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Στις 18 Αυγούστου 2013 έγιναν τα εγκαίνια 
του ριζικά ανακαινισμένου, στην ουσία νέου 

Λαογραφικού μας Μουσείου. Πέρασαν δύο και 
πλέον χρόνια από τη σύσταση της επιτροπής για 
την επισκευή και ανακαίνιση του Λαογραφικού 
μας Μουσείου. 

Χάρις στις εισφορές των κατοίκων, στη συν-
δρομή της Εκκλησίας και κυρίως χάρις στην γεν-
ναία δωρεά του Κων/νου Βασιλόπουλου και της 
συζύγου του Ευριδίκης Γ. Γιαννέτσου (στη μνήμη 
του αειμνήστου Προέδρου του Συλλόγου Γεωρ-
γίου Π. Γιαννέτσου), καταφέραμε το ακατόρθω-
το μέσα σ’ αυτή την οικονομική κρίση. Η επιτρο-
πή ανακαίνισης με επικεφαλής τον κο Αριστείδη 
Κ. Βλάχο και μέλη τους Νικόλαο Θανασέλλο, 
Αθανάσιο Κουρμούση, Χαράλαμπο Λιακώνη, δί-
νοντας μάχη με το χρόνο κατόρθωσε να εγκαινι-
άσει ένα νέο, πρωτοποριακό Λαογραφικό Μου-
σείο, ένα νέο κόσμημα για την Τερψιθέα. 

Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Ναυ-
πακτίας κος Ιερόθεος μετά των αρχιμανδρι-
τών Καλλινίκου και Νικολάου, του εφημερίου 
μας πατρός Χρήστου παρουσία του Δημάρχου 
Ναυπακτίας κου Μπουλέ, του τέως Δημάρχου 
Αποδοτίας κου Κοτρωνιά, του Αντιπροέδρου 

του Συλλόγου κου Ν. Τσαντίλη, του Προέδρου- 
Ιδρυτή του Πολιτιστικού Κέντρου και του Λαο-
γραφικού Μουσείου Τερψιθέας κου Σταμάτη και 
πλήθους κόσμου. 

Ακολούθως ομίλησε «ο της δημιουργίας αίτι-
ος» κος Παν. Σταμάτης, ο οποίος αφού είπε λίγα 
για την ίδρυση και την πορεία του Πολ. Κέντρου, 
φανερά συγκινημένος παραιτήθηκε από Πρόε-
δρος του δημιουργήματός του, δίνοντας τη σκυ-
τάλη σε νεώτερους. Κατόπιν μίλησε ο πρωτερ-
γάτης του εγχειρήματος κος Αριστείδης Κ. Βλά-
χος και τέλος ο μεγάλος δωρητής κος Κων/νος 
Βασιλόπουλος. Στη συνέχεια ο δωρητής έκοψε 
την κορδέλα, δίνοντας το έναυσμα στην επίσκε-
ψη αυτού του θαυμάσιου έργου. 

Ακολούθως, από την επιτροπή και τον δωρη-
τή, προσφέρθηκε γεύμα στο ξενοδοχείο. Τελειώ-
νοντας, το έργο δεν περιγράφεται με λόγια, είναι 
χάρμα οφθαλμών, πρέπει να το επισκεφθούμε 
για να το αισθανθούμε.   

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛ. 6, 7

Κλείνουν 16 χρό-
νια από τότε 

που ο αγαπημένος 
Γιάννης έφυγε από 
κοντά μου. Χαρί-
ζω στο Πνευματικό 
Πολιτιστικό Κέντρο 
της Τερψιθέας, τη 
β ιβλ ιοθήκη που 
φτιάξαμε επί 27 χρό-
νια γάμου, με πολλή 
αγάπη ο Γιάννης και 
εγώ. Επίσης δωρίζω 
ένα χρηματικό πο-
σόν στο Σύλλογο Τερψιθεατών. 

Νασούλα Ιω. Παναγιωτοπούλου

Το Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Τερ-
ψιθέας και ο Σύλλογος Τερψιθεατών ευχαρι-
στούν τη μεγαλόκαρδη κυρία της Τερψιθέας 
και ευγνωμονούν αυτό το σπουδαίο μέλος 
τους, που πάντα ήταν αρωγός στις προσπά-
θειές τους.
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➢ ΝΟΣΤΙΜΟΝ ΗΜΑΡ
(φράση από τον Όμηρο που σημαίνει ημέρα επιστροφής)

Επιτέλους, το όνειρο των αδελφών Βενέτη, η πολυπόθητη ημέρα της επι-
στροφής, ήλθε. Στις 8 Σεπτεμβρίου, επισκέφθηκε την Τερψιθέα ο αξιαγά-

πητος κος Κώστας Βενέτης μεταφέρων ευλαβικά προς ενταφιασμό και την τέ-
φρα του αειμνήστου αδελφού του Ιωάννη, ο οποίος απεβίωσε πριν ένα χρόνο 
στην USA. 

Ο ηλικιωμένος πλέον Κώ-
στας, είχε πλέον των 25 ετών 
να μας επισκεφθεί. Το γεγονός 
το γιόρτασε, φέρνοντας την 
αειθαλή σύζυγο Καρολίνα, τον 
γιό του Δημήτριο Κων/νο, την 
νύφη του Kristen Anne Venetis, 
τους συμπέθερους Thomas 

McKiernan,  Anne McKiernan τον κουμπάρο Patrick McNally και τα δίδυμα 
εγγόνια του. Φυσικά τα εγγόνια τα βάφτισε στο αγιασμένο νερό της Τερψιθέ-
ας, σ’ αυτό που βαπτίστηκαν παλαιότερα αυτός και ο γιός του Δημήτριος. Τα 
νέα ονόματα που έδωσε ο Patrick είναι Δημήτριος (Dimitrios Constantinos 
Venetis) και Αλεξάνδρα (Alexandra Annabella Venetis). 

Η οικογένεια μετά την τελετή γευμάτισε στο ξενοδοχείο «Τερψιθέα». Με-
γάλη συγκίνηση νιώσαμε όταν ο Κώστας μας εκμυστηρεύθηκε ότι, όταν κά-
ποτε εγκαταλείψει τον κόσμο τούτο, θα είναι ευτυχισμένος διότι επισκέφθηκε 

Τι με κοιτάς ρε άχρηστε
Κατέβα μη σ’ τις βρέξω
Να δεις σε δευτερόλεπτα
Πως θα τη βγάλω έξω.

Μια χήρα μόλις τ’ άκουσε
Κοιτούσε όλο γλύκα
Δε νόησε πως ήθελε 
να βγάλει τη νταλίκα.

Λιγάκι πίσω, λιγάκι μπρός
Την έφερε στα ίσια
Και την νταλίκα έβγαλε
Με χάρη πελαγίσια.

Ο   ΥΠΕΡΟΔΗΓΟΣ

και γιόρτασε τούτες τις στιγμές στην Τερψιθέα 
(μας θύμισε το «κάτθανε Διαγόρα», που είπαν 
κάποτε στον γέρο ολυμπιονίκη Διαγόρα όταν 
γιόρταζε περιφερόμενος στους ώμους των 3 
ολυμπιονικών υιών του). Το κλίμα επαναφόρτι-
σε η καλή μας κυρία Ρήνα, που αφιέρωσε ένα 
τραγούδι για την περίσταση. 

Τους ταξιδιώτες υποδέχθηκαν ο Δημήτρης 
Αυλόγητος με την κόρη Ελένη, ο Θανάσης Πα-
παγεωργίου με τη σύζυγο Ασπασία, που ήλθαν ειδικά για την οικογένεια, η 
Ευανθία Αυλογήτου, ο Παναγιώτης με τη Νικολίτσα Σαλούρου και πλήθος Τερ-
ψιθεατών που βρέθηκαν στο χωριό. Ο κος Νίκος Θανασέλλος πρόσφερε μια 
φωτογραφία παλιά, όπου εικονίζεται ο ίδιος με τον Βενέτη, τον Λεωνίδα Τσα-
ντίλη και τον Σταύρο Γκολιά. Όμορφη και η στιγμή, που ο Δημήτρης ο Βενέτης 
θυμήθηκε και αγκάλιασε τον άλλο Δημήτρη, τον Μαραγδούλη (χαρακτηριστική 
και αμετάβλητη η φυσιογνωμία του Μήτσου, είχε μείνει στη μνήμη του μικρού 
Δημήτρη από παλαιά επίσκεψη). Ο κος Βενέτης κάθησε, με τον ξάδελφο τον 
Δημήτρη Αυλόγητο, λίγες μέρες στο χωριό, ενώ τα παιδιά και οι συμπέθεροι 
πήγαν στη Ζάκυνθο για λίγο. 

Ο κος Κώστας μας έδωσε την καινούρια διεύθυνσή του και ένα ποσόν για 
το Σύλλογο. Τον ευχαριστούμε πολύ, του ευχόμαστε να του ζήσουν τα εγγόνια 
και να μας ξανάρθει σύντομα. Η Τερψιθέα, η γλυκιά του πατρίδα διψάει και έχει 
ανάγκη την στοργή των ξενιτεμένων της παιδιών. Εις το επανιδείν το «νόστιμον 
ήμαρ».

Στο νταλικέρη έλεγε
Εγώ σαν οδηγήσω
Έχω την ίδια σύνεση
Σε μπροστινή και πίσω.

Του λέει ένας κουνιστός
-Αγόρι μου, λεβέντη,
Αμέσως το κατάλαβα 
Πως θέλεις πισωγλέντη.

Πάρε με στο ταξίδι σου
Για χαβαλέ, για ντόρο
Θα κάτσω πάνω στο λεβιέ 
Δε θα σου πιάσω χώρο.

-Ρε άντε χάσου σίχαμα
Να μη σε χαστουκίσω
Για τη νταλίκα έλεγα
Μπορώ να πάω πίσω.

Να ξεκινήσω από δω 
Να φθάσω Γαυρολίμνη,
Το Μεσολόγγι να διαβώ
Του Οζερού τη λίμνη.

Να πισωτρέχω στις στροφές
Να φθάσω στο Μενίδι,
Από την Άρτα να διαβώ
Μ’ ανάποδο ταξίδι.

Να φθάσω και στα Γιάννενα
Μεσ’ τη παραφροσύνη,
Να με θαυμάζει ο Αλής
Με την κυρά Φροσύνη.

Βαγγέλης Πετρόπουλος

Από τη Πάτρα γύριζε
Και πήρε το καράβι
Και βρέθηκε απέναντι
Χωρίς να καταλάβει.

Όλα τ’αμάξια φύγανε
Σα γίδια από το στάλο
Και μια νταλίκα ξέμεινε
Με τιμονιέρη Γάλλο.

Ο οδηγός την πάλευε
Για ώρα στο τιμόνι
Μα να τη βγάλει δε μπορεί
Συνέχεια διπλώνει.

Ο τύπος πάει γρήγορα
Με τεντωμένη φλέβα
Και φώναξε του οδηγού
Παράτατη, κατέβα.



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ 3¨φωνές και ψίθυροι¨

Ηυπέρταση είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήμα-
τα υγείας, που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος 

και ο βασικότερος ίσως παράγοντας πρόκλησης στεφα-
νιαίας νόσου, εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακής και 
νεφρικής ανεπάρκειας. Μια πρόσφατη μελέτη σύμφωνα 
με το men’s health, ανακάλυψε ότι μια δίαιτα με υψηλή 
περιεκτικότητα σε αλάτι για αρκετά χρόνια, μπορεί να βλά-
ψει τα αιμοφόρα αγγεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο για την 
ανάπτυξη υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Οι ερευνητές, παρατήρησαν 5.556 άτομα που δεν εί-
χαν υψηλή πίεση και μέτρησαν τις συγκεντρώσεις νατρίου 
στο αίμα τους. Όταν οι ερευνητές έλεγξαν περίπου 7 χρό-
νια αργότερα τους ίδιους συμμετέχοντες, ανακάλυψαν ότι 
όσοι είχαν τα υψηλότερα επίπεδα νατρίου στο αίμα, όσοι 
δηλαδή ακολουθούσαν μία διατροφή με υψηλή περιεκτι-
κότητα σε αλάτι, είχαν 21% περισσότερες πιθανότητες να 
παρουσιάσουν υπέρταση από όσους ακολουθούσαν μία 
πιο ήπια σε πρόσληψη νατρίου δίαιτα.

Όμως, μια διατροφή πλούσια σε αλάτι δεν είναι το 
μόνο πράγμα που προκαλεί αυξημένη αρτηριακή πίεση. 
Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με μια έκθεση από το 
Αμερικανικό Ινστιτούτο Ιατρικής, μια διατροφή πλούσια 
σε αλάτι πιστεύεται ότι είναι υπεύθυνη μόνο για το 20 έως 
40% όλων των περιπτώσεων της υψηλής πίεσης. Ποιοι 
είναι οι υπόλοιποι ένοχοι;

Η αγχωτική καθημερινότητα
Το χρόνιο στρες, όπως αυτό που βιώνει ο σύγχρονος 

άνθρωπος καθημερινά πλέον, μπορεί να αυξήσει σημαντι-
κά την αρτηριακή πίεση. Η απάντηση σε αυτό σύμφωνα με 
τους ειδικούς είναι...ένα ποτήρι γάλα. Το στρες μειώνει τα 
επίπεδα της σεροτονίνης, της χημικής ουσίας στον εγκέ-
φαλο που ηρεμεί το σώμα. Ωστόσο, το γάλα, σύμφωνα με 
Ολλανδούς ερευνητές περιέχει πρωτεΐνη ορρού γάλακτος, 
η οποία βρέθηκε ότι μπορεί να αυξήσει την παραγωγή 
τρυπτοφάνης μέχρι και 43%. Η τρυπτοφάνη είναι ένα απα-
ραίτητο αμινοξύ, πρόδρομος ουσία της σεροτονίνης, της 
μελατονίνης και της νιασίνης (βιταμίνη Β3) και διαδρα-
ματίζει ποικίλους σημαντικούς ρόλους στην διανοητική 
λειτουργία ως νευροδιαβιβαστής και νευροορμόνη.

Επιπλέον βάρος
Το βάρος είναι ένας από τους κύριους υπεύθυνους 

στον τομέα της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Αλλά και πάλι, 

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

Υπέρταση:  Ένα πολύ σοβαρό 
πρόβλημα υγείας

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•  Στις 4 Ιουλίου 2013, στο Νοσοκομείο του Ρίου, 

η Σοφία Ανδρεοπούλου, σύζυγος Ιωάννη Καμάρα γέν-
νησε αγοράκι. 

• Στις 12 Ιουλίου 20013 η Ευαγγελία Μυλωνά σύ-
ζυγος Θεοδώρου Ευ. Πετρόπουλου, υιού της Αθανα-
σίας Ν. Αρβανίτη, γέννησε στο Αττικό Νοσοκομείο 
αγοράκι.

•  Στις 31 Ιουλίου 2013 η Αικατερίνη Αντωνοπού-
λου σύζυγος Δημητρίου Σελανικλή- Σκέτου, στο Μαι-
ευτήριο Ρέα Αθηνών, γέννησε αγοράκι. 

•  Την 1η Σεπτεμβρίου 2013 η Άντα Πογιάνη, σύ-
ζυγος Γεωργίου Θωμά Καλλιαμβάκου, γέννησε στο 
Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών τρίδυμα, 2 κοριτσά-
κια και 1 αγοράκι. 

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
•  Στις 18 Μαΐου 2013 ο Δημήτριος Κ. Σταμάτης και 

η σύζυγός του Λουντμίλα, βάπτισαν το αγοράκι τους 
και το ονόμασαν Κων/νο.

•  Στις 27 Ιουλίου 2013 η Ελένη Στ. Κουρμούση και 
ο Αλέξανδρος Φάφας βάπτισαν την κόρη τους στον 
Άγιο Γεώργιο Τριστένου, Ανατολικού Ζαγορίου Ιωαν-
νίνων και την ονόμασαν Μαρία.

•  Στις 31 Αυγούστου 2013, ο Γεώργιος Μανωλό-
πουλος και η Ιωάννα Χρ. Σαλούρου βάπτισαν τα 2 

ΚΗΔΕΙΕΣ
• Στις 14 Μαΐου 2013 απεβίωσε στο 

Χαλάνδρι σε ηλικία 92 ετών ο Σπυρίδων 
Ν. Μακρής. Η νεκρώσιμη ακολουθία 
εψάλη στις 16 Μαΐου 2013 στον Ιερού 
Ναού του κοιμητηρίου Χαλανδρίου όπου και ετάφη.

Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
•Στις 16 Ιουνίου 2013 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 

Παναγίας Μαρμαριωτίσσης Χαλανδρίου το 40ήμερο 
μνημόσυνο του Σπυρίδωνος Ν. Μακρή.

•  Στις 4 Αυγούστου 2013 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 40- ήμερο μνημόσυνο 
του Βασιλείου Ν. Κοϊτσάνου.

•  Στις 18 Αυγούστου 2013 έγινε αρχιερατικό μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των δωρητών, 
ευεργετών, ανεγερτών, ανακαινιστών και των υπηρε-
τών του Ναού του Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, στην 
πάροδο των 100 ετών. 

•  Στις 13 Σεπτεμβρίου 2013 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το τρίχρονο μνημό-
συνο της Ουρανίας Σφήκα.

•  Στις 29 Σεπτεμβρίου 2013 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως των ψυχών των Ανδρέου- Παγώνας Σα-
λούρου καθώς και της Ελένης Γ. Σαλούρου. 

Η εφημερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο Θεός.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

αγοράκια τους και τα ονόμασαν Άγγελο και Αλέξαν-
δρο.

•  Στις 8 Σεπτεμβρίου 2013 ο Δημήτριος- Κων/νος 
Βενέτης και η Kristen Anne Venetis βάπτισαν στον άγιο 
Νικόλαο Τερψιθέας τα δίδυμα τέκνα τους, που πήραν 
τα ονόματα Δημήτριος και Αλεξάνδρα.

•  Το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013, στο εκκλησάκι 
του Αγ. Γεωργίου Σαλαμίνας ο Andrew Davies και η Δή-
μητρα Παύλου Φήμη, το γένος Θεοδώρας Παπαλιβερί-
ου, βάπτισαν το γιο τους και του έδωσαν το όνομα Αλέ-
ξανδρος Roger. Νονά ήταν η Γεωργία Φήμη-Κουρνιάτη.

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ
• Στις 23 Αυγούστου ο Γεώργιος Δ. Καλλιαμβάκος 

και η Ρόη Καρπαθίου, τέλεσαν τον γάμο τους στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Ανδρέα, στην ομώνυμη περιοχή Νέας 
Μάκρης.

•  Στις 24 Αυγούστου 2013 η Ιωάννα Ξάνθη κόρη της 
Θεοδώρας Κατσούρη και ο Dito Lourens ενώθηκαν με 
τα δεσμά του γάμου στον Ιερό Ναό Αγίου Πολυκάρπου 
Μαμουλάδας Ναυπακτίας. 

•  Στις 31 Αυγούστου 2013 ο Αθανάσιος Ηρ. Κοντο-
γιάννης, υιός της Τασίας Δημ. Σταμάτη- Κοντογιάννη, 
παντρεύτηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρτας 
την εκλεκτή της καρδιάς του Ερατώ. 

Η εφημερίδα εύχεται να ζήσουν.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ

 Ο Κων/νος Ανδρ. Μακρής πέτυχε στο τμή-
μα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Μεσολογγίου.
 Ο Απόστολος Γ. Τρίψιας πέρασε στο τμή-

μα Μηχανολόγων Τεχνολόγων Αεροσκαφών του ΤΕΙ 
Χαλκίδας.
 Ο Μιχάλης Γιαννουκάκος γένους Αθηνάς 

Ελένης Τρίψια-Παπασταματίου, πέτυχε στο τμήμα 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημά-
των του ΤΕΙ Πειραιά. 
 Η Κατερίνα Γεωργάκη γένους Γεωργίας Β. 

Κοκκοτάκη πέτυχε στο τμήμα Συντήρησης Αρχαιο-
τήτων Και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας.
 Ο Βασίλης Γεωργακόπουλος γένους Ιωάν-

νας Β. Κοκκοτάκη πέτυχε στο τμήμα Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών του ΤΕΙ Πειραιά. 
 Η Ειρήνη Στροφύλα κόρη της Χριστίνας 

Χρονοπούλου-Στροφύλα Αποφφοίτησε με άριστα 
από το Παιδαγ. Τμήμα Δημ. Εκπαιδεύσεως του Πα-
νεπιστημίου Ρεθύμνου.
 Η Παναγιώτα Ν. Τσαντίλη πήρε πτυχίο 

στο τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης του Παντείου Πανεπιστημίου.
 Ο Νίκος Φινινής πήρε πτυχίο στο Βιομη-

χανικό Σχέδιο του ΑΚΤΟ, Επικυρωμένου Κολλεγίου 
του Middlesex Univercity του Λονδίνου.
 Ο Θεόφιλος 

Φινινής πήρε χρυσό 
μετάλλιο σε κολυμβη-
τικούς αγώνες Α.Μ.Ε.Α. 
που έγιναν στο Φάλη-
ρο στις 23 Μαΐου 2013. 
Επίσης ο Θεόφιλος 
δια κρίθηκε για το ήθος του, δωρίζοντας στο Σύλ-
λογο χρηματικό ποσόν, που εισέπραξε πουλώντας 
στα «Ξεφλουδίσια» διάφορα κομπολόγια, δικής του 
κατασκευής.

Η εφημερίδα συγχαίρει τα παιδιά μας και τους 
εύχεται και εις ανώτερα.

Ιδιαίτερα ο Σύλλογος συγχαίρει το Θεόφιλο και 
τον ευχαριστεί για την καλή του χειρονομία. 

αυτό διαφέρει από άτομο σε άτομο. Οι ειδικοί αναφέρουν 
ότι μερικοί άνθρωποι μπορεί να είναι υπέρβαροι και να 
έχουν φυσιολογική αρτηριακή πίεση, ενώ άλλοι με μόλις 
ελάχιστα παραπανίσια κιλά, να παρουσιάζουν υπερβολική 
αύξηση της αρτηριακής τους πίεσης.

Μία καλή λύση είναι να απαλλαγείτε από τα περιττά 
κιλά και να τροφοδοτήσετε τον οργανισμό σας με φρού-
τα, ξηρούς καρπούς, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέ-
σεως, καθώς και πρωτεΐνες, όπως ψάρια και κρέας. Το 
σώμα απαιτεί περίπου δέκα φορές περισσότερη ενέργεια 
για την επεξεργασία ενός γραμμαρίου πρωτεΐνης από ό,τι 
ένα γραμμάριο λίπους. Με απλά λόγια, καταναλώνετε 
περισσότερες θερμίδες όταν τρώτε πρωτεΐνες. Επιπλέον, 
Αυστραλοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα με υψη-
λή αρτηριακή πίεση που αντάλλαξαν 8 % των ημερήσιων 
θερμίδων τους που προέρχονταν από ψωμί, πατάτες, δη-
μητριακά ή ζυμαρικά με άπαχο κόκκινο κρέας είδαν πτώ-
ση των επιπέδων της συστολικής αρτηριακής τους πίεσης 
κατά 4 μονάδες μέσα σε διάστημα μόλις 8 εβδομάδων.

Τα γονίδια
Η κληρονομικότητα διαδραματίζει έναν σημαντικό 

ρόλο στην αρτηριακή σας πίεση, αλλά αυτό δεν σημαίνει 
ότι η μοίρα σας είναι προδιαγεγραμμένη. Ακόμα κι αν έχετε 
γενετική επιβάρυνση, μπορείτε να είστε σε θέση να αλλά-
ξετε την πορεία των επιπέδων της αρτηριακής σας πίεσης, 
εάν επιλέξετε έναν καλύτερο και υγιεινότερο τρόπο ζωής. 
Ερευνητές μελέτησαν 6.000 άτομα που είχαν οικογενεια-
κό ιστορικό υψηλής αρτηριακής πίεσης, αλλά δεν είχαν 
αναπτύξει οι ίδιοι υπέρταση. Στο τέλος της πενταετούς με-
λέτης τους, όσοι περπατούσαν γρήγορα για τουλάχιστον 
150 λεπτά την εβδομάδα είχαν 34% χαμηλότερο κίνδυνο 
ανάπτυξης της νόσου από εκείνους, που ήταν αδρανείς.

Έλλειψη άσκησης
Η έλλειψη δραστηριότητας δε συμβάλλει μόνο στην αύ-

ξηση των πόντων στη μέση σας (παράγοντας που επιβα-
ρύνει την ανάπτυξη καρδιαγγειακών παθήσεων) αλλά θέτει 
σε μεγάλο βαθμό τα θεμέλια για αύξηση της αρτηριακής 
σας πίεσης. Η απάντηση; Γυμναστική σε τακτική βάση και 
μάλιστα αερόβια. Στην πραγματικότητα, η Αμερικανική 
Καρδιολογική Εταιρεία συστήνει 30 λεπτά (ή περισσότερο) 
μέτριας έντασης σωματική δραστηριότητα, τουλάχιστον 
πέντε ημέρες την εβδομάδα. Ο λόγος είναι ότι η τακτική 

σωματική δραστηριότητα ανοίγει τα αιμοφόρα αγγεία, μία 
κίνηση που τελικά βοηθά στη διατήρηση των φυσιολογικών 
επιπέδων της πίεσης στις φλέβες και τις αρτηρίες.



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ4 ¨φωνές και ψίθυροι¨

Η λέξη «δεσπότης» είναι αρχαία ελληνική λέξη και σημαίνει κύριος, κυρίαρχος, αφέ-
ντης (ιδίως σε αντίθεση με τον δούλο), απόλυτος άρχοντας (για τα κράτη της Ανατο-

λής), τύραννος, τίτλος που αναφέρεται σε θεούς και ιδιοκτήτης. Η λέξη «διάκονος» είναι 
επίσης αρχαία ελληνική λέξη και σημαίνει υπηρέτης (πηγή: «Βικιλεξικό»).

Σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα της παγκόσμιας  Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, μετά 
από τηλεφώνημα του υπεύθυνου του Συλλόγου Τερψιθεατών, άρχισα να γράφω το άρ-
θρο της πνευματικής στήλης της καλής μας εφημερίδας. Μέσα στη κατανυκτική ατμό-
σφαιρα των τροπαρίων του Σταυρού ήλθαν αυθόρμητα στο νου μου κάποια συγκλο-
νιστικά τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδος και κάποια χωρία του Ευαγγελίου και των 
Αγίων, τα οποία πιστεύω ότι αφορούν όλους τους αληθινούς χριστιανούς, ιδιαιτέρως 
δε πώς πρέπει να φέρονται όσοι έχουν θέσεις ηγετικές μέσα στην κοινωνία. Και εννοώ 
τους οικογενειάρχες, τους προϊσταμένους, τους διευθυντές, τους προέδρους, τους πο-
λιτικούς άρχοντες (δημάρχους, βουλευτές, υπουργούς, πρωθυπουργούς, προέδρους, 
κλπ), τους εκκλησιαστικούς άρχοντες, (ιερείς, επισκόπους, πνευματικούς, ηγουμένους 
κλπ) και κάθε ένα πού κατέχει εξουσιαστική θέση μέσα στην οικογένεια, στην κοι-
νωνία και στην εκκλησία. Δεν θα σας γράψω δικές μου σκέψεις. Απλά θα μεταφέρω 
στους καλούς αναγνώστες της «Τερψιθέας» μερικά μόνο χωρία, που με συγκλόνισαν, 
με ωφέλησαν και πιστεύω ότι θα ωφελήσουν όσους με πνεύμα Θεού μελετήσουν τα 
παρακάτω θεόπνευστα λόγια των τροπαρίων, των λόγων της Αγίας Γραφής και των 
Αγίων της Εκκλησίας. Τα παραθέτω σε μετάφραση, για να τα κατανοήσουν ακόμα και 
τα μικρά παιδιά. 

Διαβάζουμε σε ένα τροπάριο του Όρθρου της Μεγάλης Τρίτης: «Κύριε, δι-
δάσκοντας τους δικούς Σου μαθητές να σκέπτονται ότι πιο τέλειο, τους έλεγες να μη 
μοιάσουν με τους άρχοντες των εθνών, ώστε να θέλουν να εξουσιάζουν τους άσημους και 
αδύνατους. Και τους δίδασκες: Ο πρώτος από σας ας είναι υπηρέτης όλων, ο άρχοντας 
ας είναι όπως ο υπήκοος, αυτός που πήρε την πρώτη θέση, ας είναι όπως ο τελευταίος. 
Διότι κι εγώ ο ίδιος έχω έλθει για να υπηρετήσω τον άνθρωπο και να προσφέρω τη ζωή 
μου για τη λύτρωση των πολλών».

Διαβάζουμε σε ένα τροπάριο του Όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης: «Προσπα-
θώντας να ανεβάσεις πνευματικά Κύριε τους μαθητές Σου, τους δίδασκες και τους έλεγες. 
Φίλοι μου, μη φοβάστε και μη σκανδαλίζεστε για μένα. Διότι εγώ πάσχω υπέρ του κό-
σμου. Δεν ήλθα στη γη για να διακονηθώ αλλά για να διακονήσω και να δώσω την ψυχή 
μου αντάλλαγμα για τη λύτρωση και τη σωτηρία του κόσμου. Εάν λοιπόν είστε φίλοι μου, 
εμένα να μιμείστε. Όποιος θέλει να είναι πρώτος, να είναι τελευταίος. Ο δεσπότης να 
είναι όπως ο διάκονος. Μείνετε κοντά μου για να αποκτήσετε γλυκό καρπό. Διότι εγώ 
είμαι η άμπελος της ζωής».

Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: «Ο Ιησούς τους κάλεσε κοντά του και 
τους είπε· ξέρετε, ότι οι άρχοντες των εθνών φέρονται δεσποτικά στους ανθρώπους σαν 
απόλυτοι κυρίαρχοί των και εκείνοι που κατέχουν μεγάλα αξιώματα ασκούν ανεξέλικτη 
τυραννική κυριαρχία σ’ αυτούς, σαν να τους έχουν δούλους. Τέτοιο πράγμα όμως μεταξύ 
σας δεν πρέπει να συμβαίνει. Αλλ’ όποιος θέλει να αναδειχτεί μέγας μεταξύ σας, ας είναι 
υπηρέτης σας. Και όποιος θέλει να είναι μεταξύ σας πρώτος, οφείλει να γίνει δούλος. 
Όπως ακριβώς ο υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει και να 
δώσει την ζωή του λύτρο, για να εξαγοράσει και να ελευθερώσει από την αμαρτία και τον 
αιώνιο θάνατο πολλούς, οι οποίοι θα πιστεύσουν σ’ αυτόν» [Ματθ. κ΄ 27-28].

Και σε άλλο σημείο: «Πατέρα να μη καλέσετε κανέναν εδώ στη γη, διότι ένας είναι ο 
πατέρας σας, ο εν τοις ουρανοίς. Ούτε να ονομαστείτε καθηγητές, διότι ένας είναι ο κα-
θηγητής σας, ο Χριστός. Και εκείνος, που είναι μεγαλύτερος μεταξύ σας ως προς τη γνώ-
ση και το αξίωμα, πρέπει με ταπείνωση να υπηρετεί τους άλλους. Όποιος υπερηφανευτεί 
και υψώσει τον εαυτό του απέναντι των άλλων, θα ταπεινωθεί. Και όποιος ταπεινώσει τον 
εαυτό του και γίνει υπηρέτης των άλλων, θα υψωθεί και δοξαστεί απ’ το Θεό» [Ματθ. κγ΄ 
9-12].

Διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο: «Αφού ο Χριστός κάθισε, κάλεσε τους 
δώδεκα και τους είπε· “όποιος θέλει να είναι πρώτος, θα γίνει τελευταίος από όλους και 
υπηρέτης όλων» [Μαρκ. θ ΄ 35].

Και σε άλλο σημείο: «Ο Ιησούς τους κάλεσε κοντά του και τους είπε· “ξέρετε, ότι αυτοί 
που προβάλλονται σαν άρχοντες των εθνών, συμπεριφέρονται προς τους λαούς σαν να 
είναι απόλυτοι κυρίαρχοι αυτών. Και εκείνοι που κατέχουν ανάμεσα στους ανθρώπους 
μεγάλα αξιώματα, κάνουν κακή χρήση της εξουσίας τους και τους καταδυναστεύουν, σαν 
να τους έχουν δούλους τους. Δεν πρέπει όμως τέτοια εγωιστική τάση και συμπεριφορά 
να παρατηρείται μεταξύ σας. Αλλ’ όποιος θέλει να αναδειχτεί μέγας μεταξύ σας, πρέπει 
να γίνει υπηρέτης σας. Και όποιος από σας θέλει να γίνει πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος 

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

όλων σας. Διότι και ο υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει» 
[Μαρκ. ι΄ 42-45].

Διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο: «Υπάρχουν ανάμεσά σας εδώ στη γη 
μερικοί, που θεωρούνται μικροί και άσημοι, οι οποίοι εν τούτοις θα είναι πρώτοι στη 
βασιλεία του Θεού. Και αντιθέτως μερικοί που θεωρούνται πρώτοι, θα είναι τελευταίοι» 
[Λουκ. ιγ΄ 30].

Και σε άλλο σημείο: «Ο Κύριος τους είπε. Οι βασιλείς των εθνών κυριαρχούν πάνω 
στα έθνη με τη δύναμη και τη βία. Και αυτοί, που έχουν εξουσία πάνω στα έθνη, ταλαι-
πωρούν τα έθνη και ανακηρύσσονται και ευεργέτες. Σεις όμως δεν πρέπει να κάνετε 
όπως εκείνοι, αλλά ο μεγαλύτερος μεταξύ σας ας γίνει όπως ο νεώτερος, Και ο ανώτερος 
μεταξύ σας, ας υπηρετεί σαν δούλος τους άλλους. Εγώ ο διδάσκαλος και ο Κύριος είμαι 
μεταξύ σας ως υπηρέτης, που σας υπηρετεί» [Λουκ. κβ΄ 25-27].

Και σε άλλο σημείο: «Εκείνος που ταπεινώνεται και φέρεται ως μικρότερος μεταξύ 
όλων σας, αυτός θα είναι μεγάλος στη βασιλεία των ουρανών» [Λουκ. θ΄ 48].

Λέγει ο Μέγας Βασίλειος: «Η ταπεινοφροσύνη υποδεικνύει στον ανώτερο να υπη-
ρετεί τον κατώτερο».

Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Όσο πιο σπουδαίος είσαι, άλλο τόσο 
να είσαι ταπεινός. Όσο ανεβείς ψηλά, έχεις ανάγκη να πάρεις τα μέτρα σου για να μην 
πέσεις».

Λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: «Όποιος ανεβαίνει στην ταπεινοφροσύνη, 
χαμηλώνει την ιδέα για τον εαυτό του».

Λέγει ο Άγιος Νεκτάριος: «Όπου βρίσκεται η αληθινή κατά Χριστόν ταπείνωση, 
εκεί βρίσκονται μαζεμένες και όλες οι άλλες αρετές, που μας υψώνουν προς τον Θεό».

Λέγει στο Γεροντικό η Αγία Θεοδώρα: «Δεν μας σώζει ούτε η άσκηση, ούτε η 
αγρυπνία, ούτε η νηστεία, αλλά μόνο η αληθινή ταπεινοφροσύνη. Και αυτό το ομολόγη-
σαν σε κάποιο μεγάλο ασκητή οι ίδιοι οι δαίμονες!».

Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος: «Μεγάλο φάρμακο σωτηρίας είναι η ταπεινοφροσύνη. 
Διότι, ο σατανάς δεν κατέπεσε από τους ουρανούς ούτε εξαιτίας σαρκικής ακολασίας, 
ούτε εξαιτίας άλλων υλικών απολαύσεων, αλλά μόνο από υπερηφάνεια. Να γιατί ο Υιός 
του Θεού έγινε άνθρωπος, για να γίνουμε και εμείς, οι υιοί του ανθρώπου, υιοί του 
Θεού».

Λέγει ο Άγιος Αυγουστίνος: «Η Βασιλεία του Θεού έχει πόρτα χαμηλή. Για να μπεις 
πρέπει, ή να είσαι παιδί ή να σκύψεις».

Λέγει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος: «Αγάπησε την ταπείνωση σ’ όλα σου τα έργα».
Λέγει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης: «Η ταπεινοφροσύνη είναι ο θρόνος της 

αγάπης και όλων των άλλων αρετών».
Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναϊτης: «Η υπερηφάνεια, μερικούς από τους Αγγέλους 

τους μετέβαλε σε δαίμονες, ενώ η ταπεινοφροσύνη, οπωσδήποτε μερικούς από τους δαί-
μονες μπορεί να τους μεταβάλει σε Αγγέλους».

Λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Ο χριστιανός χρειάζεται δύο φτερούγες για να 
πετάξει και να πάει στον Παράδεισο: την ταπείνωση και την αγάπη».

Λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: «Μάθε από μόνος σου να ταπεινώνεσαι 
και να μην αυτοεπαινείσαι, γνωρίζοντας τον εαυτό σου και όλα τα έργα σου πως είναι 
μηδέν!».

Λέγει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος: «Μάταια κάθε άσκηση, κάθε εγκράτεια, κάθε υπο-
ταγή, κάθε ακτημοσύνη και κάθε πολυμάθεια, όταν στερείται ταπεινοφροσύνης».

Εγώ τώρα, τι να προσθέσω σε όλα αυτά; Και μόνο η εφαρμογή τους, θα έκανε καλύτε-
ρη την οικογένεια, την κοινωνία, την εκκλησία. Δεν υπάρχει πρωτοποριακότερη ιδέα για 
ένα ιδανικό οικογενειακό, κοινωνικό και εκκλησιαστικό μοντέλο ζωής και ένα αναποδο-
γύρισμα του κάθε κατεστημένου, από το να γίνει ο κάθε άρχοντας όπως ο αρχόμενος, 
ο κάθε πρώτος όπως ο τελευταίος, ο κάθε ηγούμενος όπως ο δούλος, ο κάθε δεσπότης 
όπως ο διάκονος. Τότε δεν θα υπήρχε καμία οικογενειακή, κοινωνική και εκκλησιαστική 
αδικία. Όλα θα τα διόρθωνε η ταπείνωση, η διακονία και η αγάπη του Χριστού. 

Απ’ ότι, όμως, φαίνεται, εδώ στη γη μάλλον είναι αδύνατον να γίνουν όλα αυτά. Αντί-
θετα, όταν ο Χριστός έλθει στη Δευτέρα Παρουσία, τότε το κριτήριο θα είναι αλλιώτικο. 
Θα είναι ευαγγελικό. Τότε, την ημέρα της κρίσεως, τα πρωτεία, - οικογενειακά, κοινωνι-
κά, εκκλησιαστικά, κομματικά - και σε κάθε επίπεδο της ζωής, θα αλλάξουν. Θα έρθουν 
τα  α π ά ν ω  κ ά τ ω. Διότι τότε θα βασιλεύει αιώνια Εκείνος, ο μόνος δίκαιος Κριτής. Ο 
Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός. 

Μακάρι το άρθρο αυτό να μας συγκινήσει αληθινά και να μας βοηθήσει να επανα-
προσδιορίσουμε τον τρόπο της ζωής μας.

«Ο δεσπότης ως ο διάκονος….»
(ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΟΡΘΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η οικογένεια Χρήστου Μακρή καθώς και η χήρα Σοφία, ευχαριστούµε 
όλους όσους συµπαραστάθηκαν στον πόνο µας για τον χαµό του αγα-

πηµένου µας πατέρα, συζύγου Σπύρου.

Σας στέλνω το άρθρο του Σεπτεμβρίου με πολλή αγάπη και ευγνωμο-
σύνη, διότι φιλοξενείται στην εφημερίδα μας, δεκαετίες τώρα, τις πτωχές 
πνευματικές μου σκέψεις. Ο Θεός να σας έχει καλά. Καλή δύναμη. Προσεύ-
χομαι για σας και σας καμαρώνω. Καλό χειμώνα.

π. Νεκτάριος
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
Το φετινό καλοκαίρι ήταν πολύ πλούσιο σε εκδη-

λώσεις στο χωριό μας. Εκτός από τα «ξεφλου-
δίσια», τα λεγόμενα «ξεμπουλτσίσματα»» του καλα-
μποκιού του παλιού καιρού και των γιορτών, όπως 
το πανηγύρι της Παναγίας τον Δεκαπενταύγουστο 
και οι λειτουργίες στα εξωκλήσια, ήταν και τα εκατό 
(-100-) χρόνια από την θεμελίωση του Ι. Ναού του 
Αγίου Νικολάου, του Πολιούχου του χωριού μας. 
Επί πλέον, ήταν και τα εγκαίνια του Λαογραφικού 
Μουσείου. Τώρα πλέον που δεν υπάρχουν σχολια-
ρόπαιδα στο χωριό, το σχολείο στεγάζει τις μνήμες 
του χωριού μας. Βέβαια, η σκέψη του Τάκη Σταμάτη 
και της αείμνηστης συζύγου του Σούλας να δημι-
ουργήσουν στο χώρο αυτό, Λαογραφικό Μουσείο, 
ήταν πολύ σωστή. Έχει περάσει από τότε περίπου 
ένα τέταρτο του αιώνα και είναι ζωντανές οι μνή-
μες των προσπαθειών του ζεύγους Σταμάτη για τη 
δημιουργία αυτού του Μουσείου. Αξίζουν θερμά 
συγχαρητήρια στους δημιουργούς και τους συντε-
λεστές του Μουσείου, καθώς και στο Σύλλογο για 
το έργο που επιτελεί με τόση αγάπη και φροντίδα, 
παρ’ όλες τις αντιξοότητες και τα προβλήματα που 
υπάρχουν και που όλοι γνωρίζουμε, με αποτέλεσμα 
να είναι το χωριό, τουλάχιστον το καλοκαίρι, τόσο 
ζωντανό. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις χρειάζονται 
μεγάλη προσπάθεια, χρόνο και κόπο.

Όλοι οι χωριανοί πρέπει να είμαστε ευγνώ-
μονες και στους δημιουργούς του Μουσείου και 
στο Σύλλογο. Αξίζει σ’ όλους, ένα μεγάλο μπράβο. 
Όταν διαβαίνει κάποιος το κατώφλι του Μουσεί-
ου, περνούν οι μνήμες σαν κινηματογραφική ταινία. 
Πρόκειται για ένα σχολείο, όπου γενιές και γενιές 
χωριανών έμαθαν τα πρώτα τους γράμματα. Μιλά-
με για τους προγόνους των παιδιών, τα οποία, ως 
τουρίστες, επισκέπτονται τα καλοκαίρια το χωριό 

μας. Εκεί δίδαξαν άξιοι και σπουδαίοι δάσκαλοι, 
όπως και στο Γυμνάσιο, δίπλα. Εκεί μορφώθηκαν οι 
προηγούμενες γενιές και πολλοί παλιοί χωριανοί, με 
τις στέρεες βάσεις που απέκτησαν, έγιναν επίλεκτα 
μέλη της ελληνικής κοινωνίας.

Τώρα το Σχολειό μας στεγάζει, πλέον, τις μνήμες 
του λαϊκού μας πολιτισμού, έναν κόσμο που δεν 
υπάρχει πλέον. Στεγάζει τα θυμητάρια μιας περα-
σμένης ζωής. Στεγάζει το χθες, το οποίο πρέπει να 
γνωρίζουν οι σημερινοί νέοι που κατάγονται από 
τον Άγιο τόπο του χωριού μας. Το σήμερα στηρίζε-
ται στο χθες, για να ετοιμάσει το αύριο.

Βεβαίως, η λαογραφία είναι ολόκληρη επιστήμη, 
η οποία περιλαμβάνει τα ήθη και έθιμα ενός λαού, 
την λαϊκή τέχνη, τα παραδοσιακά επαγγέλματα, τη 
μουσική, τον χορό, το θέατρο σκιών και, γενικά, την 
ζωή των ανθρώπων των περασμένων χρόνων. Στην 
Ελλάδα, από τα τέλη του 19ου αιώνα, ασχολήθη-
κε συστηματικά με την λαογραφία ο Ν. Πολίτης, ο 
οποίος ίδρυσε και την Ελληνική Λαογραφική Εται-
ρεία, το 1908. Η συστηματική έρευνα της λαογραφίας 
ξεκίνησε από τους Άγγλους. Όμως, παρατηρήσεις 
εθνολογικές και λαογραφικές, συναντάμε και στην 
αρχαιότητα. Από την εποχή του Ομήρου ακόμη, 
υπάρχουν παρατηρήσεις και παραδόσεις για την ζωή 
και τα ήθη των ανθρώπων. Ιδιαιτέρως πλούσια πηγή 
τέτοιων παρατηρήσεων αποτελεί και ο Ηρόδοτος. 
Φυσικά, δεν είναι εφικτό να γίνει εξαντλητική ανα-
φορά στην πλειάδα των αρχαίων και νεώτερων λαο-
γράφων. Γεγονός είναι ότι στην λαογραφία οφείλεται 
η διάσωση των δημοτικών μας τραγουδιών, των πα-
ραμυθιών, επαγγελμάτων, που πλέον δεν υπάρχουν, 
αντικειμένων και έργων τέχνης, κεντημάτων, υφα-
ντών, οικιακών σκευών, αγροτικών εργαλείων κλπ…

Έτσι, αυτό το λαογραφικό Μουσείο του χωριού 

μας είναι η κειμηλιοθήκη της ζωής των ανθρώ-
πων που έζησαν και δούλεψαν και πότισαν με τον 
ιδρώτα τους αυτόν τον δύσκολο τόπο, σε χρόνους 
χωρίς ηλεκτρικό φως, χωρίς αμαξιτό δρόμο, μόνο 
με τα μονοπάτια και τις στράτες γεμάτες αγκάθα, 
ξυπόλητοι ή με γουρνοτσάρουχα, χωρίς νερό στο 
σπίτι, το οποίο νερό κουβαλούσαν οι γυναίκες φορ-
τωμένες με τη βαρέλα και κρατώντας στην αγκαλιά 
το φασκιωμένο μωρό.

Αλήθεια, πόση διαφορά στα «ξεφλουδίσια» του 
τότε και του τώρα: τότε μάζευαν όλη μέρα το καλα-
μπόκι και το βράδυ το ξεφλούδιζαν… έχουν αλλά-
ξει πολλά πράγματα τις τελευταίες πέντε δεκαετίες 
στο χωριό μας.

Όμως, αν η λαογραφία, σαν επιστήμη, είναι έργο 
των ειδικών επιστημόνων, το Λαογραφικό Μουσείο 
του χωριού μας είναι ένας τόπος ιερός και σεβα-
στός. Ο ίδιος ο χώρος που το στεγάζει, είναι γεμά-
τος μνήμες κι, αν μπορούσε να μιλήσει, θα είχε πολ-
λά να μας πει για τα κειμήλια που εκτίθενται εκεί και 
για τους ανθρώπους που τα χρησιμοποίησαν.

Τα ανά την Ελλάδα λαογραφικά μουσεία στεγά-
ζουν συλλογές αντικειμένων, οι οποίες αναβιώνουν 
την ζωή των παλαιοτέρων γενεών. Έτσι και στο Λα-
ογραφικό Μουσείο του χωριού μας, εκτός από την 
συγκίνηση που νοιώθει κάποιος αντικρίζοντας τα 
εκθέματα, τελείται και ένα διαρκές μνημόσυνο για 
τις ψυχές όσων έζησαν και εργάστηκαν με αυτά τα 
στοιχειώδη μέσα. Καλό θα ήταν να διοργανώνεται 
κάπου – κάπου και κανένα σεμινάριο για να μαθαί-
νουν οι νέοι τί ήταν η πυρουστιά, ο κόπανος, η τρι-
χιά…

Με τα θερμά μου συγχαρητήρια, εύχομαι στον 
Σύλλογο υγεία, δύναμη και καλό χειμώνα.

Βασιλική Σαλούρου-Τροβά

Με αρχιερατική Θεία Λει-
τουργία και Μνημόσυνο 

υπέρ των ευεργετών, δωρη-
τών, ανεγερτών, ανακαινι-
στών, υπηρετών του Ιερού 
Ναού του Αγίου Νικολάου, 
εορτάστηκαν τα 100 χρόνια 
από τη θεμελίωσή του, στις 
18 Αυγούστου 2013, χοροστα-
τούντος του Μητροπολίτου 
Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κου Ιεροθέου. Συλλειτούρ-
γησαν ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νικόλαος, φιλοξενούμενος 
του κου Αριστείδη Βλάχου, ο αρχιμανδρίτης πατήρ Καλ-
λίνικος και ο εφημέριός μας πατήρ Χρήστος. Το ιστορι-
κό της ανεγέρσεως και αποπερατώσεως του ναού εκφώ-
νησε ο Σπύρος Σκαλτσάς (βασισμένο σε έρευνά του, σε 
διαχρονικά δημοσιεύματα και αρχεία, βλ. φ. 100). Στην 
Θ. Λειτουργία και στο Μνημόσυνο παρέστη ο Δήμαρχος 
Ναυπακτίας κος Ιωάννης Μπουλές, ο πρώην δήμαρχος 
Αποδοτίας κος Θ. Κοτρωνιάς, ο Πρόεδρος του Τοπικού 
Συμβουλίου κος Αθανάσιος Κουρμούσης, ο Αντιπρόεδρος 
του Συλλόγου κος Νικόλαος Τσαντίλης, ο απελθών Πρό-
εδρος- Ιδρυτής του Πολιτιστικού Κέντρου Τερψιθέας κος 
Παναγιώτης Σταμάτης και πλήθος κόσμου.

Ένας Ελατιώτης κάθε χρόνο τέτοιο καιρό παίρνει αμπάριζα 
τα κρεοπωλεία του Μεσολογγίου και ότι μοσχαροκέφαλα 

βρει τα κουβαλάει στην Ελατού. Έτσι έγινε και φέτος. Τα έφε-
ρε λοιπόν και άρχισε τις προσκλήσεις. Εδήλωσαν συμμετοχήν 
περίπου δέκα άτομα Ελατιώτες και Τερψιθεάτες. Μια γειτόνισ-
σά του τον ερώτησε: Ποιους έχεις καλέσει; Και αυτός απάντη-
σε. Τους VIP Ελατούς και Τερψιθέας. Και ποιοί είναι αυτοί;; 
Κάτσε στο μπαλκόνι σου και θα δεις ποιοι θα έρθουν εδώ.

Μεταξύ αυτών που δήλωσαν συμμετοχή ήτο και νεαρός 
τις Ελατιώτης όστις προ τριετίας πήγε σε πολυτελές εστιατό-
ριο στο Γκάζι της Αθήνας και έφαγε ένα πολύ γκουρμέ μεζέ 
Μάγουλα μόσχου και πλήρωσε 24 ευρώ όσο δηλαδή δυο 
ολόκληρα μοσχαροκέφαλα!!

Σε λίγο η γειτόνισσα είδε Ελατιώτες και Τερψιθεάτες VIP να περνάνε από μπροστά της. 
Ο κ. Σταύρος Φινινής με ένα δεκάκιλο παγούρι εκλεκτό κρασί ειδικά για μοσχαροκεφαλή είπε. Ο κ. Κ. Αρβανίτης 

με κάμποσα κιλά τομάτες από τον κήπο του και άλλοι τινές με στολή περιπάτου ακόμα και αγγαρείας.
Η οικοδέσποινα σερβίρισε την πρώτη παρτίδα την οποία διένειμε με μεγάλη ακρίβεια προς όλους ο κ. Φινινής. 

Περιττό να τονίσω όπως λένε οι πληροφορίες μου ότι εξηφανίσθη σε ελάχιστον χρόνον. Μετά από λίγο διάλειμμα 
σερβιρίστηκε και η δεύτερη παρτίδα και αυτή εξηφανίσθη. Η μοσχαροκεφαλή ήτο 5860 γραμμάρια και την έφαγαν 
9 άτομα ήτοι 650 γραμμάρια κατ’ άτομον αλλά σε επιστημονική συζήτηση που ακλούθησε άπαντες είπαν (αφού την 
είχαν εν τω μεταξύ φάει) ότι δεν χρειάζεται να τρώνε πάνω από 600 γραμμάρια έκαστος. (για καθαρό κρέας μιλάμε)

Η συζήτησις περιεστράφη σε φλέγοντα και επίκαιρα θέματα όπως η αντιμετώπισις σφηκών με διάφορες θεωρίες 
αντιμετωπίσεως τους, ένας δε συνδαιτυμόνας ανέπτυξε το θέμα της επικινδυνότητος των δηγμάτων των όφεων εδικά της 
οχιάς ενώ άλλος ανέλαβε την επιστημονική μας ενημέρωση για τα είδη των οχιών της περιοχής και όλης της Ελλάδος.

Στο τέλος αφού ευχαρίστησαν όλοι την οικοδέσποινα για την ωραία μαγειρική της ανανέωσαν το ραντεβού τους 
για του χρόνου με κατανάλωση 600 γραμμαρίων κατ’ άτομον το ανώτερον (μένα μου λες;;)

Και ένα σχόλιο. Θα θυμόσαστε όλοι ότι προ οικονομικής κρίσεως ήταν της μόδας οι VIP της Ελλάδος να βαφτίζουν 
τα τέκνα τους στο Πατριαρχείο στο Φανάρι. Οι κοσμικές στήλες τότε έγραφαν ότι οι VIP χωρίζονταν σε δυο κατηγο-
ρίες. Σε αυτούς που προσεκλήθησαν στην βάφτιση και σε αυτούς που δεν προσεκλήθησαν ή σε αυτούς που πήραν 
ασημένιες μπομπονιέρες και σε αυτούς που δεν πήραν.

Λέτε τώρα με τις προσκλήσεις για μοσχαροκεφαλή Ελατιώτες και Τερψιθεάτες VIP, να χωριστούν σε αυτούς που 
προσεκλήθησαν και σε αυτούς που δεν προσεκλήθησαν;; Είδομεν!

Και κάποια τεχνικά της μαγειρικής στοιχεία από την οικοδέσποινα για τους λάτρεις του φαγητού αυτού.
Το καθαρό κρέας της μοσχαροκεφαλής (μάγουλα-γλώσσα) μπαίνει σε σακούλα ψησίματος με όλα τα μυρωδικά 

αλατοπίπερο κτλ αν θέλετε βάζετε και πατάτες και μπαίνει στον φούρνο της κουζίνας στους 200 βαθμούς για 3,5 ώρες. 
Δεν χρειάζεται καν να το προσέχεις αρκεί να κάνετε 3-4 τρύπες στην σακούλα. Ούτε διαρροή υγρών υπάρχει και έτσι οι 
νοικοκυρές γλυτώνουν και το πλύσιμο ταψιών. Η κατανάλωση της κουζίνας είναι 3 κιλοβατώρες ήτοι κόστος 0,50 ευρώ.

Ο Γειτονικός Δαιμόνιος

ΟΙ VIP ΕΛΑΤΟΥΣ-ΤΕΡΨΙΘΕΑΣΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ 
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ6 ¨φωνές και ψίθυροι¨

1) ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΗ

Σεβασμιότατε
Πανοσιολογιότατοι,
Κε Δήμαρχε, 
Αντιδήμαρχοι – Πάρεδροι 
Αγαπητοί επισκέπτες 
Αγαπητοί συγχωριανοί, 

Τ η σημερινή ημέρα μου δίνεται η ευκαιρία να αναπολή-
σω, πως ξεκίνησα για να στηθεί το Πνευματικό – Πολι-

τιστικό Κέντρο Τερψιθέα Ναυπακτίας. 
Το 1991 ο αείμνηστος 

Γιάννης Παναγιωτόπουλος 
μου λέει: «Τάκη προχώρα», 
κατέβηκα στην βιβλιοθήκη 
Ναυπάκτου και πήρα από το 
βιβλίο της εταιρείας Ναυπα-
κτίας Μελετών, ένα υπόδειγ-
μα Ιδρυτικού, υπογράψανε 
20 συγχωριανοί και πρώτο, 
τιμής ένεκεν, γράφτηκε το 
όνομα του δασκάλου μας, 
Κίμωνα Βλάχου. 

Το καταστατικό συντά-
χθηκε και με τη βοήθεια του 
Γιάννη Παναγιωτόπουλου. Το 
1993 εγκρίθηκε από το Πρω-

τοδικείο Μεσολογγίου. Έτσι ξεκίνησε το Κέντρο. Ο αγώνας 
μεγάλος, πληρώναμε ενοίκιο στην επιτροπή της εκκλησίας 
20.000 ή 60 ευρώ το μήνα. Αργότερα αυξήθηκε σε 80 ευρώ 
το μήνα. 

Ξεκίνησε η προσπάθεια να ανοίξουν τα σεντούκια. Να 
κατέβουν από τα πατάρια παλιά αντικείμενα. Φέρναν παλιά 
αντικείμενα οι γυναίκες και λέγαν, τα πάμε στον Τάκη Στα-
μάτη. Έγινε προσπάθεια να αλλάξουν γνώμη, λέγοντας αυτά 
τα πράγματα τα πηγαίνετε για να εξοπλισθεί το Κέντρο, που 
είναι του χωριού. 

Δεν είναι της ώρας να θυμηθούμε, πως υπήρξε μεγά-
λος αγώνας μέχρι να μαζευτούν αξιόλογα αντικείμενα. Στο 
πλευρό μου ήταν η σύντροφος της ζωής μου Αθανασία Σού-
λα Σταμάτη. Και όπως είναι γνωστό, σε κάθε δράση υπάρχει 
αντίδραση. Η γυναίκα μου έλεγε παράτα τα θα πεθάνεις. 

Αλλά ο Άγιος Πέτρος είχε άλλο κατάλογο και έφυγε εκεί-
νη. Εμένα με ξέχασε προσωρινά ο Άγιος Πέτρος. Ύστερα από 
τα ανωτέρω που σημείωσα, σήμερα θέλω να τιμήσω και να 
φρεσκάρω τη μνήμη τους, όσων αρκετά νέων φύγαν από 
τη ζωή. Τους ανάβουμε ένα κερί στη μνήμη τους γιατί είχαν 
προσφέρει πολλά στο χωριό. Το Κέντρο τίμησε όλους που 
κατά καιρούς προσφέραν για το Γενικό καλό του χωριού. 

Αναφέρω ενδεικτικά. Όταν έφυγε από τη ζωή ο Γεώρ-
γιος Π. Γιαννέτσος Πρόεδρος πολλά χρόνια του Συλλόγου 
Τερψιθέας, το Δ.Σ. με πρότασή μου δημιούργησε μια γωνιά 
στην αίθουσα, που έφερε την ένδειξη Σύλλογος Τερψιθεα-
τών Γεώργιος Π. Γιαννέτσος και παράλληλα τοποθέτησε τη 
φωτογραφία του, όπως και τη φωτογραφία του αντιπροέ-
δρου του Συλλόγου, Γεράσιμου Μούρτου. 

Φυσικά το Κέντρο δεν ξεχνά τους γερόντους που έφυγαν 
όταν τελείωσε ο κύκλος της ζωής του. Και αυτό για να τονί-
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σει ότι σέβεται τους πατεράδες ή παππούδες με την περισσή 
τιμιότητα και καλή καρδιά. 

Αναφέρω το εξής. Έστελνα την εφημερίδα Σύγχρονη 
Κοινωνική Αντίληψη στα καφενεία. Ο μπάρμπα Κώστας Αν-
δρεόπουλος 92 ή 98 χρόνων με σταματάει στην πλατεία και 
μου λέει: «Την εφημερίδα να την στέλνεις στο όνομά μου». 
Μπαίνω μέσα στου Βασιλείου το σπίτι και βρίσκω ένα τεύ-
χος. 

Ο μπάρμπα Κώστας 92 ή 98 χρονών δεν θυμάμαι καλά 
κάθισε σ’ ένα παγκάκι πήγα και του έδωσα το τεύχος. Στην 
εφημερίδα υπήρχε ενδεικτική τιμή 500 δρχ. το χρόνο προαι-
ρετικά. Αφού με ευχαρίστησε μου λέει: «Στάκα, να την πλη-
ρώσω γιατί μέχρι να ξανάρθεις μπορεί να έχω πεθάνει». 
Συγκινήθηκα, που να βρεις σήμερα αυτή την τιμιότητα. 

Και κάτι ευτράπελο. Όταν έβγαλα το βιβλίο «Τερψιθέα 
Ναυπακτίας» γινόταν κριτική στα καφενεία. Ο μακαρίτης 
Βασίλης Ανδρεόπουλος, λαλίστατος, έκανε τη δική του κρι-
τική. Ο Αριστείδης Βλάχος που ήταν δίπλα του, του λέει: 
Βασίλη, το βιβλίο του Τάκη Σταμάτη το πήρες; Απάντηση: 
Όχι. Στην συνέχεια τον ερωτά: Το διάβασες; Απάντηση: Όχι, 
αλλά δεν γράφει τίποτα. Δεν το διάβασε, αλλά δεν γράφει 
τίποτα και έμεινε ανέκδοτο. 

Όπως ξέρετε το παραδοσιακό Μουσείο λειτούργησε 
πολλά χρόνια και απέσπασε επαίνους από τους επισκέπτες. 
Τελευταία έγινε από ομάδα συγχωριανών μια επιτροπή που 
εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Κέντρου. 

Τα άτομα αυτά προεξάρχοντος του Αριστείδη Βλάχου 
ανακαίνισαν το Παραδοσιακό Σχολείο. Όλοι δούλεψαν με 
κέφι και προθυμία δωρεάν. Από καρδιάς τους συγχαίρω και 
περισσότερο των πρωτεργάτη Αριστείδη Βλάχο με αποτέλε-
σμα να έχουμε ένα άλλο Κέντρο. Αυτά θα σας αναφέρει ο 
Αριστείδης Βλάχος. 

Τελειώνοντας το μικρό μου χαιρετισμό, θέλω με αίσθη-
μα ευθύνης και ειλικρίνεια, με θάρρος και τόλμη να δηλώ-
σω ότι παραιτούμαι από Πρόεδρος του Δ.Σ. και εκπρόσω-
πος του Κέντρου και από το Δ.Σ.

Εργάσθηκα από το 1991 με όσες δυνάμεις είχα. Ήρθε 
ο καιρός να παραδώσω τη σκυτάλη στους νεότερους που 
διαθέτουν περισσότερη αξιοσύνη και κέφι για δουλειά. Ση-
μειώνω να αναφέρω ότι παραιτούμαι από Πρόεδρος του 
Δ.Σ. Αν και το Πρόεδρος για μένα ήταν απαίτηση στο κατα-
στατικό εγώ ένιωθα ως απλός πνευματικός και πολιτιστικός 
εργάτης. Αυτό ήταν το πιστεύω μου. 

Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες και περισσότερο το 
Νίκο Θανασέλο, ο οποίος διέθετε πείρα και τέχνη στη δια-
κόσμηση της αίθουσας. Όλοι αυτοί οι συνεργάτες βοήθησαν 
να φέρω σε πέρας το περίφημο αυτό έργο που είναι διαμά-
ντι στο δαχτυλίδι της Ναυπακτιακής γης. 

Δοξάζω το Θεό και τον 
Άγιο Νικόλαο που με κρά-
τησαν σε πνευματική και 
σωματική υγεία. Θα ήταν 
ευχής έργο του Δ.Σ. του 
Κέντρου στη συνέχεια να 
ηγηθεί ο Αριστείδης Βλά-
χος ο οποίος αρίστευσε 
στον συντονισμό των ερ-
γασιών και στη διαχείριση 
των οικονομικών για την 
ανακαίνιση του κτιρίου – 
παλιό Δημοτικό Σχολείο – 
και γενικά του Μουσείου. 

Ευχαριστώ όλους τους 
συγχωριανούς για την προσφορά τους. Ζητώ συγνώμη για 
όποια λάθη έκανα. 

Δηλώνω πως θα είμαι πάντα κοντά στη νέα Διοίκηση 
του Κέντρου σε ότι με χρειάζονται, όσο οι σωματικές και 
πνευματικές δυνάμεις το επιτρέπουν. Και πάλι τους ευχαρι-
στώ όλους. Και μια παράκληση. 

Αγαπάτε το παραδοσιακό Μουσείο της Τερψιθέας. Το 
αξίζει. 

Ευχαριστώ

2) ΟΜΙΛΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΒΛΑΧΟΥ

Σεβασμιώτατε,
Αγαπητέ φίλε Πανοσιολογιώτατε πατέρα Νικόλαε, 
Πανοσιολογιώτατε, Αιδεσιμώτατε,
Κύριε Δήμαρχε, Κυρίες και Κύριοι Αντιδήμαρχοι, 
Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί φίλοι επισκέ-
πτες της Τερψιθέας,
αγαπητοί χωριανοί

Πριν από 22 χρόνια, το έτος 1991, ένας οραματιστής και 
δημιουργικός χωριανός μας, ο Τάκης Σταμάτης, συνέλαβε 
την ιδέα της δημιουργίας Λαογραφικού Μουσείου με την 
συγκέντρωση παραδοσιακών αντικειμένων.

Η ιδέα αγκαλιάστηκε από όλους τους χωριανούς και άρ-
χισε η προσφορά σπάνιων παραδοσιακών αντικειμένων της 
γεωργικής και οικιακής οικονομίας του χωριού μας. Πα-
ράλληλα άρχισε η διαδικασία για να λάβει νομική υπόσταση 
η όλη προσπάθεια. Συντάσσεται το Καταστατικό ιδρύσεως 
Σωματείου με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» με έδρα την Τερψι-
θέα, μεταξύ των σκοπών του οποίου τίθεται η διάσωση και 
συντήρηση παραδοσιακών αντικειμένων και γενικότερα της 
παραδοσιακής κληρονομιάς του χωριού μας.

Το Καταστατικό αποτελούμενο από 11 άρθρα ψηφίστηκε 
στην Καταστατική Συνέλευση της 9ης Αυγούστου 1991 και 
υπογράφεται από 41 ιδρυτικά μέλη, με πρώτον υπογρά-
φοντα, «τιμής ένεκεν» τον αείμνηστο Δάσκαλό μας Κίμω-

Οινοποιία

Ομιλία Π. Σταμάτη

Το έργο φιλοτεχνήθηκε 
από τον υιό Κ. Σταμάτη, 
όταν ο πατέρας ήταν στο 

νοσοκομείο.

Αγροτικός εξοπλισμός. Σχολική γωνιάΝοέμβριος 2012
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να Αριστείδου Βλάχο και 40 ακόμη χωριανούς τα ονόματα 
των οποίων αναγράφονται σε σχετικό πίνακα που θα δείτε 
αναρτημένο εντός του Μουσείου.

Το Καταστατικό εγκρίθηκε και ισχύει από της εγκρίσεώς 
του με την υπ’ αριθ. 14 της 18 Απριλίου 1993 απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

Η προσπάθεια συλλογής αντικειμένων, ιστορικών στοι-
χείων, φωτογραφιών και παραδοσιακών στολών συνεχίστη-
κε και συνεχίζεται με πρωτοπόρο πάντοτε τον παριστάμενο 
υπερ-ογδοηκοντούτη σήμερα Παναγιώτη Σταμάτη και την 
αείμνηστη σύζυγό του Σούλα.

Τα εκθέματα αυτά στεγάστηκαν στην μεγάλη αίθουσα 
του «πάλαι ποτέ» Δημοτικού μας Σχολείου, το οποίο ση-
μειωτέον λειτούργησε ως τριθέσιο, διθέσιο και τελικά μονο-
θέσιο μέχρι και το σχολικό έτος 1981 - 1982, οπότε καταρ-
γήθηκε ακολουθώντας και αυτό την πορεία ερήμωσης των 
χωριών μας.

Με την πάροδο των ετών η αίθουσα υπέστη την φθορά 
του χρόνου και υπήρχε άμεσος κίνδυνος να καταρρεύσει το 
ξύλινο πάτωμα, το ταβάνι και οι σοφάδες και να καταστρα-
φούν το Σχολείο στο οποίο μάθαμε όλοι, τα πρώτα γράμμα-
τα και τα πολύτιμα εκθέματα που με πολύν κόπο και μεγάλη 
προσπάθεια συγκεντρώθηκαν.

Τον άμεσο αυτόν κίνδυνο ανέλαβε να αντιμετωπίσει Επι-
τροπή αποτελούμενη από τον ομιλούντα Αριστείδη Κίμωνος 
Βλάχο, τον Νικόλαο Θανασέλλο, Αθανάσιο Κουρμούση και 
Χαράλαμπο Λιακώνη.

Η Επιτροπή τέθηκε αμέσως «επί το έργον» και ο υπο-
φαινόμενος μίλησε στην εκκλησία στο πολυπληθές εκκλησί-
ασμα του πανηγυριού της 15 Αυγούστου 2011. Ανέλυσε το 
πρόβλημα, επισήμανε την δύσκολη προσπάθεια που ανα-
λαμβάνει η Επιτροπή και ζήτησε την ηθική και κυρίως την 
οικονομική ενίσχυση των απανταχού χωριανών.

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα 
δεν επέτρεψε στους χωριανούς να προσφέρουν την οικο-
νομική ενίσχυση που θα επιθυμούσαν. Έτσι ένα χρόνο μετά 
μέχρι το πανηγύρι του 2012 είχαν συγκεντρωθεί 4.000 Ευρώ 
από εισφορές χωριανών και 5.000 Ευρώ από συνεισφορά 
ενοριτών της Εκκλησίας μας, του Αγίου Νικολάου, στην ιδι-
οκτησία του οποίου ανήκει η κυριότητα της αιθούσης.

Το ποσό αυτό των 9.000 Ευρώ που συγκεντρώθηκε 
υπολείπετο κατά πολύ του ποσού που απαιτείτο για να γίνει 
η σωστή στήριξη του κτιρίου και ανακαίνιση του Μουσείου. 
Έτσι χάσαμε κυριολεκτικά τον ύπνο μας για το πώς θα αντι-
μετωπισθεί το πρόβλημα και θα επιτευχθεί η αναληφθείσα 
δύσκολη προσπάθεια. Δεν πέρασε πάντως ποτέ από το 
μυαλό μας η εγκατάλειψη της προσπάθειας.

Το αδιέξοδο λύθηκε, ας μου επιτραπεί η έκφραση με τον 
«από μηχανής» εμφανισθέντα χορηγό μας τον Ντίνο Βασι-
λόπουλο και την σύζυγό του Ευρυδίκη Γιαννέτσου οι οποίοι 
σε συνάντηση που είχαν με τον ομιλούντα, την επομένη των 
ξεφλουδισίων, στις 18 Αυγούστου του 2012, μου ανακοίνω-
σαν την πρόθεσή τους να αναλάβουν την πέραν των 9.000 
Ευρώ δαπάνη που θα απαιτηθεί για τις εργασίες στήριξης 
της αιθούσης, την κατασκευή παταριού και τον εμπλουτισμό 
με ότι απαιτείται (βιτρίνες, βιβλιοθήκες κ.λ.π.) για την εντυ-
πωσιακότερη εμφάνιση του Μουσείου.

Τελικά διέθεσαν σημαντικό ποσό και για την γενναία 
αυτή προσφορά τους, τους ανήκει ο Δημόσιος έπαινος και 

οι ευχαριστίες της Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πολιτιστικού Κέντρου και όλων των χωριανών.

Είμαι βέβαιος ότι για την αγαθοεργό αυτή πράξη τους 
θα αγάλλεται, από εκεί ψηλά που βρίσκεται η ψυχή του αει-
μνήστου Γιώργου Π. Γιαννέτσου, στην μνήμη του οποίου 
διέθεσαν όπως προανέφερα σημαντικό ποσό χρημάτων, 
τιμώντας συγχρόνως και την παριστάμενη μητέρα, την αγα-
πητή Κούλα.

Οι εργασίες που έγιναν για την στήριξη της αιθούσης 
είναι: Αποξηλώθηκε το ξύλινο πάτωμα, κατέβηκε το πάτωμα 
και το μπροστά από την πόρτα εισόδου πλατύσκαλο, κατά 
εξήντα εκατοστά και έγινε πλακόστρωση αυτών με παραδο-
σιακή ντόπια πέτρα. Τοποθετήθηκε νέο ταβάνι, ανανεώθη-
καν και συμπληρώθηκαν σοφάδες στον τοίχο. Αποξηλώθη-
κε το υπάρχον αρμολόγημα στις εξωτερικές επιφάνειες της 
λιθοδομής του τοίχου και αντικαταστάθηκε με νέο καλύτε-
ρης αντοχής και εμφανίσεως. Κατέβηκε κατά δύο μέτρα η 
υπάρχουσα, στην βόρεια προς την οικία Κολοβού πλευρά, 
τάφρος (αστρέχα) και μονώθηκε κατά της υγρασίας που εμ-
φανίστηκε στην εσωτερική πλευρά του τοίχου στο ισόγειο 
της αίθουσας. Κατασκευάστηκε πατάρι επιφανείας 52 τ.μ. 
με δύο σκάλες ανόδου προς αυτό και παραδοσιακά ξύλινα 
κάγκελα. Τοποθετήθηκε θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας και 
παράθυρα επίσης ασφαλή. ΄Εγινε λουστράρισμα του δαπέ-
δου του παταριού και βάψιμο των τοίχων και λοιπών επιφα-
νειών. Κατασκευάστηκε εξ’ ολοκλήρου νέα ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση και τοποθετήθηκαν φώτα και προβολείς με 
ρυθμιζόμενη την κατεύθυνση φωτισμού. Κατασκευάστηκαν 
και τοποθετήθηκαν βιβλιοθήκες ύψους 2 μ. και μήκους 6 
μέτρων, καθώς και βιτρίνες όπου τοποθετήθηκαν οι υπάρ-
χουσες στολές εθνικών και τοπικών ενδυμασιών, καθώς και 
στρατιωτικές με αξιολογότερες αυτές που χρησιμοποιήθη-
καν κατά την κινηματογραφική αναπαράσταση της μάχης 
του Γοργοποτάμου. Κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν 
πλέον των 25 μέτρων πάγκοι επί των οποίων έχουν τοποθε-
τηθεί τα εκθέματα. Καθαρίστηκαν τα κλινοσκεπάσματα του 
γοίκου μας και όλα τα εκθέματα από τα οποία τα μεν ξύλινα 
περάστηκαν με φάρμακο κατά του σαρακιού και τα σιδερέ-
νια με ειδικό υγρό κατά της σκουριάς.

Η όλη δαπάνη θα ήταν σημαντικά μεγαλύτερη εάν δεν 
προσέφεραν, εντελώς δωρεάν, εργασία δεκάδων ημερών 
τα δύο μέλη της Επιτροπής και εμπειροτέχνες, ο Θανάσης 
Κουρμούσης και ο Μπάμπης Λιακώνης. Ο Θανάσης κατα-
σκεύασε τις δύο σκάλες ανόδου προς το πατάρι και πολ-
λές άλλες εργασίες και ο Μπάμπης όλη την ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση, την τοποθέτηση των φώτων και προβολέων 
και σειρά άλλων εργασιών. Για τα δύο αυτά μέλη της Επι-
τροπής αισθάνομαι την ανάγκη να τους ευχαριστήσω και 
προσωπικά για την πολύτιμη συνεισφορά τους, στην όλη 
προσπάθεια.

Ο Νίκος Μακρής τοποθέτησε χωρίς αμοιβή την σιδηρο-
κατασκευή στην όποια στηρίχτηκε το πατάρι.

Ο Κώστας Ανδρεόπουλος τοποθέτησε, επίσης χωρίς 
αμοιβή, το πάτωμα του παταριού. Ο Κώστας Πετρόπουλος 
δεν πληρώθηκε τα προσωπικά του τρία ημερομίσθια για την 
τοποθέτηση του ταβανιού. Ο Βαγγέλης Πετρόπουλος διέθε-
σε δωρεάν το απαιτούμενο για την ηλεκτρολογική εγκατά-
σταση ηλεκτρολογικό υλικό (καλώδια κ.λ.π.) και προσωπι-
κή εργασία.

Ανήκει σε όλους αυτούς ο 
Δημόσιος έπαινος και οι θερ-
μές ευχαριστίες μας.

Θερμές ευχαριστίες ανή-
κουν για τις υπηρεσίες τις 
οποίες προσέφεραν στις κυρίες 
Κούλα Λιακώνη, Μαρία Βλάχου, 
Βάσω Σταμάτη, η οποία πέραν 
των άλλων εργασιών φιλοτέ-
χνησε το τζάκι και κατόρθωσε 
να το εμφανίσει ωσάν να είναι 
κτισμένο με πέτρα, την Δέσποι-
να Βρύζα και Βούλα Αρβανίτη.

Επίσης θερμές ευχαριστίες, ανήκουν στην κ. Αγγελική 
Ψαραλέξη κόρη του Σπύρου και της Ευανθίας Αυλόγητου, 
για τους τρεις εξαίρετους πίνακες, που ζωγράφισε με τοπία 
του χωριού μας και τα δώρισε στο Μουσείο.

Ακόμη θερμές ευχαριστίες ανήκουν στην κ. Νασούλα 
Παναγιωτοπούλου που δώρισε στην βιβλιοθήκη μας ολό-
κληρη την πλούσια βιβλιοθήκη του αειμνήστου συζύγου 
της και εκλεκτού συγχωριανού μας, Πολιτικού Μηχανικού, 
Γιάννη Παναγιωτόπουλου, ο πρόωρος θάνατος του οποίου 
άφησε δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά του και στο 
χωριό μας.

Τέλος θερμές ευχαριστίες ανήκουν και στον εκλεκτό 
συγχωριανό μας, Φιλόλογο Καθηγητή και Διευθυντή του 
Γυμνασίου Ευπαλίου Νικόλαο Τριψιάνο, με μέριμνα του 
οποίου παραχωρήθηκαν, στην βιβλιοθήκη μας, από την 
Παπαχαραλάμπειο Δημοσία Βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου 
106 βιβλία, νεανικού κυρίως ενδιαφέροντος.

Ο πλήρης απολογισμός των εισπράξεων και των δαπα-
νών με τις αποδείξεις και τα λοιπά σχετικά δικαιολογητικά 
που διαχειρίστηκε η Επιτροπή ευρίσκονται στην διάθεση 
κάθε ενδιαφερομένου.

Κλείνοντας την ομιλία μου αυτή θα ήθελα να αναφερθώ 
και τώρα σε όσα, ξεκινώντας την προσπάθεια αυτή, ανέφε-
ρα στην ομιλία μου στο εκκλησίασμα του πανηγυριού της 
15ης Αυγούστου του 2011.

Παραδίδοντας στις επόμενες γενεές το κόσμημα αυτό 
του χωριού μας, την επαναλειτουργία του οποίου γιορτά-
ζουμε σήμερα, αισθάνομαι ότι τιμούμε την μνήμη των Δα-
σκάλων μας που στην αίθουσα αυτή δίδαξαν, όλους εμάς 
τους παλαιότερους, τα πρώτα γράμματα και μας έδωσαν 
τις ηθικές αρχές με τις οποίες ξεχυθήκαμε ανά την Ελλάδα 
και τα πέρατα της γης και όλοι γίναμε καλύτεροι και προ-
κόψαμε.

Τιμούμε επίσης τους πατεράδες, τους παππούδες μας 
και τις μανάδες και τις γιαγιάδες μας, που με τα ταλαιπω-
ρημένα και ροζιασμένα χέρια τους δούλεψαν, τα πολύτιμα 
για την εποχή τους, εργαλεία καλλιεργώντας τα χωραφά-
κια τους και μαγειρεύοντας στην πυροστιά, στο τζάκι με 
τα ξύλα, με τα «κατσαρολικά» και τα γεωργικά και λοιπά 
εργαλεία που εκτίθενται στο Λαογραφικό Μουσείο που επα-
νεγκαινιάζουμε σήμερα.

Αιωνία τους η μνήμη και θα έχουν πάντα την ευγνωμο-
σύνη μας.

Αφού σας ευχαριστήσω για την ανοχή σας, παρακαλώ 
τον κ. Ντίνο Βασιλόπουλο, τον μεγάλο χορηγό μας, να εγκαι-
νιάσει το πλήρως ανανεωμένο Λαογραφικό μας Μουσείο.

Ομιλία Αρ. Βλάχου Επί το έργον. Οι αφανείς ήρωες με τ’ άπλυτα στη φόρα.

Το πλυντήριο.
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Με κάθε λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος η 
αναβίωση του εθίμου των ξεφλουδισίων. Ο 

Σύλλογος σαν διοργανωτής φιλοξένησε τον αντι-
περιφερειάρχη κο  Βασ. Αντωνόπουλο, τον αντι-
δήμαρχο κο Νικ. Καραλή, τους πρώην δημάρχους 
Αποδοτίας κους Βασ. Σούζα και Θωμά Κοτρωνιά, 
τον πρώην δήμαρχο Ναυπάκτου κο Αθ. Παπαθα-
νάση, τον πρώην αντιδήμαρχο Ναυπάκτου κο Χρ. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΪ  ΓΙΑΝΝΗ
Στις 29 Αυγούστου ανήμερα του αποκεφα-

λισμού του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, μαζευ-
τήκαμε  στο ομώνυμο ξωκλήσι του πάνω μα-
χαλά.

Η κατανυκτική λειτουργία και η ηρεμία της 
φύσης σημάδεψε τις καρδιές μας.

Στο τέλος αφού γευτήκαμε και τη νόστιμη 
Φανουρόπιτα της κας Βάσως Σταμάτη, κατη-
φορίσαμε για τον καθιερωμένο καφέ στη πλα-
τεία και σε κάποια γειτονικά σπίτια.

Και του χρόνου να είμαστε καλά!

ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΙΑ 2013
Παΐσιο και τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου 
κο Αθ. Κουρμούση. Ο Βασίλης Κωστούλας με την 
ορχήστρα του μας διασκέδασε μέχρι πρωίας. Η 
πίστα μας χώρεσε όλους, ώστε χορεύοντας στους 
παραδοσιακούς μας ρυθμούς να ξεδώσουμε και 
να ξεφύγουμε από την ζοφερή πραγματικότητα. 
Παρά τις Κασσάνδρες  η συμμετοχή ήταν μεγά-
λη. Η τρόικα δεν κατάφερε να διαλύσει αυτόν το 

θεσμό. Διαχρονικά αν αναλογιστούμε οι Έλληνες 
παρ’ όλες τις δυσκολίες και την σκλαβιά, κατά-
φεραν να διατηρήσουν τα ήθη και έθιμά τους. Η 
συνεύρεση, η διασκέδαση και ο χορός ποτέ δεν 
έλλειψαν από τον καθημερινό του βίο. Ο Σύλλο-
γος αισθάνεται περηφάνεια και δικαίωση από την 
συμμετοχή σε αυτό τον θεσμό. Νά ’μαστε καλά 
αδέλφια, και του χρόνου! 
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Liturgy at St. John
On the 29th of August, the 
same day that St. John the 
Baptist was decapitated, we 
all gathered at the little cha-
pel of St. John on the prop-
erty of Pano Mahalas. The 
evening service in the calm 
of nature touched our hearts. 
The service was followed by 
the delicious fanouropita 
made by Vasso Stamati, and 
we all descended on the pla-
teia for the traditional coffee 
and visited friends. We pray 

that on the same day next year we will see each oth-
er again there. 

«May the BiShop Be Like the Deacon….» 
The word «despotis» meaning bishop is an ancient 
greek word maning main, most significant, leader, 
absolute ruler, tyrant or owner. The word «diakonos» 
or deacon or minister is also an ancient Greek word 
that means servant (Source: Biklexiko»). On the 14th 
of September, the international day of the Holy Cross. 
some amazing hymns from the Holy Week suddenly 
came to mind. I believe they are significantly relevant 
for all true Christians that want to be like Our cruci-
fied Saviour, particularly relevant to those in leader-
ship positions within the community. And I mean the 
heads of households, the supervisors, the managers, 
the presidents, the civic leaders (mayors, represen-
tatatives, senators, pariamentary members, ministers 
and prime miisters). The church leadership (priests, 
bishops, monks, abbots and other spiritual leaders), 
and all others in positions of power within families 
and communities and churches. This is how they 
should behave: 

Hymn from the Orthros on Holy Thursday: «In 
attempting to spiritually lift your students, Oh Holy 
Father, you taught them and told them, «I did not 
come to Earth to be ministered but to minister and 
to give my soul in exchange for saving the world. If 
you are my friends, copy me. Any one who wants to 
be first should be last. The bishop should be like the 
deacon.»

Hymn of the Gospel of Mark: «Jesus said to his 
students, «Know, that those who purport to be lead-
ers of the people, behave towards the people as if 
they are absolutely in control of them. And those 
who are among the people that have great honors, 
are belittled as if they are their slaves.» This type of 
behavior should not be seen among you. But who-
ever wants to be accepted as a great leader among 
you, must become your servant. And whoever wants 
to become first, must become a slave to all of you. 
Because the Son of Man did not come to be served, 
but to be your servant.»

Spoken by Basil the Great: «Humility shows how 
those superior serve the inferior.» 

There is no greater unique and trendsetting idea 
for an ideal family, community and spiritual life 
model, and to overturn every tyrranical ruler. That is, 
that every leader should become as his follower, ev-
ery one who first should become last, every spiritual 
leader should like the slave, and every bishop like the 
deacon. Then there would no longer be any family, 
community or spiritual injustice. Everything would 
be corrected through humility, through ministry and 
with the love of Christ.

Father Nektarios

ΝΟSΤΙΜΟΝ iΜΑr  
(homer’s return Day)

Finally the dream return 
day of the Venetis broth-
ers came to be, 25 years 
after their last visit. On the 
8th of September, now 
elderly Mr. Kostas Venetis 
returned to Terpsithea, 
bringing with him tender-
ly for burial the reamins of 
his brother Ioannis who 
died a year ago in the USA. 
Mr. Kostas’ return was cel-
ebrated by bringing with 
him his wife Carolina, his 
son Dimitrios Constanti-
nos, and his daughter-in-
law Kristin Anne Venetis, 
her parents, Thomas McKi-

ernan, Anne McKiernan, their koubaro Patrick Mc-
Nally and Mr. Kostas’ twin grandchildren who were to 
be baptized in Terpsithea’s holy water. The same wa-
ter that was used to baptize Mr. Kostas and his son, 
helped to christen Dimitrios Constantinos Venetis 
and Alexandra Annabella Venetis. After the baptism 
the family ate and celebrated at the community ho-
tel Terpsithea. 

We were very moved by Kostas Venetis telling us 
that when the time comes for him to leave this world, 
he will be happy because he was able to visit his vil-
lage Terpsithea and celebrate here these very special 
moments. He reminded us of the phrase, «kat-thanae 
Diagora» that was uttered once to the Olympic win-
ner Diagoras who was celebrating proudly on the 
shoulders of his Olympic champion sons. Our dear 
Mrs. Rhina added to the festivities by dedicating 
a song for the celebration, and the travellers were 
welcomed by Dimitris Avlogitos and his daughter 
Eleni, Thanasis Papageorgiou and his wife Aspasia 
who came specially for the family visit, Evanthia Av-
logitou, Panagiotis and Nikolitsa Salouros, and many 
other Terpsitheans who were at the village on that 
date. Mr. Nikos Thanasellos offered to the Venetis 
family an old photograph in which Mr. Nikos was 
shown with Mr. Kostas Venetis, Leonidas Tsantilis and 
Stavros Golias. It was also a special moment when 
Dimitris Venetis recognized and hugged another 
Dimitri, Maragdoulis. Mitsos’ charactersitics remain 
unchanged despite his years and were remembered 
by Dimitris from a visit as a child. 

Mr. Venetis stayed with his cousin Dimitris Avlogi-
tos for a few days in the village, while the kids and 
his son’s in-laws went to nearby Zakinthos island. Mr. 
Kostas gave us his new address and bestowed a do-
nation to the Association for which we warmly thank 
him. We wish him «Na zisoune» for his newly-named 
grandchildren , and hope he comes again to visit us 
soon. Terpsithia, his sweet homeland, is thirsty for 
the support and love of all its children abroad. Until 
the next return day, «Nostimon imar». (also see the 
photos on page 2)

XeFLouDiSia 2013 – corn-huSking Day
The traditional corn-husking day or Xefloudisia re-
turned to the village in all its brilliance again this 
August. The Association that coordinates the event, 
welcomed the dignitaries: Mr. Vasilios Antonopou-
los, the vice-regional official, the Assistant Mayor Mr. 
Nikolaos Karalis, prior mayors of Apodotia Mr. Vasi-
lis Souzas and Thomas Kotronas, the Past Mayor of 
Nafpaktos Mr. Athanasios Papathanasi, and the Past 
Assistant Mayor of Nafpaktos Mr. Christos Paisios, 
and also the President of the Local Council Mr. Atha-
nasios Kourmousis. Mr. Vasilis Kostoulas with his or-
chestra played till the early morning hours while the 
dancefloor fit everyone who partied the night away. 

Dancing to our traditional rhythms and folk songs, 
we were transposed to happier times and away from 
the reality that traumatizes Greece today. Despite the 
«Cassandres» (negative gossip queens), participation 
was great, and it became clear that this is one tradi-
tiona the troika was unable to eradicate! Over time, 
we should consider that the Greeks, despite all their 
difficulties under invasions and slavery, always man-
aged to keep their traditions alive. Gatherings, food, 
fun and dance never disappeared from their daily 
lives even under the most difficult of circumstances. 
The Association is proud and feels justified by the 
participation at this event. Let us be well brothers and 
sisters to meet up once more next summer! 

terpSithea’S neW FoLkLore MuSeuM
On the 18th of August 2013, the opening was held 
of Terpsithea’s new folklore museum. Two years have 
passed since the committee was formed to work on 
the repair and renovation of the folk museum. Thanks 
to the contributions of residents, the Church, and es-
pecially the generous donation from Konstantinos 
Vasilopoulos and his wife Evridiki G. Yiannetsou, we 
managed to do the impossible during the crisis in the 
name of our beloved, and always in our memory, past 
President of the Terpsithean Association, George P. Yi-
annetsos. The Renovation Committee was headed by 
Mr. Aristeidis K. Vlahos, while members were Nikolaos 
Thanasellos, Athanasios Kourmousis, Charalambos 
Liakonis. They managed to bestow on Terpsithea the 
honor of having a new state-of the-art laographical 
folk museum, a gem for the village. Agiasmo was held, 
officiated by the Mitropolitis of Nafpaktos, Ierotheos, 
with Archmandrite Kallinikos and Archmandrite Niko-
laos, along with our local priest Father Christos and the 
Mayor of Nafpaktos Mr. Boule, the past mayor of Apo-
dotias Mr. Kotronias, the Vice President of the Associa-
tion Mr. N. Tsantilis, and the President and Founder of 
the Cultural Center and the Folk Museum of Terpsithea 
Mr. Stamatis. A large gathering of friends and wellwish-
ers also attended. After the blessing, Mr. Panagiotis 
Stamatis spoike on the reasons for founding the muse-
um and about the progress of the cultural center, but 
also with emotion resigned his position as head of the 
Cultural Center, giving the post to the younger genera-
tion as he put it. Next, Mr. Aristeidis Vlahos, head of the 
project, spoke, and finally, the main donor Mr. Konstan-
tinos Vasilopoulos spoke and cut the ribbon, giving the 
go-ahead to the first visitors to this amazing feat. The 
committee and benefactor invited those attending to 
a celebratory meal at the hotel «Terpsithea.» 

It is not possible to describe the beauty of this 
project in words. It is a tribute to our parents and 
grandparents who grew up in Terpsithea, and a pho-
to and object history of ‘life in Terpsithea past’ for 
generations to come. You must visit to feel it. 

Please also see the photos on pages 1, 6, and 7. 

The Editor of the English 
page Georgia Kollias-Das-
kalakis and her brother 
Basil C. Kollias visited with 
Mr. Maragdoulis in front of 
the Pappas-Kollias family 
home in Terpsithea on Au-
gust 17, 2013.
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Το πείραμα της περυσινής χρονιάς πέτυχε, με απο-
τέλεσμα να το επαναλάβουμε και εφέτος με μεγα-

λύτερη ακόμη επιτυχία.
Έτσι λοιπόν καλέσαμε τα χωριά της Ελατούς, Κε-

ντρικής και Ανθοφύτου σε ένα τουρνουά ποδοσφαί-
ρου που διεξήχθη στις 13 Αυγούστου στο Δημοτικό 
μας γήπεδο.

Αρκετός κόσμος από όλα τα χωριά παρακολούθη-
σε τους αγώνες, που ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικοί και 
με ωραίο θέαμα υψηλού επιπέδου.

Στους ημιτελικούς το Ανθόφυτο κέρδισε την Ελα-
τού με 5-2 και η Τερψιθέα την Κεντρική 4-1.

Στον μεγάλο τελικό νικήτρια ήταν η ομάδα της Τερ-
ψιθέας για δεύτερη συνεχή χρονιά επί του Ανθόφυτου 
με 3-1!

Με την Τερψιθέα αγωνίστηκαν οι Β. Σμαίλης, Σ. Αυ-
λόγητος, Β. Καλλιαμβάκος, Π. Καλλιαμβάκος, Γ. Πλού-
μης, Θ. Πλούμης, Γ. Κ. Γκολιάς, Γ. Β. Γκολιάς, Ε. Μπακάλης, 
Α. Τσαντίλης, Π. Κολοβός, Β. Κολοβός, Χ. Κολοβός.

Πριν από το τουρνουά όμως αγωνίστηκαν όπως 
κάθε χρόνο οι νέοι της Τερψιθέας όπου ύστερα από 
ένα έξοχο αγώνα Πράσινοι και Κόκκινοι ήρθαν ισόπα-
λοι 6-6!

Στον αγώνα των νέων έπαιξαν οι Αποσ.Τρίψιας, Παν. 
Τρίψιας, Γεωρ. Αγγελόπουλος, Κων. Αγγελόπουλος, Ιασ. 
Παλυβογιάννης, Σπ. Π. Αυλόγητος, Ανδ. Π. Αυλόγητος, 
Σπ. Κ. Αυλόγητος, Θωμ. Καλλιαμβάκος, Κων. Ασημα-
κόπουλος, Δημ. Καταρτζίδης, Κων. Κούτρας, Νικ. Κού-
τρας, Αγγ. Ανδρεόπουλος, Νικ. Ανδρεόπουλος, Θωμ. 
Πλούμης, Χρ. Μανωλόπουλος, Αθαν. Καραβασίλης.

Στις 14 Αυγούστου διεξήχθη το τουρνουά μπά-
σκετ 3χ3.

Συμμετείχαν 4 ομάδες με σύνολο 15 αθλητές. Νι-
κήτρια η ομάδα που αποτελείτο από τους Ευστάθιο 
Μπακάλη, Γεώργιο Καλλιαμβάκο και Νίκο Τσαντίλη , 
κερδίζοντας στο τελικό την ομάδα των Σπύρου Αυλό-
γητου, Ιωάννη Παπαγεωργίου, Κων/νου Αγγελόπουλου 
με 15-12.

Τέλος νικητής των ελευθέρων βολών ήταν ο φίλος 
από την Ελατού, Βασίλης Κουκόπουλος.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και 
του χρόνου πάλι όλοι εκεί!!!

 AΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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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

5η ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στις 18 Αυγούστου το βράδυ, έγινε στην πλατεία 
του χωριού η 5η προβολή παλαιάς φωτογραφί-

ας. Η προβολή και ο σχολιασμός έγινε από τον κο 
Σπύρο Σκαλτσά. Παρουσιάστηκαν λίγα νέα απο-
κτήματα του φωτογραφικού αρχείου και κατόπιν 
προβλήθηκαν φωτογραφίες και τεκμήρια από την 
οικογένεια και τη δράση του Τερψιθεάτη Ολυμπιο-
νίκη αντιστράτηγου Κων/νου Σκαρλάτου. Ο Σκαρ-
λάτος γεννήθηκε στην Τερψιθέα, αλλά λόγω του 
στρατιωτικού επαγγέλματος του πατέρα του Δημη-
τρίου, έφυγε νωρίς από το χωριό, για να το δοξάσει 
το 1906, στη Μεσολυμπιάδα των Αθηνών, που πήρε 
το χρυσό μετάλλιο στη σκοποβολή με παράγγελμα 
στα 25 μέτρα. Περισσότερα για τον Σκαρλάτο μα-
θαίνουμε από τις εφημερίδες «Τερψιθέα» 50 και 
«Ναυπακτιακή» 128, από δημοσιεύματα του κου 
Σκαλτσά. Στο μέλλον, ίσως όλο αυτό το φωτογρα-
φικό υλικό, μαζί με άλλα τεκμήρια, μας δώσουν μια 
ολοκληρωμένη μελέτη για τον Ολυμπιονίκη μας, 
αρκεί να βρεθεί χορηγός για τα εκδοτικά έξοδα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΗΣ «Τ»
Η εφημερίδα με κάποια καθυστέρηση ευχα-

ριστεί την κα Σωτηρία Καλμανίδου, κόρη της Γε-
ωργίας Β. Πετσίνη-Καλμανίδου και εγγονή του 
Παπαβασίλη, για τη λύση στον έξω δεξιά εικο-
νιζόμενο στο φωτοκουίζ του 100-στού φύλλου 
μας. Ολόκληρη η λύση δημοσιεύτηκε στο 101 
φύλλο, ξεχνώντας όμως να αναφέρουμε την βο-
ήθεια της αξιαγάπητης Σωτηρίας. Πιστέψτε μας 
νιώθουμε και εμείς χαρά, όταν ανακαλύπτετε 
και αποκαλύπτετε κάποιον συγγενή ή κάποιον 
γνωστό, σε αυτές τις ξεχασμένες φωτογραφίες. 

Η Τερψιθέα έχει ένα πολύ μεγάλο προνόμιο

Όχι, δεν εννοώ τη φυσική της ομορφιά, ούτε την εκπλη-
κτική της θέα, ούτε τη πλούσια και ποικίλη βλάστησή της, 
ούτε τα μαγευτικά δάση της Μακρυαράχης και του Άι Γιώρ-
γη, ούτε τα άφθονα νερά της, ούτε το υγιεινό της κλίμα.

Εννοώ την ύπαρξη τεσσάρων νέων μόνιμων κατοίκων, 
που λειτουργούν τα τρία μαγαζιά και το ξενοδοχείο.

Ενώ σχεδόν σε όλα τα χωριά της Αποδοτίας, ο νέος 
σε ηλικία μόνιμος κάτοικος είναι είδος που εξαφανίστη-
κε, εμείς λαμβάνουμε τις παροχές των επιχειρηματιών μας. 
Έχουμε χρέος να τους στηρίζουμε για να τους έχουμε. Να 
σταματήσουμε τις διαρροές προς άλλα χωριά και ειδικά 
σ’αυτά που προκλητικά μας αγνοούν. Οι επισκέψεις μας 
πρέπει να είναι ανταποδοτικές (έλα στο χωριό μου για να 
έρθω κι εγώ στο δικό σου)

Είναι απαράδεκτο άτομα Τερψιθιώτικης καταγωγής, 
χωρίς σπίτι στο χωριό, να προτιμούν Ξενοδοχεία άλλων 
χωριών της περιοχής. Είναι η χειρότερη δυσφήμηση που 
μπορούν να κάνουν στο χωριό τους και φυσικά κάποιοι 
ζηλόφθονοι γείτονες το εκμεταλλεύονται στο έπακρο. Ακό-
μα κι αν υπάρχει κάποια παρεξήγηση, να την ξεπερνάμε με 
καλή θέληση και να μη γινόμαστε μειοδότες του χωριού.

Ακόμα και ο Γιατρός μας, είναι κι αυτός ένας μόνιμος 
νέος κάτοικος (όπως και η μάνα του) και δικαιούνται τη κα-
τανόησή μας και τη συμπαράστασή μας σε κάθε δυσκολία.

Πρέπει όμως και αυτοί οι νέοι να είναι προσεκτικοί και 
ν’ αποφεύγουν τις λακκούβες. Όταν δημοσιοποιούμε μία 
εκδήλωση, δεν υποβαθμίζουμε το χωριό μας και δεν προ-
βάλουμε ένα ξένο χωριό. Το χωριό μας σύσσωμο στήριξε 
το γιορτάσι και κανείς μα κανείς δεν παραβρέθηκε από το 
ξένο χωριό που ακατανόητα διαφημίσαμε. Η Τερψιθέα εί-
ναι το πολυπληθέστερο χωριό της Αποδοτίας και δεν είναι 
τσόντα κανενός άλλου χωριού.

Τέλος και ο Γιατρός μας, που πάντα προθυμότατα, 
μας εξυπηρετεί και εκτός ωραρίου του, πρέπει κόντρα σε 
όποιες δήποτε πιέσεις, να υπερασπίζεται το συμφέρον του 
Ιατρείου μας κατά τη συνταγογράφηση, σε όλα τα χωριά 
της ευθύνης του, ώστε να μη φαίνεται ότι εκδόθηκαν οι συ-
νταγές από άλλη υγειονομική μονάδα, γιατί ο Άδωνις έχει 
προμηθευτεί πολλά λουκέτα.

Βαγγέλης Πετρόπουλος

Το χωριό μας η Τερψιθέα είναι ένα από τα ομορφό-
τερα και ζωντανά χωριά όχι μόνο του νομού μας 

αλλά και του συνολικού ορεινού όγκου της Ελλάδας.  
Αυτό δεν επιδέχεται καμιά αμφισβήτηση, παρά μόνο 
από εμπαθείς ανθρώπους.

Παράλληλα έχει και ένα πολιτιστικό Σύλλογο που το 
υπηρετεί πιστά.

Ο Σύλλογος αυτός αποτελείται από ανθρώπους (και 
όχι υπεράνθρωπους) πού πολλάκις θυσιάζουν προσω-
πικές  και  οικογενειακές υποχρεώσεις, προκειμένου να 
εργασθούν ανιδιοτελώς για την Τερψιθέα  και μόνο.

Η πορεία του στο χρόνο (από το 1946, έτος ίδρυσης) 
και οι επιτυχείς αλλαγές  της σκυτάλης στη κούρσα για 
τη  διατήρηση και  μεταλαμπάδευση της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς, τον αναδεικνύουν σαν επιτυχημένο και 
με λαμπρή ιστορία Σύλλογο.

Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι, που τον απαρτίζουν 
σήμερα κατηγορούνται και μάλιστα εν μέσω παγκόσμιας 
κρίσης (οικονομικής και ηθικής) ότι έχουν «ανεβάσει 
τον πήχυ» .

Έχουν δηλαδή πετύχει αρκετά και πρέπει να κάνουν 
κράτει!!!

Επίσης  ότι εν μέσω κατάλυσης της τοπικής αυτοδι-
οίκησης,  υποχρεούνται να χρηματοδοτήσουν μάντρες, 
αυλάκια, δρόμους, πανηγύρια κι ότι άλλο μπορεί  να βά-
λει ο ανθρώπινος νους, εξυπηρετώντας πολλάκις ιδιωτι-
κά συμφέροντα!!!

Φθάσαμε λοιπόν στο σημείο να κατηγορείται ο σύλ-
λογος  επειδή δεν έγινε το πανηγύρι! 

Με ποιο δικαίωμα θα πληρώσει ο σύλλογος τα όρ-
γανα; Με τα λεφτά από το υστέρημα των απανταχού 
μελών του, που βάσει καταστατικού προορίζονται για 
κοινωφελείς σκοπούς;

Και που όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα ανά πάσα 
στιγμή να ζητήσουν εξηγήσεις για τη διάθεση των χρη-
μάτων τους;

Εξάλλου δεν νομίζουμε ότι όλοι είναι εξίσου «χορευ-
ταράδες»!

Και μην πιπιλάμε την ίδια καραμέλα περί «παραδο-
σιακού» πανηγυριού!

Παραδοσιακά ήταν και τα θρανία που έκαιγαν κά-
ποτε, όταν έκλεισε το σχολείο!

Παράδοση ήταν και το υπέροχο μνημείο πεσόντων 
της πλατείας, που κάποιοι γκρέμισαν.

Ας γυρίσουν λοιπόν όλοι αυτοί να κλάψουν για  τα 
λάθη τους στο παρελθόν και ας αφήσουν τη παράδο-
ση του πανηγυριού, να την συνεχίσουν αυτοί που πρέπει 

και που το έκαναν όλα αυτά τα χρόνια. Οι καταστημα-
τάρχες, που τους στηρίζουμε όλο το χρόνο και ηθικά 
υποχρεούνται απέναντί μας. Στην ανάγκη και όποιος 
ιδιώτης μπορεί οικονομικά να συνεισφέρει.

Φθάσαμε στο σημείο να κατηγορούμαστε ότι καλέ-
σαμε την αστυνομία για πάρτι που έγινε στο χωριό. 

Στοχοποιήθηκε μάλιστα ο αντιπρόεδρος του Συλλό-
γου! Ανήκουστο, ψευδές, απαράδεκτο!

Ο αντιπρόεδρος τους διαψεύδει παραθέτοντας το 
παρακάτω επίσημο έγγραφο …. και μένει μέχρι εκεί!

Κατηγορηθήκαμε ότι δανείσαμε για 2 νύχτες λίγες 
καρέκλες στο Ξενοδοχείο, πού οργάνωσε πανηγύρι το 
Δεκαπενταύγουστο!

Επειδή λοιπόν μιλάμε για πολιτιστικό Αύγουστο, 
αυτά όλα μόνο πολιτισμένοι δεν πρέπει να τα σκέπτο-
νται…

Πολλά βράδια στη πλατεία τα ονόματα μας χλευά-
στηκαν και αποδόθηκαν σε αυτά βαρείς χαρακτηρισμοί.

Ίσως Τελικά αυτό να είναι το ευχαριστώ από κά-
ποιους.

Λίγους  μέν αλλά αρκετούς για να παρασύρουν  κά-
ποιους απονήρευτους. 

Και μάλιστα όλοι αυτοί, είναι οι ίδιοι χρόνια τώρα. 
Οι περισσότεροι μάλιστα κάνουν την εμφάνισή τους 

σαν guest star μόλις λίγα 24ωρα κάθε Αύγουστο, τα ξέ-
ρουν όλα αλλά δεν έχουν πληρώσει συνδρομή σχεδόν 
ποτέ στο σύλλογο!

Νομίζουν όμως ότι έχουν το δικαίωμα να κριτικά-
ρουν και να κατηγορούν ασύστολα.

Ιδού η Ρόδος όμως, ιδού και το πήδημα.
Ας θέσουν λοιπόν υποψηφιότητα για το Δ.Σ του Συλ-

λόγου!
Οι θέσεις μας δεν είναι προσωποπαγείς!
Ας έρθουν στο Δ.Σ και αν καταφέρουν ας κάνουν και 

τα ρουσφέτια πού δεν κάναμε εμείς!
Οί προσεχείς εκλογές πλησιάζουν εξάλλου.
Η ουσία όμως, για να μην χάνουμε τό δάσος, είναι να 

προχωρήσει ακόμη πιο μπροστά το χωριό.
Αυτό δυστυχώς δεν φαίνεται όπως εξελίσσονται τα 

πράγματα.
Μια μικρή ομάδα να προσπαθεί, μια επίσης μικρή 

ομάδα να πυροδοτεί και μια μεγάλη ομάδα απλά θεατής.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς τα μέλη του Δ.Σ Συλ-

λόγου Τερψιθεατών Ναυπακτίας θα μείνουμε πιστοί στα 
ιδανικά μας και στην αποστολή μας μέχρι τη λήξη τής 
θητείας μας.

Το  Δ.Σ  Συλλόγου Τερψιθεατών

ΜΕΤΑ…ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ   ΔΡΩΜΕΝΑ



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ12 ¨φωνές και ψίθυροι¨

Είμαι σε δίλλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να υποστηρίξω την αλήθεια ή να στηρίξω τη 
σύνταξη. Όχι την κουτσουρεμένη σύνταξη (αυτή δεν στηρίζεται με τίποτα), εννοώ τη 

σύνταξη της εφημερίδας μας. 
Δυστυχώς κυρίες και κύριοι ο δαίμων δεν χτύπησε το τυπογραφείο, χτύπησε κατακού-

τελα τη σύνταξη της «Τ». Εγώ σαν δαιμόνιος καλούμαι να πληρώσω τη νύφη. Σου λέει 
δαίμων αυτός , δαιμόνιος εσύ, τον βρήκαμε τον φταίχτη. 

— Καλά βρε παιδιά, βρε σύντροφοι, βρε συναγωνιστές, βρε διαβόλοι, πείτε μου τι 
έγινε; 

— Ρωτάς κιόλας βρε μπαγάσικο! 
— Με το μπαρντόν ρε αδέλφια τι έκανα; 
— Εσύ που μας τρελαίνεις με τα δύσκολα φωτοκουίζ για πες μας ποιος από τους 

δύο επιτάφιους είναι ο φετινός; Ο αριστερός ή ο δεξιός; -Συγνώμην αδέλφια, δεν υπάρχει 
κεντρώος; 

— Άκου φιλαράκο! εδώ δεν είναι πολιτική αρένα, εμείς είμαστε σοβαρή εφημερίδα 
και δεν επιτρέπουμε σε κανένα να παίζει με τις φωτογραφίες, τα άρθρα και τις χρονολο-
γίες. 

— Α! όλα κι όλα εγώ δεν έπαιξα με αυτά, λίγο με τα mail έπαιξα. 
— Για πες μας, ξέρασέ τα όλα. 
— Τι να σας πω καρντάσια, μου έλαχε ο κλήρος να γράψω ρεπορτάζ για το Πάσχα. 

Μολονότι ο δαιμόνιος είναι παντού, αυτή τη φορά δεν ήμουνα στο χωριό (ίσως φοβάμαι 
το λιβάνι). Βέβαια έχω τους ρουφιάνους μου. Έτσι λοιπόν, μου είπανε ότι όλα βήκαν κα-
λώς και φυσικά ζήτησα φωτογραφίες. 

— Μην ανησυχείς μου λέει ο δικός μου έχω κάτι φωτό μούρλια. Μέχρι να κλείσω το 
τηλέφωνο μου είχε έλθει το mail. Τις κοίταξα, κάτι δεν μου πήγαινε καλά. 

— Ρε συ τούτοι δω κροτα-
λοδοντάνε από το κρύο, ενώ 
μου είχαν πει ότι έσκαγε ο ντζί-
ντζικας από τη ζέστη. 

Τότε θυμήθηκα ότι πριν λί-
γες μέρες που facebook-αρα 
είχα βλεφαριάσει ένα επιτάφιο 
που μας έστειλε μία φίλη της 
Τερψιθέας. Τους έβαλα δίπλα-
δίπλα και το αποτέλεσμα ήταν 
αυτό που βλέπετε. Παρατη-
ρούμε ότι ο στολισμός παρου-
σιάζεται σε δύο βερσιόν. Και 

έχουμε δύο άτομα κοινά, τα οποία ποζάρουν με διαφορετικά συνολάκια. Στη μία φωτό 
ποζάρουν 10 άτομα, ενώ στην άλλη 19. Τώρα πότε πρόλαβαν και άλλαξαν στολισμό και 
συνολάκια και πως χόντρυνε το 
ένα άτομο, δεν ξέρω. Πάντως 
βρέθηκα σε δίλλημα. Όμως 
επειδή ο ρουφιάνος μου είναι 
σπαθί, μού ’στειλε πολλές φωτό 
και επειδή ποζάρουν πιο πολλά 
άτομα, προτιμήθηκε η χειμω-
νιάτικη κολλεξιόν. 

Ε! θα μου πείτε εντάξει μια 
διαφορά ενός χρόνου δεν μας 
πειράζει. Όμως κρατηθείτε η 
διαφορά είναι 3 χρόνων. Λες 
και κάναμε τα τρίχρονα. Ευτυ-
χώς δεν μού ’στειλε καμιά ασπρόμαυρη, να τρέχω να τη βάψω (εν τέλει την έβαψα εγώ!). 
Μετά από αυτό τρίζει η καρέκλα του δαιμόνιου (από διαβόλους άλλο τίποτα) και φυσικά 
ο ρουφιάνος μου μπήκε σε διαθεσιμότητα, κινητικότητα και άλλα τέτοια καραγκιοζιλίκια 
της εποχής. 

— Παιδιά! σεβαστό αναγνωστικό κοινό, ζητώ συγνώμη εκ μέρους της σύνταξης (και 
όποτε δείτε σύνταξη σφυρίχτε μου). Θα βάλουμε διασταυρούμενους ρουφιάνους στη 
δούλεψή μας. Εντάξει, μην ανησυχείτε δεν θ’ ανέβει το κόστος της εφημερίδας, οι ρουφιά-
νοι είναι τζάμπα, δουλεύουν για την πατρίδα. 

(Πόσα θέλει να μας τρελάνει) 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

ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
gliakonis@yahoo.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Insurance Group E.E. 

ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 20
Ν. ΨΥΧΙΚΟ

2106755641 
6974477750

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

2102724557

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: Αυτή τη φορά ζητούμε να βρείτε 
ποιος είναι ο εικονιζόμενος. Τη λύση δεν τη ξέρουμε, 
νομίζουμε ότι είναι από τον φωτογράφο Β. Βελέντζα 
στη δεκαετία 1940-50.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗ ΓΟΥΜΕΝΟ: Η φωτογρα-
φία είναι από  το χτίσιμο του παλαιού Ηρώου το 1956 
και διακρίνονται από αριστερά: ο πρωτομάστορας Χρ. 
Μούρτος, ο πρόεδρος Κοινότητας Παν. Αυλόγητος, το 
αχώριστο δίδυμο Γ. Σαλούρος και Γ. Αγγελόπουλος, ο 
Αναστ. Ανδρεόπουλος και ο Κων. Σαλούρος.

Ο …ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ

ΦΩΤΟ
ΚΟΥΙΖ


