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Κρίση! Τη μάθαμε, τη ζούμε την υπομένουμε, κα-
κώς μάλλον. 
Είναι μόνο οικονομική, ή μήπως είναι και πνευ-

ματική; Αν ναι ποια ήλθε πρώτη; Νομίζω η πνευμα-
τική, διότι νομίζω ότι ζούμε στην εποχή του Homo 
Sapiens (σκεπτόμενου ανθρώπου). Έτσι λοιπόν οι οι-
κονομίες σαν δημιουργίες ανθρώπινες οδηγήθηκαν 
σε κρίση από ανθρώπινη πνευματική κρίση. Διότι 
το πνεύμα χάραξε τις οικονομικές πολιτικές και το 
πνεύμα φρόντισε για την τήρηση αυτών. Άσχετα αν 
έγινε από κάποιους εσκεμμένα κακό σχέδιο, εις βά-
ρος άλλων. Κρίση του πνεύματος είναι και αυτή. 

Πνευματική κρίση έχει ο κακός καθοδηγητής ή 
ηγέτης, πνευματική κρίση έχουν και αυτοί που εφαρ-
μόζουν ή προσπαθούν τυφλά να εφαρμόσουν τις 
κακές οικονομικές επιταγές. Κάποιοι προσπαθούν να 
μας γυρίσουν στην εποχή του Neanderthal. Κάποιοι 
δεν θέλουν να λειτουργεί το πνεύμα. Θέλουν τυφλά 
πειθήνια όργανα. Στην αχαλίνωτη προσπάθειά τους, 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ

ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2013
Την Τρίτη 13 Αυγούστου θα γίνουν οι 

αγώνες ποδοσφαίρου 1ον των μικρών (αγό-
ρια- κορίτσια) και 2ον μεγάλων τουρνουά με 
άλλα χωριά.

Την Τετάρτη 14 Αυγούστου θα διεξαχθεί 
τουρνουά 3Χ3 BASKET BALL.

Την Πέμπτη 15 Αυγούστου συμμετέχου-
με όλοι στο παραδοσιακό πανηγύρι.

Το Σάββατο 17 Αυγούστου θα γίνουν στο 
Γήπεδο τα «ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΙΑ». Την εκδήλωση 
θα καλύψει η ορχήστρα του Β. Κωστούλα, 
με τον Γιώργο Σταμούλη στο κλαρίνο και την 
Κατερίνα Καπέλη τραγούδι. Ο χορός όπως 
πάντα θα είναι ελεύθερος. Οι επαγγελματίες 
του χωριού θα πωλούν αποκλειστικά ψητά 
(κυρίως σουβλάκια) και ο Σύλλογος θα που-
λά τα ποτά - αναψυκτικά - νερά. Φυσικά δεν 
θα λείψουν οι πίτες - γλυκά κ.λπ. που θα 
προσφέρουν τα μέλη του Συλλόγου εθελο-
ντικά.

Την Κυριακή 18 Αυγούστου και ώρα 
21:00, στην πλατεία του χωριού θα γίνει η 
Ε΄ προβολή - έκθεση φωτογραφίας (με 
εμπλουτισμένη την ύλη, πάντα με την επιμέ-
λεια του Σπύρου Σκαλτσά). 

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ!

Το Κύκνειο 

Άσμα 

του Χειμώνα

καταργούν όλες 
τις πνευματικές 
και δημοκρατι-
κές κατακτήσεις, 
έχουν τσαλαπα-
τήσει κάθε έννοια 
ισότητας, διότι 
πρέπει στο φινά-
λε να ζούνε μόνο 
αυτοί. Όλοι οι άλ-
λοι, δούλοι ξεφτι-
λισμένοι. 

Δεν ξέρω πως τα φιλτράρετε αυτά πολιτικά ή 
θρησκευτικά. Δείτε την κατάσταση με την παναν-
θρώπινη λογική και ηθική. Μην ξεχνάμε ότι λεγόμα-
στε άνθρωποι διότι άνω θρώσκομεν. Δεν νομίζω ότι 
είναι ανθρώπινη αρετή, κάποιοι ολίγοι και ολίγιστοι 
να κάθονται και να συγκεντρώνουν τόσο χρήμα, που 
δεν μπορούν να το μετρήσουν και οι πολλοί που 

έχουν ιδρώσει για να βγάλουν αυτό το χρήμα, να μη 
μπορούν να ζήσουν. 

Κάτι πάει στραβά με τα οικονομικά μοντέλα που 
εφαρμόζουμε. Το παιχνίδι δεν παίζεται τίμια. Όταν το 
παιχνίδι δεν παίζεται τίμια εμείς πρέπει να παίζουμε; 
Μήπως πρέπει να απαιτήσουμε και να βάλλουμε και 
δικούς μας όρους; Όρους δικαιοσύνης; Μην σπεύσε-
τε ορισμένοι να μου πείτε ότι φταίμε, ότι ζούσαμε με 
δανεικά κ.λπ. Αυτά είναι πανανθρώπινες αδυναμίες, 
τα έκαναν και αυτοί που κερδίζουν και που θέλουν 
να κερδίζουν μόνο αυτοί. Κάποιοι θέλουν να μαζέ-
ψουν όλο τον έτοιμο σωρευμένο πλούτο. Απαγο-
ρεύουν κάθε ανάπτυξη και ας λένε το αντίθετο. Μας 
κοροϊδεύουν! 

Εντάξει κάπου βρίσκουμε το πρόβλημα, μετά τι 
κάνουμε; Εδώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα· ότι 
δεν κάνουμε τίποτα. Μάλλον ζητούνται ήρωες. Δεν 
νομίζω να έχουμε άλλες επιλογές εκτός από την 
ηρωική έξοδο.

Κρ ίση
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΕ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡ. 155/296151-20

ΙΒΑΝ: GR6001101550000015529615120

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.
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ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX  210 3822513 - E-mail:  terpsith@otenet.gr

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ ................................................ 2109969542 ................................................... 6973049067
2. ΓΚΟΛΙΑΣ ΑΘ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ................................................... 2106541637 ................................................... 6972359880
3. ΔΡΑΚΑΚΗ  Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ................................................. 2106915819 ....................................................6977611543
4. ΚΟΛΟΒΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ .................................................... 2109963981 ................................................... 6972052223
5. ΜΑΚΡΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ..................................................... 2107792292 ...................................................6946050884
6. ΜΠΑΚΑΛΗΣ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ............................................. 2107773238 ................................................... 6946497614
7. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ .............................................. 2109516297 ................................................... 6932648485
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→  ΠΕΝΘΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
Σε μεγάλο πένθος βυθίστηκε η ελληνική παροικία των ομογενών μας 

στο Τορόντο του Καναδά. Με διαφορά 10 ημερών, άφησαν ετούτο τον 
μάταιο κόσμο δύο λουλούδια της Τερψιθέας. 

Ο Χρήστος Ιω. Ανδρεόπουλος (29 Απριλίου) 
και η Αρετή Τσαντίλη - Βλογιαννίτη (8 Μαΐου). 
62 ετών νέοι, συμμαθητές στο Δημοτικό, συμ-
μαθητές και στο θάνατο. Τους έκλαψε όλη η 
ομογένεια, που συνέρευσε στις κηδείες και στα 
μνημόσυνα. Τους κλαίει και η Πατρίδα που έζησε 
κάποτε τη νιότη τους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που τους σκεπάζει, ο Μεγαλοδύναμος να τους 
αναπαύσει, να δώσει κουράγιο στους οικείους, να 
ζήσουν και να τους θυμούνται.

Με τη Κυρά του κίνησε 
από τη Βετολίστα
και για να δει τους συγγενείς 
τραβά για Βετοψίστα

Κοντοζυγώνει στο χωριό 
με το ασβεστολίθι
όμως εκείνο που θα δει 
θυμίζει παραμύθι

Κοιτάζει και το μάτι του
φεγγοβολά σα σπίθα
τρανή σα κρασοβάρελο
θωρεί μια κολοκύθα

Από το δέμα κρέμεται
και ακουμπά στο δρόμο
καθώς πηγαίνει δίπλα της
τον έφτανε στον ώμο 

Στο καφενείο του χωριού
με φουσκωμένα στήθη
δεν έκρυβε το θαυμασμό
γι’ αυτό το κολοκύθι

Το κολοκύθι αν χαθεί
δηλώνει στον Πιρδάρη
μη ψάξεις για τον ένοχο
εγώ θα το ‘χω πάρει

Του λέει και τ’ αφεντικό
που έχει το χωράφι 
πάρτο καλέ μου άνθρωπε
γιατί θα πάει στράφι

Στο δρόμο για το γυρισμό 
πάει να το φορτώσει
μα δεν μπορεί με τίποτα
μονάχο ς να σηκώσει

Γι’ αυτό πηγαίνει η κυρά
και μιά βοήθεια δίνει
με ζόρι το φορτώσανε
μα το καπό δεν κλείνει

Με ανοιγμένο το καπό
γυρνά στη Τερψιθέα
οι χωριανοί τα χάνουνε
μπροστά σε τέτοια θέα

Με καροτσάκι ειδικό
στο σπίτι το πηγαίνει
και στο κατώφλι τ’ ακουμπά
με τη ψυχή βγαλμένη

Του έβγαλε τα μάματα
και το ‘κανε πιθάρι
ο Διογένης να χωρά
μαζί με το φανάρι.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΚΟΛΟΚΥΘΙ ΓΙΓΑΝΤΑΣ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Οι βασικές οικοδομικές εργασίες στο Λαογρα-
φικό Μουσείο του χωριού τελείωσαν. Τώρα 

απομένουν οι προθήκες και εν γένει η χωροθέ-
τηση των εκθεμάτων. Η επιτροπή με επικεφαλής 
τον κο Αριστείδη Βλάχο, υπολογίζει τον Αύγου-
στο, να γίνουν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου 
πλέον Μουσείου.
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Όλοι θέλουν να δείχνουν νέοι και υγιείς, όμως οι 
κρέμες και οι θεραπείες δεν πρόκειται να βοηθή-

σουν εάν δεν ακολουθείται σωστή διατροφή. 
Υπάρχουν 11 τροφές που σίγουρα περιλαμβάνονται 

στη καθημερινή διατροφή και δεν είναι γνωστό πόσες 
βλαβερές συνέπειες μπορούν να δημιουργήσουν στον 
ανθρώπινο οργανισμό.

 1. Ζάχαρη: Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μια 
διατροφή πλούσια σε ζάχαρη, κάνει το άτομο να φαί-
νεται μεγαλύτερο. Σε όσα σημεία του σώματος υπάρ-
χει περισσότερη απ’ ότι θα έπρεπε ζάχαρη, προσκολ-
λάται στο κολλαγόνο, κάνοντας το δέρμα να φαίνεται 
άκαμπτο και σκληρό. Χάνοντας το δέρμα την ελαστι-
κότητα του, οδηγεί σε ρυτίδες.

 2. Ακόρεστα Λιπαρά: Όπως και η ζάχαρη, τα πε-
ριττά ακόρεστα λιπαρά, κάνουν το δέρμα να φαίνεται 
άκαμπτο. Τα λιπαρά αυτά (αναφέρονται και ως Trans 
fats) φράζουν και σκληραίνουν τις αρτηρίες και τα μι-
κρότερα αιμοφόρα αγγεία, με πολλά αρνητικά για τον 
οργανισμό και δυστυχώς επηρεάζουν και το δέρμα σε 
μεγάλο βαθμό. Όπως λένε και οι Άγγλοι «A moment 
on the lips, a lifetime on the hips».. 

 3. Αλάτι: Το αλάτι αφυδατώνει το σώμα. Η αφυ-
δάτωση έχει σαν κύριο σύμπτωμα την κόπωση και 
το άτομο να δείχνει κουρασμένο και χωρίς ενέργεια. 
Ακόμη, το περιττό αλάτι οδηγεί σε προβλήματα στο 
ήπαρ, προκαλεί υψηλή πίεση και επιδρά αρνητικά στον 
μεταβολισμό των οστών.

Δεν πρέπει να διαφεύγει ότι το αλάτι υπάρχει στις 
περισσότερες τροφές και δεν είναι απαραίτητο να 
προστίθεται επιπλέον.

 4. Καφές: Ο καφές και τα προϊόντα που περιέ-
χουν καφεΐνη, επίσης αφυδατώνουν με τις ίδιες συνέ-
πειες. Ο καφές μπορεί να αντικατασταθεί με φρέσκο 
χυμό από φρούτα.

 5. Γλυκίσματα: Η ζάχαρη που περιέχουν γλυκά 
και γλυκίσματα προκαλεί φλεγμονές στο δέρμα και 
προκαλεί την λεγόμενη όψη «φλοιού πορτοκαλιού».

 6. Γλυκαντικά: Τα τεχνητά γλυκαντικά και ειδικά 
εκείνα που περιέχουν ασπαρτάμη, έχουν συσχετισθεί 
με πονοκεφάλους, πόνους αρθρώσεων και αυξάνουν 
την επιθυμία για γλυκά! Μπορούν να αντικατασταθούν 

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

Τροφές που προκαλούν 
πρόωρο γήρας!!!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•  Στις 13 Μαΐου 2013 στο Νοσοκομείο του Ρίου, 

η Σταυρούλα Τρίψια - Μουλά γέννησε ένα υγιέστατο 
αγοράκι.

Στους ευτυχείς γονείς η εφημερίδα εύχεται να 
τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
•  Την Κυριακή 26 Μαΐου 2013 ο Χρήστος Ρήγας 

και η Λένα Χρ. Κράρα βάπτισαν στον Ιερό Ναό Πα-
ναγίας Γκαρικά στην Κερατέα την κόρη τους και την 
ονόμασαν Αρσινόη.

•  Ο Ανδρέας και η Λίλα Τροβά βάπτισαν στις 14 
Απριλίου στην Αγ. Φωτεινή Ν. Σμύρνης τον υιό τους 
και τον ονόμασαν Διονύσιο.

Η εφημερίδα μας εύχεται στους γονείς να τους 
ζήσει.

ΚΗΔΕΙΕΣ
•  Στις 29 Απριλίου 2013, στο Mississauga της πο-

λιτείας Ontario του Καναδά, απεβίωσε σε ηλικία 62 
ετών ο Χρήστος Ιω. Ανδρεόπουλος. Μεγάλη απώ-
λεια για την ελληνική παροικία όπως και για την γε-
νέτειρά του.

•  Στις 8 Μαΐου 2013, στο Τορόντο του Καναδά 
στην περιφέρεια Richmond hill απεβίωσε σε ηλικία 
62 ετών η Αρετή Αθ. Τσαντίλη- Βλογιαννίτη. Η νε-
κρώσιμη ακολουθία ετελέσθη στις 13 Μαΐου στον 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
•  Στις 21 Μαΐου 2013 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 

Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 6- μηνο μνημόσυνο 
του Κων/νου Ι. Σαλούρου. 

Στις 21 Μαΐου 2013 ετελέσθη στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Νικολάου Τερψιθέας το ετήσιο μνημόσυνο της 
Σοφίας Σαβ. Καρτέρη.

•  Στις 2 Ιουνίου 2013 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Ηλιούπολης, τρισάγιο στη μνήμη 
του Πολύκαρπου Μαραγδούλη, για τα τρία χρόνια 
από την τελευτή του.

•  Στις 16 Ιουνίου 2013 ετελέσθη στον Ι. Ν. Αγ. Πα - 
ντελεήμονος στο Richmond hill του Καναδά το 40-ήμε-
ρο μνημόσυνο της Αρετής Τσαντίλη-Βλογιαννίτη.

•  Στις 16 Ιουνίου 2013 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 40-ήμερο μνημόσυ-
νο της Παναγιώτας Γ. Κατσούρη.

Στις 30 Ιουνίου 2013 ετελέσθη 
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
Τερψιθέας το 40-ήμερο μνημόσυνο 
της πρεσβυτέρας Αντωνίας Θεοδο-
σίου Σκαλτσά. 

•  Στις 30 Ιουνίου 2013 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το εξάμηνο μνημόσυνο 
της Ελένης Ηλ. Κράρα γένους Ιω. Σωτηροπούλου.

Η εφημερίδα μας εύχεται στους οικείους τους 
να ζήσουν και να τους θυμούνται.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος και ενταφιάσθη 
στο κοιμητήριο Elgin mills. Κοντά της βρέθηκε, την πε-
ριέθαλψε και την κατευόδωσε ο μονάκριβος αδελφός 
της, αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Νικόλαος Τσαντίλης 
καθώς και σύσσωμη η οικογένεια του. Κουράγιο και τα 
θερμά συλλυπητήρια σε αυτόν και στην οικογένεια του.

•  Στις 9 Μαΐου 2013 απεβίωσε στη Ναύπακτο σε 
ηλικία 85 ετών η Παναγιώτα Γ. Κατσούρη. Η νεκρώ-
σιμη ακολουθία εψάλη στις 10 Μαΐου 2013 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, όπου και ετάφη.

•  Στις 23 Μαΐου 2013 απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλι-
κία 87 ετών η πρεσβυτέρα Αντωνία Θεοδοσίου Σκαλ-
τσά, γένους Βασ. Πετσίνη. Η νεκρώσιμη ακολουθία 
εψάλη την επομένη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
Τερψιθέας, όπου και ετάφη.

•  Στις  25 Ιουνίου 2013 απεβίωσε στη Ναύπακτο 
σε ηλικία 90 ετών η Βασιλική Δ. Πολυγένη γένους Κ. 
Πετροπούλου. Η νεκρώσιμη ακολουθία εψάλη την 
επομένη στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου  Κοιμητηρίου 
Ναυπάκτου, όπου και ετάφη.

•  Στις  28 Ιουνίου 2013 απεβίωσε 
στην Αθήνα σε ηλικία 82 ετών ο Βα-
σίλειος Ν. Κοϊτσάνος. Η νεκρώσιμη 
ακολουθία εψάλη την επομένη στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, 
όπου και ετάφη.

Η εφημερίδα μας συλλυπείται βαθύτατα τους οικείους.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ

 Ο Θεοδόσης Σκαλτσάς πήρε Μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών στο Χημικό Τμήμα του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, με εργασία στο Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών και συνεχίζει για Διδακτορικό στο ίδιο 
Τμήμα  και στο ίδιο Ίδρυμα.

Η εφημερίδα δίνει συγχαρητήρια και εύχεται 
καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία.

με γλυκαντικά με βάση τη Στέβια που είναι φυσικό 
προϊόν αλλά και πάλι με μέτρο.

 7. Αλκοόλ: Η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, αφυ-
δατώνει το σώμα με όλα τα αρνητικά επακόλουθα που 
αναφέρθηκαν ανωτέρω. Γενικά το αλκοόλ παχαίνει, 
αφυδατώνει και έχει αρνητικές επιδράσεις τόσο στον 
εγκέφαλο όσο και στο ήπαρ και την καρδιά. Ειδικά το 
καλοκαίρι, ο συνδυασμός του με τη ζέστη και τον ήλιο, 
μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες τόσο για τον 
οργανισμό όσο και για το δέρμα.

 8. Ενεργειακά Ποτά: Τα Energy drinks αποδυνα-
μώνουν το σμάλτο των δοντιών 8 φορές περισσότερο 
από ότι τα αναψυκτικά! Η διάβρωση αυτή είναι που 
κάνει τα δόντια να φαίνονται κιτρινισμένα και ταλαι-
πωρημένα.

 9. Υδατάνθρακες: Η υπερκατανάλωση υδαταν-
θράκων μπορεί να βλάψει το κολλαγόνο και τις ίνες 
του δέρματος.

 10. Τηγανητά: Τα τηγανητά φαγητά, συμβάλουν 
στη διάσπαση του κολλαγόνου του δέρματος, κάνο-
ντάς το σκληρό και άκαμπτο.

 11. Αναψυκτικά: Ως ένα ρόφημα πλούσιο σε ζά-
χαρη, τα αναψυκτικά αφυδατώνουν το σώμα. Ακόμη 
και τα αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη όμως περιέχουν γλυ-
καντικές ουσίες (και ορισμένα καφεΐνη) οπότε η κατα-
νάλωση τους θα πρέπει να γίνεται με μέτρο.

 
Κάτι που όλοι μπορούν να κάνουν για να βοηθή-

σουν τον οργανισμό τους να παραμένει υγιής και να 
καίει γρηγορότερα το λίπος, αλλά και το δέρμα να πα-
ραμείνει νεότερο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
είναι να πίνουν πολύ νερό.

Για παράδειγμα ένα άτομο 70 κιλών θα πρέπει να 
πίνει 2 λίτρα νερό την ημέρα τουλάχιστον. Και όταν 
λέμε 2 λίτρα νερό, δεν μεταφράζεται σε 3 καφέδες, 1 
coca cola, 1 red bull και 2 ποτηράκια νερό… Εννοούμε 
2 λίτρα καθαρό νερό την ημέρα!

Εάν μπορέσετε να το ακολουθήσετε αυτό και πα-
ράλληλα να μετριάσετε τις καταχρήσεις στα παραπά-
νω 11, θα δείτε μεγάλη διαφορά στην φυσική σας κα-
τάσταση και στην όψη του δέρματος σας. Αξίζει μια 
μικρή προσπάθεια για μια μεγάλη διαφορά!

Πώς να προστατευθείτε από τα τσιμπήματα των εντόμων
Τα κουνούπια, οι μέλισσες, οι σφήκες, τα μυρμήγκια, οι 

αράχνες είναι ένα πολύ συχνό καλοκαιρινό πρόβλημα. Ο κνη-
σμός (φαγούρα), το οίδημα και ο πόνος από τα τσιμπήματα 
εντόμων οφείλονται στο δηλητήριο και σε άλλες ουσίες που 
αφήνουν πίσω τους. Μερικές φορές υπάρχει μια καθυστερημέ-
νη αντίδραση με πρόσθετα συμπτώματα (κνίδωση, πόνος στις 
αρθρώσεις, πυρετός και πρησμένοι αδένες).

Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιδρούν ήπια, και τα δαγκώ-
ματα μπορεί να θεραπευθούν με απλή αφαίρεση του κεντριού, 
αν υπάρχει, και με πλύσιμο της περιοχής με σαπούνι και νερό. 
Μπορεί επίσης να εφαρμοσθεί τοπική κρέμα για τη φαγούρα 
και ένα κρύο επίθεμα ώστε να αποφευχθεί η διόγκωση. Μπορεί-
τε να πάρετε ένα παυσίπονο όπως παρακεταμόλη, αν χρειασθεί.

Ένας μικρός αριθμός ανθρώπων μπορεί να παρουσιάσει 
σοβαρή αντίδραση, με συμπτώματα όπως οίδημα (πρήξιμο) 
του λαιμού και των χειλιών, ναυτία, αναπνευστικά προβλήμα-
τα, λιποθυμία, ζάλη, ταχυκαρδία, σύγχυση και σοκ. Σε αυτή τη 
περίπτωση θα πρέπει να ζητήσετε ιατρική βοήθεια αμέσως. Τα 
άτομα με γνωστή έντονη αλλεργία σε τσιμπήματα εντόμων θα 
πρέπει να φέρουν μαζί τους αυτο-ενέσιμη επινεφρίνη.

Οπότε, παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους κατά τη διάρ-
κεια της αυγής και το σούρουπο, όταν τα κουνούπια είναι ενερ-
γά. Αν πρέπει να βγείτε έξω, φορέστε ρούχα με μακριά μανίκια 
και παντελόνια για να προστατεύσετε το δέρμα σας. Μπορείτε 
επίσης να χρησιμοποιήσετε εντομοαπωθητικά.

Το εντομοαπωθητικό δεν θα κρατήσει σφήκες και μέλισσες 
μακριά, οπότε το κλειδί είναι η αποφυγή τους. Μείνετε μακριά 
από κάδους σκουπιδιών, όπου οι σφήκες έχουν την τάση να 
συγκεντρώνονται. Για να αποφύγετε τις μέλισσες, να φοράτε 
ανοιχτόχρωμα ρούχα, μην χρησιμοποιείτε άρωμα και να απο-
φεύγετε τα ανθοφόρα φυτά.

Εάν μια μέλισσα ή σφήκα πετά γύρω σας, μην προσπαθή-
σετε να τη χτυπήσετε. Απότομες κινήσεις μπορεί να προκαλέ-
σουν το έντομο να σας τσιμπήσει.
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Σε μια δύσκολη εποχή, που οι άνθρωποι στηρί-
ζουν τη χαρά και την ευτυχία τους σε υλικά και 

κοσμικά πράγματα, ο Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης, ο 
Άγιος της εποχής μας, επίκαιρος σήμερα όσο ποτέ, 
μας δείχνει το δρόμο της πραγματικής χαράς και 
ευτυχίας. Αξίζει να μελετήσουμε το παρακάτω κεί-
μενο και να διδαχθούμε από τη σοφία των λόγων 
του. Μας συμβουλεύει, λοιπόν, ο Άγιος:

«Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρ-
διά, γιατί μία τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και 
τί είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού; Ασφαλώς 
τίποτα. Λέει ο Θεός γι’ αυτούς που έχουν καθαρή καρ-
διά: “Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός 
τους, κι αυτοί θα είναι λαός μου” Β΄ Κορ. 6, 16 ».

Ποιοι λοιπόν είναι οι πιο χαρούμενοι και οι πιο ευτυχισμένοι απ’ αυτούς 
τους ανθρώπους; Και από ποιό αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι; Δεν 
βρίσκονται όλα τ’ αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακά-
ριες ψυχές τους; Τί περισσότερο χρειάζονται; Τίποτα, στ’ αλήθεια, τίποτα! 
Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό: τον ίδιο το Θεό!

Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν τη χαρά και την ευτυχία 
μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο 
και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ηδονές και 
σ’ όλες τις χλιδές και ματαιότητες, που κατάληξή τους έχουν την πίκρα! 
Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας, μοιάζει με 
οικοδόμηση κτιρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύ-
ντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σωριαστεί στη γη.

Αδελφοί μου! Η χαρά και η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον 
εαυτό, και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε 

Επιμελείται ο Mοναχός της Iεράς Mονής Mεταμορφώσεως του Σωτήρος Nαυπάκτου π. Nεκτάριος Iωάννου Γκολιόπουλος

την καρδιά σας και δείτε την πνευματική της κατά-
σταση. Μήπως έχασε την αγάπη της προς το Θεό; 
Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση 
των εντολών Του; Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, 
για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς 
το Θεό και τον πλησίον; Ερευνήστε μήπως κακίες 
και πάθη γέμισαν την καρδιά σας, μήπως γλίστρησε 
αυτή σε δρόμους στραβούς και δύσβατους.

Δυστυχώς, εκείνος που παραμέλησε την καρδιά 
του, στερήθηκε όλα τ’ αγαθά κι έπεσε σε πλήθος 
κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη 
και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε 

άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε, 
τέλος, όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, που δέ-
χτηκε με το βάπτισμα, και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες, που κάνουν 
τον άνθρωπο ελεεινό και τρισάθλιο.

Αδελφοί μου! Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σ’ 
αυτή και στην άλλη ζωή. Γι’ αυτό ίδρυσε την αγία Του Εκκλησία. Για να μάς 
καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μάς αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί 
Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού.

Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της, για να μας υποδεχτεί. Άς τρέ-
ξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Άς τρέξουμε, και η Εκ-
κλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας, να μας χαρίσει την 
παρρησία προς το Θεό, να γεμίσει την καρδιά μας με χαρά, ευτυχία και 
μακαριότητα».

Με αυτές τις υπέροχες πνευματικές συμβουλές του Αγίου Νεκταρίου, 
εύχομαι σε όλους τους αναγνώστες της εφημερίδας μας ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΧΑ-
ΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.

Ο δρόμος της Χαράς και της Ευτυχίας

ΓΛΥΚΕΙΑ ΜΑΝΟΥΛΑ

23 του Μαΐου έφυγες σιγά 
κι αθόρυβα. Σιγά κι αθόρυβα 
όπως έζησες. Σιγά κι αθόρυβα 
όπως αρρώστησες. Σιγά κι αθό-
ρυβα όπως υπέμεινες. Σιγά κι αθόρυβα όπως μας 
δίδαξες. Η σεμνότητα και ταπεινότητα ήταν τα κο-
σμήματά σου. Η αγάπη, η καλοσύνη και η πραότητα 
ήταν τα προικιά σου. Με όλα αυτά πήρες άριστα στο 
ρόλο της πρεσβυτέρας και συζύγου του μακαριστού 
Παπαθεοδόση. Άξια μητέρα και σέμνωμα του πα-
τρός Κορνηλίου. Μην ανησυχείς πλέον μανούλα και 
μην πονάς άλλο για την ανθρώπινη δυστυχία. Κάνε 
υπομονή ακόμα, όπως έκανες σε όλη τη ζωή σου. 
Δεν μπορώ να σε κοροϊδέψω μάνα, τι να σου πω; 
Ότι όλα θα στρώσουν και θα ισιάσουν όπως το ήθε-
λες; Δεν ξέρω μανούλα, δεν ξέρω αν θα καταφέρω 
να τα στρώσω. Νιώθω ακόμα πιο μικρός χωρίς την 
μεγαλοσύνη σου. Πιστεύω όμως ότι και από εκεί 
ψηλά εσύ θα με βοηθάς. Εσύ μόνο να με κοιτάς 
και εγώ δεν σου χαλάω χατίρι. Καλό ταξίδι μάνα και 
ησύχασε. Αναπαύσου εν ειρήνη! 

Σπύρος Σκαλτσάς

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Οι οικογένειες Βασιλείου και Σπυρίδωνος 
Σκαλτσά καθώς και ο πατέρας Κορνήλιος 

ευχαριστούν όλους όσους συμπαραστάθηκαν 
στον πόνο, από την απώλεια της προσφιλούς 
μητέρας και γιαγιάς Αντωνίας. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Οι οικογένειες Αθανασίου Τσαντίλη, Νικο-
λάου Αθ. Τσαντίλη, Δημητρίου και Πο-

λυξένης Μπουντρούκα και Στηβ Βλογιαννίτη 
ευχαριστούν όλους όσους συμμετείχαν στο 
πένθος τους και ιδιαιτέρως τις οικογένειες: 
Καλλιαντέρη Ιωάννη, Καλλιαντέρη Δημητρίου, 
Ανδρεόπουλου Μένιου, Ανδρεόπουλου Σπύρου, 
Ανδρεοπούλου Λαμπρινής , Σμπούκη Γεωργίου, 
Μπάρου Ιωάννη, Ηλιοπούλου-Γαλάνη Κούλας, 
οικογένεια Ανδρεοπούλου Αρ. Μπέσυς - συζύ-
γου Τζετ και Ανδρεοπούλου Γεωρ. Μπέσυς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Oι οικογένειες χήρας Βασιλείου Κοϊτσάνου 
και τέκνων, ευχαριστούν όλους, όσους πα-

ρευρέθησαν και συμπαραστάθηκαν στον πόνο, 
από την απώλεια του αγαπημένου Βασίλη.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Το Δ.Σ του Συλλόγου Τερψιθεατών συλλυ-
πείται βαθύτατα τον φίλο και ακούραστο 

φύλακα των παραδόσεών μας  Σπύρο Σκαλτσά 
για το χαμό της μητέρας του Αντωνίας, καθώς 
και τον φίλο και Αντιπρόεδρο Νικόλαο Τσα-
ντίλη για την απώλεια της προσφιλούς αδελ-
φής του Αρετής.
Εύχεται και στους δύο να είναι πάντα καλά με 
τις οικογένειές τους και να τους θυμούνται.

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

ΑΠΩΛΕΙΑ
Μεγάλη η απώλεια για το Σύλλογο  και το χω-
ριό ο αιφνίδιος θάνατος του Βασιλείου Κοϊ-
τσάνου. Απλός στρατιώτης, πανταχού παρών 
ο καλόκαρδος Βασίλης, σε όλες τις εκδηλώσεις 
του Συλλόγου, συνοδευόμενος από την ερίτιμη 
σύζυγό του. Η ευθυκρισία του και η ψυχραιμία 
του υπήρξαν παροιμιώδεις. Γι αυτό τα τελευ-
ταία χρόνια ήταν αναμφισβήτητος Πρόεδρος 
στις Γενικές μας Συνελεύσεις. Η πληθωρική του 
παρουσία συμβάλλει με την απώλειά του σε 
μία μεγάλη απουσία. Ειδικά στερούμαστε και 
την ενεργή παρουσία και ευεργεσία ενός θεο-
σεβούμενου ενορίτη, του Αγίου Νικολάου και 
ειδικότερα της Αγίας Παρασκευής. Στο άξιο τέ-
κνο της Τερψιθέας ευχόμαστε να είναι ελαφρύ 
το χώμα της πατρώας γης που τον φιλοξένησε. 
Στην αξιότιμη οικογένειά του ευχόμαστε κάθε 
παρηγορία. 

Εκ μέρους του Συλλόγου 

Ο Πρόεδρος 
Χρήστος Κολοβός
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ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
Στα χωριά, ιδιαίτερα τα ορεινά, οι γιορτές και 

τα πανηγύρια, συνήθως γίνονταν το καλοκαίρι 
και, κυρίως, το Δεκαπενταύγουστο.

Στα περισσότερα χωριά γινόταν πανηγύρι, στο 
οποίο, μετά τη λειτουργία, στην Εκκλησία, όλοι οι 
χωριανοί μαζεύονταν στην πλατεία του χωριού 
και άρχιζε ο χορός. Όταν λέμε χορό, εννοούμε 
συρτό, καλαματιανό και τσάμικο, με όργανα να 
παίζουν στο κέντρο της πλατείας. Εκεί το κλα-
ρίνο, το λαούτο και, πολλές φορές και το βιολί 
έδιναν το κέφι και το πανηγύρι ήταν ένα διάλειμ-
μα για τους χωριανούς ύστερα από τη σκληρή 
δουλειά στα χωράφια.

Στο δικό μας χωριό, του οποίου η εκκλησία 
γιορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου, είναι χειμώνας και 
ίσως γι’ αυτό καθιερώνεται να γίνεται το πανηγύρι 
την ημέρα της Παναγίας, το Δεκαπενταύγουστο. 
Τότε ήταν πιο εύκολο να έρθουν και οι ξενιτε-
μένοι το καλοκαίρι. Μην ξεχνάμε ότι τα παλαιό-
τερα χρόνια δεν υπήρχε συγκοινωνία, αφού δεν 
υπήρχαν δρόμοι αμαξιτοί. Αυτοκίνητο στο χωριό 
ήρθε μετά τα μέσα του περασμένου αιώνα και, 
ακόμη αργότερα, το ηλεκτρικό ρεύμα. Όμως, οι 
χωριανοί διασκέδαζαν πολύ καλύτερα δίχως την 
προηγμένη τεχνολογία.

Σε μερικά χωριά, όπως στην Αμπελακιώτισσα 
(Κουζίτσα), οι χωριανοί γιόρταζαν στο Μοναστήρι 
και το πανηγύρι γινόταν στην πλατεία του χωριού. 
Το Μοναστήρι αυτό, σύμφωνα με την παράδοση, 
διότι τα πρώτα κείμενα δεν υπάρχουν, ιδρύθηκε, 
όπως πληροφορούμαστε από το βιβλίο του συγ-
χωριανού μας Καλλιαμβάκου, το 1455. Το βιβλίο 
αυτό κυκλοφόρησε στις αρχές του περασμένου 
αιώνα. Η σχετική παράδοση αναφέρει ότι, τότε, 
το 1455, οι Τούρ-
κοι πέταξαν όλες 
τις εικόνες από 
την Εκκλησία των 
Αμπελακίων της 
Θεσσαλίας, στον 
Πηνειό. Όμως, η 
εικόνα της Πα-
ναγίας ξαναγύρι-
σε στην Εκκλη-
σία και πάλι οι 
Τούρκοι την ξα-
ναπέταξαν στο 
ποτάμι. Ύστερα 
από αλλεπάλλη-
λες ρίψεις στον 
ποταμό, η εικό-

να βρέθηκε σ’ ένα 
δέντρο, στο σημείο 
που κτίστηκε το Μο-
ναστήρι. Σ’ αυτό το 
ιστορικό Μοναστή-
ρι βρισκόταν και το 
χέρι του Αγίου Πο-
λυκάρπου, Επισκό-
που Σμύρνης, το 
οποίο επίσης κατά 
μυθ ιστορηματ ικό 
τρόπο βρέθηκε στο 
Μοναστήρι αυτό και 
φυλασσόταν μέσα 
σε ασημένια ολοκέ-
ντητη θήκη. Όπως 
είναι γνωστό, τον πε-

ΤΑ 100 ΦΥΛΛΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΤΕΡΨΙΘΕΑ» ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να συγχαρώ τον Σύλλογο για την απρόσκοπτη και 
αδιάλειπτη έκδοση της εφημερίδας «Η Τερψιθέα», του χωριού μας. Όλα αυτά τα χρόνια πρό-

σφερε και προσφέρει αξιόλογο έργο. Όσο περνούν τα χρόνια, φαίνεται πόσο απαραίτητη είναι η 
έκδοσή της. Είναι το μόνο μέσον που συνδέει το παρελθόν με το παρόν κι ετοιμάζει το μέλλον. Η 
εφημερίδα εξασφαλίζει την επικοινωνία με τους συγχωριανούς μας και την γνωριμία των νεωτέρων 
με το χωριό μας. Σ’ αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, αποτελεί άθλο για ένα έντυπο να παρουσιάζει 
μια διαδρομή ενός τετάρτου του αιώνα και να γιορτάζει τα 100 φύλλα του.

Η μετρημένη, πολιτισμένη και διαφωτιστική ειδησεογραφία, καθώς και η παρουσίαση των φλε-
γόντων τοπικών ζητημάτων ενημερώνει τους αναγνώστες και ωφελεί το χωριό μας.

Έτσι, για την εφημερίδα μας, οι χωριανοί, ως δίκαιοι και αντικειμενικοί αναγνώστες, αισθανόμαστε 
υπερήφανοι.

Γι’ αυτό και πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους του συντελεστές της έκδοσής της, διότι πράγματι 
θεωρείται ένα από τα καλύτερα έντυπα της περιφέρειάς μας.

Εύχομαι στην «Τερψιθέα» μακροημέρευση, με πολλές επιτυχίες, μαζί με τα συγχαρητήριά μου 
και ευχές για καλό καλοκαίρι!

Βασιλική Σαλούρου -Τροβά
Χορός στην πλατεία

Το χέρι του Αγίου Πολυκάρπου

Απόλυση 15 Αυγούστου 1950

Εισαγόμενη Ορχήστρα Αύγουστος 1923

Είσοδος του Καθολικού

Η θαυματουργή εικόνα

Πάσχα 1961

Το μοναστήρι το 1955

ρασμένο χειμώνα εκλάπη και μέχρι τη στιγμή που 
γράφεται αυτό το κείμενο, δεν έχει βρεθεί. Ας 
ελπίσουμε ότι ο Άγιος Πολύκαρπος θα κάνει το 
θαύμα του και θα βρεθεί. Για την περιοχή μας, η 
χάρη Του βοηθούσε πάντα. Οι μεγαλύτεροι στην 
ηλικία χωριανοί, όσοι ζούμε ακόμη, θυμόμαστε 
πως, όταν ερχόταν το Άγιο λείψανο στο χωριό, 
όλοι πηγαίναμε να το προσκυνήσουμε. Συνήθως 
το έφερναν όταν ήταν ανομβρία ή όταν υπήρχε 
κάποια επιδημία ή κάποιος βαριά άρρωστος.

Προσπάθησα, ανεπιτυχώς, μήπως και σε κά-
ποια βιβλιοθήκη εντοπίσω αυτό το βιβλίο του 
χωριανού μας Καλλιαμβάκου, το οποίο γράφει τα 
σχετικά με το Μοναστήρι και περιέχει και πολλές 
άλλες πληροφορίες για την περιοχή μας.

Ας ευχηθούμε και το φετινό καλοκαίρι να εί-
ναι για το χωριό μας και τους χωριανούς που θα 
το επισκεφθούν, χαρούμενο και να τους δώσει 
ευχαρίστηση, ξεκούραση και, μέσα από τις ανα-
μνήσεις, αισιοδοξία για το μέλλον.

Βασιλική Σαλούρου-Τροβά

Το δυσεύρετο 
βιβλίο
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Ευτυχώς τούτο δεν το κατάργησαν. Μιλάμε για το Άγιον Πάσχα. Για την 
Ανάσταση στην οποία όλοι πιστεύουμε. Έτσι λοιπόν και φέτος οι απα-

νταχού της γης έλληνες, μαζευτήκαμε στα πατροπαράδοτα λίκνα μας, να 
γιορτάσουμε την Ανάσταση του Χριστού και δι αυτής και την δική μας ανά-
σταση. Ανάσταση από την μιζέρια που μας δέρνει. Ζωντάνεψε η Τερψιθέα 

ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η  Κ Ο Ρ Φ Η  Π Ρ Ω Τ Η

για λίγες μέρες. Όλα δούλεψαν ρολόι, ο Επιτάφιος, το Χριστός Ανέστη, η 
μαγειρίτσα, ο οβελίας, η Αγάπη… Νά ’ναι καλά ο Παπαχρήστος, οι  ψάλτες, 
οι νεωκόροι, οι μαγείρισσες και οι ψήστες που μοσχοβόλησαν τις γειτονιές. 
Μην ξεχάσω νά ’ναι καλά και οι μπουρλοτιέρηδες που σαλαγήσαν τα τσακά-
λια με τα βεγγαλικά τους. Και του χρόνου παιδιά νά ’μαστε καλά! 
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Σ το 78ο φύλλο της εφημερίδας είχα δημοσιεύσει 
ένα απόσπασμα από την εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ 

της 18ης Ιουλίου 1897, με αναφορά στον ταγματάρ-
χη Αθανάσιο Ιω. Κοκκοτάκη, που έπεσε στον Ελ-
ληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897. Από την ίδια εφη-
μερίδα αναδημοσιεύσαμε και ένα σκίτσο. Σήμερα 
σας παρουσιάζουμε μία αυθεντική φωτογραφία που 
ανακαλύψαμε, καθώς και περισσότερα στοιχεία για 
τον ήρωά μας αυτόν.

Γεννήθηκε στη Βετολίστα το 1842. Πατέρας του 
ο Ιωάννης Νικολάου Κοκκοτάκης (1819-…) και μη-
τέρα του η Γεωργία Αναγνώστου Φασίτσα (μάλλον 
από Αρτοτίνα). Παππούς του ήταν ο Νικόλαος Κοκ-
κοτάκης (1778-…), που μαζί με τ’ αδέλφια του Πέτρο 
(1789-…) και Κώστα είναι οι πρώτοι Κοκκοτάκηδες 
που βρίσκουμε αρχές του 19ου αιώνα στην Βετολί-
στα. Τα αδέλφια είχαν μεγάλη περιουσία. Ο Πέτρος 
ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία. Απ’ αυτόν ένα πα-
ρακλάδι απογόνων του ονομάστηκαν Πετρόπουλοι 
(βλέπε περισσότερα στο φύλλο 67, όπου και το οικ. 
δένδρο). Ο Νικόλαος ήταν πιο κοινωνικός και γρή-
γορα έγινε προεστός του χωριού. Στην επανάσταση 
διακρίθηκε πολεμώντας τους τουρκαλβανούς στη 
δυτική Ρούμελη. Την στρατιωτική του ιδιότητα πρέ-
πει να διατήρησε τα πρώτα χρόνια του Ελληνικού 
Κράτους. 

Το 1837-1842 έγινε ο πρώτος εκλεγμένος Δή-
μαρχος Αποδοτίας. Παιδιά του Νικολάου ήταν ο Δη-
μήτριος (1803-1891) Δήμαρχος και Βουλευτής της 
Ναυπακτίας, ο Γεώργιος (1805-1881), η Αγγελική σύ-
ζυγος Θεοδοσίου Τσιριμώκου, η αγνώστου ονόματος 
σύζυγος Γεωργίου Καλατζοπούλου και ο Ιωάννης. Ο 
Δημήτριος και ο Ιωάννης τιμήθηκαν από την πολι-
τεία σαν αξιωματικοί της Φάλαγγος. Ο Ιωάννης φοί-
τησε στο Ελληνικό Σχολείο Ναυπάκτου. Ασχολήθηκε 
γρήγορα με τα κοινά, έτσι τον συναντούμε πάρεδρο 
Βετολίστας και Δημαρχούντα το 1855 στη θέση του 
αδελφού του Δημητρίου, που έγινε Βουλευτής. Παι-
διά είχε τον Χρήστο (1840-…) Δικαστικό Γραμματέα, 
τον Νικόλαο (1851-…) Ταγματάρχη Πεζικού και τον 
Αθανάσιο ομοίως. 

Το 1861 ο Ιωάννης εγγυήθηκε για τη στρατιωτι-
κή θητεία του υιού του Αθανασίου (αν κληρωνόταν). 
Πλην όμως ο Αθανάσιος τρία χρόνια μετά (1η Αυγού-
στου 1864) παρουσιάστηκε εθελοντικά στο Πεζικό. 
Το 1866, με την Κρητική επανάσταση προσχώρησε 
σαν λοχίας στη δύναμη του στρατηγού Π. Κορωναίου 
και αποβιβάστηκε στην μεγαλόνησο. Πολεμώντας 
στην πρώτη γραμμή πληγώθηκε, οπότε επανέκαμψε 
στην Αθήνα. Σε λίγο ανέλαβε πάλι δράση προχωρώ-
ντας σε εκκαθαρίσεις ληστών στην ηπειρωτική χώρα. 
Την 28η Σεπτεμβρίου 1879 έγινε Ανθυπολοχαγός. 

Στις 24 Οκτωβρίου 1882 παντρεύτηκε την εκλε-

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩ. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ (1842-1897)
κτή της καρδιάς του Σταυρούλα Αν. 
Καρακουλάκη στον Άγιο Δημήτριο 
Ναυπάκτου (αδελφή του επίλαρ-
χου Σπύρου Καρακουλάκη (1861-
1906) που αυτοκτόνησε το 1906). 
Πέντε ημέρες μετά πήρε το βαθμό 
του Υπολοχαγού. Στις 19 Σεπτεμ-
βρίου 1888 προβιβάζεται σε λοχα-
γό ΙΙ τάξεως και στις 11 Απριλίου 
1890 σε λοχαγό Ι τάξεως. Σε λίγο 
μέσα στο 1890 και με διαφορά 4 
μηνών παίρνει τον Αργυρό και τον 
Χρυσό Σταυρό. 

Τον Μάιο του 1895 συλλαμβά-
νονται οι περιβόητοι ληστές Τσε-
κουραίοι, στη σύλληψη των οποίων 
λέγεται ότι βοήθησε και ο Αθανά-
σιος, στον Κραβασαρά (Αμφιλοχία) 
όπου υπηρετούσε. Στις 21 Οκτωβρίου 1896 ο Αθανά-
σιος προάγεται σε Ταγματάρχη. 

Την εποχή αυτή γίνεται μέλος της Εθνικής Εταιρεί-
ας. Η Εταιρεία ιδρύθηκε με προφανείς στόχους την 
άνοιξη του 1894. Μέλη αυτής στην αρχή ήταν κα-
τώτεροι αξιωματικοί, αλλά σιγά-σιγά προσχώρησαν 
και ανώτεροι όπως ο Παύλος Μελάς, Θρασύβουλος 
Μάνος, Παναγιώτης Δαγκλής κ.α. Επίλεκτα πολιτικά 
μέλη της έγιναν ο Κωστής Παλαμάς, ο Νικόλαος Πο-
λίτης, ο Νικόλαος Σβορώνος, ο Νικηφόρος Λύτρας 
κ.α. Το 1896, Διοικητής ανέλαβε ο καθηγητής, ιστορι-
κός, Σπυρίδων Λάμπρος. 

Λέγεται ότι η Ε. Εταιρεία είναι η ηθική αυτουργός 
του ατυχούς Ελληνοτουρκικού Πολέμου του 1897. 
Αυτός ο Πόλεμος έμελλε να είναι ο τελευταίος του 
ηρωικού ταγματάρχη. Ο Πόλεμος ξεκίνησε με πολύ 
κακούς οιωνούς. Οι δυνάμεις της Ηπείρου χαρακτη-
ρίστηκαν από την ασυνταξία, το αγύμναστον και την 
άθλια οικονομική υποστήριξη, που μεταφράστηκε 
σε έλλειψη υλικού ακόμα και σίτισης. 

Χαρακτηριστικά μία έκθεση αναφέρει, ότι παρου-
σιάζονταν νεοσύλλεκτοι απ’ ευθείας στο Μέτωπο μη 
λαμβάνοντες ούτε καν τον στοιχειώδη ιματισμό (κυ-
ριολεκτικά ξυπόλητα τάγματα). 
Την αρχηγία της Μεραρχίας της 
Ηπείρου ανέλαβε ο Διοικητής 
της Σχολής Ευελπίδων Θρασύ-
βουλος Μάνος, με κατανομή 
σε δύο Ταξιαρχίες. Την Α΄ Ταξι-
αρχία με Διοικητή τον Συνταγ-
ματάρχη Χρήστο Βότσαρη και 
την Β΄ με Διοικητή τον Συνταγ-
ματάρχη Κων/νο Σέχο. Στην Α΄ 
υπαγόταν το 6ο Σύνταγμα Πεζι-
κού υπό τον Ναυπάκτιο Αντισυνταγματάρχη Αλέξαν-
δρο Δράκο, που περιείχε το 2ο Τάγμα υπό τον «γεν-
ναίο και αγαθό» Ταγματάρχη Αθανάσιο Ιω. Κοκκοτά-
κη. Η έδρα του στις επιχειρήσεις ήταν η Άρτα. 

Εχθροπραξίες στην Ήπειρο είχαμε επανειλημμέ-
να από διάφορα ανταρτικά ελληνικά σώματα (μάλι-
στα τώρα προπομπός ήταν σώμα, που είχε εξοπλίσει 
ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Σκαλτσοδήμος). Η 
επίσημη έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων 
στην Ήπειρο, δόθηκε από τον Μάνο στις 6 Απριλίου. 
Ο στρατός αφού προήλασε ολίγον, έπαθε την πρώτη 
πανωλεθρία στην μάχη των Πέντε Πηγαδίων, την 
Μεγάλη Παρασκευή. στις 11 Απριλίου. Διατάχθηκε η 
πρώτη υποχώρηση και οι δυνάμεις στρατοπέδευσαν 
γύρω από την Άρτα. Μετά από λίγες ημέρες ο στρα-
τός μας ηττήθηκε στο δρόμο Χάνι Κραβασαρά- Ανώ-
γι και υποχώρησε πάλι στις 17 Απριλίου. Η Μεραρ-
χία ανασυντάχθηκε σε τρείς πλέον Ταξιαρχίες, αφού 
αντικαταστάθηκε στην Α΄ Ταξιαρχία, ο θεωρηθείς 
υπεύθυνος Συνταγματάρχης Χρ. Βότσαρης, από τον 
Συνταγματάρχη Δημ. Μπαϊρακτάρη. Οι Τούρκοι πλέ-
ον ανακαταλαμβάνουν όλες τι θέσεις των. Οι Έλληνες 
με τον Μπαϊρακτάρη προσπαθούν να διατρήσουν 
τις Τούρκικες δυνάμεις, να σπάσουν το Μέτωπό τους 

στο Γρίμποβο. Η μάχη του Γριμπόβου είναι η τελευ-
ταία μάχη, η οποία δόθηκε πριν την συνθηκολόγηση. 
Το Γρίμποβο είναι χωριό σε κάποιο ύψωμα έξω από 
την Άρτα. Εκεί από την 1η μέχρι την 3η Μαΐου δόθη-
κε μία σφοδρή μάχη, την οποία κέρδισαν οι Έλληνες, 
υποχρεώνοντας τους Τούρκους να υποχωρήσουν σε 
μετόπισθεν θέσεις. 

Όμως ο στρατός μας είχε απώλειες και ανάμεσά 
τους ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ταγματάρ-
χου Αθανασίου Κοκκοτάκη. Τραυματίσθηκε σε μία 
χαράδρα, προσπαθώντας να επαναφέρει στη γραμ-
μή του πυρός μερικούς στρατιώτες του. Ο Κοκκοτά-
κης τραυματίσθηκε στο δεξιό μηρό, φέρων διαμπε-
ρές τραύμα με κάταγμα. Αμέσως μεταφέρθηκε στην 
Άρτα. Στην Άρτα είχαν μεταβεί μαζί με τον Ερυθρό 
Σταυρό οι ξακουστοί γιατροί της Πάτρας Χρ. Κορύ-
λος και Θεοδ. Ζαΐμης (χειρουργός). Δυστυχώς δεν 
μπόρεσαν να κάνουν κάτι στον Αθανάσιο. Τότε ανέ-
λαβε ο ιατρός Μιχ. Μυλωνάς να μεταφέρει τον τραυ-
ματία στο Νοσοκομείο Ε.Ε.Σ. Κραβασαρά. Εκεί στις 3 
Μαΐου 1897 άφησε την τελευταία του πνοή ο ηρωι-
κός ταγματάρχης. Μεγάλη η απώλεια για την πατρίδα 
αλλά και για την οικογένειά του. 

Ο Αθανάσιος άφησε ορφανά 6 ανήλικα παιδιά. 
Αυτά που έμαθα είναι ο Λεωνίδας (1895-…) που έγινε 
αργότερα αντισυνταγματάρχης του Ιππικού, Η Κλεο-
πάτρα (1889-…) που έγινε δασκάλα, ο Χρήστος (1883-
…) και ο Ιωάννης (1888-…) που έγινε διπλωμάτης, Γε-
νικός Πρόξενος της χώρας μας. Είχε και ένα κοριτσάκι 
την Ελένη (1885-1887) που πέθανε νωρίς. Στον τύπο 
αρχές 20ου αιώνα συναντώ κάποιες δασκάλες επιθέ-
του Κοκκοτάκη με μικρά ονόματα Αδαμαντία, Αθηνά 
και Ισμήνη. Ίσως κάποια από αυτές να είναι κόρη του 
ταγματάρχη (η έρευνα θα το δείξει). Την οικογένεια 
πρόσεχε ο αδελφός της Σταυρούλας Κοκκοτάκη, ο 
Ναυπάκτιος επίλαρχος Σπύρος Καρακουλάκης. 

Όταν το 1906 αυτοκτόνησε ο Σπύρος, στην κη-
δεία του ο ανεψιός του Ιωάννης Αθ. Κοκκοτάκης, 
φοιτητής της Νομικής τότε, έβγαλε συγκινητικότατο 
λόγο. Αργότερα ο Ιωάννης έγινε πρέσβης και έφθασε 
στο βαθμό του Γενικού Πρόξενου. Τελευταία, τη δε-
καετία του ’70, παραθέριζε στην Τερψιθέα η σύζυγος 
του Ιωάννη, η Μερόπη, μια καλοσυνάτη και κοινωνι-
κότατη κυρία. Αν θυμάμαι καλά, η «κυρία πρέσβει-
ρα», όπως την αποκαλούσε ο αείμνηστος Ν. Γιαννό-
πουλος, ήταν η κυρία που εισήγαγε το χαρτοπαίγνιο 
«Θανάση» στην Τερψιθέα. Τελειώνοντας παραθέτω 
την κατακλείδα του αφιερώματος στον Κοκκοτάκη 
του Εθνικού Ημερολογίου 1906, του Σκόκου.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩ. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ: Γενναίος, υπε-
ρήφανος, ευγενής το φρόνημα, αγαθώτατος την 
ψυχήν, ιπποτικός τον χαρακτήρα, ουδενί ουδέποτε 
δους αφορμήν παραπόνου, εν και μόνον ιδανικόν 
είχε –την εκτέλεσιν του καθήκοντος· μίαν και μόνην 
λατρείαν– την προς την πατρίδαν ακραιφνή αγάπην, 
υπέρ ης και εθυσιάσθη.

Σπύρος Σκαλτσάς
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WHERE CAN JOY AND HAPPINESS BE FOUND? 
By Father Nektarios

In a difficult age when people measure their happi-
ness through materiial things and social acceptance, 
St. Nektarios of Aigina, the contemporary saint most 
relevant today, shows us the way To true happiness 
and real joy. It is worth our time to study the follow-
ing quote by St. Nektarios and learn from his wis-
dom. St. Nektarios advises us: 
“My brothers! Joy and happiness can only be found 
within yourselves. And God bless those that under-
stand this. Study your heart to see its true spiritual 
condition. Has your eart lst it’s love for God? Maybe 
your subconscience complains about violating or-
ders. Perhaps he accuses you of unjust actions, lies 
and neglect of the duties towards God and our 
neighbors. Research to see whether evil and neglect 
filled your hea, or perhaps your heart slipped away 
due to crooked roads and hidden. paths. Our all-mer-
ciful God wants joy and happiness for al in both this 
and the voter life. That is why he established such a 
grand church to forgive us our transgressions and 
to protect us from ourselves, and grant us blessings 
from Heaven.

With this superb spiritual advice from St. Nektar-
ios, I wish to all the readers of thE paper a good and 
joyous summer. Father Nektarios

GREEK EASTER
Thankfully, Greek Easter was not cancelled due to 
the crisis. How can one cancel the Resurrection that 
we all believe in? So this year, as in every other year, 
we traditionally gathered at our homeland village to 
celebrate the Resurrection of Christ, and through His, 
our own salvation, our own resurrection from the 
misery that besieges us. Terpsithea came alive for a 
few days, and everything evolved like clockwork – 
the Epitafios on Good Friday, Christos Anesti at mid-
night on Holy Saturday, the mageiritsa soup in the 
wee hours of the morning, and Sunday’s lamb on a 
spit after the Easter Sunday Liturgy of Love…. We are 
grateful to Papachristos, the chanters, the altar boys, 
the cooks and the barbecue team that brought such 
wonderful aromas to our neighborhood. And last 
but not least long live the captains who captivated 
the jackals with their fireworks! Looking forward to 
next year my friends, may God keep us well. 

DANCES and FESTIVALS
At villages, especially those in the mountains, holi-
days and festivals usually happened in the summer 
and particularly on the 15th of August. At most vil-

lages, festivals took place after the church liturgy. All 
the villagers would gather in the main square and the 
dancing started. When we speak of dances, we mean 
syrtos, kalamatiano, and tsamiko with musical instru-
ments playing in the center of the square. The clari-
net, the laouto, and many times, a violin gave soul 
and kefi to the festivities that were a break for the vil-
lagers after working hard in the fields. Especially in 
the case of our church that celebrates its nameday 
on the wintry 6th of December, it is understandably 
preferred to celebrate on the nameday of the Panag-
ia on the 15th of August. For in this summer period, it 
was easier for relatives and friends abroad or in urban 
areas to visit Terpsithea. Do not forget that in those 
days transportation was not easily available as roads 
to the village were not suitable for automobiles. The 
first car made its way to the villages after the 1950’s 
and electricity came to the village towards the end of 
the 1960’s. But even without advanced technology, 
the villagers celebrated even more than today. In 
some villages, such as at abelakiotissa (Kouzitsa), the 
villagers celebrated at the monastery and the festival 
took place in the village square. 

According to a book by fellow villager Kalliam-
vakou written in the beginning of the last century, 
the monastery was founded in 1455. The relevant 
passage cites that in that year, the Turks threw all the 
icons from the Church of Ambelakion of Thessalia 
into the Pineio River. But the icon of the Virgin Mary 
floated back to the church. The Turks again threw 
the icon of the Panagia into the river. After many 
repeated throws into the river, the icon was found 
by a tree, near where the monastery now stands. It 
is at this historic monastery where the hand of St. 
Polykarpos, the Bishop of Smyrna, was housed, af-
ter a similar myth tells of how the hand was found 
in a silver box with an embroidered enclosure. Last 
winter, the hand was stolen and up to the time of 
this article, has not been found. Let us hope that St. 
Polykarpos performs another of his miracles and 
finds his way back to the monastery’s treasury. The 
aura of St. Polykarpos always helped our village. The 
oldest of our villagers still remember that whenever 
the relic hand was brought to our village church, ev-
eryone came to venerate it. Usually it was brought 
at times of drought, of an epidemic or if someone 
was gravely ill. Today, the name Polykarpos and 
Polykarpia is very popular among descendants of 
Terpsithea. 

I tried unsuccessfully to locate the book by our 
fellow villager Kalliamvakos in numerous libraries. I 
will keep trying because it not only tells of the mon-
astery but also relates many other facts about our re-
gion. Let us home that this summer will be happy for 
our village and for those that visit us. May our village 
offer them a haven of joy, contentment, relaxation 
and through fond memories, may they find opti-
mism for the future. 

By Vasiliki Salourou-Trova.

CRISIS!
We learned about it, we live it, we bear it, for better 
or worse, probably for worse. Is it only economic or 
also spiritual? Which is it first? I believe the crisis is 
spiritual because we are in the Homo Sapien age 
distinguished by thinking person-mammals. Thus, 
economies that were developed by thinking humans 
and led to crisis were ruptured by a spiritual crisis. 
Because the spirit outlined our economic policies 
and our spirit led us to abide by them, regardless of 
whether austerity tactics were created intentionally 
by some privileged to burden others. This is clearly 
a spiritual crisis as well that the leaders and instruc-
tors have as well as those in charge of implementing 
a bad plan and poor prescription blindly. It is clearly 
an attempt to return us to the Neanderthal age. 

Some do not want our spirit to survive; they want 
blind docile bodies. In their rampant attempts to de-
stroy all spiritual and democratic gains, they have 
trampled on every remnant of equality and justice, 
because in they end, those elite will be the only sur-
vivors amongst the deflated slaves. 

I do not know how each reader will filter these 
words about the Greek crisis, whether politically or 
religiously. My hope is that you will see the situa-
tion humanely, logically and morally. Let us not for-
get that we are called people of higher intelligence, 
although I don’t believe this is a human virtue that 
some “few and fewer” are able to sit and amass so 
much money that they are unable to count. And at 
the same time, the masses that have sweat to own a 
small apartment for their families can no longer af-
ford even to feed them. Something has gone wrong 
with the economic models that are being imple-
mented. The game is not being played honorably 
but rather egoistically and sadistically. When fair play 
is missing, are we required to play the game? 

Perhaps it is time to demand new rules, those 
based on justice. Don’t rush to judge the Greek peo-
ple, and blame them for living beyond their means on 
credit. Consider, that much of the wealth that came 
from abroad disappeared into the pockets of the few, 
not the many that are suffering today. Are these hu-
man weaknesses conspired by those who profit and 
who want to be the only ones that profit? It is the few 
that want to gain all the now readily-available wealth 
from incoming taxes (tax wealth and civil service sala-
ries that the Greek people never saw this last century 
in the quality of state services). The few forbid any 
form of development despite claiming the opposite, 
facilitation only happens for friends of the few. Are we 
so gullible?! Somewhere the problem will be found, 
and then what? The biggest problem is that nothing 
is being done. Heroes are being sought. I don’t be-
lieve there are other options except for a heroic exit.

DON’T FORGET TO 
VISIT OUR SITE:

http://www.terpsithea.net

To view pictures, download past 
issues of the newspaper, and find 

links about our region.
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Την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013, 50 μέλη και φίλοι του Ναυπακτιακού Συν-
δέσμου Πατρών, πραγματοποίησαν ημερήσια εκδρομή στην Τερψιθέα. 

Ανάμεσά τους βρέθηκαν οι Αριστείδης, Χρήστος και Ευάγγελος αδελφοί 
Ιω. Σαλούρου (ο Αριστείδης είναι Ταμίας του Συνδέσμου). Τους επισκέπτες 
υποδέχθηκαν ο Ταμίας του Συλλόγου Τερψιθεατών Κων/νος Αρβανίτης, ο 
Πρόεδρος του χωριού Αθανάσιος Κουρμούσης. Το πρόγραμμα περιελάμ-
βανε εκκλησιασμό στον Άγιο Νικόλαο, του οποίου ο ναός ήταν  το πρώτο 
αξιοθέατο που επισκέφθηκαν. Ακολούθως …τίμησαν τα καφενεία μας και 
το Ξενοδοχείο μας, όπου γευμάτισαν. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Ηλίας 
Δημητρόπουλος, είναι αναγνωρισμένος φίλος της Τερψιθέας και κατά και-
ρούς συνεργάτης της εφημερίδας μας. Έχει και αυτός «το ιστορικό μικρό-
βιο», έχει κυκλοφορήσει αρκετά βιβλία και έχει δημοσιεύσει πάμπολλα άρ-
θρα στον τοπικό τύπο. 

Βλέπουμε στιγμιότυπα από την παραμονή στην πλατεία και την επίσκεψη 
στο Λώλο.

ΠΑΤΡΙΝΟΙ  ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ

ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
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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

Απόφαση  Συντακτικής  Επιτροπής
Από το 66ο φύλλο της Εφημερίδας στη στήλη «Ελεύθερο Βήμα» δημοσιεύονται και ορισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 
που αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου Τερψιθεατών terpsith@otenet.gr. Επίσης, η Συντακτική Επιτροπή της Εφη-
μερίδας αποφάσισε να μην δημοσιεύονται στο εξής επιστολές ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που το μέγεθός τους ξεπερνά τις 
τρεις (3) δακτυλογραφημένες σελίδες, επειδή δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στη σύνταξη της Εφημερίδας. Πιστεύουμε ότι η διατύπω-
ση γνώμης επί ενός θέματος γίνεται πιο σαφής με λιγότερα λόγια.

ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Για να αξιοποιήσουμε περισσότερο τις δυνατότητες που μας προσφέρει η νέα τεχνολογία και η ιστοσελίδα μας, μπορείτε να μας στέλνετε τις 
επιστολές σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ξεπερνούν τις 3 σελίδες μεγέθους Α4, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο e-mail που υπάρχει στο 
δικτυακό τόπο: http://www.terpsithea.net ή στέλνοντας απευθείας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: terpsith@otenet.gr

Κύριοι,
Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαρι-

στήσω θερμά τον πρόεδρο και τα μέλη του 
Συλλόγου για την αμέριστη υποστήριξη που 
παρέχετε στο ξενοδοχείο του χωριού μας.

Ανά καιρούς και εφ’ όσον, κατά την γνώμη 
μου, υπάρχει κάποιο θέμα που χρήζει δημο-
σιότητας θα σας στέλνω σχετικό δελτίο τύ-
που και εσείς παρακαλώ αξιολογήστε αν θα 
δημοσιευθεί ή όχι.

Με εκτίμηση
Βασίλης Κονιδάρης 

Σήμερα έχουμε αφιέρωμα στον Πρόεδρο του 
Συνδέσμου Ναυπακτίων, που εξέδραμε πρό-

σφατα στο χωριό μας. Ο Ηλίας Δημητρόπουλος 
είναι αξιέπαινος για την συγγραφική ασχολία, που 
επέλεξε σαν απασχόληση στη συνταξιοδότησή 
του. Μέσα σε οκτώ χρόνια εξέδωσε αυτά τα τέσ-
σερα αξιόλογα βι-
βλία. Όπως φαίνε-
ται πρέπει να είχε 
αρχίσει νωρίτερα, 
τουλάχιστον για 
την συγκέντρωση 
υλικού. Ξεχωρίζει 
το τολμηρό βιβλίο 
«Οι  Καρκαβι -
τσαίοι, ο Αντρέας 
των Λεχαινών και 
η Ναυπακτία», 
για το οποίο ο 
συγγραφέας αφιέ-

ρωσε πολλές μέρες 
έρευνας. Η έρευνα 
αυτή έδωσε πάρα 
πολλά στοιχεία για 
τους Καρκαβιτσαί-
ους, που είχαν δια-
φύγει της ιστορικής 
πένας μέχρι σή-
μερα. Πρωτότυπο 
είναι και το βιβλίο 
«Ναυπακτία και 
αεροπορία». Εδώ 
είναι φανερό, ότι 
βοήθησε πολύ στη 
συγγραφή η πρότερη υπηρεσία του συγγραφέα 
στην Πολεμική Αεροπορία. Θαυμάσιο το αποτέ-
λεσμα! Τελειώνοντας ελπίζουμε ο κύριος Ηλίας 
να συνεχίσει με την ίδια δυναμικότητα τη διαλεύ-
κανση της ιστορίας του τόπου και την ευρύτερη 
πνευματική του ενασχόληση.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΟΗλίας Δημητρόπουλος του Σταύρου και της Μαγδαληνής γεν-
νήθηκε το 1945 στο Νεόκαστρο Ναυπακτίας. Στη Ναύπακτο 

τελείωσε το εξατάξιο Γυμνάσιο και εισήχθη με εξετάσεις στην Πολε-
μική Αεροπορία (ΣΤΥΑ) τον Οκτώβριο του 1963.

Είναι παντρεμένος με τη Δήμητρα Μπαλοράχου, με την οποία απέ-
κτησαν δύο παιδιά, τη Μαγδαληνή, δασκάλα, και το Σταύρο, δικηγόρο.

Μετά την αποστρατεία του το 1998 μπήκε στο χώρο των γραμ-
μάτων με σειρά αρθρογραφίας στον τοπικό τύπο, στις αεροπορικές 
εκδόσεις και στο περιοδικό «η δάφνη» και ‘’Αχαϊκά’’.

Είναι Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ναυπακτιακών Μελετών 
(Ε.ΝΑ.Μ.), μέλος του Πνευματικού Ομίλου Δαφνιωτών Ναυπακτίας, 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Ναυπακτίων Πάτρας «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΣ» και Διευθυντής της εφημερίδας του Συνδέσμου «ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΗ ΦΩΝΗ» από το 2001.

Έργα του συγγραφέα:

1.   Το Βιβλίο του Νιόκαστρου Ναυπακτίας, 
Δεκέμβριος 2000.

2.  Μαρτυρίες 1941-1945. Αιχμάλωτοι στην Ελ-
Ντάμπα της Αφρικής, 2002

3.  Οι Καρκαβιτσαίοι, ο Avτρέας των Λεχαι-
νών και η Ναυπακτία, Απρίλιος 2005.

4. Ναυπακτία και Αεροπορία, 2008.

Εργασίες - Δοκίμια:

• Παγκόσμια συνωμοσία πάνω στο Βαλκάνια. 
• Οξυρύγχειοι πάπυροι.
•  Ο Μεγάλος αδελφός του Τζώρτζ Όργουελ και η σημερινή πραγματικότητα.
• Η αποκλείστρα “Παλιοκάστελα” στο Νιόκαστρο Ναυπακτίας.
• Η Ναύπακτος στη Β΄ Ενετοκρατία.
• Ο Νιοκαστρίτης αγωνιστής του 1821 Ραφτογιώργος.
• Γεώργιος Τζαρκοβίτσας. Ένας Σουλιώτης στη Στύλια Ναυπακτίας.
• Από το καριοφίλι του 1821 στους Ολυμπιακούς του 1896.
• Κώστας Κουκίδης. Θρύλος ή Πραγματικότητα;

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

ΟΣύλλογος προτείνει στα μέλη του και 
στους φίλους του να παραθερίσουν 

στην Τερψιθέα. Τώρα που το ξενοδοχείο είναι 
ανοικτό, μπορούν να μας συντροφέψουν και 
όσα μέλη δεν έχουν πλέον στέγη στο χωριό. 
Δεν χρειάζεται να παινευτούμε, όλοι το ξέ-
ρουν το χωριό. Όσοι δεν το ξέρουν έχουν 
την ευκαιρία να το γνωρίσουν. Τους βεβαιώ-
νουμε ότι θα τους μείνει αξέχαστο.
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Λόγω του εκατοντάφυλλου ο δαιμόνιος είχε διπλό επετειακό θέμα, αλλά δυστυχώς η τρόικα 
δεν ενέκρινε πρόσθετες σελίδες. Γι’ αυτό δημοσιεύουμε αυτό το θέμα ετεροχρονισμένο και 

επίκαιρο συνάμα.
Έλλειψη χρημάτων στάση κυνηγίου; Όχι ακριβώς αλλά εδώ στο τρελλοχώρι, όλα τα σφάζουμε, 

όλα τα μαχαιρώνουμε. Πήραμε λοιπόν μια μικρή δόση κρίσης και στο κυνήγι.
Λόγω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τον τόπο μας τα τελευταία χρόνια λιγόστεψαν οι 

καταδρομείς που έρχονταν με τις τζιπάρες για σαφάρι. Έτσι λοιπόν ο φίλος μας ο Τάκιτος είχε 
όλο το πεδίο δικό του. Υπ’ όψιν ότι έλειπαν ο νέος λυσσαλέος κυνηγός ο Νίκωνας και η παλιά 
καραβάνα ο Πανάγος, που πήγε για …καραβάνα στην υπηρεσία του (να σου πάρω ένα χακί 
συνολάκι Πανάγο!).

Ο Τάκιτος σαν καλός νοικοκύρης και σαν καλός κυνηγός επέβαλε ένα μνημόνιο στο κυνήγι 
(τα χάπια μου!!!):

1ον) Πρώτα σημαδεύουμε και μετά τουφεκάμε, δεν ρίχνουμε στο γάμο του καραγκιόζη.
2ον) Δεν ρίχνουμε πάνω από δύο βολές τη φορά σε φοραθέν θήραμα, εκτός και αν μας πάρει 

αυτό στο κυνήγι (αντιστροφή ρόλων).
3ον) Δεν τουφεκάμε τα πάσης φύσεως αντικείμενα (π.χ. ταμπέλες, εικονίσματα κ.λπ.).
4ον) Προσέχουμε μην ιδρώνουμε πολύ και ξοδεύουμε χαρτομάντιλα, μωρομάντιλα, νερό 

Λουτρακίου, νερό Βλαχορέματος κ.λπ. 
5ον) Κομμένοι οι φραπέδες και τα γεύματα στα πέριξ καφεστιατόρια. Θερμός και ψωμοτύρι 

στη μαρούδα πλέον.
6ον) Προσοχή στην πάρλα μέσω κινητής τηλεφωνίας. Εγκυμονεί φουσκωμένους λογαρια-

σμούς, άσε που την κάνουν μπράφ και τα θηράματα.
7ον) Το καύσιμο θα μπαίνει με το παγούρι. Τέλος το φουλάρισμα.
Αυτό είναι το πρώτο μνημόνιο που επέβαλε ο Τάκιτος στην ομάδα και φυσικά ξέρετε πόσο 

αυστηρός είναι ο Τάκιτος!
Τι να κάνουμε λένε, θα το υποστούμε και αυτό. Εμείς του είπαμε να γίνουμε ανεξάρτητοι με 

δικά μας θηράματα, αλλά δυστυχώς το πείραμα του εκτροφείου, όπως είδαμε απέτυχε πατα-
γωδώς. Έτσι ο Τάκιτος, επέβαλε …δημοκρατικά γερμανική πειθαρχία. Αλλά όπως θα δείτε το 
πρόγραμμα σκόνταψε κάπου. Μάλλον από λάθος του πολλαπλασιαστή (εννοώ το εξάρτημα του 
jeep, μην πάει αλλού το μυαλό σας). Τί πάθαμε δηλαδή; Ακούστε να δείτε. Τις προάλλες ξεκί-
νησε ο Τάκιτος για κυνήγι παίρνει παίρνει λοιπόν το jeep του (μην νομίζετε κα’να Cayene, ένα 
σαράβαλο από το ’40 είναι), του ρίχνει ένα παγούρι (μήπως παγουρίνο;) καύσιμο και εξορμά για 
τη θήρα. Πού να βρουν όμως θήραμα; Έχουν σταματήσει και οι μεταναστεύσεις θηραμάτων από 
την Αλβανία, διότι από τους άνεργους τους Αλβανούς δεν ξεφεύγει ούτε κουνούπι. Τέλος πάντων 
όργωσε όλη την περιφέρεια Τερψιθέας ο Τάκιτος, κάπου εκεί στο Νεραϊδάλωνο οσμίζεται θήρα-
μα. Γκαζώνει για να το κυνηγήσει, τίποτα όμως το jeep. Προυτς- πρου, προυτς- πρου, πρ- πρ… 
έσβησε ξεψυχισμένο τη μηχανή του. Μιζάρει (γερμανική …τεχνική η μίζα) ο Τάκιτος τίποτα, 
ξαναμιζάρει τίποτα.

– Φτου βρε παιδί μου, τι γκαντεμιά είναι αυτή! Τώρα που βρήκαμε γουρούνι; Δεν χάνει την 
ψυχραιμία του ο Τάκιτος, κατέβηκε από το jeep το έσπρωξε στην άκρη και τέντωσε το χέρι για 
ωτοστόπ. Σε λίγο το μετάνιωσε. — Τι κάνω ο βλάκας; Ποιος το ’χασε να περάσει από δω; 

Ξαναελέγχει το jeep και βλέπει ότι δεν έχει καύσιμα. Παίρνει γρήγορα την Οδική Βοήθεια Τερ-
ψιθέας και σε λίγο καταφθάνει ο Γιώργος με ένα παγούρι καύσιμο. Γεμάτος χαρούλα ο Τάκιτος 
καλοδέχτηκε τον Γιώργο, σε λίγο όμως δεν 
χαιρότανε διότι το πλήρωσε μαύρη αγορά 
(παλιές και σίγουρες τεχνικές). Τρέμετε θη-
ράματα! Αρχίζει λοιπόν πάλι να σαρώνει την 
περιοχή υπομονετικά με το jeep. Με την γκα-
ντεμιά όμως που τον δέρνει, μετά από λίγο, 
ένα τρισθεόρατο έλατο τού ’κλεινε το δρόμο. 
Η Τερψιθέα όμως δεν κολώνει. Σε χρόνο 
dt τα τσακάλια οι φίλοι του, έφθασαν για 
να βγάλουν τα καυσόξυλά τους (το πετρέ-
λαιο κοστίζει φέτος)*. Είδε και απόειδε μετά 
από λίγη ώρα το jeep πάλι προυτς- πρου, 
προυτς- πρου, πρ- πρ… Τώρα όμως μάθαμε. Πάλι την Οδική Βοήθεια Τερψιθέας. Περιττό να 
σας πω ότι και στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο περιστατικό ο Τάκιτος κατέβασε όλα τα καντήλια 
των πέριξ εξωκκλησίων (για να τ’ ανάψει). Αφού ήλθε ο μαυρο-Γιώργος και πήραμε το καύσιμο, 
άντε πάλι στο κυνηγητό του κυνηγίου. Δυστυχώς όμως πάλι άπραγος ο Τάκιτος, παίρνει το δρόμο 
του γυρισμού. Φθάνοντας στης Σερετονίκαινας τη λάκκα, το jeep ξέρασε πάλι.  Pas 
plus de charbon! Laissez les conneries (αυτά είναι τα γαλλικά του Τάκιτου).

Ε! αυτό ήταν. Είπαμε κύριε γερμανοτσολιά μας, να μας βάζεις μνημόνια δήθεν για οικονομία, 
δεν σκέφθηκες όμως, ότι μην κάνοντας service στο σαράβαλο, ξόδευες τη βενζίνη σα νεράκι; Δεν 
ξέρω αν φταίει ο πολλαπλασιαστής σου, αυτοί που δεν φταίμε σίγουρα είμαστε εμείς, που εφαρ-
μόζουμε τα μνημόνια ενός ασύδωτου. Φτάνει πιά!

Υ.Γ.: Η κοροϊδία και το μαρτύριο με το μνημόνιου του Τάκιτου τελείωσαν. Κάποια άλλα μνη-
μόνια, κοροϊδίες και εξοντωτικά μαρτύρια δεν βλέπω να τελειώνουν (μάλλον μας καταδιώκει το 
σύνδρομο του ραγιαδισμού).

*Σημείωση: Περισσότερες φωτογραφίες, βλέπε στη σελίδα 10.
Ο δαιμόνιος ρεπόρτερ

Επαγγελματ ίες  Συγχωριανο ί  μας
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΞΙ 2109410466

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2634024194

ΑΡΒΑΝΙΤΗ Κ. ΕΛΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΗΟΥΣ 2 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6945955992

ΑΡΒΑΝΙΤΗ Ν ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ 46 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 2109640409

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 3 2103806993

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
 Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 10β 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

2109751895

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΞΙ 6974105052

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

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

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ 12-14 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

2103453073  
6944358049

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Ν. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ 4 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2109598595

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 69 & ΑΝΙΑΝΟΣ
2105244550  
6944522827

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΣΚΟΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΙΓΙΟΥ 3 ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ 2105149100

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 6 ΑΙΓΑΛΕΩ 2105315800

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΦΕΙΔΙΑΣ ΤΗΛΕΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 19 ΚΑΝΤΖΑ 2106655608

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

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΦΗ ΚΑΡΤΕΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 16 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2130410317

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
www.g-kontogiannis.gr

ΑΛΚΕΤΟΥ 33 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 2107511824

ΚΡΑΡΑ ΛΕΝΑ ΓΑΜΟΣ-ΒΑΦΤΙΣΗ-ΔΩΡΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 61, 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

2109952140

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

2102724557

ΜΑΚΡΗΣ Κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 6946050884

ΜΑΡΑΓΔΟΥΛΗ Δ ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 232 2108613314

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 ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ 41 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2107719433

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 261022404

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 10α 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

2107485461

ΠΑΝΤΕΛΗ - ΧΟΡΜΟΒΑ ΣΟΦΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2102635018

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 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 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 195 - ΠΑΤΡΑ 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

ΦΩΤΟ ΚΟΥΪΖ: Επειδή Γιάννης 
κερνάει, Γιάννης πίνει, βάζουμε 
αυτό το εύκολο σχετικά κουίζ, για 
να μπορούμε να απαντήσουμε 
ποιοι, πού, πότε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗ-
ΓΟΥΜΕΝΟ: Από αριστερά είναι 
Σπύρος Αυλόγητος, Θανάσης Κ. 
Γκολιάς, Γιώργος Χρ. Σπηλιώτης, 
Ταξιάρχης Σερέτης, Πολύκαρπος 
Πετσίνης. Ο φακός τούς συνέλαβε 
στη βόλτα στου Κρανιά το κτήμα, 
εκεί που είναι τώρα η γούρνα, πε-
ρίπου το 1965.
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