το σπίτι 
του Γεωργίου Ν. Κοντογιάννη, που κατοικήθηκε φέτος το χειμώνα. Αυτό αντικατέστησε το 
παλαιό του σπίτι που κάηκε το 1996. Το 4ο είναι του Γεωργίου Ν. Τρίψια, ο οποίος αγόρασε 
το σπίτι του Κ. Ν. Τσαντίλη (Κουνού), που λειτούργησε κάποτε και σαν Ταπητουργική Σχο-
λή. Τελευταίο είναι το σπίτι του Αθανασίου Πλούμη, το οποίο κοντεύει να τελειώσει. Αυτό 
χτίστηκε στη θέση του παλαιού (πρώην Ζαγορίσιου), το οποίο κατεδάφισε ο Θανάσης όταν 
έπαθε σοβαρές ζημιές από τον σεισμό. 

Ευχόμαστε καλορίζικα στους νέους ιδιο-
κτήτες.

Να ’μουν στο Γαύρο δάσκαλος, παπάς στο Καταφύγι,
τσοπάνος στην Λευτέριανη, στην Κεντρική λοτόμος,

στον Ασπριά για πέρδικες να βγαίνω στο κυνήγι.
Νά ‘μουν ζευγάς στο Χρύσοβο, στη Μάρω τυροκόμος.

------:------  

Λεβεντοχώρια μου άλλα δυο, Νίσβαρι και Λιμνίστα,
σαν ταχυδρόμος σας περνώ και γράμμα σας αφήνω…

Ήθελα νά ’μουν έπειτα γλεντζές στη Βετολίστα
και σώγαμπρος στην Ελετσού, που νάμπω και να μείνω. 

Αυτό το ποίημα είχε γράψει, ο Ναυπάκτιος ακαδημαϊκός και πολιτικός 
Γιώργος Αθανασιάδης Νόβας, για τα χωριά του νοτιότερου άκρου της 
Αποδοτίας. Ο Γαύρος το 1998 αποσπάστηκε στον Καποδιστριακό Δήμο 
Πυλήνης. Σε κάποια τοπικά έντυπα, μπορεί να δούμε το ποίημα με κάποιες 
παραλλαγές, αφού κάποιοι λάτρεις του χωριού τους, έβαλαν το δικό τους 
χωριό, στη θέση κάποιου από τα χωριά που όρισε ο ποιητής.

Προσέχοντας το ποίημα θα δούμε, ότι τα χωριά αναφέρονται με από-
λυτη διαδοχική σειρά, από δυτικά προς ανατολικά και ότι άλλα χωριά,ο 
ποιητής τα αναφέρει με τη παλιά και άλλα με τη νέα ονομασία, όπως τον 
εξυπηρετούσε η δομή του ποιήματος και η ομοιοκαταληξία (καταφύγι-κυ-
νήγι, Λιμνίστα -Βετολίστα). Ας δούμε όμως τι εννοεί ο ποιητής.

Ο Γαύρος (Δέλγα) όπως και το Καταφύγι (Αμόρανη) είναι δύο χωριά που 
στέκονται περήφανα στους πρόποδες του Μακρύορου. Το πετρώδες έδα-
φος της περιοχής, έκανε τη γεωργία κοπιαστική και η σοδειά ήταν δυσα-
νάλογη των κόπων, ενώ και η λιγοστή δασοκάλυψη δεν ήταν σύμμαχος 
της κτηνοτροφίας. Και για να ζήσει κανείς άνετα στο Γαύρο, έπρεπε να έχει 
κρατικό μισθό, κατέχοντας τη μοναδική δημόσια θέση που υπήρχε στο 
χωριό, τη θέση του δασκάλου. 

Ο παπάς που τότε δεν είχε κρατικό μισθό, αλλά ζούσε από τις εισφορές 
των ενοριτών, στο μεγαλοχώρι της Αμόρανης, από τις πάρα πολλές εισφο-
ρές που θα είχε, εξασφάλιζε τον βιοπορισμό της φαμελιάς του. 

Η Λευτέριανη με αρκετή βλάστηση ήταν κατάλληλος τόπος για κτηνο-
τροφία.

Ξακουστοί ήταν οι λοτόμοι από την Κεντρική (Αντρίβιστα) που έκοβαν 
και επεξεργάζονταν τη ξυλεία, για τα σπίτια που χτίζονταν στα χωριά της 
περιοχής.

Ο Ασπριάς είχε πολλά ξερικά χωράφια και οι Ασπριώτες τα έσπερναν με 
σιτάρι που δεν χρειάζεται πότισμα. Εκεί στις σιταριές έπεφταν κατά κοπά-
δια οι πέρδικες βρίσκοντας άφθονη τροφή.

Το αφράτο και εύφορο χώμα του Χρυσόβου ήταν η χαρά του ζευγά. Το 
απέραντο χορτολίβαδο της Μάρως, ήταν ο παράδεισος των κοπαδιών και 
άριστο ξεχειμαδιό.

Ο Νίσβαρης (Κοκκινοχώρι) και η Λιμνίστα, αν και είναι δύο ωραία χω-
ριά, ο Νόβας περνώντας από εκεί, ήθελε να κάτσει όσο το δυνατόν ελάχι-
στο χρόνο (όσο κάνει ο ταχυδρόμος που αφήνει τα γράμματα και φεύγει), 
δείχνοντας την πίκρα του επειδή τον μαύριζαν στις εκλογές.

Η Βετολίστα (Τερψιθέα) με πάμπολλα και αστείρευτα νερά, την ευφορό-
τατη γη, όπου ευδοκιμεί κάθε είδος καρποφόρου δέντρου και κάθε σπαρ-
τό, στις τεράστιες καλλιεργήσιμες ζώνες (Παλιοχώρι, Σπαρτιά, Λερούτσα 
κ.α.) είχε τόση παραγωγή που όχι μόνο πληρούσε τις ανάγκες της, αλλά 
έκανε «εξαγωγή» και στα γύρω χωριά. Με λυμένο το βιοποριστικό και την 
άμεση πρόσβαση στην παιδεία και στην υγεία, αφού στην Τερψιθέα λει-
τουργούσε Γυμνάσιο, κλινική, φαρμακείο, οι Τερψιθιώτες είχαν πολύ ψηλό 
επίπεδο ζωής, σε σχέση με τα γύρω χωριά, οπότε απαλλαγμένοι από άγ-
χος και ανασφάλειες, είχαν πάντα διάθεση για γλέντι, με την ορχήστρα του 
χωριού (Μούρτος, Μπάρος και Μαχάς) να τους διασκεδάζει πολύ συχνά. 

Η Ελετσού (Ελατού) φημιζόταν για τη φιλοτιμία και φιλοξενία των κα-
τοίκων της. Και όποιος ξεvoχωρίτης αποφάσιζε να παντρευτεί και να μείνει 
στην Ελατού, θα είχε πολύ φιλική αντιμετώπιση, όχι μόνο από το σόι της 
νύφης, αλλά απ’ όλους τους Ελατιώτες. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
Πωλείται οικόπεδο δίπλα στο ξενοδοχείο Τερψιθέας

Τηλ: 6971770074, κα Ξένη

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΝΕΑ ΣΠΙΤΙΑ

Μιχάλη Φ. Κουρμούση

Γεωργίου Ν. Τρίψια

Κων/νου Ψαραλέξη

Γεωργίου Ν. ΚοντογιάννηΤο καμμένο σπίτι του Γ. Κοντογιάννη

Αθανασίου Πλούμη



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ16 ¨φωνές και ψίθυροι¨

Βόλος, 7/1/16
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε και Αξιότιμα Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Τερψιθεατών,
Καταρχάς Καλή Χρονιά.

Με χαρά κάθε φορά λαμβάνω εγώ κι η οικογένειά μου την εφημερίδα εδώ και 
18 συναπτά έτη. Είμαστε ευγνώμονες που δε μας ξεχνάτε.

Μερικοί θα μπορούσαν να κατηγορήσουν την ενέργεια εξώδικης διαμαρτυρί-
ας προς την Γκουγκλ ως υστερικό τοπικισμό και ποιος ξέρει τι άλλο.

Αλλά πράττετε πολύ σωστά. Όχι μόνο διότι η κοινωνία μας ανεχόμενη τα 
πάντα, από το ελάχιστο μέχρι το μέγιστο, έχει αποδεκατιστεί, αλλά και διότι δια-
φορετικά δικαίως θα σας κατηγορούσαν για ακηδία τουλάχιστον. 

Θα σας παρότρυνα να μην αφήσετε την υπόθεση, αλλά να ζητήσετε δυναμικά 
την αποκατάσταση του ζητήματος από την έδρα της εταιρίας. Είμαι σίγουρος ότι 
θα απαντήσουν και θα ενεργήσουν άμεσα, διότι δεν θα ήθελαν περεταίρω εμπλο-
κές. (Αφήστε που το εδώ παράρτημα δεν δικαιολογείται να παραπέμπει με τόσο 
αδιάφορο ύφος.)

Όμως. Μην ξεχάσετε να αναφέρετε και κάτι πολύ σημαντικό! Προτείνω να 
τονίσετε ότι η Τερψιθέα αποτελεί έδρα περιφερικού ιατρείου στο οποίο ανή-
κουν, τουλάχιστον επί ημερών μου, άλλα τέσσερα μικρότερα χωριά (Κοκκινοχώρι, 
Χρύσοβο, Λιμνίτσα, Ελατού) από τα οποία κάποια φαίνονται σε πρώτο πλάνο 
στους χάρτες της Γκουγκλ. Για τον επισκέπτη αυτό είναι όπως καταλαβαίνει και ο 
πλέον αδαής σπουδαιότατη πληροφορία. Ασφαλώς το Κέντρο Υγείας στην Άνω 
Χώρα έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες όμως ο ρόλος του ιατρείου δεν είναι 
σε καμία περίπτωση διακοσμητικός.

Θεωρώ ότι, σωστά διατυπωμένο, το επιχείρημα αυτό θα το προσέξουν ιδιαί-
τερα.

Καλή δύναμη στο έργο σας. Ο σύλλογος έχει σπουδαίο ρόλο και θεωρώ ότι 
ανταποκρίνεται επιτυχώς. Ευτυχώς, διότι «κράτος ουκ έστιν» ή σχεδόν «ουκ 
έστιν».

(Δεν αξιώνω η επιστολή μου να δημοσιευτεί στην εφημερίδας σας.)

Με φιλικούς χαιρετισμούς προς όλους,
Καφίδας Δημήτριος

Ορθοπεδικός Χειρουργός
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διατελέσας Ιατρός Υπαίθρου στην Τερψιθέα (1997-1999).

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

Σήμερα θα μιλήσουμε για την 
ιστορία. Βλέπουμε λοιπόν τον … 
Απόλλωνα με τις Καρυάτιδες… 
Συγνώμην! Τα μπέρδεψα λίγο. 
Μπορείτε να μας πείτε ποιοι, ποιες 
που και πότε εικονίζονται;

ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖ

Η ΛΥΣΗ

ΤΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ


