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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λαογρα-
φικού Μουσείου του χωριού μας απο-

φάσισε την αγορά και τοποθέτηση επτά 
(7) πινακίδων σήμανσης με την ένδειξη 
ΤΕΡΨΙΘΕΑ στην διαδρομή Ναυπάκτου - 
Τερψιθέας σε ισάριθμες διασταυρώσεις 
στις οποίες δεν υπήρχαν.

Στην όλη δαπάνη που καταβλήθη-
κε από το πενιχρό ταμείο του Μουσείου 
συνέβαλε αποφασιστικά και ο κος Σπύ-
ρος Τσαντίλης με δωρεά διακοσίων (200) 
Ευρώ.

Την τοποθέτηση ανέλαβε εθελοντικά ο 
κος Μπάμπης Λιακώνης στον οποίο αξίζει 
ο δίκαιος έπαινος.

Δίκαιος έπαινος αξίζει και στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Λαογραφικού μας 
Μουσείου που με την απόφασή του αυτή 
λύθηκε το σοβαρό πρόβλημα που υπήρχε 
από την έλλειψη πινακίδων κατεύθυνσης 
προς το χωριό μας.

Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, τελευ-
ταία έγιναν στο χωριό 2 μικρά στο μέγεθος 

αλλά μεγάλα στην ωφέλεια έργα. Το ένα είναι η 
διαπλάτυνση του δρόμου πίσω από το Ξενοδο-
χείο και το άλλο οι πινακίδες επισήμανσης του 
χωριού στη διαδρομή Ναύπακτου-Τερψιθέας. 
Και τα δύο είναι κοινής ωφέλειας ή δημόσιου 
χαρακτήρα. Όφειλε να τα εκτελέσει το Δημόσιο 
είτε μέσου του Δήμου είτε μέσω της Περιφέρει-
ας. Ειδικά αυτή την εποχή όμως επικαλούνται 
όλοι την κρίση και νίπτουν τας χείρας των. Όμως 
τα έργα έγιναν. Δεν τα ’φτιαξε ο Δήμος ούτε η 
Περιφέρεια γιατί έχουν κρίση, τα έφτιαξαν κά-
ποιοι συγχωριανοί μας, κάποιοι πατριώτες με 
τη σημασία της λέξης. Αυτοί δεν έχουν κρίση; 
Από τον Άρη κατέβηκαν; Δυστυχώς για πολλο-
στή φορά το Δημόσιο κωφεύει στις βασικές του 
υποχρεώσεις για τις υποδομές του χωριού μας. 
Όσο θυμόμαστε στη μεταπολεμική ιστορία μας, 
πάντα το κράτος ήταν φειδωλό στις χρηματοδο-
τήσεις και εκτελέσεις Δημοσίων έργων στο χω-
ριό μας. Πάντα οι εποχές ήταν κρίσιμες και πά-
ντα ξόδευε για μεγάλα, μεγαλύτερα, παμμέγιστα 
έργα, έργα στρατηγικής σημασίας κ.λπ., κ.λπ. 

Και να μη μας ξαναπείτε για κρίση! Κρίση ξε-

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
κρίση εξακολουθούμε να ζούμε, θέλουμε να 
ζήσουμε και έχουμε ανάγκες, ζωτικές ανάγκες. 
Έτσι πάντα προσπαθούσαμε μόνοι μας με τα 
λίγα χρήματά μας και με τον ιδρώτα μας φτιά-
ξαμε τις περισσότερες υποδομές του χωριού 
μας. Τρανό παράδειγμα είναι οι δρόμοι και η 
προσωπική εργασία μας, με την οποία πραγ-
ματοποιήθηκαν. Αυτή είναι η ιδιωτική πρωτο-
βουλία της Τερψιθέας, μια πρωτοβουλία για το 
κοινό συμφέρον και όχι για τις τσέπες ολίγων 
όπως λανσάρεται η αποκρατικοποίηση στις ει-
δήσεις. Και για τα 2 έργα ένα μπράβο και ένα 
ευχαριστώ στους συγχωριανούς που συνέβα-
λαν. Ειδικά για την διαπλάτυνση ευχαριστού-
με πρώτα την κα Ξένη Λιανού-Κουβέλη για τη 
γενναιόδωρη παραχώρηση τμήματος του οικο-
πέδου της για το δρόμο, δεύτερον τους «πανω-
μαχαλιώτες» κατοίκους για τη χρηματοδότηση 
και τρίτον τον κο Σταύρο Αγγελόπουλο για το 
τρέξιμο και την επιστασία του έργου. Για τις 
πινακίδες ευχαριστούμε τους κ. Σπύρο Τσαντί-
λη, Χαράλαμπο Λιακώνη, Αριστείδη Βλάχο και 
όλους όσους συνέβαλαν δια μέσου του Λαο-
γραφικού Μουσείου στα έξοδα. 

Τέλος ας ευχηθούμε και εις ανώτερα! 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ 
ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΩ ΜΑΧΑΛΑ

ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΕ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡ. 155/296151-20

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

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

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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Χλωμό μα χαμογελαστό
χαρούμενο παιδάκι
μα δυστυχώς παράλυτο
πάνω στο καροτσάκι.

Καθώς πηγαίνουν οι γονείς
να του ψωνίσουν δώρα,
μπροστά τους φανερώθηκε
γυναίκα μαυροφόρα.

Θέλετε, λέει, το παιδί
να περπατά μονάχο,
σύρτε στη Χάρη του Προυσού
και ρίξτε το στο βράχο.

Αν γίνει αυτό θα σκοτωθεί
της λέει ο πατέρας.
Όχι, απάντησε αυτή
κι εχάθη σαν αέρας.

ΟΡΘΙΟ ΣΤΕΚΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Πήγανε και προσκύνησαν
και βγήκανε στο πλάι
 παίρνει ο πατέρας το παιδί
στο βράχο το πετάει. 

Άλλοι ορμάνε, το γονιό
να κάνουνε κομμάτια,
κι άλλοι κοιτάνε το παιδί
με τρομαγμένα μάτια.

Κυλά στο βράχο το παιδί
και φτάνει ως το ρέμα,
όλοι κοιτάζουν άφωνοι
με παγωμένο βλέμμα.

Όρθιο βλέπουν το παιδί
να στέκεται μονάχο
και σαν τον αναρριχητή
ανέβηκε στο βράχο.

Θα φτάσει πάνω στη Μονή
χωρίς κανένα τραύμα
κι όλοι βροντοφωνάζουνε
θαύμα, μεγάλο θαύμα.

Σταυροκοπιούνται οι πιστοί
μαζί με τους παπάδες
κι ανάβουνε στη χάρη της
τις πιο τρανές λαμπάδες.

Βαγγέλης Πετρόπουλος

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ  ΓΕΙΤΟΝΩΝ 

Δεξίωσις των vips Ελατούς Τερψιθέας εις την εν Ελατού έπαυλιν του κ. 
Μάρκου Κυριάκου. Το ραντεβού ανανεώνεται για την 19ην Αυγούστου 2018, 
καλά να είμαστε. Ξεκινήσαμε με κυνήγι, τρυγόνια που είχαν καταπληκτική 
σάλτσα, συνεχίσαμε με σπληνάντερο και οματιές παραδοσιακές και μετά 
φάγαμε αστακό βουνήσιο (προβατίνα) με ωραία μακαρονάδα. Η συζήτησις 
άκρως επιστημονική. Φαινόμενο διδύμων, ταχύτης φωτός, κβαντομηχανική, 
αρχή απροσδιοριστίας Χάιζενμπεργκ, μαύρες τρύπες. Επίσης συζητήθηκαν 
οι μπολιάρηδες Κραββάρων και ο συγγραφεύς Καρκαβίτσας. Εγένοντο ερ-
μηνείες πόθεν προέρχεται το όνομα Κράββαρα. Και του χρόνου με υγεία.

Ο προσεκτικός 
τρυγητής μας 
κ. Γιώργος
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 4 Ιουλίου 2017 η Κωνσταντίνα Παύλου 

Φήμη (το γένος Θεοδώρας Κ. Παπαλιβερίου) σύ-
ζυγος Άγγελου Χ. Μάκκα, γέννησε ένα υγιέστατο 
αγοράκι στο Μαιευτήριο Ιασώ.

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Στις 17 Ιουλίου 2017, στον Ιερό Ναό Αγίου Γε-

ωργίου Ναυπάκτου, ο Αλέξανδρος Μπανιάς (γένους 
Φωτεινής Αλ. Αγγελοπούλου-Μπανιά) και η Μαρία 
Πατογιάννη-Μπανιά βάπτισαν το αγοράκι τους και 
το ονόμασαν Κωνσταντίνο.

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσει.

ΓΑΜΟΙ
• Στις 28 Ιουλίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέ-

πης Παπάγου ετελέσθη ο γάμος του Ευσταθίου 
Μπακάλη (γένους Ιωάννας Ευθ. Αρβανίτη) και της 
Ευγενίας Θωμοπούλου.

• Στις 26 Αυγούστου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου στο Καβούρι ετελέσθη ο γάμος του Δη-
μητρίου Στ. Μπάρου και της Μορφούλας Αθ. Πανα-
γιωτοπούλου.

• Στις 9 Σεπτεμβρίου 2017 στον Ιερό Ναό  Αγίας 

ηλικία 99 ετών ο Ιωάννης Ν. Χορμόβας. Η νεκρώ-
σιμη ακολουθία ετελέσθη την επομένη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, όπου ετάφη.

• Στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 απεβίωσε στην Τερ-
ψιθέα σε ηλικία 88 ετών η Μαγδαληνή Απ. Τρίψια. Η 
νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη την επομένη στον 
Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Τερψιθέας, όπου και ετάφη.

Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 26 Φεβρουαρίου 2017 στον Ιερό Ναό 

Αναλήψεως του Σωτήρος στο Βερολίνο ετελέσθη 
το τρίμηνο μνημόσυνο του Ιωάννη Τριψάνου. Στον 
ίδιο Ναό ετελέσθη στις 28 Μαΐου και το εξάμηνο 
μνημόσυνο Ιωάννη Τριψάνου.

• Στις 30 Ιουλίου 2017 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 40-ήμερο μνημόσυ-
νο του Κωνσταντίνου Βελέντζα.

• Στις 13 Αυγούστου 2017 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Φανουρίου στο Λουτράκι το 40-ήμερο 
μνημόσυνο του Κωνσταντίνου Λέκκα.

• Στις 27 Αυγούστου 2017 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 40-ήμερο μνη-
μόσυνο του Ιωάννη Ν. Χορμόβα.

Η εφημερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο Θεός.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Ειρήνης Αναβύσσου ετελέσθη ο γάμος της Παρα-
σκευής Γεωρ. Χορμόβα και του Ιωάννου Παπαδόπου-
λου. Ακολούθησε η βάπτιση του υιού τους, που ονο-
μάσθηκε Φίλιππος.

• Στις 16 Σεπτεμβρίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Ανδρέα Γηροκομείου Αθηνών ετελέσθη ο γάμος της 
Παρασκευής Δημ. Χορμόβα και του Μιχαήλ Σκάζα. 
Ακολούθησε η βάπτιση της κόρης τους, που ονομά-
σθηκε Δήμητρα.

Η εφημερίδα εύχεται να ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ
• Στις 6 Ιουλίου 2017 απεβίωσε στο Λουτράκι σε 

ηλικία 49 ετών ο Κωνσταντίνος Λέκκας, γένους Λα-
μπρινής Σπυρ. Σαλούρου. Η νεκρώσιμη ακολουθία 
ετελέσθη την επομένη στον Ιερό Ναό Παναγίας της 
Γιάτρισσας, στο Λουτράκι, στο Νεκροταφείο του 
οποίου ετάφη.

• Στις 13 Ιουλίου 2017 απεβίωσε στην Αθήνα ο Πέ-
τρος Χρονόπουλος, γιατρός του χωριού μας το 1960. 
Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη την επομένη στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου του Νεκροταφείου Γλυφά-
δας όπου ετάφη. Ο Σύλλογος Τερψιθεατών τιμώντας 
τον αείμνηστο απέστειλε στέφανον.

• Στις 24 Ιουλίου 2017 απεβίωσε στην Τερψιθέα σε 

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ

 Η Αθανασία Αναστασίου Βάθη εισήχθη 11η 
στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστο-
τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Αθανασία 
είναι εγγονή του Αθανασίου Παναγιωτόπουλου.
 Η Σοφία Γ. Καρτέρη, ιατρός παθολόγος, έλαβε 
την 1η Μαρτίου 2017, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, 
το Μεταπτυχιακό της Δίπλωμα ειδίκευσης στην Ια-
τρική Χημεία στο Σχεδιασμό Φαρμακευτικών Προ-
ϊόντων με βαθμό Άριστα.

Η εφημερίδα σας συγχαίρει και εύχεται και εις 
ανώτερα. 

Στις εκδόσεις της Ι. Μονής Αγ. Ιωάννου Καρέα, πε-
ριλαμβάνεται και το βιβλίο: «ΑΒΒΑ ΔΩΡΟΘΕΟΥ – 

ΕΡΓΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ». Ο αββάς Δωρόθεος υπήρξε άγιος 
μοναχός και ιεραπόστολος. Τα κείμενά του είναι σημα-
ντικά για κάθε πνευματικό άνθρωπο. Στο μικρό άρθρο 
που ακολουθεί θέλησα αυτή τη φορά να προβάλλω στους 
αγαπητούς αναγνώστες της «ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ» ένα απόσπα-
σμα από την τρίτη διδασκαλία του, που μιλάει για την τέ-
λεια αγάπη και τον θείο φόβο. Θα ωφεληθείτε πολύ όταν 
το διαβάσετε, όπως ωφελήθηκα κι εγώ. Λέει, λοιπόν, ο 
αββάς Δωρόθεος:

«Ο Άγιος Ιωάννης λέει στις Καθολικές Επιστολές: 
H τέλεια αγάπη φυγαδεύει το φόβο (Α’ Ιωάννου 4, 
18). Άραγε, τι θέλει μ’ αυτό να μας επισημάνει ο  Άγιος; 
Ποια άραγε ονομάζει αγάπη και ποιο φόβο; Ο 
Προφήτης λέει στον ψαλμό: «Φοβήθητε τον Κύριο, 
πάντες οι άγιοι αυτού» (Ψαλμ. 33, 10) και χίλια άλλα 
παρόμοια βρίσκουμε στις Άγιες Γραφές. Αν, λοιπόν, 
και οι άγιοι, που τόσο αγαπούν τον Κύριο, τον φο-
βούνται, πως λέει: Η αγάπη φυγαδεύει τον φόβο; Θέ-
λει να μας δείξει ο άγιος ότι είναι δύο είδη φόβοι, 
ένας αρχικός και ένας τέλειος. Και ότι ο μεν ένας 
είναι χαρακτηριστικό των αρχαρίων, όπως θα 
λέγαμε, στην πνευματική ζωή, ο δε άλλος είναι 
χαρακτηριστικό των αγίων, που έχουν πια τελει-
ωθεί πνευματικά, αυτών που έφτασαν στο μέτρο 
της άγιας αγάπης. 

Να, τι θέλω να πω: 
Κάνει κανείς το θέ-
λημα του Θεού για το 
φόβο της τιμωρίας. 
Αυτός, όπως είπαμε, εί-
ναι ακόμα ολότελα αρ-
χάριος. Δεν αγωνίζεται 
για το ίδιο το καλό, αλλά 
επειδή φοβάται τις τιμω-
ρίες. Άλλος κάνει το θέ-
λημα του Θεού επειδή 
αγαπάει το Θεό, επειδή 
χαίρεται ιδιαίτερα με το 

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

διώκουμε τα κέρδη που θα πάρουμε σαν μισθό 
από το Θεό για την προσωπική μας ωφέλεια –και 
σ’ αυτό το σημείο μοιάζουμε με τους μισθωτούς– ή 
για το ίδιο το καλό – και τότε βρισκόμαστε στην 
κατάσταση του υιού.

Διότι, όταν ο υιός φτάσει σε ώριμη ηλικία, κάνει 
το θέλημα του πατέρα του, όχι γιατί φοβάται μήπως 
τον δείρει, ούτε για να πάρει απ’ αυτόν μισθό, αλλά 
επειδή τον αγαπάει ιδιαίτερα και τον σέβεται και εί-
ναι σίγουρος ότι όλα τα υπάρχοντα του πατέρα του 
είναι δικά του. Αυτός αξιώνεται ν’ ακούσει: Δεν είσαι 
πια δούλος, αλλά υιός και κληρονόμος του Θεού, δια 
Χριστού (Γαλ. 4, 7). Αυτός δεν φοβάται πια το Θεό, μ’ 
εκείνον βέβαια τον αρχικό φόβο, αλλά τον αγαπάει, 
όπως λέει ο Αγ. Αντώνιος: Εγώ δεν φοβάμαι πια το 
Θεό, αλλά τον αγαπώ». 

Μετά τις υπέροχες αυτές πνευματικές σκέψεις, εύ-
χομαι σε όλους και σε όλες, καλή εκκλησιαστική χρονιά, 
που άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου, καλό Φθινόπωρο, και 
καλό Χειμώνα. 

π. Νεκτάριος

«Η τέλεια αγάπη διώχνει τον φόβο»
 (Α΄ Ιωάννου 4, 18)  

να είναι η ζωή του ευάρεστη στο Θεό. Αυτός γνωρίζει 
την ουσία του καλού, αυτός γεύτηκε τι σημαίνει να 
είναι κανείς ενωμένος με το Θεό.

Αυτός είναι εκείνος που έχει αληθινή αγάπη, που 
ο άγιος την ονομάζει τέλεια. Και αυτή η αγάπη τον 
οδηγεί στον τέλειο φόβο. Διότι αυτός φοβάται, και 
κάνει το θέλημα του Θεού όχι από φόβο για τις 
τιμωρίες, όχι από φόβο μήπως κολαστεί, αλλά, 
όπως ακριβώς είπαμε, επειδή γεύτηκε τη γλυκύ-
τητα που δοκιμάζει όποιος είναι ενωμένος με το 
Θεό, φοβάται μήπως τη χάσει, φοβάται μήπως τη 
στερηθεί. Αυτός, λοιπόν, ο τέλειος φόβος, που προ-
έρχεται απ’ αυτή την αγάπη, απομακρύνει τον αρχικό 
φόβο. Και γι’ αυτό λέει: Η τέλεια αγάπη φυγαδεύει το 
φόβο. Είναι όμως αδύνατο να φτάσει κανείς διαφορε-
τικά στον τέλειο φόβο, παρά μόνο με τον αρχικό.

Διότι υπάρχουν τρία είδη ψυχικών διαθέσεων, 
όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, με τα οποία μπορού-
με να ευαρεστήσουμε στο Θεό. Δηλαδή, ευαρεστού-
με στο Θεό ή επειδή φοβόμαστε την κόλαση –και 
τότε βρισκόμαστε στην κατάσταση του δούλου– ή 
εκπληρώνουμε τις εντολές του Θεού, επειδή επι-
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ΜΠΑΣΚΕΤ
12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΙΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ 
ΑΠΟ  ΤΗ 
ΛΑΪΚΗ 

ΒΡΑΔΙΑ 
ΣΤΙΣ  14 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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Πάνω από 500 άτομα μαζεύτηκαν και φέτος για να γιορτάσουμε τα ξεφλου-
δίσια στην Τερψιθέα. Πολύ καλή η εκδήλωση και η συμμετοχή του κόσμου. 
Στην ορχήστρα, ο Βασίλης Κωστούλας και η Αγγελική Ζάχαρη (τραγούδι) και ο 
Άγγελος Σταθόπουλος κλαρίνο, μάγεψαν με την εκτέλεση παραδοσιακών δη-
μοτικών τραγουδιών. Τη μεγάλη έκπληξη φέτος έκαναν οι νέοι μας, οι οποίοι 
πρώτοι άνοιξαν το χορό και τελευταίοι αποχώρησαν από την πίστα του γηπέ-

ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΙΑ 2017
δου το πρωί. Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν για την επιτυχία της εκ-
δήλωσης και όλους τους χορηγούς. Γενικά περάσαμε υπέροχα όλοι οι συμμε-
τέχοντες. Υπήρξαν βέβαια κάποια παράπονα οργάνωσης από κάποιους που 
έλαμψαν δια της απουσίας τους. Ελπίζουμε του χρόνου με τη συμμετοχή τους 
να τα λύσουν τα προβλήματα. Και του χρόνου παιδιά, να είμαστε καλά να συ-
νεορτάσουμε!
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Mια τρομερή μάστιγα του 19ου αιώνα και των αρχών 
του 20ού αιώνα ήτανε και η ληστεία. Από τους τελευ-

ταίους ληστές της περιοχής μας ήταν και ο ληστής Κώστας 
Φλώρος. Γεννήθηκε 
το 1870 στα Δρεσθε-
νά (σημερινό Τρί-
στενο) Δωρίδος, ένα 
χωριό κοντά στην 
Πενταγιού. Τον πα-
τέρα του τον λέγανε 
Γιώργο. Αδελφούς 
είχε τον στρατηγό 
Θεμιστοκλή Γ. Φλώ-
ρο (1859-1930), τον 
συναυτουργό σύ-
ντροφό του Λεωνί-
δα, τον εγκληματία 
Αθανάσιο (καταδι-
κάστηκε το 1880 για 
βιασμό και το 1885 
για φόνο), άλλον ένα 

αγνώστου ονόματος ο οποίος όπως και ο Αθανάσιος πέ-
θαναν στη φυλακή. Είχε τρεις αδελφές συζύγους των Γ. 
Γρηγορίου, Σ. Παπαγεωργίου, Μ. Παπαγεωργίου. Ο στρα-
τηγός Θεμιστοκλής διέσωσε την τιμή της οικογένειας και 
είχε παιδιά τον επίσης στρατηγό Γεώργιο και τον ιατρό 
Ζαχαρία. Τον στρατηγό Γεώργιο γνώρισε ο Γιώργος Καρ-
τέρης (περί το 1970), ο οποίος μου μετέφερε πολύτιμες 
πληροφορίες απ’ αυτόν για τον ληστή.

Ο Φλώρος «βγήκε στο κλαρί» μετά από ένα φόνο που 
έκανε άθελά του, το Φεβρουάριο του 1906 σε ένα γάμο στο 
χωριό του, τα Δρεστενά. Μετά από παρεξήγηση επιτέθηκε 
και σκότωσε κατά λάθος τον Σπύρο Ζαρμακούπη. Μάλλον 
κατά τις πληροφορίες του κου Καρτέρη αθετήθηκε υπό-
σχεση γάμου με μία από τις αδελφές του Φλώρου. Συνελή-
φθη και καταδικάστηκε γι αυτό λίαν επιεικώς σε 4 χρόνια 
ειρκτή (βέβαια όπως διαπίστωσα, είχε λερώσει το ποινικό 
του μητρώο από το 1895, που δικάστηκε σε δεκαήμερο 
φυλάκιση για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, φυγοδίκησε και 
φυγοποινούσε για χρόνια). Φυλακίστηκε στην αρχή στις 
φυλακές του Ρίου, μετά ήλθε στις φυλακές Συγγρού (στον 
Ταύρο, είναι τώρα Εργατικές Κατοικίες), όπου το 1908 φι-
λονίκησε και εφόνευσε με μαχαίρι ένα συγκρατούμενό 
του (βρισκόταν εν αμύνη όπως είπε). Έτσι επιδικάστηκε 
με άλλα 3 χρόνια ειρκτή (ανεβάζοντας το σύνολο της φυ-
λάκισης σε 7 χρόνια) και μεταφέρθηκε στις φυλακές του 
Παλιού Στρατώνα στην Αθήνα (ήταν παλιός στρατώνας 
της χωροφυλακής στο Μοναστηράκι παράπλευρα από τη 
Ρωμαϊκή Αγορά). Στις 21 Απριλίου 1909 δραπέτευσε, μέσω 
των υπονόμων, μαζί με 4 άλλους συγκρατουμένους του 
από τη φυλακή, τραυματίζοντας θανάσιμα ένα χωροφύ-
λακα που τον καταδίωξε. Ακολούθως μετανάστευσε στην 
Αμερική. Εκεί δεν άντεξε πολύ. Σε 2 χρόνια ο Φλώρος επέ-
στρεψε στα πάτρια εδάφη και «συνέπηξεν συμμορία». 

Στη δούλεψή του είχε τον αδελφό του Λεωνίδα, τον 
Πάνο Θεοδοσόπουλο, τον Αθανάσιο Ευθ. Μπετσίρο ή 
Πολύζο από τα Πέντε Όρια, τον ξάδελφό του Αθ. Καραγι-
ώργο, τον ανεψιό του Θεόδωρο Τριάντη και την ερωμένη 
του Βασιλική Αθ. Πανουργιά, την επωνομαζόμενη «βασί-
λισσα των ορέων» (η Βασιλική ξεκίνησε ως ερωμένη του 
Μπετσίρου και …εξελίχτηκε ως ερωμένη του αρχηγού. Οι 
εφημερίδες το 1913, την ανέφεραν ότι ήταν 18 χρόνων). 
Συνεργαζόταν και με άλλους ληστές, ένας από αυτούς 
ήταν και ο γνωστός μας Λομποτιανίτης Πάνος Τσουκαλάς. 
Η ακτίνα δράσης του είχε κέντρο τη Δωρίδα και εκτει-
νόταν σε Ναυπακτία, Παρνασσίδα, Φθιώτιδα και Αχαΐα. 
Κάποιες πληροφορίες τον θέλουν επισκέπτη ανατολικά 
και νότια της Βετολίστας (μία τοποθεσία είναι το «Κελί»). 
Αγαπημένες του τεχνικές ήταν οι εκβιασμοί και ομηρίες 
για την απόσπαση λύτρων. Είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος 
των εύπορων της Ρούμελης. Από τη λίστα δεν ξέφυγε και 
ο δικός μας Θεμιστοκλής Παπαδογιάννης ή Μάντας, έμπο-
ρος στη Ναυπακτία. Ο Φλώρος με τη βοήθεια του ανεψιού 
του Τριάντη (ο οποίος μεταμφιεζόταν και ενημέρωνε λε-
πτομερώς τον αρχηγό, ώστε να στήνουν ενέδρες στα θύ-
ματά τους), έστησε παγίδα στον Μάντα και του απέσπασε 
το ποσόν ταρίφα των 500 δραχμών. Έχοντας εξαπλωθεί 
η φήμη του και οι παληκαριές του, πολλάκις δεν έμπαινε 
καν στον κόπο για ενέδρες και ομηρίες, έστελνε …ραβα-
σάκι στο εύπορο θύμα του, με το οποίο απαιτούσε ποσά 
επί ποινή θανάτου, αν δεν αποδίδονταν. 

Προσπάθησε να επιβάλει τους δικούς του κώδικες 
ηθικής στους συντρόφους του· ήθελε να είναι ο απόλυ-
τος άρχων. Όπως διηγιόταν η γιαγιά μου Γιαννούλα Γ. Ζω-
γράφου (γένους Αθανασίας Αγγελοπούλου), καταγόμενη 

Ο ΔΙΑΒΟΗΤΟΣ ΛΗΣΤΗΣ 
ΚΩΣΤΑΣ ΦΛΩΡΟΣ Γράφει ο Σπύρος Σκαλτσάς

Ο λήσταρχος Κωνσταντίνος Φλώρος

Θεμιστοκλής Φλώρος 
(1859-1930)

απ’ του Ζωριάνου, μικρή πηγαίνοντας με την αδελφή της 
Βασιλική στα χωράφια τους μακριά από το χωριό, αντα-
μώθηκαν στο μονοπάτι με το Φλώρο. Καθώς πήγαιναν 
τραγουδώντας, έπεσαν απάνω στον Φλώρο· κυριολεκτικά 
κατουρήθηκαν από τον φόβο τους. Αυτός τις καθησύχασε 
και συνέχισαν τον δρόμο τους. Ο Φλώρος λίγο πιο κάτω 
συναντώντας την μάννα τους, την Αθανασία, η οποία τον 
γνώριζε πριν έβγη στο κλαρί, της είπε: -Αθανασία, τα κο-
ρίτσια δεν τα πειράζω, όμως πες τους να μην τραγουδάνε 
στο δρόμο, γιατί ανοίγουν την όρεξη στα παλληκάρια μου 
και άντε μετά να τα μαζέψω… 

Στο ίδιο πνεύμα είναι και η είδηση που μαθαίνουμε από 
το αστυνομικό δελτίο 22Αυγούστου 1912. Πριν δύο ημέ-
ρες ο Φλώρος πυροβόλησε τον σύντροφό του Πάνο Θεο-
δοσόπουλο, διαφωνώντας για τον έρωτα αυτού με κάποια 
κοπέλα που επισκέφθηκε στο Παλιοξάρι. Ο τραυματισμός 
του Θεοδοσόπουλου, οδήγησε λίγο μετά στη σύλληψή 
του. Λίγο πριν, τον Ιούλιο του 1912 …καθάρισε στη θέση 
«Παλιόγουρνα» στου Ζωριάνου τον Πάνο Ευθυμίου. Τον 
εκδικήθηκε με φρικτό τρόπο (πολτοποίησε το κεφάλι του 
με μία μεγάλη κοτρώνα ενώ κοιμόταν) διότι κατέθεσε ενα-
ντίον του σε μία του δίκη (κατέδωσε άτομα που υποθάλ-
πανε τον Φλώρο και τα οποία καταδικάστηκαν). Ήταν τόσο 
το μένος του, που απαγόρευσε στον Μιλτιάδη Ευθυμίου 
(αδελφό του θύματος) και στον Γεώργιο Καμπούρη (συντα-
ξιούχο ανθυπομοίραρχο) να προστατέψουν τις ορφανές 
κόρες του θύματος, Αικατερίνη και Θυμιούλα. Ο Γ. Καμπού-
ρης (αδελφός της Βασιλικής, συζύγου του Βετολιστιάνου 
δάσκαλου Σταύρου Δ. Παπασταυρίδη 1831-1915) παρά-
κουσε και συνέταξε μήνυση για λογαριασμό των ορφανών. 
Αυτό είχε σαν επακόλουθο τον τραυματισμό του, που τον 
ταλαιπώρησε για καιρό, από πυροβολισμό σε ενέδρα του 
Φλώρου, τον Οκτώβριο του 1912. Το θράσος των ληστών 
ήταν τέτοιο, ώστε την ίδια εποχή απαίτησαν και πήραν λύ-
τρα (500 δραχμές) από τον αδελφό του θύματος, δάσκαλο 
Ιωάννη Καμπούρη. Ένα κατόρθωμά τους ακόμα ήταν που 
υποχρέωσαν τον ιατρό του Παλαιοκάτουνου (Κροκυλεί-
ου) Θ. Παπαχαραλάμπους να πληρώσει χρέη του Λεωνίδα 
Φλώρου, αδελφού του αρχιληστή. Επίσης προσπάθησαν 
να παντρέψουν τον αδελφό του Δημήτριο Παπαχαραλά-
μπους με μία Βασιλική, ανεψιά του Φλώρου επ’ αδελφή. Ο 
Δημήτριος μόλις το ’μαθε, εξαφανίστηκε. 

Εν τω μεταξύ ο αρχηγός της Αστυνομίας ιταλός κος 
Γκαριλιότα με τον γλωσσομαθή βοηθό του ανθυπασπιστή 
Στέφανο Βοβολίνη έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την εξό-
ντωση των ληστών. Ανέθεσαν στον ενωματάρχη Θεόδωρο 
Κάπο τη καταδίωξη του Φλώρου. Ο Κάπος έγινε ο απηνής 
και μοιραίος διώκτης του Φλώρου. Έχοντας εφοδιαστεί με 
υπερεξουσίες (όπως πληρεξουσιότητα από τη Δικαιοσύ-
νη), προχώρησε πρώτα σε συλλήψεις των συγγενών και 
των υποθαλπόντων τους ληστές ατόμων. Συνέλαβε γύρω 
στα 50 άτομα και 3 Δημάρχους. Ο κλοιός άρχισε να στε-
νεύει επικίνδυνα για τον Φλώρο, ο οποίος άρχισε να κάνει 
μοιραία λάθη. Έτσι εκτός από τη σύλληψη του Θεοδοσό-
πουλου φθάσαμε την 29η Ιανουαρίου 1913 σε συμπλοκή 
συντρόφων του με απόσπασμα, υπό τους ενωματάρχες 
Θ. Κάπο και Γ. Σπηλιόπουλο στη θέση Σκύλος στα Τοπόλια 
Παρνασσίδος. Εκεί συνελήφθησαν ο Αθαν. Ευθ. Μπετσίρος 
ή Πολύζος, η 18χρονη Βασιλική Αθ. Πανουργιά και ο Δημ. 
Καργιαμπάς (έκτακτος συνεργάτης από Δεσφίνα). 

Είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τη δράση του 
ληστή Φλώρου. Πράγματι τέλος Μαρτίου του 1913, ένα 
απόσπασμα υπό τον υπενωματάρχη Χρ. Ζώη στρίμωξε 
τον Φλώρο στου Βεληγκέκα τη βρύση (κοντά στην Πεντα-
γιού). Στη μάχη που ακολούθησε συνελήφθη ο εξάδελφος 
του ληστή Αθ. Καραγιώργος και τραυματίστηκε ελαφρά ο 
υπενωματάρχης Χρ. Ζώης. Ο Φλώρος ξέφυγε και άρχισε 
πια να μην τον χωράει ο τόπος. Σκέφθηκε λοιπόν να φύ-
γει πάλι για Αμερική, μήπως προλάβει πριν την επικήρυξη. 
Προς το παρόν όμως έπρεπε κάπου να κρυφτεί ασφαλώς, 
διότι τα λημέρια του στη Ρούμελη τα είχαν κάνει κόσκινο 
τ’ αποσπάσματα. Του λείπανε όμως χρήματα για το ταξίδι, 
έτσι ριψοκινδυνεύοντας πήγε στα Δρεστενά για να κλέψει, 
άκουσον-άκουσον την μάνα του. Πήρε το κομπόδεμα της 
γερόντισσας αλλά έγινε αντιληπτός στο σκοτάδι από τους 
χωροφύλακες. Κατέφυγε διωκόμενος στο καμπαναριό του 
χωριού και είδε και έπαθε για να ξεφύγει. Έτσι τράβηξε 
νότια για να περάσει αντίπερα στο Μωριά. Έφθασε στο 
Μοναστηράκι Δωρίδος το απόγευμα, 31 Μαρτίου 1913 
και έστειλε εμπροσθοφυλακή τον ανεψιό του Τριάντη, να 
εξασφαλίσει την ασφαλή διεκπεραίωσή του. Ο ανεψιός πέ-
ρασε την επομένη με ιστιοφόρο στον Ψαθόπυργο και με 
τραίνο έφθασε στο Λαμπίρι Αιγίου. Εκεί βρήκε το γνωστό 
τους Αργύρη Κούγια, ο οποίος πήγε με βάρκα στο Μονα-
στηράκι και έφερε κρυφά το Φλώρο στο Λαμπίρι. Ο Τριά-

ντης στις 4 Απριλίου 1913 έφυγε με τραίνο για αποστολή 
στην Αθήνα, ίσως για να βγάλει το εισιτήριο του Φλώρου 
για Αμερική (ο Φλώρος αργότερα, έλεγε ότι τον έστειλε για 
να υπηρετήσει την πατρίδα). Ταυτόχρονα, 2 Απριλίου 1913 
βγήκε η επικήρυξη 1000 δραχμών του ληστή Κωνσταντί-
νου Φλώρου. Τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν πολύ 
και δεν τον χώραγε κανένα καταφύγιο. Του Κούγια το σπίτι 
απορρίφτηκε αμέσως, οπότε εναλλακτικά κατέφυγε στα 
Μουρλά (Ροδοδάφνη), στο κτήμα του ιερέως Παπαδαδιώ-
του, στο οποίο επιστατούσε ο Μπράτσικας. Όμως και εκεί 
δεν αισθανόταν ασφαλής και μετακόμισε στις 19 Απριλίου 
1913 στο σπίτι της χήρας Ρέπα, στα Σελιανίτικα. Στο σπίτι 
δεν υπήρχε άντρας, η χήρα είχε και τρία κορίτσια ανύπα-
ντρα και λέγεται ότι ο Φλώρος έταξε γάμο σε ένα από αυτά.

Ο Τριάντης τώρα στη Αθήνα μεταμφιεζόταν για να 
μην αναγνωρισθεί την ημέρα σαν έμπορος κρεάτων και 
το βράδυ σαν ανθοπώλης. Στο αρχηγείο της Αστυνομί-
ας ήλθε μήνυμα από τον Κάπο ότι ο Τριάντης βρισκόταν 
στην Αθήνα, οπότε ανέλαβε δράση προσωπικά ο υπασπι-
στής του Αρχηγού Γκαριλιότα Στέφανος Βοβολίνης. Αυ-
τός ανακάλυψε και συνέλαβε στις 17 Απριλίου 1913 τον 
Τριάντη, ο οποίος τα …ξέρασε όλα. Μετά από αυτή την 
εξέλιξη ο Κάπος άρχισε να γαζώνει όλα τα στέκια και τους 
συνδέσμους που μάθανε από τον Τριάντη. Πήγε και ήλθε 
πολλές φορές Μωριά Ρούμελη διότι το σπίτι της χήρας 
Ρέπα (ήταν καλή κρυψώνα και είχε τη φήμη ότι εκεί δεν 
πάταγε αρσενικό) δεν ήταν στις πληροφορίες του και μο-
λονότι συνέλαβε Κούγια και Μπράτσικα δεν έβρισκε τον 
Φλώρο. Ο Φλώρος βλέποντας ότι τον πλησιάζουν επικίν-
δυνα, έστειλε μήνυμα στον Ιωάννη Τασάκο στο Μαραθιά, 
να έλθει με βάρκα να τον πάρει για Ρούμελη. Ο Τασάκος 
όμως κατέδωσε τον Φλώρο στον Θ. Κάπο ο οποίος μαζί 
με τον Γ. Σπηλιόπουλο τις πρώτες πρωινές ώρες στις 12 
Μαΐου 1913 συνέλαβε τον Φλώρο μόνο και ανυπεράσπι-
στο. Φορούσε αμερικάνικα ρούχα, ήταν έτοιμος για με-
τανάστευση. Μεταφέρθηκε σιδηροδέσμιος και κλείστηκε 
στις φυλακές Συγγρού. Στις δίκες του, που έγιναν 14 και 15 
Νοεμβρίου 1913, δικάστηκε δυο φορές σε ισόβια δεσμά 
(στο Κακουργοδικείο είχαν οριστεί τουλάχιστον 9 δίκες). 
Στην απολογία του δικαιολογήθηκε για τους δύο πρώτους 
φόνους (εν βρασμώ ακουσίως τον 1ο στο γάμο στα Δρε-
στενά και εν αμύνη -είχε μαχαιρωθεί από συγκρατούμε-
νό του- στον 2ο ), αλλά δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει το 
φόνο του Π. Ευθυμίου στου Ζωριάνου (βέβαια τον αρνή-
θηκε). Πολλάκις ανέφερε (με παράπονο για τις εφημερί-
δες) ότι δεν έκανε όσα του καταμαρτυρούσαν.

Η τελευταία λέξη του 
δράματος γράφτηκε την 
19ην Δεκεμβρίου 1923. Σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες 
του ανεψιού του στρατηγού 
Γ. Φλώρου, που μου μετέφε-
ρε ο κος Γιώργος Καρτέρης, 
εκείνη την ημέρα πήγε να 
τον δει στο κελί του ο αδελ-
φός του στρατηγός Θεμι-
στοκλής Φλώρος μετά του 
υπασπιστού του (πλησίαζαν 
βλέπετε Χριστούγεννα, που 
θέλουν τις οικογένειες μο-
νιασμένες). Εκεί μάλλον λο-
γομάχησαν (στον στρατηγό 
που του θύμισε ότι λέκιασε 
την τιμή της οικογένειας, 
απάντησε ότι βγήκε στο 
κλαρί για την τιμή της αδελφής των) και στην φόρτιση 
της στιγμής ο φυλακισμένος άρπαξε την ξιφολόγχη του 
συνοδού υπασπιστή και ξέσκισε με μανία την κοιλιά του 
μπροστά στα έκπληκτα βλέμματά των. Διακομίστηκε στο 
Πολιτικό Νοσοκομείο (σήμερα Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου Αθηναίων) αλλά δεν μπόρεσαν να τον σώσουν. 
Στην ειδησεογραφία της εποχής, απεκρύβη η επίσκεψη 
του αδελφού του στρατηγού και έμεινε ανεξιχνίαστη η 
προμήθεια του αμφίστομου μεγάλου μαχαιριού (έτσι το 
ανέφεραν στις ειδήσεις). Γράψανε για αυτοκτονία, 2 μάλι-
στα γράψανε ότι αυτοκτόνησε με δηλητήριο. Οι περιγρα-
φές όμως της πλειονότητας μιλάνε για βίαιο ξεκοίλιασμα 
και ο λογοτέχνης Άγγελος Δόξας έγραψε στην εφημερίδα 
ΠΑΤΡΙΣ δίστηλο χρονογράφημα για την αυτοκτονία του.

Αυτός ήταν ο επίλογος του διαβόητου ληστού μας 
Κωνσταντίνου Φλώρου, ενός ληστού που αφ’ ενός κατα-
τρόμαξε την κοινωνία μας την εποχή εκείνη και αφ’ ετέ-
ρου απομυθοποιήθηκε κατά τα ειωθότα στις συνειδήσεις 
πολλών φτωχών και κατατρεγμένων, που νόμισαν ότι θα 
σωθούν από μερικές γενναίες χειρονομίες του.    

(1873-1923)
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ΕΛΕ ΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Στην στήλη καταχωρούνται απόψεις αναγνωστών ή συνδρομητών, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να είναι: α) Ενυπόγραφες, 

β) Να μην είναι υβριστικού περιεχομένου και γ) Να βρίσκονται μέσα στα όρια αξιοπρέπειας της δημοσιογραφικής δεοντολογίας

ΦΩΤΟ  
ΚΟΥΙΖ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: Η φωτογραφία είναι από 
εκδρομή στο Νεραϊδάλωνο 1993 και από αριστερά προς τα δεξιά 

διακρίνουμε: 
άγνωστο, Βασίλη Θ. Καλλιαμβάκο, 
Σταύρο Αγγελόπουλο, Δημήτριο 
Αθ. Καλλιαμβάκο, Ιωάννη Παπαθε-
οδώρου, Ιωάννη Δ. Ανδρεόπουλο, 
Γεώργιο Τρίψια, Χρήστο Βελέντζα 
και Κώστα Αν. Ανδρεόπουλο. 
Η φωτογραφία είναι από το αρχείο 
Γ. Τρίψια, τον οποίο ευχαριστούμε. 

Αύγουστος Τερψιθέα 2017
Με την παρούσα μου επιστολήν θέλω να ευχαριστήσω το Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο και τον πρόεδρό του Πρεσβύτερο Κουτσιάν Χρήστον για το Κα-
νονιστικό Ατόπημα, για την αντικατάσταση του Παραιτηθέντος εκκλησιαστι-
κού Συμβούλου. Διότι παραβιάσαν την Σειρά των Αναπληρωματικών που ήταν 
εγκεκριμένη από την οικεία Μητρόπολη. Να είναι όλοι τους Χαρούμενοι για 
το έργο αυτό καθώς και οι πλάγιες Δυνάμεις που βοήθησαν στο Ατόπημα. 
Εύχομαι να έχουν Θεού φώτιση. Tους αξίζει ο έπαινος ΑΞΙΟΣ Ο ΜΙΣΘΟΣ 
ΤΟΥΣ για όλους και όλες που βρίσκονται στο Συμβούλιο Αυτό.  

Ο Εξορισθείς Αναπληρωματικός

Κουρμούσης Αθανάσιος

Τερψιθέα Αύγουστος 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
Σας καθιστώ γνωστόν ότι υπέβαλα την Παραίτησή μου από Τοπικός Σύμ-
βουλος της Κοινότητας Τερψιθέας. Ευχαριστώ όλους όσους με τίμησαν με 
την ψήφο τους. Διεπίστωσα ότι η παρουσία μου ήταν ανύπαρκτος και η Συ-
νεργασία Απούσα Εντελώς. Γι’ αυτό παραχωρώ την θέση μου στον επόμενο 
επιλαχόντα Καθ’ ότι Δεν Ανεχόμουνα να είμαι ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ… είναι 
υποτιμητικό και απαράδεκτον.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία 
την εφημερίδα της Τερψιθέας.

Ο Παραιτηθείς Σύμβουλος
Αθανάσιος Κουρμούσης

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟ 
ΣΤΑ ΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ

Αγία Σοφία 
17-9-2017

Aγ. Iωάννης 
24-6-2017

Αγία Κυριακή 
7-7-2017

Προφ. Ηλίας 
20-7-2017

Αγ. Παρασκευή 
26-7-2017
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Επαγγελματ ίες  Συγχωριανο ί  μας
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΞΙ 2109410466

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2634024194

ΑΡΒΑΝΙΤΗ Κ. ΕΛΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΗΟΥΣ 2 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6945955992

ΑΡΒΑΝΙΤΗ Ν ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ 46 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 2109640409

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 3 2103806993

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
 Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 10β 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

2109751895

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΞΙ 6974105052

ΑΥΛΟΓΗΤΟΣ Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΙΝΤΕΟ Β.ΣΟΦΙΑΣ & ΛΑΜΨΑΚΟΥ 3 2107717496

ΒΕΛΕΝΤΖΑ Χ. ΧΡΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 69 & ΑΝΙΑΝΟΣ
2105244536  
6976744731

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ 12-14 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2103453073  
6944358049

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Ν. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ 4 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2109598595

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 69 & ΑΝΙΑΝΟΣ
2105244550  
6944522827

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΣΚΟΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΙΓΙΟΥ 3 ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ 2105149100

ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
dimgolias@yahoo.gr

ALL4ONE  - 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΑΣΗ

Τιμολέοντος 17  Aθήνα 2109210188

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 6 ΑΙΓΑΛΕΩ 2105315800

ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 17 ΓΚΥΖΗ 2106433243

ΚΑΛΛΙΑΜΒΑΚΟΣ Γ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΜΑΡΜΑΡΑ 2102755381

ΚΑΛΛΙΑΜΒΑΚΟΣ Γ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Η/Υ - ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Γ.ΚΟΥΣΙΔΟΥ 52 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2107474218

ΚΑΛΛΙΑΜΒΑΚΟΣ Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ «ΕΥΡ. ΠΙΣΤΗ» ΕΡΜΟΥ 89-91 ΠΑΤΡΑ
2610278393  
6945075899

ΚΑΡΤΕΡΗ ΣΟΦΙΑ
skarteri@gmail.com

ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 94 ΠΑΤΡΑ
2610622976, 
6976798839

ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΡΑΜΝΟΥΣΙΩΝ 4 6973406264

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ»
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

6984196326,  
ΦΑΞ: 2634052629

2634053234, 
2634052629

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΦΗ ΚΑΡΤΕΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 16 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2130410317

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
www.g-kontogiannis.gr

ΑΛΚΕΤΟΥ 33 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 2107511824

ΚΟΚΚΟΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΝΙΡΒΑΝΑ 5 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2109762685

ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
gliakonis@yahoo.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Insurance Group E.E. 

ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 20
Ν. ΨΥΧΙΚΟ

2106755641 
6974477750

ΛΥΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ- ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ&  
Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 267 Ν. ΙΩΝΙΑ 2102724557

ΜΑΡΑΓΔΟΥΛΗ Δ ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 232 2108613314

ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΤΟ-ΦΑΝΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 12 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2109915702

ΜΗΛΟΥΛΗΣ Θ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΔΙΓΕΝΗ 16 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2109738664

ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗ-ΤΖΙΛΑΛΗ ΕΛΕΝΑ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
ΓΥΝ/ΛΟΓΟΣ

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25Α 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

2106401002  
6944420728

ΜΟΥΡΤΟΥ Κ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΠΛ.ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΟΝΙΩΝ  
ΠΑΤΡΑ 2610330511

ΜΠΑΚΑΛΗΣ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ 6946497614

ΜΠΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2634027534

ΜΠΑΡΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 21 ΠΑΤΡΑ
2610278248  
6932097683

ΠΑΪΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 22 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
2634022227
6944602745

ΠΑΪΣΙΟΥ- ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΤΡΕΩΣ 55 ΠΑΤΡΑ 2610222404

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 10α 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

2107485461

ΠΑΝΤΕΛΗ - ΧΟΡΜΟΒΑ ΣΟΦΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 31
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2102610676

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

ΛΕΩΦ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ 142 
ΑΧΑΡΝΑΙ

2102405150
6974994418

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 6943013252

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑ 2634053233

ΠΑΠΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Κ ΕΙΡΗΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΡΟΥΣΗΣ 19 ΧΑΡΑΥΓΗ 2109755024

ΣΕΡΕΤΗΣ Ι ΛΕΩΝΙΔΑΣ LEONIL 
HELLAS

ΙΑΤΡΙΚΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 57 
ΠΑΤΡΑ

2610425205  
2108839312

ΣΕΡΕΤΗΣ Λ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2108839312

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 4 ΚΑΛΙΘΕΑ 2109598523

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Animation 
& ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & Sound Design

ΔΑΒΑΚΗ 17 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
e-mail: sychroni@otenet.gr

2109733266, 
6930783608

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 4 ΚΑΛΙΘΕΑ 2109598523

ΣΤΑΣΙΝΟΥ Α ΜΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 103 - 105 2103632023

ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25Α 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

2106401010  
6944612162

ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΟΤΣΗ 36 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2109701094

ΤΡΙΨΙΑΣ Β. ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑ 6986870515

ΤΡΙΨΙΑΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΟΝΙΑ-ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ- ΝΟΒΑ 39 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

2634022321 
6944728221

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 19
ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙ

2109901650
6977801638

ΦΗΜΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΥΣΣΗΣ 19 ΧΑΡΑΥΓΗ 2109767788

ΦΟΥΣΕΚΗ ΖΩΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 113  
ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2109902307

ΧΕΙΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ 13 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2107792280

ΧΟΡΜΟΒΑΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ 29 6978884152

Αυτή τη φορά θα σας βάλω εύκολο θέμα. Επειδή όμως εγώ πάσχω από 
Alzheimer μπορείτε να μου θυμίσετε ποιοι ποζάρουν; πού; και πότε;

ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖ

Ο ΣΕΛΦΟΤΡΑΒΑΣ
Κρίση! μεγάλη κρίση! Κόντευα να τρελαθώ. Ούτε ένα τόσο δα παρατρά-

γουδο! Αλλά ευτυχώς έσπασε ο δαίμονας το πόδι του (μου φαίνεται ήταν 
θηλυκός δαίμονας, δηλαδή δαιμόνισσα) και βρήκα θέμα.

Τη δουλειά την ξεκίνησε ο Γιώργος ο Ορεινός (λες και οι υπόλοιποι είμα-
στε καμπίσιοι!). Αυτός ο Γιώργος μάς έχει τρελάνει. Είναι χωμένος μέχρι τα 
μπούνια μεσ’ στην τεχνολογία και όσο περνούν τα χρόνια όλο και περισσό-
τερο μας ζαλίζει με κάτι PC κάτι κεραίες κάτι Wi Fi και δεν συμμαζεύεται. 
Τώρα λοιπόν, τι του ’ρθε πάλι, προσπαθούσε να εκπαιδεύσει τον Κωτάκη 
για βοηθό του. Ο Γιώργος ήταν Αθήνα και ο Κωτάκης στο χωριό. Μη δίνετε 
σημασία η τεχνολογία μηδενίζει τις αποστάσεις και όχι μόνο… Παίρνει λοι-
πόν ο Ορεινός τον Κωτάκη στο κινητό και του λέει. — Κύττα Κωτάκη λέω 
ν’ ανοίξουμε ένα real estate. — Τι είναι τούτο, τρώγεται; — Όχι ρε συ είναι 
εμπόριο ακινήτων και αν όλα πάνε καλά θα μπούμε στο χρηματιστήριο. 

Αυτό ήταν! Ο Κωτάκης κόντευε να τρελλαθεί από τη χαρά του· διότι 
γαρ γνωστός χρηματιστηριάκιας ο Κωτάκης. Έχει παίξει και έχει παίξει με-
τοχές! Το χρηματιστήριο είναι η ζωή του! Κοιμάται και ξυπνάει με τον Dow 
Jones. — Σιγά! σιγά! του λέει ο Γιώργος. Τώρα που οι …αδυσώπητοι φίλοι 
μας οι Γερμανοί αγοράζουν μπιρ παρά την Ελλαδίτσα μας να βάλουμε και 
μεις πωλητήρια (μη χάσουμε τρομάρα μας!). — Ναι-ναι, λέει ο Κωτάκης. — 
Ωραία λοιπόν πρέπει να βγάλεις φωτογραφία το σπίτι που είναι Αλαταρών 
και Παλαμονίδας γωνία. — Έγινε boss, αμέσως. — Όχι περίμενε για καλύ-
τερα πρέπει να βγάλεις selfie δική σου με το σπίτι φόντο. Έτσι θα είσαι πιο 
πειστικός στο χρόνο, στην κατάσταση του σπιτιού και στην εγγύηση του 
πωλητή (εσένα δηλαδή). 

Πάει λοιπόν ο Κωτάκης, βάζει για σελφοκόνταρο ένα καλάμι, δένει το 
κινητό επάνω σε αυτό με ένα καναβίδι, βγάζει selfie, τίποτα όμως. Το απο-
τέλεσμα χάλια, το σπίτι ήταν κρυμμένο. Βγάζει δεύτερη, πάλι χάλια. Τότε 
αναλαμβάνει ο Γιώργος να του δίνει οδηγίες σε live σύνδεση και φωτογρά-
φηση. Αρχίζει λοιπόν ο Ορεινός. — Λίγο πιο δεξιά Κωτάκη, λίγο πιο πίσω, 
λίγο πιο βόρεια, πιο μπροστά λίγο, τώρα νοτιοδυτικά, σιρόκο, πουνέντε κ.λπ. 
κ.λπ. Ο Κωτάκης ρωτούσε: — Εδώ καλά, μήπως εδώ, τώρα πώς είναι; Σε λίγο 
ακούγεται ένα μακρόσυρτο ωωωχ! του Κωτάκη και ο Γιώργος να ρωτάει με 
αγωνία. — Κωτάκη πού είσαι τώρα, βλέπω μόνο τα κεραμίδια. Οπότε ακού-
γεται η φωνή του Κωτάκη από την άβυσσο. — Τα κεραμίδια είναι καλά, τα 
βάτα που με γρατσ’νάνε δεν είναι καλά. 

Τι είχε γίνει; Προσπαθώντας ο Κωτάκης και εκτελώντας τα παραγγέλμα-
τα του Γιώργου, έπεσε κάτω από τη μεσολαβούσα μάνδρα και την υποκεί-
μενη βατ’λιά.

Μπράβο παιδιά, ωραίο το real estate σας, καλορίζικο!
Εσείς φίλοι μου να προσέχετε τις selfies είναι επικίνδυνες!
(Πάσα ομοιότης με πρόσωπα ή καταστάσεις είναι εξεπίτηδες συμπτω-

ματική. Χα-χα Χι-χι!)
Ο σελφοδαιμόνιος ρεπόρτερ 


