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Το Δ.Σ. του Συλλόγου Τερψιθεατών, στα πλαίσια των προληπτικών μέ-
τρων προφύλαξης της δημόσιας υγείας από τον ιό COVID-19 (Κορω-

νοϊός), αναβάλλει την προγραμματισμένη για 15-3-2020 Γενική Συνέλευση 
των μελών του, για την εκλογή νέου Δ.Σ., σε νέα ημερομηνία που θα καθο-
ριστεί ανάλογα με τις εξελίξεις, και θα ανακοινωθεί. 

Μένουμε στο σπίτι μας και δεν πάμε στο χωριό μας να βάλουμε σε 
κίνδυνο τόσο τους εαυτούς μας όσο και τους ανθρώπους που αγαπάμε, 
εφαρμόζουμε τα μέτρα, δείχνουμε ατομική ευθύνη. 

Θα τα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε κι αυτήν τη δοκιμασία ώστε το 
καλοκαίρι να μη λείπει κανείς, και να βρεθούμε όλοι μαζί στον τόπο μας.

ΣΕ «ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ» ΚΑΙ 
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΚΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Σ Α Σ  Ε Υ Χ Ο Ν Τ Α Ι 
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ 
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Στολισμένο το χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά χωρίς χιόνι φέτος.

ΠΑΕΙ Ο ΠΑΛΙΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΔΕΝ ΘΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 
ΦΕΤΟΣ 

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ.

Με τον ερχομό της Μεγάλης Εβδομάδας θα ήθε-
λα να ευχηθώ σε όλους Καλό Πάσχα, με υπο-

μονή και κατάνυξη, να κάνουμε τα σπίτια μας Εκκλη-
σίες, αυτές τις δύσκολες ημέρες για την πατρίδα και 
την ορθοδοξία μας. Θα σας αναφέρω ένα κείμενο 
από τους διωγμούς της πίστης μας, που μαρτυρεί ότι 
ο Θεός δεν μας αφήνει στα δύσκολα.

Ο Χαλίφης Αλ-Χακίμ και το κλείσιμο των Ναών 
στην Αίγυπτο τον 11ο αιώνα

Ο Μουσουλμάνος Χαλίφης Αλ-Χακίμ –ο ίδιος Χαλίφης που κατέστρεψε εκ 
θεμελίων τον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, λόγος για τον οποίον το 
1095 ο Πάπας Ουρβανός Β΄ κήρυξε την Α΄ Σταυροφορία με δηλωμένο στό-
χο την αποκατάσταση της πρόσβασης των Χριστιανών στους Αγίους Τόπους, 
μέσα και γύρω από την Ιερουσαλήμ– διέταξε το κλείσιμο όλων των εκκλησιών 
και στην Αίγυπτο για εννέα χρόνια. Ήταν μια εποχή μεγάλης ταλαιπωρίας για 
όλους τους Χριστιανούς.

Μια μέρα, ο Χαλίφης περπατούσε στους δρόμους όπου ζούσαν οι Χριστια-
νοί, και μέσα από τα παράθυρά τους άκουγε φωνές από κάθε σπίτι, φωνές δο-
ξολογίας και προσευχές. Γι’ αυτόν τον λόγο διέταξε: «Ανοίξτε ξανά τις Εκκλη-
σίες τους και ας προσευχηθούν όπως τους ευχαριστεί. Ήλπιζα να κλείσω μία 
εκκλησία σε κάθε δρόμο. Αλλά σήμερα ανακάλυψα ότι όταν έβγαλα αυτό το 
διάταγμα, άνοιξε μια εκκλησία σε κάθε σπίτι».

Το παραπάνω ας μας γίνει παράδειγμα για το φετινό Πάσχα που δεν θα 
πάμε στις Εκκλησίες μας και δεν θα βρεθούμε με τους αγαπημένους μας συγ-
γενείς και φίλους.

Με λίγη ακόμα υπομονή από όλους μας, το Πάσχα θα ξαναέρθει του χρό-
νου πιο ζωντανό και θα το γιορτάσουμε όπως αρμόζει στις παραδόσεις μας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝ. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ
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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 
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3. ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑ (Γεν. Γραµµατέας): ............................... 2109955926 ......................................... 6945337149
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7. ΓΚΟΛΙΑΣ ΑΘ. ΚΩΝ/ΝΟΣ (Βοηθός Εφόρου): ...........................2106541367 ......................................... 6972359880
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Πάνω στον Γεροντόβραχο
στου Παρνασσού τον βράχο
εκεί τον κάθε γέροντα
αφήνανε μονάχο.

Με μια κουβέρτα τύλιγε
ο γυιόκας τον πατέρα
και στο βουνό τον πήγαινε
σαν χάραζε η μέρα.

Του ’λεγε σαν τον άφηνε·
Πατέρα, ξεκουράσου,
εδώ στον Γεροντόβραχο
θα ζήσεις τα στερνά σου.

Θα έχεις την κουβέρτα σου
για σκέπασμα και στρώμα
να σου κρατάει τις βραδιές
πάντα ζεστό το σώμα.

ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΟΒΡΑΧΟ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑ
Την τετάρτη 1 Ιανουαρίου, στην πλατεία της Τερψιθέας, συγκεντρώθη-
καν όλοι οι συγχωριανοί μας, και ο πρόεδρος του τοπικού Διαμερίσμα-
τος Τερψιθέας, Σταύρος 
Αγγελόπουλος, έκοψε την 
πίτα για τον καινούριο 
χρόνο, αφού πρώτα την 
ευλόγησε ο π. Χρήστος 
Κουτσιάς. Στη συνέχεια, 
μοιράστηκε σε όλους τους 
παρευρισκόμενους και 
αντάλλαξαν ευχές!

Τις νύχτες θα σου τραγουδούν
νεράιδες με ζουρνάδες
και θα σου φέρνουν φαγητό
του Παρνασσού οι νυφάδες.

Ένας παππούς π’ αφέθηκε
από τον γιο στον βράχο,
λέει· Παιδί μου, δυό λεφτά
την προσοχή σου να ’χω.

Πώς τόλμησες, παιδάκι μου,
πού βρήκες τόσο θράσος
ν’ αφήσεις τον πατέρα σου
για ψόφο μες στο δάσος.

∆εν θέλω κανακάρη μου
να σε στενοχωρήσω,
μα την κουβέρτα που ’φερες
πρέπει να πάρεις πίσω.

Να ξέρεις θα σου χρειαστεί
σίγουρα κάποια μέρα
σαν φέρει ο δικός σου γιος
και σένα εδώ πέρα.

Τότε ο γιος, για γυρισμό
τον γέροντα θ’ αρπάξει
και θα τον έχει σπίτι του
μη βρέξει και μη στάξει.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

25η ΜΑΡΤΙΟΥ
Λόγω Κορωνοϊού, φέτος δεν επετράπη να ψαλεί επιμνημόσυνη δέη-
ση στο μνημείο των Πεσόντων Ηρώων, έτσι, ο πρόεδρος του τοπικού 
Διαμερίσματος Τερψιθέας, κ. Σταύρος Αγγελόπουλος, χωρίς την πα-
ρουσία κόσμου, τίμησε τους ήρωες που έπεσαν για την απελευθέρω-
ση της πατρίδας μας.
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Σύµφωνα µε έρευνα που δηµοσιεύθηκε στις 17 Μαρτίου στο New 

England Journal of Medicine από ερευνητές, τρεις ώρες 

εως τέσσερις ηµέρες µπορεί να αντέξει ο Κορονοϊός σε 

µία επιφάνεια, ανάλογα µε το υλικό και τις περιβαλλοντι-

κές συνθήκες, κάτι που σηµαίνει ότι µπορεί να µετα-

δοθεί σε όποιον τις αγγίζει αυτό το διάστηµα και µετά 

βάλει το χέρι στο πρόσωπο. 

Αυτό επίσης δείχνει πόσο σηµαντικό είναι να καθα-

ρίζουµε πολύ καλά µε απολυµαντικά όλες τις συσκευασίες 

που φέρνουµε σπίτι από σουπερµάρκετ, φούρνους κ.λπ. Συ-

γκεκριµένα, µε την παραπάνω  έρευνα, καταδεικνύεται ότι ο 

ιός SARS-CoV-2 επιβιώνει έως τέσσερις ώρες σε χάλκινη 

επιφάνεια, έως µία ηµέρα σε χαρτόνι και έως τρεις ηµέρες 

σε πλαστικό και ανοξείδωτο χάλυβα. Στον αέρα µπορεί να επι-

βιώσει έως και τρεις ώρες, ανάλογα τη θερµοκρασία και την υγρασία. 

Ο νέος Κορονοϊός αγαπά ιδιαίτερα τον ανοξείδωτο χάλυβα  και το πο-

λυπροπυλένιο, ένα πλαστικό υλικό µε ευρεία χρήση, σε πλαστικές συσκευα-

σίες.στα παιχνίδια και στα αυτοκίνητα.

Σε γενικές γραµµές, επισηµαίνεται οτι οι λείες επιφάνειες χωρίς πό-

ρους, όπως: τα πόµολα, τα κουµπιά ασανσέρ, τα κέρµατα, τα κινη-

τά τηλέφωνα, τα τραπέζια, τα πληκτρολόγια, τα πορτοφόλια 

µε κάρτες, τα γιαλιά οράσεως και ηλίου, τα τηλεχειριστή-

ρια, οι λαβές (πόρτα, ψυγείου, ντουλάπας, κ.λπ.), το καζα-

νάκι τουαλέτας, το ρολόϊ, οι βρύσες, οι διακόπτες, κ.λπ. 

θεωρούνται «φιλικές προς τον κορονοϊό» και χρειάζονται 

πολύ καλή απολύµανση µε τα σωστά αντισηπτικά.

Επιφάνειες µε πόρους, όπως τα χαρτονοµίσµατα, τα ρούχα 

µας, τα κλινοσκεπάσµατα, οι καναπέδες, τα µαξιλάρια.οι παντό-

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

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΚΑΙ 
ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

φλες, τα µαλλιά µας, τα χαλιά, τα µάλλινα, οι κουρτίνες, κ.λπ. δεν επι-

τρέπουν στον ιό να ζήσει για πολύ, καθώς οι µικρές τρύπες (πόροι) 

τον παγιδεύουν και εµποδίζουν τη µεταφορά του.

Οι ερευνητές είδαν επίσης ότι ο χρόνος επιβίωσης 

των Κορονοϊών γενικότερα σε ατσάλινη επιφάνεια 

µειώνεται στο µισό, αν η θερµοκρασία φτάσει 

τους 30 βαθµούς. 

Ερευνητές αναφέρουν επίσης, ότι οι Κορονοϊοί 

σκοτώνονται σε επιφάνειες που καθαρίζονται µε ουσίες 

που περιέχουν 62%-71% αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευµα) 

και 0, 5% οξυζενέ µέσα σε ένα λεπτό. 

 Η Ρέιτσελ Γκρέιαµ, επιδηµιολόγος στο Πανεπιστήµιο της Βόρειας Κα-

ρολίνας, θεωρεί ότι τα απολυµαντικά στις επιφάνειες αρχίζουν και δρουν 

στα 15 δευτερόλεπτα, όµως για να φτάσουν στον βαθµό εξουδετέρωσης 

που διαφηµίζουν στη συσκευασία, πρέπει να κάνουµε υποµονή πέντε µε 

έξι λεπτά. Ειδικά αν στον χώρο βρίσκεται κάποιος που έχει ήδη µολυνθεί 

µε τον Κορονοϊό, πρέπει οπωσδήποτε να αφήσουµε να περάσουν αυτά τα 

λεπτά πριν θεωρήσουµε ασφαλή την επιφάνεια.  Η Γκρέιαµ αναφέρει ότι 

τα περισσότερα αντισηπτικά χεριών δεν µπορούν να σκοτώσουν τον 

ιό σε επιφάνεια γιατί περιέχουν πολύ λίγο οινόπνευµα. Για αυτό 

χρειάζονται τα πιο δυνατά απολυµαντικά, ειδικά για τις φιλι-

κές επιφάνειες. 

Χαρακτηριστικά, η επιστήµονας εξηγεί ότι αν κάποιος 

αγγίξει µία µολυσµένη µε τον Κορονοϊό επιφάνεια, περίπου 

το 32% του ιού θα µπορούσε να περάσει στα χέρια του.

Οι επόµενες εβδοµάδες θα είναι κρίσιµες, γιαυτό θα 

πρέπει να τηρούµε αυστηρά τις οδηγίες του ΕΟ∆Υ.

Μένουµε σπίτι, τηρούντες τους κανόνες υγιεινής.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Στις 9 Μαρτίου 2020 η Φωτεινή ∆ηµ. Κα-
λιαµβάκου, σύζυγος του Χρήστου Λέγουρα, 
γέννησε στο Ολύµπιον Πατρών ένα υγιέστατο 
αγοράκι.

• Στις 13 Μαρτίου 2020 η Μαρία Ζυµάρη, σύ-
ζυγος του Χρήστου Θεµιστοκλή Γκολιά, γέννη-
σε στο Μαιευτήριο ΓΑΙΑ του Αµαρουσίου ένα 
υγιέστατο αγοράκι.

Η Εφηµερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

• Στις 22 Φεβρουαρίου 2020 ο ∆ηµήτριος 
Βασ. Σαλούρος και η Λευκή Γιαντσή βάφτισαν, 
στον Ι.Ν. Αγίας Σκέπης Παπάγου, το αγοράκι 
τους και το ονόµασαν Βασίλειο.

Η Εφηµερίδα εύχεται να τους ζήσει.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

ΚΗ∆ΕΙΕΣ

• Στις 22 ∆εκεµβρίου 2019 απεβίωσε στην 
Τερψιθέα η Γεωργία Παν. Γιαννακοπούλου, χήρα 
Μιχαήλ Νικ. Τριψιάνου, ετών 87. Η νεκρώσιµη 
ακολουθία εψάλη στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τερ-
ψιθέας, στις 24 ∆εκεµβρίου 2019, όπου και ετάφη.

• Στις 29 Ιανουαρίου 2020 απεβίωσε στην 
Ναύπακτο η Ελένη Μούρτου, το γένος Περικλή 
Μαραγδούλη, ετών 88. Η νεκρώσιµη ακολουθία 
ετελέσθη την εποµένη, στον Ι.Ν. Αγίας Παρα-
σκευής Ναυπάκτου όπου και ετάφη.

• Στις 30 Μαρ-
τίου 2020 απεβί-
ωσε στην Ναύπα-
κτο η Παναγιώτα, 
σύζ. Αθανασίου 
Τσαντίλη, ετών 95. 
Η νεκρώσιµη ακο-
λουθία ετελέσθη 
την εποµένη στον 
Ι.Ν. Αγ. Νικολάου 
Τερψιθέας όπου 
και ετάφη.

Η Εφηµερίδα συλλυπείται τους οικείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

• Στις 12 
Ιανουαρίου 
2020 ετε-
λέσθη στον 
Ι.Ν. Αγίου 
Ν ικολάου 
Τερψιθέας 
το  κο ινό 
4 0 ή µ ε ρ ο 
µνηµόσυνο 
του Μιχαήλ 
και της Γεωργίας Τριψιάνου.

• Στις 2 Φεβρουαρίου 2020 ετελέσθη στον 
Ι.Ν. του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου στο 
Cleverland των ΗΠΑ, το ετήσιο µνηµόσυνο 
του Νικολάου ∆ιονυσόπουλου.

• Στις 8 Μαρτίου 2020 ετελέσθη στον Ι.Ν. 
Αγίας Παρασκευής Ναυπάκτου το 40ήµερο 
µνηµόσυνο της Ελένης Μούρτου, το γένος 
Περ. Μαραγδούλη.

Η Εφηµερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο 
Θεός.

ύµφωνα µε έρευνα που δηµοσιεύθηκε στις 17 Μαρτίου στο New 

England Journal of Medicine από ερευνητές, τρεις ώρες 

εως τέσσερις ηµέρες µπορεί να αντέξει ο Κορονοϊός σε 

µία επιφάνεια, ανάλογα µε το υλικό και τις περιβαλλοντι-

Αυτό επίσης δείχνει πόσο σηµαντικό είναι να καθα-

ρίζουµε πολύ καλά µε απολυµαντικά όλες τις συσκευασίες 

που φέρνουµε σπίτι από σουπερµάρκετ, φούρνους κ.λπ. Συ-

γκεκριµένα, µε την παραπάνω  έρευνα, καταδεικνύεται ότι ο 

ιός SARS-CoV-2 επιβιώνει έως τέσσερις ώρες σε χάλκινη 

επιφάνεια, έως µία ηµέρα σε χαρτόνι και έως τρεις ηµέρες 

φλες, τα µαλλιά µας, τα χαλιά, τα µάλλινα, οι κουρτίνες, κ.λπ. δεν επι-

τρέπουν στον ιό να ζήσει για πολύ, καθώς οι µικρές τρύπες (πόροι) 

τον παγιδεύουν και εµποδίζουν τη µεταφορά του.

σκοτώνονται σε επιφάνειες που καθαρίζονται µε ουσίες 

που περιέχουν 62%-71% αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευµα) 

και 0, 5% οξυζενέ µέσα σε ένα λεπτό. 

 Η Ρέιτσελ Γκρέιαµ, επιδηµιολόγος στο Πανεπιστήµιο της Βόρειας Κα-

ρολίνας, θεωρεί ότι τα απολυµαντικά στις επιφάνειες αρχίζουν και δρουν 
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Σ τίς δύσκολες ἡµέρες πού περνάει ἡ ἀνθρωπότητα, λόγῳ τῆς ἐπιδη-
µίας τοῦ Κορονοϊοῦ, θεώρησα καλό, ἀντί ἄλλου ἄρθρου , νά κοινο-

ποιήσω στήν Ἐφηµερίδα µας µιά ἐπιστολή πρός τά πνευµατικά του 
παιδιά, τοῦ Ἱδρυτῆ καί πρώτου Καθηγουµένου τοῦ Μοναστηριοῦ 
µας Γέροντος π. Σπυρίδωνος. Πιστεύω ὅτι θά δώσει δύναµη, πα-
ρηγοριά καί κουράγιο σέ όσους τό διαβάσουν. Γράφει, λοιπόν, ὁ Γέροντας:

«Ἀγαπητά µου ἀδέλφια καί παιδιά. Ἕνας πατέρας ἦλθε στόν Χριστό 
φοβισµένος ἀπό µία ἀρρώστεια, πού εἶχε κωλύσει το κορίτσι του καί ζήτη-
σε ἀπό τόν Χριστό βοήθεια. Καί ὁ Χριστός τοῦ ἀπάντησε, µέ βεβαιότητα, 
λέγοντάς του: «Μη φοβοῦ, µόνον πίστευε καί σωθήσεται» (Λουκ. 8, 50).

Ἡ φωνή και τά λόγια τοῦ Χριστοῦ εἶναι διαχρονικά καί τά λέει διαρκῶς σέ ὅλους 
µας. Μή φοβᾶσαι, µόνο πίστευε. Καί θά σωθεῖς κι ἐσύ καί οἱ δικοί σου.

Τά ἀντ ίθετα µᾶς λέει ὁ ἐξουσιαστής καί ἄρχων τοῦ αἰῶνος τού-
του καί ὅλοι ὅσοι ἔχουν πάρει τήν ἐξουσία ἀπό αὐτόν. Προσπα-
θοῦν ὅλοι αὐτοί, νά µᾶς ἀποµακρύνουν ἀπό τήν πίστη καί νά µᾶς 
τροµοκρατήσουν. Νά φοβώµαστε. Νά ἀπελπιζόµαστε. Νά κλεινόµαστε 
στόν ἑαυτό µας καί στόν φόβο µας. Μή, παιδιά µου ἀγαπητά. Μή δέχεσθε νά 
σᾶς φοβίζουν καί νά σᾶς τροµοκρατοῦν.

Ὅταν ἤµουν ἀξιωµατικός στόν στρατό, µᾶς δίδασκαν νά διδάσκουµε τούς µα-
θητές µας, ὅτι ἄν θέλουµε νά νικήσουµε τόν ὁποιονδήποτε, πρῶτα νά προσπαθοῦµε 
νά τόν φοβίσουµε καί νά τόν τροµοκρατήσουµε. Ἔτσι, θά τόν ὑποδουλώσουµε 
εὔκολα.

Αὐτό ἐφαρµόζει πάντοτε ὁ διάβολος καί τά ὄργανά του, µέ ἕνα σκοπό. Νά µᾶς 
ὑποδουλώσει καί νά µᾶς σπρώξει ἐκεῖ πού θέλει αὐτός. Στήν ἁµαρτία, στήν ἀπιστία καί 
στόν θάνατο τῆς ψυχῆς µας καί, γιατί ὄχι, καί στόν σωµατικό µας θάνατο.

Παιδιά µου ἀγαπητά. Σταθῆτε ὄρθιοι, γενναῖοι καί πιστοί. Καί ἀντιµετωπίστε τον, µέ 
θάρρος καί πίστη καί ἀφοβία. Γιά ὅλα νά ἐµπιστευόµαστε τόν Θεό µας καί νά τοῦ λέµε 
µέ πίστη τό «Πάτερ ἡµῶν... γεννηθήτω τό θέληµά σου». Καί νά ἡσυχάζουµε, περι-
µένοντας νά γίνει τό πάνσοφο θέληµα τοῦ Θεοῦ. Ὅποιο κι ἄν εἶναι αὐτό. Εἴτε εὐχάριστο 
εἴτε δυσάρεστο γιά µᾶς.

Νά κάνουµε, ὅ,τι κάναµε, ὅταν εἴµασταν µωρά, στήν ἀγκαλιά τῆς µητέρας µας. ∆έν 
ἀγωνιούσαµε γιά τίποτα, οὔτε φοβόµασταν. Εἴχαµε ἀπόλυτη ἐµπιστοσύνη στή µητρική 
της ἀγάπη καί ἡσυχάζαµε, ὅτι ὅλα θά τά τακτοποιήσει αὐτή, σωστά καί καλά.

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

 Ἀ������ �ν ��νοϊό � ��, 
	 �ί �οβ� 

Αὐτό νά κάνουµε καί τώρα, ἐγκαταλείποντας τή ζωή µας στά χέρια καί στήν ἀγκαλιά 
τοῦ Θεοῦ. Καί νά ἡσυχάζουµε λέγοντας: «Ἔχει ὁ Θεός, Ξέρει ὁ Θεός, ∆όξα σοι ὁ 
Θεός».

Νά κάνουµε τό σταυρό µας, νά πίνουµε τόν ἁγιασµό µας καί νά φορᾶµε Σταυρό. 
Θά ξανάλεγα, µετά ἀπό τόσα χρόνια, αὐτά πού δίδασκα ὡς ἐκπαιδευτής ἀξιωµατικός 
τοῦ στρατοῦ στούς ὑποψηφίους ἀξιωµατικούς, ὅτι ἄν θέλετε παιδιά µου ἀγαπητά, νά 

µή νικηθῆτε ἀπό τόν ἐχθρό τῆς ψυχῆς σας, µή τόν φοβᾶσθε, ἀλλά, ἀντίθετα, φοβῖστε 
τον ἐσείς, τροµοκρατῆστε τον καί σίγουρα θά τόν νικήσετε.

Ὅταν σᾶς βλέπει ἄφοβους, θαρραλέους, αἰσόδοξους, πιστούς στό Θεόν καί ὅταν 
χρησιµοποιεῖτε τά ὅπλα τῆς πίστεως, φοβᾶται και τρέµει, ὅπως λέει τό ὡραῖο ψάλ-
µα πού ψάλλουµε στήν Ἐκκλησία µας: «Κύριε, ὅπλον κατά τοῦ διαβόλου, τόν 

σταυρόν σου ἡµῖν δέδωκας, φρίττει γάρ καί τρέµει, µή φέρων καθορᾶν 
αὐτοῦ τήν δύναµιν».

Φοβῖστε τον. Κᾶντε τον νά τρέµει ἀπό τόν φόβο τοῦ Σταυροῦ, 
πού εἶναι µεγάλη δύναµη, ὅπως λέει ἡ Ἁγία Γραφή (Α΄ Κορ. 1, 18). 

Και σίγουρα θά τόν ἔχετε νικήσει, ὅπως µᾶς διαβεβαιώνει, πάλι ἡ 
Ἁγία Γραφή: «παιδιά µου εἶστε ἰσχυροί... καὶ ἔχετε νικήσει τὸν πονηρό» (Α΄ 

Ἰωάν. 2, 14).
Ἔχετε νικήσει ὄχι µόνο τόν ἀρχιπονηρό, ἀλλά καί κάθε πονηρό, πού θέλει νά 

σᾶς τροµοκρατήσει. Καί κάθε µικρό ἤ µεγάλο ἐργαλεῖο τους. Μή φοβᾶστε παιδιά 
µου ἀγαπητά. Μόνον πιστεύετε. Μη φοβᾶσθε ἀλλά φοβῖστε ἐσεῖς τό κακό.

Κάποτε ἐγράψαµε, ἐκδόσαµε καί σᾶς στείλαµε ἕνα µικρό βιβλίο µέ τόν τίτλο: 
«ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΦΟΒΑΤΑΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ». Ἴσως νά τό ἔχετε ἀκόµα. Ξαναδιαβᾶστε 

το καί πᾶρτε κουράγιο καί δύναµη Χριστοῦ. Καί ὑποµονή Χριστοῦ. Καί χαρά Χρι-
στοῦ. Καί δόξα Χριστοῦ. Χαίρετε πάντοτε ἐν Κυρίῳ. 
Νά εἶστε χαρούµενοι καί χαµογελαστοί. Χαίρετε πάντοτε ἐν Κυρίῳ. Μέ ἀγάπη Χριστοῦ 

Ὁ ἀδελφός, πνευµατικός πατέρας σας καί Γέροντάς σας 
π. Σπυρίδων»

Οἱ συµβουλές, οἱ προτροπές καί οἱ εὐχές τοῦ Γέροντά µου εἶναι καί δικές µου εὐχές 
πρός ὅλους σας. Μ’ αὐτές τίς προϋποθέσεις σᾶς εὔχοµαι καλό καί ἅγιο Πάσχα, εἴτε 
στόν Ναό τῆς Ἐνορίας σας, εἴτε στό σπίτι σας, στόν Ναό τῆς καρδιᾶς σας. 

π. Νεκτάριος

            Άγιος Νικόλαος
Στον Άη Νικόλα του χωριού μας
έχουμε περηφάνια και τιμή
γι’ αυτό θυσία κάνουμε
όλοι εμείς οι χωριανοί.

Άγιε Νικόλα του χωριού μας
με τόση ευλάβεια τρανή
όλοι σε έχουμε στον νου μας
σαν ευσεβείς χριστιανοί.

Και συ που έχεις ευσπλαχνία
στείλε μας λίγη ευλογία
να είναι όλοι οι χωριανοί σου
κάτω απ’ τη σκέπη τη δική σου.

Κάντε κουράγιο χωριανοί
θα περάσει κι αυτή η κρίση
ο Άγιος Νικόλας θα βοηθήσει
ο Κορωνοϊός το χωριό μας δεν θα αγγίξει.

ΝΙΤΣΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ-ΤΕΛΕΤΖΙ∆Η

λόγῳ τῆς ἐπιδη-
θεώρησα καλό, ἀντί ἄλλου ἄρθρου , νά κοινο-

ρηγοριά καί κουράγιο σέ όσους τό διαβάσουν. Γράφει, λοιπόν, ὁ Γέροντας:

«Ἀγαπητά µου ἀδέλφια καί παιδιά. Ἕνας πατέρας ἦλθε στόν Χριστό 
φοβισµένος ἀπό µία ἀρρώστεια, πού εἶχε κωλύσει το κορίτσι του καί ζήτη-
σε ἀπό τόν Χριστό βοήθεια. Καί ὁ Χριστός τοῦ ἀπάντησε, µέ βεβαιότητα, 

 (Λουκ. 8, 50).
Ἡ φωνή και τά λόγια τοῦ Χριστοῦ εἶναι διαχρονικά καί τά λέει διαρκῶς σέ ὅλους 

µας. Μή φοβᾶσαι, µόνο πίστευε. Καί θά σωθεῖς κι ἐσύ καί οἱ δικοί σου.

θοῦν ὅλοι αὐτοί, νά µᾶς ἀποµακρύνουν ἀπό τήν πίστη καί νά µᾶς 
τροµοκρατήσουν. Νά φοβώµαστε. Νά ἀπελπιζόµαστε. Νά κλεινόµαστε 
στόν ἑαυτό µας καί στόν φόβο µας. Μή, παιδιά µου ἀγαπητά. Μή δέχεσθε νά 

Ὅταν ἤµουν ἀξιωµατικός στόν στρατό, µᾶς δίδασκαν νά διδάσκουµε τούς µα-
θητές µας, ὅτι ἄν θέλουµε νά νικήσουµε τόν ὁποιονδήποτε, πρῶτα νά προσπαθοῦµε 
νά τόν φοβίσουµε καί νά τόν τροµοκρατήσουµε. Ἔτσι, θά τόν ὑποδουλώσουµε 

Αὐτό ἐφαρµόζει πάντοτε ὁ διάβολος καί τά ὄργανά του, µέ ἕνα σκοπό. Νά µᾶς 

Αὐτό νά κάνουµε καί τώρα, ἐγκαταλείποντας τή ζωή µας στά χέρια καί στήν ἀγκαλιά 
τοῦ Θεοῦ. Καί νά ἡσυχάζουµε λέγοντας: 
Θεός».

Νά κάνουµε τό σταυρό µας, νά πίνουµε τόν ἁγιασµό µας καί νά φορᾶµε Σταυρό. 
Θά ξανάλεγα, µετά ἀπό τόσα χρόνια, αὐτά πού δίδασκα ὡς ἐκπαιδευτής ἀξιωµατικός 
τοῦ στρατοῦ στούς ὑποψηφίους ἀξιωµατικούς, ὅτι ἄν θέλετε παιδιά µου ἀγαπητά, νά 

µή νικηθῆτε ἀπό τόν ἐχθρό τῆς ψυχῆς σας, µή τόν φοβᾶσθε, ἀλλά, ἀντίθετα, φοβῖστε 
τον ἐσείς, τροµοκρατῆστε τον καί σίγουρα θά τόν νικήσετε.

Ὅταν σᾶς βλέπει ἄφοβους, θαρραλέους, αἰσόδοξους, πιστούς στό Θεόν καί ὅταν 
χρησιµοποιεῖτε τά ὅπλα τῆς πίστεως, φοβᾶται και τρέµει, ὅπως λέει τό ὡραῖο ψάλ-
µα πού ψάλλουµε στήν Ἐκκλησία µας: 

σταυρόν σου ἡµῖν δέδωκας, φρίττει γάρ καί τρέµει, µή φέρων καθορᾶν 
αὐτοῦ τήν δύναµιν»

Και σίγουρα θά τόν ἔχετε νικήσει, ὅπως µᾶς διαβεβαιώνει, πάλι ἡ 
Ἁγία Γραφή: «παιδιά µου εἶστε ἰσχυροί... καὶ ἔχετε νικήσει τὸν πονηρό»

Ἰωάν. 2, 14).
Ἔχετε νικήσει ὄχι µόνο τόν ἀρχιπονηρό, ἀλλά καί κάθε πονηρό, πού θέλει νά 

σᾶς τροµοκρατήσει. Καί κάθε µικρό ἤ µεγάλο ἐργαλεῖο τους. Μή φοβᾶστε παιδιά 
µου ἀγαπητά. Μόνον πιστεύετε. Μη φοβᾶσθε ἀλλά φοβῖστε ἐσεῖς τό κακό.

Κάποτε ἐγράψαµε, ἐκδόσαµε καί σᾶς στείλαµε ἕνα µικρό βιβλίο µέ τόν τίτλο: 
«ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΦΟΒΑΤΑΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ»

το καί πᾶρτε κουράγιο καί δύναµη Χριστοῦ. Καί ὑποµονή Χριστοῦ. Καί χαρά Χρι-

Παιχνίδια 
απ’ τον ουρανό, 

τον ήλιο, 
τα σύννεφα, 

τη νύχτα που... 
έρχεται, 

και όλ’ αυτά με 
θέα την υπέροχη 

Τερψιθέα από 
τα Παλαιόχωρα 
(Γιαννετσέϊκα).

Το ουράνιο τόξο 
πάνω από την 

Τερψιθέα!
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Με το που άρχισε η Σαρακοστή, τελείωσαν οι Αποκρηές, έστω και υπο-
τονικές και απαγορευµένες, δεν φανταζόµασταν τί θα επακολουθού-

σε. Έτσι, είναι ανάγκη, πάλι, να γυρίσουµε σε περασµένες εποχές, σ’ εκείνες 
τις εποχές που το χωριό µας έσφυζε από ζωή, είχε παιδιά, δασκάλους, για-
τρούς, καταστήµατα, µε τις προµήθειες και το νοικοκύρεµα για τα οποία 
φρόντιζαν εκείνοι οι προκοµµένοι κάτοικοι, οι οποίοι ήταν αυτάρκεις. 

Βέβαια, τότε δεν υπήρχε ο «κορονοϊός». Υπήρχε, όµως, η ελονοσία. Σχε-
δόν όλοι οι χωριανοί µέχρι τα µέσα του περασµένου αιώνα είχαν δοκιµάσει 
τις «θέρµες» που παρουσίαζε η ελονοσία και το «κινίνο», το πικρό εκείνο 
φάρµακο, που έδιναν οι αείµνηστοι γιατροί του χωριού µας και µε δυσκολία 
το έπαιρναν τα παιδιά, αφού ήταν πολύ πικρό. Μην ξεχνάµε ότι η ελονοσία 
είχε και τα θύµατά της. Στα, δε, χρόνια της Κατοχής, έφυγαν πολλοί συγχω-
ριανοί µας από διάφορες αρρώστιες και µολύνσεις, δυσεντερίες, πνευµονί-
ες... ιλαρά τα παιδιά κ.λπ. 

Το χειµώνα προσπαθούσαν να καταπολεµήσουν τα κρυολογήµατα, από 
ελαφρά µέχρι βαριά, µε εντριβές µε πετρέλαιο, (οινόπνευµα, φυσικά, δεν 
υπήρχε), βεντούζες, ζεστά κεραµίδια. Ζέσταιναν στη φωτιά ένα κεραµίδι, 
το τύλιγαν µ’ ένα µάλλινο πανί και το τοποθετούσαν στον άρρωστο, στην 
πλάτη, στο στήθος, στη µέση, ακόµα και στα πόδια, για τα κρυοπαγήµα-
τα. Φρόντιζαν να ντύνονται µε µάλλινα ρούχα, κατασκευασµένα από µαλλιά 
προβάτων, φανέλες µάλλινες, σκελέες µάλλινες, χοντρά υφαντά ρούχα και, 
φυσικά σκεπάζονταν µε χοντρά σκεπάσµατα, υφασµένα στον αργαλειό και 
περασµένα στη νεροτριβή, τη λεγόµενη «ντριστίλα». 

Όσο για τη διατροφή, ήταν ζεστά ροφήµατα από χαµοµήλι και τσάϊ του 
βουνού και ζεστός τραχανάς, που δεν έλειπε από κανένα σπίτι, όπως και 
οι χυλοπίτες. Όλα τα υπόλοιπα τα φρόντιζε η Παναγία η Προυσιώτισσα, 
η χάρη του Άη-Νικόλα, όπως και η ευλογία του Αγίου Πολυκάρπου, του 
 οποίου το Άγιο Λείψανο έφερναν από την Αµπελακιώτισσα σε βαριές πε-
ριπτώσεις. Οι χωριανοί µας ήταν τότε βαθειά θρησκευόµενοι, πίστευαν 
ότι όλες οι δοκιµασίες µόνο µε τη βοήθεια του Θεού περνάνε. Οι για-
τροί, πολλές φορές, ετοίµαζαν οι ίδιοι κάποια φάρµακα και, φυσικά, δεν 
υπήρχαν ακόµη τα αντιβιοτικά, που, από τότε που άρχισε η χρήση τους, 
σώζουν ζωές.

Οι χωριανοί τηρούσαν τη Σαρακοστή. Αν και ο Μάρτης ήταν µήνας για 
πολλές αγροτικές εργασίες, έβρισκαν χρόνο για τα θρησκευτικά τους καθή-
κοντα. Μην ξεχνάµε ότι δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύµα τότε στο χωριό και 
όµως και στους Χαιρετισµούς και στις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδοµά-

Κορονοϊός και  Άνοιξη
δας και στην Ανάσταση, ζούσαν τις 
Άγιες Ηµέρες µε το κατανυκτκό φως 
των κεριών και των καντηλιών.

Γιόρταζαν την 25η Μαρτίου, την 
ηµέρα του Ευαγγελισµού, µε την πρέ-
πουσα εθνική υπερηφάνεια. Οι δά-
σκαλοι µε τα παιδιά φρόντιζαν ώστε 
η γιορτή, µετά την λειτουργία και την 
δοξολογία στον Άη-Νικόλα να έχει 
εθνικό παλµό, ενώ, πιο παλιά, κάποιοι 
ντύνονταν και µε φουστανέλες, όπως 
ο αείµνηστος γερο-Μαχάς και άλλοι.

Η φύση φρόντιζε να στολίζει το χωριό µας µε µύρια χρώµατα, αγριο-
λούλουδα, καταπράσινα δέντρα, που στο πυκνό φύλλωµά τους, τα χιλιάδες 
πουλιά σκόρπιζαν το τραγούδι τους, ύµνο στον Πλάστη. Με το τέλος του 
Μάρτη, τα παιδιά έβγαζαν από τα χεράκια τους τον «Μάρτη», την ασπρο-
κόκκινη κλωστή από κουρελόγνεµα 
και τον κρεµούσαν στα κλαδιά των δέ-
ντρων, να τον πάρουν τα χελιδόνια για 
τη φωλιά τους. Οι νοικοκυρές φρόντι-
ζαν την καθαριότητα του σπιτιού τους, 
να είναι όλα έτοιµα την Λαµπρή. Τε-
λειώνοντας τις λαµπροµέρες και µε τον 
ερχοµό του Μάη, η ζωή είχε µια νότα 
χαράς, η Άνοιξη τους έδινε τη ζωντά-
νια, το κέφι για να δουλέψουν τη γη, να 
χαρούν τη φύση, δεδοµένου ότι τότε 
δεν υπήρχε κλιµατική αλλαγή.

Ας ελπίσουµε ότι η φετεινή Άνοιξη, 
ίσως η πιο δύσκολη των τελευταίων 
ετών, θα φέρει και την λύση στην ταλαι-
πωρία του κορονοϊού.

«Καλό Πάσχα!»
Βασιλική Σαλούρου-Τροβά

Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου, ο Σύλλογος Τερψιθεατών έκοψε την πίτα της 
χρονιάς στο γραφείο του στην Αθήνα. Βρέθηκαν πολλοί συγχωριανοί και 
αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος. 

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
Προσφέρθηκαν πλούσια εδέσματα, καθώς και τσίπουρο Τερψιθέας.
Ακολούθως, ανακοινώθηκε ο οικονομικός απολογισμός.
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά!

Από εφημερίδα παλαιάς εποχής για την 
αντιμετώπιση, πιθανόν, της «Ισπανικής γρίππης».
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Φέτος, ο χορός του Συλλόγου μας έγινε το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου στο κέντρο ΑΓΡΙΜΙΑ. Περάσαμε υπέροχα με τα τραγούδια των Γιώργου Μπέκιου, 
Κώστα Σαφέτη και πολλών ακόμα τραγουδιστών. Στο κλαρίνο τούς συνόδεψαν οι υπέροχοι Νεκτάριος Κοκκώνης και ο Πάνος Πλαστήρας. Να είμαστε 
καλά και του χρόνου να το γιορτάσουμε!

Με μεγάλη προσέλευση γιορ-
τάστηκαν και φέτος τα «Κούλου-
μα» την Καθαρά Δευτέρα, 2 Μαρ-
τίου, στην Τερψιθέα.

Οι συγχωριανοί μας και τα 
μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου βο-
ήθησαν για να διασκεδάσει όλος 
ο κόσμος, προσφέροντας την 
πατροπαράδοτη φασουλάδα, 
χαλβάδες, τουρσιά και φυσικά τις 
υπέροχες λαγάνες. Ακολούθησε 
παραδοσιακή μουσική και χορός 
μέχρι αργά το απόγευμα!

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαρι-
στεί την Τασούλα Δρακάκη για 
το υπέροχο τουρσί που έφταιξε 
η ίδια και μας προσέφερε, καθώς 
και τον Γεώργιο Ασημακόπου-
λο που έδωσε στον Σύλλογο μία 
Δωροεπιταγή για κάλυψη μέρους 
των εξόδων της εκδήλωσης.
Και του χρόνου να είμαστε όλοι 
καλά, να γιορτάσουμε.

ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2020 ΣΤΗΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑ

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ -  ΧΟΡΟΣ
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FACE CORONAVIRUS WITH COURAGE,  
FAITH AND FEARLESSNESS

By Father Nektarios

Dear Brothers and Sisters, our Youth and Children, 
A father came to Christ for help fearful about an illness 

his daughter was dying from. And Christ replied to him 
with conviction, “Don’t be afraid, just believe and you will 
be saved.”  (Luke 8,50). 

Christ’s words are timeless and they are constantly 
repeated to us, “don’t be afraid, just believe, and you and 
your loved ones will be saved.”  

The opposite is told to us by the “leader of the century,” 
the devil and his followers.  They try to distance us from 
the Church and from our faith, and to terrorize us.  

So that we are afraid and in despair.  No, my dear chil-
dren.  Do not accept fear and terror.  In that way, the devil 
pushes you to where he wants.  To sin, to unfaithfulness, 
and to the death of your soul, and even to a physical death.  

Stand up strong and faithful.  And face every crisis with 
courage, faith and joy.  Face the all-knowing will of God, 
whether pleasant or unpleasant.  And say with fathe our 
“Pater imon”  “Our father....may thy will be done.”  And “God 
has all, God knows all, and Glory to God.”  Pray, do your 
cross, sip your Holy Water, take communion, and wear 
your cross.  Ask for help from the Virgin Mary who will pro-
tect us like our sweet mother.  These are your weapons.  

 When the devil sees you fearless, courageous, faith-
ful to God, with the weapons of your fath, he is afraid and 
shakes, as we chant in our Church.  “Our Father, as a weap-
on against the devil You gave us Your Cross.  Because the 
devil trembles with fear, unable to see His strength.”  This 
is the way you will overcome every crisis, as  the Bible says

“My childre, you are strong....and you have defeated 
the sly one”  (Α΄ John. 2,14).  With these conditions, I wish 
you a good and Holy Easter, whether in Your community 
Church, at home, or in the temple of your heart.  Be happy 
and smile.  Always be joyful to God.  With Christ’s love.  

CORONAVIRUS AND INFECTED SURFACES
By Dr. Cissie Kozoni

According to research published on March 17, 2020 in 
the New England Journal of Medicine, the coronavirus can 
live on surfaces for three to four days, depending on the 
material and the environmental conditions.  This means 
the virus can be transmitted to those that touch the sur-
fAce during this period and the  touch their face.

This indicates how important it is to clean surfaces 
with a strong disinfectant and especially packages that we 
bring home from the supermarket, the bakery, etc.  Specif-
ically, based on the above research, the virus SARS-CoV-2 
can survive p to four hours on copper surfaces, up to one 
day on cardboard cartons, and up to three days on plastic 
and stainless steel.  The virus can linger in the air for up to 
three hours depending on the temperature and humidity.   

The new coronavirus especially loves stainless steel 
and polypropylene, a common type of plastic frequently 
used in packaging, toys and automobiles.   In general, 
smooth surfaces without pores, such as doorknobs, eleva-
tor buttons, coins, cell phones, tables, keyboards, wallets 
with bank cards, eyeglasses and sunglasses, television 
controls, handles (doors, refrigerators, closets, etc), toilets, 
watches, faucets, electrical switches, etc, are all considered 
“friendly to coronavirus” and need very good disinfection 
with the appropriate antiseptics/disinfectants.  

Porous surfaces such as paper currency, clothes, bed-
ding, couches, pillows, slippers, hair, rugs, woolens, cur-
tains, etc., do not allow the virus to survive long, because 
the small holes (pores) trap it and block its transmission. 

The researchers noted that the coronavirus’ survival 
time on metal surfaces is reduced by half if the tempera-
ture reaches 30 degrees.  They also note that the virus is 
killed on surfaces that are cleaned for one minute with 

solutions that contain 62-71% ethyl alcohol and 0.5% 
peroxide.  

Dr. Rachel Graham, an epidemiologist At the University 
of North Carolina, believs that disinfectants on surfaces 
behin to work in 15 seconds, but in order to reach the 
point of neutralizing germs and bacteria as stated on their 
packaging we need to be patient for 5-6 minutes.    This 
is especially true if someone infected with the coronavi-
rus was in the space;  we must be sure to wait for these 
minutes to pass before we consider the surface safe to 
touch.   Dr. Graham notes that most hand sanitizers can-
not kill the virus on skin surfaces because they contain too 
little alcohol.   That is why strong disinfectants are neces-
sary for friendly surfaces.  Characteristically, the researcher 
explains that of someone touches a surface infected with 
coronavirus, about 32% of the virus can be transmitted to 
their hands.   (That is why hand-washing for 20 seconds 
with soap and water frequently is advised). 

During the next few weeks, it is crucial to strictly follow 
the directions of the EODY (in Greece) and the CDC (in the 
USA), and the relevant federal health and disease preven-
tion bodies in other countries.

We STAY AT HOME, and follow the hygiene rules.

CORONAVIRUS AND SPRING
By Vasiliki Salourou-Trova

With the start of Lent and the end of the subdued and 
forbidden carnival season, who knew what would follow!  
It’s time to again return to olden times, to when our vil-
lage was full of life, with children, teachers, doctors, stores, 
with supplies and household activities at a time when the 
village was self-su�cient.  Of course, there was no coro-
navirus then.  But there was malaria.  Almost all the villag-
ers experienced the hot �ashes of malaria and the bitter 
cyanide medicine precribed to combat the disease but 
di�cult for especially children  to swallow.  Let’s not for-
get that malaria also had its victims.  During the German 
occupation, we lost many fellow villagers and children to 
various diseases and infections, dysentery, pneumonia.....
measles.   In the winter, they tried to combat mild to se-
vere colds with petroleum rubs (there was no rubbing al-
cohol), cupping, hot bricks.  They would warm a brock or 
shingle on the foreplace, wrap ot in a woolen cloth, and 
then place it on the back, the chest, the waist, or even on 
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the legs of the in�rm, to allay the cold.  They dressed in 
woolen clothes made from sheepskin, and thick woolen 
under and outer wear.  They would also cover themselves 
with woolen textiles and blankets that were made on the 
loom and placed through water wringing machine called 
a “dristila.”  

As for their diet, it was hot beverages, like camomile 
and mountain tea, hot trachanas that every household 
had, and homemade hiliopites (egg noodles).   The rest 
was taken care of by the Virgin Mary Prousiorissa, the 
grace of St. Nicholas, and the blessing of St. Polykarpos, 
whose holy remains were brought to the viklage from   
The Church of Ambelokiotossa for the most severe cases.  
The villagers then were deeply religious and believed 
�rmly that all trials and tribulations could be surpassed 
only with God’s help.  The doctors themselves would 
make medicines at that time to administer to the ill, as 
of course there were no antibiotics then, that today have 
saved millions of lives.  

The villagers adhered to Lent although March was 
a busy agrarian month, and always found time for their 
religious duties.  Let’s not forget that the village had no 
electricity at that time, for the Lent liturgical services, 
salutations, Holy Week and Anastasi, where candlelights 
and moonlight were the main sources.  They also cele-
brated the 25th of March Independence Day, the day of 
Evangelismos, with the appropriate national pride.  The 
teachers and children took care of the program that took 
place after the liturgy at the Church of St. Nicholas, and 
made sure the �ags and poems of a proud nation were 
seen and heard.  Many men, such as old Machas, wore 
their foustanelles.  

Nature also festooned our village with multiple colors, 
wild�owers, deep green trees in whose thick foilage thou-
sands of birds chirped their songs, an hymn to their Maker.  

With the end of March, the children took o� the red 
and white thread they wore on theor wrists, and hung it 
on tree branches where the nightingales would use it for 
theor nests.  The housewives took care of spring cleaning 
so that everything was ready for Easter.  With the end ofe 
ster season and the coming of May, life had a note of joy.  
The spring brought the life and energy needed to work 
their land, to enjoy nature, as the  there was no climate 
change.  Let us hope that his spring, probably the most 
trying in recent years, brings us a solution to the pandemic 
of coronavirus.  “Happy Easter!” 

1.    Stay Home and away from Crowds.  No visitors or 
guests.

2.    Go to the food store or pharmacy as infrequent as 
possible, and leave quickly.

3.    Wear a mask and gloves when in public.
4.    Wash your hands frequently and keep them off 

faces.  Throw away bags, packages,   envelopes, and 
wash your hands.

5.    Remember that the virus is airborne and can travel 
up to 9 meters from a cough or sneeze.  It also lives 
on smooth surfaces for days.  

6.    Clean and sanitize surfaces frequently including 
door knobs, car door handles, gas covers, carry an-
tibacterial wipes and hand sanitizers with you wher-

HOW TO PROTECT YOUR FAMILY THIS EASTER SEASON 
ever you go and provide these to all family mem-
bers.

7.    Don’t be stupid, be safe, and don’t transmit germs to 
the vulnerable people around you, those who have 
weak lungs from smoking, those with diabetes or 
cancer, those who have heart conditions, asthma or 
doabetes, and those over 70.

8.    If you have symptoms such as fever or cough, CALL 
the doctor and hospital and follow onstructiions, do 
not just go directly.  It is important to drink hot �uids 
every 20 minites to prevent the mucus from thicken-
ing and �lling the lungs.

9.    Do not go to public gatherings, the internet allows 
us to attend most of these on-line, try having a party 
on the zoom app, skype/viber/messenger/facetime 
with relatives and friends,  attend church virtually.  

10.   The faster this will go away if we follow the above 
and listen to what the science is telling us.  There 
is currently no vaccine (18 months would be the 
soonest), and this is NOT just the �u.  Be smart and 
safe, stay well.  It is all our responsibility.

Happy And Healthy Easter to you,  
your families and communities.

From the Editor of the English Page
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Επαγγελματ ίες  Συγχωριανο ί  μας
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ − ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑ

263405311, 
6979209538

ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2634024194

ΑΡΒΑΝΙΤΗ Κ. ΕΛΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΗΟΥΣ 2 ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6945955992

ΑΡΒΑΝΙΤΗ Ν ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ 46 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 2109640409

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 3 2103806993

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ
 Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 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 ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΥΡΥ∆ΙΚΗΣ 4 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2109598595

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 69 & ΑΝΙΑΝΟΣ
2105244550  
6944522827

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΙΣΚΟΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΙΓΙΟΥ 3 ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ 2105149100

ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ «ΕΝ ΠΛΩ»
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 60Α
(ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΤΡΑΣ)

2610424319
6934912278

ΓΚΟΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
dimgolias@yahoo.gr

ALL4ONE  − 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΑΣΗ

Τιµολέοντος 17  Aθήνα 2109210188

∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 6 ΑΙΓΑΛΕΩ 2105315800

ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 17 ΓΚΥΖΗ 2106433243

ΚΑΛΛΙΑΜΒΑΚΟΣ Γ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΜΑΡΜΑΡΑ 2102755381

ΚΑΛΛΙΑΜΒΑΚΟΣ Λ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 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

ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ»
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

6984196326, 
ΦΑΞ: 2634052629

2634053234, 
2634052629

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΦΗ ΚΑΡΤΕΣ−ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ 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. 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 92, 15126
ΜΑΡΟΥΣΙ

2106755641 
6974477750

ΛΥΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ− ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ& 
Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 267 Ν. ΙΩΝΙΑ

2102724557

ΜΑΡΑΓ∆ΟΥΛΗ ∆ ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 232 2108613314

ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΤΟ−ΦΑΝΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 12 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

2109915702

ΜΗΛΟΥΛΗΣ Θ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ∆ΙΓΕΝΗ 16 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2109738664

ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗ−ΤΖΙΛΑΛΗ ΕΛΕΝΑ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
ΓΥΝ/ΛΟΓΟΣ

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25Α 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

2106401002  
6944420728

ΜΟΥΡΤΟΥ Κ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ
ΠΛ.ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΟΝΙΩΝ  
ΠΑΤΡΑ

2610330511

ΜΠΑΚΑΛΗΣ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ 6946497614

ΜΠΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2634027534

ΜΠΑΡΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 21 ΠΑΤΡΑ
2610278248  
6932097683

ΠΑΪΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ − ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ 22 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
2634022227
6944602745

ΠΑΪΣΙΟΥ− ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΤΡΕΩΣ 55 ΠΑΤΡΑ 2610222404

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 10α 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

2107485461

ΠΑΝΤΕΛΗ − ΧΟΡΜΟΒΑ ΣΟΦΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 31
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

2102610676

ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ−Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΠΤΥΧ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΩΦ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ 142 
ΑΧΑΡΝΑΙ

2102405150
6974994418

ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

6943013252

ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑ 2634053233

ΠΑΠΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Κ ΕΙΡΗΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΡΟΥΣΗΣ 19 ΧΑΡΑΥΓΗ 2109755024

ΣΕΡΕΤΗΣ Ι ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ LEONIL 
HELLAS

ΙΑΤΡΙΚΑ−ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙ∆Η
ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 57 
ΠΑΤΡΑ

2610425205  
2108839312

ΣΕΡΕΤΗΣ Λ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2108839312

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 4 ΚΑΛΙΘΕΑ 2109598523

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ− ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Animation 
& ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & Sound Design

∆ΑΒΑΚΗ 17 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
e−mail: sychroni@otenet.gr

2109733266, 
6930783608

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 4 ΚΑΛΙΘΕΑ 2109598523

ΣΤΑΣΙΝΟΥ Α ΜΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 103 − 105 2103632023

ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25Α 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

2106401010  
6944612162

ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΟΤΣΗ 36 ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2109701094

ΤΡΙΨΙΑΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΟΝΙΑ−ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η− 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 Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΙΝΤΖΕ 3−5 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

2634029310

ΧΕΙΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ 13 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2107792280

ΧΟΡΜΟΒΑΣ ∆. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ 29 6978884152

Μ�� �ω�ζ�ε �υς νε�ούς;ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Ο Σύλλογός μας ευχαριστεί τον συγχωριανό μας Νικόλαο Σπύρου Τσαντί-
λη για τον χρόνο και τα χρήματα που διέθεσε και φιλοτέχνησε τις κατε-
στραμμένες οδικές πινακίδες στον οδικό άξονα Λιμνίτσας-Τερψιθέας.

ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ:  Τρεις συνοµήλικοι ανα-
πολούν τις παλιές τους ηµέρες στην άκρη του προαυλίου του ∆ηµ. 
Σχολείου, περίπου το 1940. ∆ιακρίνουµε από αριστερά: Βασίλειος Κων. 
Ανδρεόπουλος, Ηλίας Χρήστου Κράρας, Θεόφιλος Σταύρου Φινινής.
Ευχαριστούµε τον Χρήστο Ηλ. Κράρα για την ευγενή παραχώρηση 
της φωτογραφίας.


