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«Ζητείται ελπίς»

Χωρίς επισημότητες, απλά και τα-
πεινά το χωριό γιόρτασε τον άγιό 

του, τον Άγιο Νικόλαο. Αυτή την κα-
λοσυνάτη μορφή που μάθαμε μέσα 
από τις εικόνες του, τον άγιο των 
ναυτικών και γενικά τον άγιο των κα-
τατρεγμένων. Τους άρτους της αρτο-
κλασίας φέτος πρόσφερε εκτός της 
Εκκλησίας η κα Κούλα Λιανού. Μας 
φάνηκε πολύ επίκαιρος ο ψαλμός από 
την αρτοκλασία «Πλούσιοι επτώχευ-
σαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες 
τόν Κύριον ουκ ελαττωθήσονται πα-
ντός αγαθού». Στο τέλος μοιράστη-
καν γλυκά προσφορά του Συλλόγου 
Τερψιθεατών και της κυρίας Ιωάννας 
Πετροπούλου. Είθε ο Άγιος Νικόλαος 
να βοηθήσει ώστε του χρόνου να τον 
γιορτάσουμε και πάλι με υγεία!

Ένας τίτλος βιβλίου του Αντώνη Σαμαράκη, που τα λέει όλα. Είναι το με-
γαλύτερο πρόβλημα του σημερινού Έλληνα. Η έλλειψη ελπίδας κάνει 

αφόρητη τη ζωή όλων των δεινοπαθούντων συνελλήνων. Χωρίς ελπίδα 
υφίσταται όλες τις καταστροφές σε όλες τις βαθμίδες του βίου του, ανίκα-
νος να αντιδράσει στον κατήφορο που κατρακυλάει, θεωρώντας ότι δεν 
υπάρχει άλλη λύση, δεν υπάρχει ελπίδα. Ωραία! Τι ωραία, ας το δεχθούμε 
αυτό, μπορούμε μήπως να προσδιορίσουμε το τέλος; Μπορεί να μας πει 
κάποιος, κάποιος αυτόκλητος σωτήρας (έχουμε γεμίσει από δαύτους), ως 
πότε; Ως πότε θα πληρώνουμε φόρο στα ακίνητα, άνεργοι και εργαζόμενοι 
από χόμπυ για ένα χαρτζιλίκι. Μήπως μέχρι να πάψουμε να έχουμε ακίνη-
τα; Καλά για την αποταμίευση του μικρού οικογενειάρχη δεν ομιλούμε, έχει 
εξανεμιστεί. Αν υπάρχει ακόμη, έννοια σας και θα την κουρέψουν! Τώρα 
είναι, που θα σπεύσετε όλοι και θα πείτε με μία φωνή, «καλά τα λές αλλά 
αφού χρωστάμε, τι θέλεις να κάνουμε». Και αμέσως η δεύτερη αποστόμω-
ση: «έχεις άλλη λύση;». Πράγματι δεν βλέπουμε φανερές λύσεις (λείπουν 
και οι ήρωες), ελπίδα όμως έχουμε; Και τούτη την απάντηση θα μου τη δώ-
σει ο σωτήρας μου (αυτός ο αυτόκλητος, που μας έχει καθίσει στο σβέρκο). 
«Χωρίς ελπίδα δεν υπάρχει ζωή». Ε! πλέον δεν υποφέρεται! Γιατί φίλε μου, 
βλέπεις εσύ να υπάρχει ζωή; Είναι ζωή αυτή που ζούμε; Τι να πούμε κάποιοι 
είναι τόσο πωρωμένοι, που δεν βλέπουν την τύφλα τους. Αναμασούν συνέ-
χεια κάποια ψεύτικα λόγια και υποσχέσεις, όλα τους έωλα διότι τα πρακτικά 
παραδείγματα και η σωρευμένη πείρα ετών τους διαψεύδουν. Λίγο αν σκε-
φθείτε, θα τους δείτε να φαντάζουν σαν θαυματοποιοί. Απόδειξη είναι όλα 
αυτά τα θλιβερά που βιώνουμε, εφαρμόζοντας αυτά τα κομπογιαννίτικα 
γιατροσόφια τους. Συνεχίζοντας όμως το παραλήρημά των, θα μας πουν: 
«Μην ξεχνάτε, υπάρχουν και χειρότερα!» Και τι θέλετε φίλοι μου (άμα έχεις 
τέτοιους φίλους…!), να φθάσουμε στα χειρότερα; Τότε θα σταματήσετε 
εσείς και οι φίλοι σας, οι δανειστές (λέγε με τοκογλύφο!) να μας πίνετε το 
αίμα; Δυστυχώς τελευταία ακούστηκε και αυτό. Πρέπει δηλαδή να ακολου-
θούμε τη μία και μοναδική λύση για να μη φθάσουμε στα χειρότερα. Είναι 
όμως μαθηματικά βέβαιο ότι με αυτή τη μία λύση, με την οποία φθάσαμε 
ως εδώ, οδηγούμαστε εκεί, στα χειρότερα! Αλλά είπαμε “extra ecclesiam 
nulla salus” (εκτός εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία). Τότε λοιπόν, δεν μέ-
νει άλλη ελπίδα παρά να χάσουν το μπούσουλα. Ναι αλλά τότε θα γίνουμε 
Αργεντινή! Θα ’χουμε αναρχία κ.λπ. κ.λπ. Τι να πούμε ελπίζουμε στην τελευ-
ταία (που θά ’πρεπε νά ’ναι πρώτη) καταφυγή, στο Θεό. Ελπίζουμε ο Θεός 
να βάλει το χέρι του. Τώρα αν βρεθεί και ένας άνθρωπος επαναστάτης, ένας 
ήρωας, ένας «από μηχανής θεός» δεν θα λέγαμε όχι. Ελπίζουμε, τώρα που 
περιμένουμε τη γέννηση του Χριστού, ο Κύριος να διαλέξει κάποια από τις 
φάτνες των Ελλήνων. Φάτνες έχουμε. Λίγη ταπεινότητα, πίστη και ελπίδα 
στον Κύριο και ελπίζουμε η γέννηση του Θείου Βρέφους να έλθει στους 
Έλληνες, να έλθει και η αναγέννηση η δική μας. Αμήν!

Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ησυνεστίαση του Συλλόγου θα γίνει μέσα στον Φεβρουάριο. Για 
συμμετοχή και πληροφόρηση της ακριβούς ημερομηνίας και του 

τόπου, να είστε σε ετοιμότητα και επικοινωνία με τα μέλη του Δ.Σ. Οι 
νεώτεροι θα ενημερωθείτε από το internet (facebook, terpsithea.net).  

Κοπή Πίτας
Η κοπή της πίτας του Συλλόγου Τερψιθεατών 

για το νέο έτος 2014, 
θα γίνει στις 12 Ιανουαρίου 2014, ώρα 10.30, 
στα γραφεία του Συλλόγου, Γλάδστωνος 10, 

4ος όροφος, Αθήνα. 

ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ,

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2014
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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.

Η Συντακτική Επιτροπή

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  Μ Ε  Τ Ο  Δ . Σ .  Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟ  ΑΠΟ ΤΙΣ 18:00 - 21:00 ΕΚΤΟΣ  ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ

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

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. 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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➢ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΟΣπύρος Τσαντίλης συμμετέχει ενεργά εδώ και χρόνια στην Ναυπακτιακή 
Αδελφότητα Νέας Υόρκης (Naupactian Brotherhood), η οποία του χρό-

νου θα γιορτάσει τα 110 χρόνια της. Τελευταία μάθαμε ότι επανεκλέχθηκε σαν 
μέλος στο νέο Δ. Σ. της Ναυπ. Αδελφότητας και συμμετέχει σαν αντιπρόσω-
πος στη Γενική Ομοσπονδία της Νέας Υόρκης και στην Ομοσπονδία Στερεάς 
Ελλάδας Αμερικής και Καναδά. Ευχόμαστε καλή θητεία και σ’ ανώτερα. Με την 
ευκαιρία μάθαμε από τον ακούραστο ανταποκριτή μας στη Νέα Υόρκη, τον 
Θανάση Γ. Γκολιά, ότι δύο Τερψιθιώτες συμμετέχουν στον Σύλλογο Ναυπακτί-
ων Τορόντο Καναδά· είναι η Πόπη Κοντοστέργιου- Θανασέλου, γραμματέας 
και ο Παναγιώτης (Peter) Θανασέλος. Επίσης σε εκδήλωση που διοργάνωσε 
το 2012 ο ανωτέρω Σύλλογος, συμμετείχαν, εκτός των αναφερθέντων μελών, ο 
Γεώργιος Σμπούκης και ο Γεώργιος Γκέκας. Ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και καλό 
επαναπατρισμό σε όλους τους ξενητεμένους μας. 

Ανακεφαλαιώνοντας τις επισκέψεις των ομογενών μας φέτος, γράφουμε 
όσες θυμόμαστε:

Αρχές καλοκαιριού ήλθε Ελλάδα και επισκέφθηκε τη μητέρα του, ο Αθα-
νάσιος Ιω. Γκολιάς, από τον Καναδά. Το λίγο διάστημα που έμεινε, δυστυχώς 
δεν μπόρεσε να ανέβει Τερψιθέα. Από τον Καναδά κατέπλευσαν, ο Γεώργιος 
Σμπούκης και η κα Κούλα Γαλάνη- Ηλιοπούλου. Ιούλιο ήλθαν ο Ιωάννης Τρι-
ψιάνος με τη Χριστίνα, την κόρη και τα εγγόνια. Μη ξεχάσω κάπου στον Ιούλιο 
συνδέθηκαν ηλεκτρονικά με το Σύλλογο η Δάφνη Ν. Σερέτη-Veilleux και ο 
γιός της L-P Veilleux (βλέπε άρθρο ΤΟ ΣΟΙ ΜΑΣ). Ιούλιο Αύγουστο ήλθε ο 
Θανάσης Γ. Γκολιάς, ο Σπύρος Τσαντίλης και η Κική, ο Βαγγέλης Σ. Τσαντίλης 
με την οικογένειά του. ο Γιώργος ο Κουρμούσης με τη Φράνσις και τα μικρά. 
Τον Αύγουστο ήλθε και ο Δημ. Καλιαντέρης με την σύζυγό του. Ο πάντα νέος, 
καθηγητής Πανεπιστημίου στον Καναδά, Θανάσης Στέγκος, δεν μας ξέχασε 

Την άλλη μέρα στο χωριό
θωρήσανε το άτι
χωρίς φορτίο να γυρνά
χωρίς τον αγωγιάτη.

Κινήσαν τ’ αποσπάσματα
μαζί με τους χωριάτες
ανώπλαγα κατώπλαγα
χτενίζουνε τις στράτες,

και βρίσκουνε τον Κωσταντή
νεκρό, ξεματωμένο,
πισώπλατα μπαμπέσικα
φρικτά μαχαιρωμένο.

Αγρίμια που γυρόφερναν
κοράκια που πεινούσαν
κανένα δεν τον άγγιξε 
μονάχα τον θρηνούσαν

και κάποιος γεροκόρακας
θρηνεί στο ξεροκλάδι·
για δες πως στέλνει άνθρωπος
τον άνθρωπο στον Άδη

εμείς κοράκια είμαστε
δεν ζούμε σε παλάτι,
όμως δεν βγάζει κόρακας
ποτέ κοράκου μάτι.

Από το χάνι πήρανε 
τα χρήσιμα μαντάτα,

ΦΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ

και φέτος. Καταφέραμε και τον είδαμε στη Ναύπακτο, την οποία υπεραγαπά. 
Από τον Καναδά ήλθε τον Αύγουστο και ο Παναγιώτης Θανασέλος με τη 
σύζυγο. Στις 17 Αυγούστου ήλθε στα πεταχτά στο χωριό, ο Βασίλειος Κόλ-
λιας, αδελφός της αγαπητής μας συνεργάτιδας, Γεωργίας Κόλλια (η αγγλική 
στήλη μας). Τις 25 Αυγούστου μας επισκέφθηκε ο Γεώργιος Γκέκας, ο οποίος 
αποθανάτισε τη γενέτειρα στις ωραίες φωτογραφίες, που μας έστειλε. Αρχές 
Σεπτέμβρίου ήρθε ο Κ. Βενέτης και η οικογένειά του, όπως γράψαμε αναλυτικά 
στο προηγούμενο φύλλο. Το Σεπτέμβριο 2013 βρέθηκε κοντά μας ο Γεώργιος 
Α. Σαλούρος, ο οποίος τέλεσε και μνημόσυνο στη μνήμη των γονέων και της 
θείας του.

ξωπίσω του ποιος έφυγε
στην πρωινή του στράτα.

Κινάνε για τον τόπο του
τον βρίσκουν, τον βουτάνε,
τον δένουν χειροπόδαρα
και στον Κατή τον πάνε.

Απολογιέται στον Κατή·
τον θάμπωσε το γρόσι,
να τον ληστέψει ήθελε
χωρίς να τον σκοτώσει.

Του πήρα λέει το πουγκί
που είχε τους παράδες,
το πλουμιστό ρολόι του,
μαχαίρια και σουγιάδες

και πέταξα το κότερο 
που είχε μεσ’ στη τσάντα
Παρασκευή ξημέρωνε
κι εγώ νηστεύω πάντα.

-Πώς τρώς ακέριο άνθρωπο
χωρίς κανένα ζόρι;
και δίσταξες φρικτέ φονιά
να φας ένα κοκόρι!  

Βαγγέλης Πετρόπουλος

Καλοδρομίζει η κυρά
γλυκά τον αγωγιάτη
που για την πόλη ξεκινά
για ψώνια με το άτι.

Να ξενυχτίσει έμεινε
στο διάσελο στο χάνι
και του πουγκιού ο θησαυρός
σαν πλήρωσε εφάνη.

Σύλλογος Ναυπακτίων Καναδά. 3η από δεξιά η Πόπη Κοντοστέργιου 
και 1ος αριστερά ο Π. Θανασέλος
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Η διατροφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι 
πολύ σημαντική! Συνήθως το ενδιαφέρον εντοπίζεται 

σε τρόφιμα τα οποία θα πρέπει να προτιμά η μέλλουσα 
μητέρα, ώστε να καλύψει τις ανάγκες του μωρού της.

Υπάρχουν όμως και τρόφιμα τα οποία θα πρέπει να 
αποφεύγει ώστε να αποφύγει τις επιπτώσεις που μπορεί 
να προκύψουν από την κατανάλωση τους.

 
Λαχανικά και φρούτα σε εστιατόρια 

 Τα λαχανικά και τα φρούτα πρέπει να πλένονται σχο-
λαστικά, διότι 

η τοξοπλάσμωση παραμονεύει και μπορεί να έχει πολύ 
σοβαρές επιπτώσεις για το έμβρυο. Γι αυτό, στο σπίτι πρέ-
πει να δίδεται έμφαςη στο καλό πλύσιμό τους, ειδικά όσον 
αναφορά στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, γιατί είναι πιο 
κοντά στο έδαφος και υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να 
φέρουν παράσιτα.

Καλό θα ήταν να αποφεύγεται η κατανάλωση τους σε 
χώρους εστίασης τους οποίους δεν υπάρχει απόλυτη εμπι-
στοσύνη ότι τα λαχανικά πλένονται αρκετά καλά. Τέλος, 
είναι προτιμότερο να πλένονται και να κόβονται οι σα-
λάτες από το να την αγοράζονται έτοιμες από το σούπερ 
μάρκετ.

 
Ωμά ψάρια, σούσι και θαλασσινά

 Η κατανάλωση ωμών ψαριών, σούσι και θαλασσινών 
είναι απαγορευμένη για την περίοδο της εγκυμοσύνης. Η 
απουσίας της θερμικής επεξεργασίας αφήνει ζωντανούς 
τους παθογόνους και μη μικροοργανισμούς που περιέ-
χουν τα τρόφιμα.

Έτσι, όσον αφορά στα ωμά ψάρια μεγαλύτερη είναι 
η πιθανότητα προσβολής από παράσιτα, καθώς έχουν 
αναφερθεί και περιπτώσεις μόλυνσης από το βακτήριο 
listeria. Το βακτήριο αυτό μπορεί δυνητικά να προκαλέ-
σει θανατηφόρα τροφογενή λοίμωξη και η θνησιμότητα 
εκτιμάται 25 φορές μεγαλύτερη από αυτή της σαλμονέλας.

 
Ωμά αυγά

 Το ωμό αυγό θα πρέπει να αποφεύγεται, όπως επίσης 
η μαγιονέζα, dressings και άλλα προϊόντα που μπορεί να 
το περιέχουν, όπως τα σάντουιτς με μαγιονέζα, η σαλάτα 
του σεφ, οι ζύμες κ.ά. Ο κίνδυνος προσβολής από το βα-
κτήριο της σαλμονέλας παραμονεύει.

Ειναι απαραίτητο να μαγειρεύεται το αυγό έως ότου 
και ο κρόκος και το ασπράδι να πάρουν στερεή μορφή. 

 
Κρέας μη καλοψημένο

 Το κρέας σας θα πρέπει να είναι καλοψημένο και ιδι-
αίτερα όταν πρόκειται για κιμά. Η θερμική επερξεργασία 
καταφέρνει να εξουδετερώσει το τοξόπλασμα, το κολο-
βακτηρίδιο και τη σαλμονέλα. Ο κιμάς, επειδή αποτελεί 

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

Οι “Απαγορευμένες” Τροφές 
στην Εγκυμοσύνη

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

•  Στις 23Οκτωβρίου 2013, στο 409 Νοσοκομείο 
Αγ. Ανδρέα Πατρών, η Βασιλική Παπανίκου, σύζυγος 
Δημητρίου Θ. Καλλιαμβάκου γέννησε αγοράκι. 

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ
•   Στις 4 Δεκεμβρίου 2013 απεβίωσε σε ηλικία 92 

ετών η Λαμπρινή  χήρα Δ. Κορομπέλη γένους Δημ. 
Γκολιά. Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη την επο-
μένη στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Άνω Χώρας 
όπου και ετάφη.

•  Στις 23 Νοεμβρίου 2013 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίας Βαρβάρας Μεταμόρφωσης Αττικής το 
6-μηνο μνημόσυνο της αειμνήστου πρεσβυτέρας 
Αντωνίας Θεοδοσίου Σκαλτσά.

•  Στις 24 Νοεμβρίου 2013  ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το ετήσιο μνημόσυ-
νο του Κων/νου Ι. Σαλούρου.

•  Στις 24 Νοεμβρίου 2013  ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Μεταμορφώσεως στην Ελατού Ναυπακτίας το 
ετήσιο μνημόσυνο της Βασιλικής Χ. Κοτρώτσου.

•  Στις 1 Δεκεμβρίου 2013 ετελέσθη στον  Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το ετήσιο μνημόσυ-
νο του Νικολάου Χ. Κοκκοτάκη. 

 Η εφημερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο Θεός.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

•  Στις 2 Δεκεμβρίου  απεβίωσε η υπεραιωνόβια Ευ-
θυμία Γ. Μηλιώνη από τη Λιμνίστα. Η νεκρώσιμη ακο-
λουθία ετελέσθη την επομένη στoν Ιερό Ναό Αγίων 
Ταξιαρχών Λιμνίστας, όπου και ετάφη. Η εκλιπούσα 
είχε πολλούς συγγενικούς δεσμούς με την Τερψιθέα και 
ήταν η πλέον πολύτεκνη μητέρα της περιοχής μας (11 
παιδιά) 

Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
•  Στις 10 Νοεμβρίου 2013 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 

Αγίου Νικολάου Λυγιά Ναυπάκτου το 6-μηνο μνημόσυ-
νο της Παναγιώτας Γ. Κατσούρη.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ

 Ο Θωμάς Πλούμης του Νικολάου και της 
Νικολίτσας γένους Θωμά Καλλιαμβάκου πέρασε 
στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πα-
τρών.
 Η Ειρήνη Παν. Παπαδοπούλου, εγγονή 

Ρίτσας Γιαννοπούλου - Παπαδοπούλου, δισέγγονη 
Μάτας Παπασταύρου - Γιαννοπούλου, πέρασε στο 
τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα θερμά συγχαρητήρια από την εφημερίδα μας.

άριστο υπόστρωμα για την ανάπτυξη αυτών των βακτηρί-
ων, πέρα από καλοψημένος θα πρέπει να είναι και φρε-
σκοκομμένος και γενικά καλό θα ήταν να αποφεύγετε την 
κατανάλωσή του εκτός σπιτιού.

Επίσης, κρεατοσκευάσματα όπως το πατέ, τα λουκάνι-
κα, τα σαλάμια κ.α, καθώς και τα έτοιμα γεύματα που πε-
ριέχουν κρέας θα πρέπει να αποφεύγονται ή να ψήνονται 
πάρα πολύ καλά, ώστε να εξουδετερωθούν οι επιβλαβείς 
οργανισμοί που τυχόν έχουν αναπτυχθεί σε αυτά.

 
Μεγάλα ψάρια

 Τα μεγάλα ψάρια, όπως ο τόνος και ο ξιφίας θα πρέ-
πει να τα αποφεύγονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης, γιατί συσσωρεύουν μεθυλάργυρο, μέταλλο που προ-
καλεί σοβαρή βλάβη στο νευρικό σύστημα του εμβρύου.

Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγονται τα ψάρια από λί-
μνες και ποτάμια, μιας και υπάρχει πιθανότητα τα νερά να 
είναι μολυσμένα και να επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις.

 
Μη παστεριωμένα γαλακτοκομικά

 Το μη παστεριωμένο γάλα και τα μαλακά τυριά που 
παρασκευάζονται από αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται. 
Έτσι το brie, το camembert, το ροκφόρ και ντόπια τυριά 
που φτιάχνονται χωρίς να έχει βραστεί το γάλα, ώστε να 
αδρανοποιηθεί το βακτήριο της λιστέριας, θα πρέπει να 
αντικατασταθούν με τυριά από εγγυημένα παστεριωμένο 
γάλα. Γι΄ αυτό, η καλύτερη επιλογή θα ήταν να αγοράζο-
νται επώνυμα και συσκευασμένα γαλακτοκομικά.

 
Τρόφιμα που δεν έχουν συντηρηθεί σωστά

 Προσοχή στη συντήρηση των τροφίμων. Ακόμη και 
τα μαγειρεμένα φαγητά, μπορούν να μείνουν έως 2 ώρες 
εκτός ψυγείου, ώστε να κρυώσουν και έπειτα να συντη-
ρηθούν στο ψυγείο ή στην κατάψυξη, γιατί όσο περνάει η 
ώρα αρχίζει και πολλαπλασιάζεται το μικροβιακό φορτίο. 
Το ίδιο ισχύει για τις σαλάτες από φρούτα και λαχανικά 
και τους χυμούς που δεν καταναλώνονται άμεσα.

Τέλος η κακή συντήρηση εμφιαλωμένων νερών μπο-
ρεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη. Θα πρέπει να 
φυλάσσονται σε σκιερό και δροσερό μέρος. Σε αντίθετη 
περίπτωση δεν θα πρέπει να καταναλώνονται.

 
Καφές

 Η κατανάλωση καφεΐνης έχει απασχολήσει πολύ τις 
επιστημονικές ομάδες. Η κατανάλωση έως και 200 mg κα-
φεΐνης, δηλαδή 2 φλιτζανιών καφέ, παλαιότερα θεωρείτο 
ότι διπλασίαζε τον κίνδυνο αποβολής.

Σύμφωνα όμως με νέα ερευνητικά δεδομένα και την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) και τον 
Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), 
1-2 φλιτζάνια καφεϊνούχων ροφημάτων, εφόσον το επι-

θυμεί η μητέρα είναι επιτρεπτά, αλλά θα 
πρέπει να προσαρμόζεται η ποσότητά 
τους, ανάλογα με την κατανάλωση και 
άλλων διατροφικών πηγών καφεΐνης, 
όπως η σοκολάτα.

 
Αλκοόλ

Το αλκοόλ θα πρέπει να απο-
φεύγεται σε όλη τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. Ακόμα και πολύ 
μικρές ποσότητες μπορούν να 
προκαλέσει βλάβες στο έμβρυο.

Η τακτική κατανάλωση αλκο-
όλ κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης συνδέεται με προωρό-
τητα, χαμηλό βάρος γέννησης, 
προβλήματα στον εγκέφαλο, την 
καρδιά και άλλα όργανα, ενώ αργό-
τερα μπορεί να εμφανιστούν προβλή-
ματα συμπεριφοράς και μαθησιακές 
δυσκολίες.

 
 Ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγονται  

από άτομα με υψηλό ουρικό οξύ
Εκτός από την προτεινόμενη φαρμακευτική θεραπεία 

που ο ιατρός θα συστήσει, εάν το ουρικό οξύ ευρίσκεται 
σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, υπάρχουν και κάποιες τρο-
φές που θα πρέπει να καταναλώνονται με φειδώ.

Οι κυριότερες πηγές πουρινών, ουσιών δηλαδή που 
θα ανεβάσουν το ουρικό οξύ είναι ζωμοί από κρέας, όπως 
μια κρεατόσουπα, εντόσθια όπως συκώτι, κυνήγι, μπέικον, 
καθώς επίσης και όλα τα ψάρια και τα θαλασσινά.

Επίσης, σε υψηλό ουρικό οξύ θα πρέπει να μειωθεί 
ή να διακοπεί η κατανάλωση του αλκοόλ.

Δευτερευόντως, τρόφιμα που περιέχουν κάποια ποσά 
πουρινών και θα πρέπει λίγο να περιορισθούν είναι ξη-
ροί καρποί όπως τα αμύγδαλα και λαχανικά όπως ο 
αρακάς και το σπανάκι, τα μανιτάρια και τα σπαράγγια.



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ4 ¨φωνές και ψίθυροι¨

Αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί
Καλά και άγια Χριστούγεννα και ευλογημένη απ’ το Χριστό η νέα χρονιά
Σας στέλνω το άρθρο για την καλή μας εφημερίδα, μαζί με τις ολόθερμες ευχές 

μου για καλές γιορτές. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη να κάνετε το τόσο σημαντικό 
έργο σας για την ιδιαίτερη πατρίδα μας, την ΤΕΡΨΙΘΕΑ. Σας σκέφτομαι όλους και 
όλες και παρακαλώ το Θεό και τον Άγιο Νικόλαο, τον προστάτη και πολιούχο του 
χωριού μας, να σας δίνει  χαρά, υγεία, κουράγιο και υπομονή στις δύσκολες στιγμές 
που περνάει η Ελλάδα μας. Είμαι δίπλα σας. Καλή δύναμη και τη νέα χρονιά.

π. Νεκτάριος

Πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται πώς και πότε καθι-
ερώθηκε να εορτάζεται η εορτή των Χριστουγέννων στις 25 Δε-
κεμβρίου. Στο άρθρο αυτό της «ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ» θα δούμε σε συ-
ντομία την ιστορία του εορτασμού.

Η Γέννηση του Ιησού ως ανθρώπου παρουσιάζεται ως ένα 
από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία όλης της ανθρωπό-
τητας. Παρόμοια εκφράζονται και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς 
κατά τους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες. Η σημαντική Δεσποτική 
γιορτή της κατά σάρκα Γέννησης του Χριστού, είναι μια ιδιαίτε-
ρη γιορτή, η οποία, σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο Ναζιανζηνό, 
δεν θα πρέπει να συγχέεται με τα γενέθλια οποιουδήποτε άλλου 
ανθρώπου, αφού στα Γενέθλια αυτά εορτάζουμε το μοναδικό και 
ανεπανάληπτο γεγονός, ότι «φανερώθηκε, με τε Γέννηση, ο Θεός 
στους ανθρώπους». Τα Γενέθλια του Σωτήρα, με την έννοια που 
δίνει ο  Άγιος Γρηγόριος, δηλαδή ως Θεοφάνεια, είναι γιορτή 
αρχαιότατη, που συνεορταζόταν στους πρώτους χριστιανικούς 
αιώνες στις 6 Ιανουαρίου, μαζί με τη Βάπτιση του Χριστού. Ο 
πρώτος που αναφέρει τον όρο «Χριστούγεννα» είναι ο Κλήμης ο 
Αλεξανδρεύς τον 3ο αιώνα.

Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται ότι η ημέρα της Γέννησης του 
Ιησού ήταν ένα εξαιρετικά χαρμόσυνο γεγονός, τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα 
αγγελικά πλάσματα, καθώς γεννήθηκε ως άνθρωπος ο Σωτήρας της ανθρωπότητας. Και 
η χαρά της Γέννησης του Χριστού στα ιερά κείμενα εκδηλώνεται με ύμνους. 

Για τη χρονική περίοδο που γεννήθηκε ο Σωτήρας της ανθρωπότητας, δεν υπήρχε ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον για τον ακριβή προσδιορισμό της άγνωστης ημερομηνίας, στην οποία 
γεννήθηκε ο Ιησούς, αφού θεωρούσαν σημαντικότερο το γεγονός της Ενανθρώπησης και 
όχι τον ακριβή χρόνο της Γέννησης του Μεσσία Χριστού.

Ο χρονικός προσδιορισμός της έναρξης εορτασμού των γενεθλίων του Ιησού δεν μπο-
ρεί να γίνει με βεβαιότητα. Σε μερικούς ερευνητές βρίσκουμε τις πρώτες αναφορές περί 
εορτασμού της Γέννησης του Χριστού στις 6 Ιανουαρίου, όπως αναφέραμε πιο πάνω. Σε 

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

άλλες περιπτώσεις, έναρξη εορτασμού πιθανολογείται γενικά ο δεύτερος ή και ο τρίτος 
αιώνας. Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, ο εορτασμός των Χριστουγέννων έγινε για 
πρώτη φορά στην Αντιόχεια κατά τον 4ο αιώνα. Σύμφωνα με παράδοση του 8ου αιώνα, 
στα αρχεία της Εκκλησίας της Ρώμης φέρεται να υπήρχε έγγραφο, το οποίο καταδείκνυε 
ότι ο Ιησούς γεννήθηκε την 9η του μηνός Σαπέτ, που αντιστοιχεί στην 25η Δεκεμβρίου. 
Το 386 μ. Χ. ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρότρυνε την εκκλησία της Αντιόχειας να 
συμφωνήσει στην 25η Δεκεμβρίου ως ημέρα εορτασμού της Γέννησης. 

Τρείς αιώνες μετά τη Γέννηση του Χριστού ορίστηκαν χρονολογικά ο Ευαγγελισμός 
της Θεοτόκου και η Γέννηση του Χριστού. Οι ιστορικές πηγές αποδεικνύουν ότι ο εορτα-
σμός των Χριστουγέννων άρχισε να τηρείται στη Ρώμη γύρω στο 335 μ.Χ., αν και κάποιοι 
ερευνητές, βασιζόμενοι σε αρχαίους ύμνους με χριστουγεννιάτικη θεματολογία, θεωρούν 

ότι τα πρώτα βήματα που οδήγησαν στον εορτασμό αυτό έγιναν 
μέσα στον 3ο αιώνα. Η παράδοση θεωρεί ότι η αρχαιότερη ομι-
λία για τη γιορτή των Χριστουγέννων εκφωνήθηκε από τον Μέγα 
Βασίλειο στην Καισάρεια της Καππαδοκίας, το έτος 376 μ. Χ.

Επί Πάπα Ιουλίου Α’ (336 μ. Χ.) τα Χριστούγεννα σταμάτησαν 
να γιορτάζονται μαζί με τα Θεοφάνεια και θεσπίσθηκε ως επέτει-
ος η 25η Δεκεμβρίου.

Μια από τις πολλές ερμηνείες για τον καθορισμό της 25ης 
Δεκεμβρίου, ως ημερομηνίας εορτασμού, αναφέρεται στην επι-
θυμία του Χριστιανισμού να εκχριστιανίσει τις αρχαίες ειδωλολα-
τρικές γιορτές, όπως τη γιορτή του θεού Ήλιου και τα γενέθλια 
του θεού Μίθρα, που γιορτάζονταν στις 25 Δεκεμβρίου και ήταν 
διαδεδομένες σε όλη την επικράτεια της Ρωμαϊκής αυτοκρατο-
ρίας. Με τον τρόπο αυτό οι Χριστιανοί επιβεβαίωσαν την επι-
κράτηση της πίστης τους απέναντι στις ειδωλολατρικές θεότητες, 
δίνοντας ένα εντελώς νέο, χριστιανικό περιεχόμενο στις γιορτές 
αυτές: ο Ήλιος της Δικαιοσύνης ήταν ο Χριστός της Παλαιάς Δι-
αθήκης, το «φώς του κόσμου» (Ιωάν. 8:12) και όχι ο θεός Ήλιος 
των Ρωμαίων. Ο χριστιανικός κόσμος γιόρταζε με δοξολογία - 
«συν τω αγγέλω πλήθος στρατιάς ουρανίου, αινούντων... δόξα 

εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία» Λουκ. 2:13-14) - αυτό το 
χαρμόσυνο για όλους γεγονός: «ιδού γαρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται 
παντί τω λαώ» (Λουκ. 2:10).

Από τη Δύση ο εορτασμός της Γέννησης στις 25 Δεκεμβρίου πέρασε και στην Ανατολή 
γύρω στο 376 μ. Χ. Με το χρόνο επικράτησε σε όλο το χριστιανικό κόσμο. Το 529 μ. Χ. ο 
αυτοκράτορας Ιουστινιανός απαγόρευσε την εργασία και τα δημόσια έργα κατά τη διάρ-
κεια των Χριστουγέννων και ανακήρυξε την εορτή δημόσια αργία. 

Από το 1100 μ. Χ., καθώς είχε επεκταθεί η δράση των ιεραποστολών σε πολλές πε-
ριοχές του κόσμου, όλα τα έθνη της χριστιανικής οικουμένης γιόρταζαν τα Χριστούγεννα 
στις 25 Δεκεμβρίου, παράδοση που φτάνει μέχρι τις ημέρες μας.

 Η ιστορία του εορτασμού των Χριστουγεννων

Με αυτό τον τίτλο ο 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥ-

ΚΑΣ Νέας Υόρκης 27-28 
Ιουλίου 2013 (αφιέρωμα 
στους Στερεοελλαδίτες 
στο ένθετο Περιοδικό), 
εκθειάζει την πρωτιά 
της παιδικής χορωδίας 
του 3ου Δημοτικού Σχο-
λείου Ναυπάκτου στον 
8ο Διεθνή Διαγωνισμό 
Νέων Μουσικών που 
έγινε τον Ιούλιο στην 
Castellammare di Stabia 
της Νάπολης, στην Ιτα-
λία. Σε αυτή την μικρή 
ομάδα των 22 λιλιπούτιων συμμετείχε και ο Τερψιθεάτης Νικόλαος Χρ. Κούτρας. Εύγε Νικόλα, μας έβγαλες ασπρο-
πρόσωπους, τους γονείς σου, τη γιαγιά σου την κυρά Χαρίκλεια, τους Τερψιθιώτες, τους Ναυπάκτιους, τους Έλλη-
νες και οπωσδήποτε τον αείμνηστο παππού σου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η μικρή μας χορωδία επρώτευσε προ-
ηγουμένως, ανάμεσα σε 72 σχολεία, στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σχολικών Χορωδιών στην Καρδίτσα. Εκφράζοντας 
πάλι τα θερμά συγχαρητήρια, αξίζει να βοηθήσουμε, όσοι μπορούμε, τους μικρούς μας αοιδούς, να συνεχίσουν την 
καταπληκτική αυτή ανέλιξή τους.    

100άρα από το 3ο Δημοτικό Ναυπάκτου FOR OUR YOUNGEST TERPSITHEANS TO COLOR:

Η ΣΕΛΙΔΑ 9 ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
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ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ 
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Φίλοι και συγγενείς, πολλές φορές μου λένε 
γιατί δεν πηγαίνω για Χριστούγεννα στο χω-

ριό. Απαντώ: το χωριό των παιδικών μου χρόνων 
δεν υπάρχει. Άλλωστε και οι υπόλοιπες εορτές του 
χρόνου, όχι μόνο των Χριστουγέννων, γιορτάζο-
νται διαφορετικά, μοντέρνα. Όλα τα παρέσυρε η 
τεχνολογία. Δεν υπάρχει πλέον το χωριό, το χωριό 
μας, το αυθεντικό. Οπωσδήποτε, πρέπει να είμαστε 
ρεαλιστές. Όλα έχουν αλλάξει. Πού είναι το τζάκι, 
το γραφικό εκείνο τζάκι, να τριζοβολούν τα ξύλα, 
πουρνάρια, ρίκια, κέδροι, δρυς και παντός είδους 
κούτσουρα, που καθώς καίγονταν, σκόρπιζαν μια 

ζεστασιά ξεχωριστή, μια ζε-
στασιά ξεχωριστή, που μαζί 
με τη ζεστασιά της οικογέ-
νειας, ένοιωθε κανείς σιγου-
ριά κι ας λυσσομανούσε έξω 
το ξεροβόρι, πότε η βροχή 
και πότε το χιόνι. Η πυρου-
στιά να δέχεται πάνω της τη 
χάλκινη καπνισμένη κατσα-
ρόλα (κακάβι) με το φαγητό, 
τραχανά, χυλοπίτες, όλα κα-
μωμένα από τις χρυσοχέρες 
εκείνες νοικοκυρές, με τα 
αγνά υλικά που η κάθε φαμε-

λιά είχε δικά της. 
Οι δε σαρμάδες 
με το χοντρο-
κομμένο χοιρινό 
για το χριστου-
γεννιάτικο τραπέ-
ζι, μοσχομύριζε 
όλο το σπίτι. Το 
ψητό κρέας στη 

γάστρα από λαμαρίνα ή 
από τενεκέ, καθώς και οι 
πίτες, όλα πεντανόστιμα. 
Ήταν όμορφα ν’ ανακα-
τεύει κανείς τη χόβολη 
με τη μασιά, το πέταλο 
ή την τσιμπίδα… ακό-
μα και ο ρεβιθοκαφές, 
ψημένος στη χόβολη, 
είχε άλλη γεύση. Καμία 
σχέση με τους καφέδες 
που πίνουν οι άνθρωποι 
στην πόλη, στους οποί-
ους έχουν δώσει δεκά-
δες ονόματα: εσπρέσο, 
νεσκαφέ, φίλτρου, ακό-
μα και ελληνικός… όταν 
οι νοικοκυρές εκείνες 
έψηναν τις ματιές ή τα 
λουκάνικα, ήταν το κάτι 
άλλο και, φυσικά, δεν εί-
χαν καμία σχέση με τα 
λουκάνικα της πόλης, 
τα παραγεμισμένα με 
κιμάδες, πολλές φορές 

ύποπτης προέλευσης. 
Όλα, δε, τα σκεύη ήταν 
χάλκινα. Ίσως γι’ αυτό να 
νοστίμιζε, με το βράσιμο, 
το φαγητό.

Είναι γνωστό ότι τα Χρι-
στούγεννα, μέσα στο χει-
μώνα, πολλές φορές είχε 
ρίξει και χιόνι. Κι όμως, οι 
χωριανοί δεν κρύωναν. Όλα 
τα σκεπάσματα, οι μαντα-
νίες, τα τσόλια, που πολλές 
φορές ήταν της νεροτριβής 
(ντριστέλας) και ήταν ολό-
μαλλα, χωρίς προσθήκες 
ακρυλικών, τα παπλώματα, 
τα οποία ήταν από βαμβάκι 
ή καθαρό μαλλί των προβά-
των, ήταν πολύ ζεστά. 

Οι  νο ικοκυρές 
όλο το Δωδεκαήμε-
ρο φρόντιζαν την οι-
κογένεια. Εκτός από 
τα νόστιμα φαγητά, 
στα οποία βοηθού-
σε και το γουρούνι, 
που οι περισσότεροι 

έτρεφαν ολοχρονίς και το σφαζαν 
για τα Χριστούγεννα, ετοίμαζαν και 
τα διάφορα γλυκά και, προπαντός, 
το μοσχομυριστό μπακλαβά, αλλά 
και χαλβά, κουραμπιέδες με το αγνό 
βούτυρο. 

Από το τζάκι (το μχαρί) κατέβαιναν και οι κα-
λικάτζαροι, τα παγανά με τα οποία οι γιαγιάδες (η 
βάβα) απειλούσαν τα παιδιά για να κάθονται ήσυχα. 

Σε όλες αυτές τις ασχολίες των νοικοκυρών 
προστίθετο ότι πολλά σπίτια είχαν και ανθρώπους 
που γιόρταζαν, όπως Χρήστο, Μανώλη, Βασίλη, 

Φώτη, Γιάννη… Με το χτύπημα της καμπάνας του 
Άη-Νικόλα, όλοι ντυμένοι τα καλά τους, πήγαιναν 
στην εκκλησία. Ο φωτισμός στην εκκλησία, αφού 
δεν υπήρχε ηλεκτρικό, γινόταν με κεριά και με τα 
καντήλια. Έτσι ένοιωθε ο καθένας μέσα σ’ αυτήν 
την υποβλητική και μυστηριώδη ατμόσφαιρα, το 
μεγαλείο της Γέννησης του Θεανθρώπου. 

Τα, δε, σπίτια, φωτί-
ζονταν με λάμπες πε-
τρελαίου, με τα λυχνά-
ρια και, φυσικά, με την 
φλόγα των ξύλων του 
τζακιού. Σήμερα, στο 
χωριό, όπου υπάρχει 
τζάκι, είναι απλώς για 
διακόσμηση, είτε είναι 
αναμμένο, είτε σβηστό.. 
και, αν υπάρχει κανένα 
κούτσουρο, κι εκείνο 
για διακόσμηση είναι. Τα σπίτια θερμαίνονται με το 
καλοριφέρ και φωτίζονται με το ηλεκτρικό ρεύμα. 
Όλα, δε, τα τρόφιμα, από το κρέας μέχρι τα ζαρζα-
βατικά, το γάλα, τα φρούτα, τα γλυκά, τα ζυμαρικά, 
όλα, μα όλα, έρχονται από τη Ναύπακτο και άλλες 
πόλεις. Πρέπει, δηλαδή, κάποιος που θέλει να κάνει 
Χριστούγεννα στο χωριό, να γεμίσει το αυτοκίνη-
το, πριν ξεκινήσει, με τρόφιμα, αναψυκτικά και ό,τι 
άλλο χρειάζεται.

Έτσι, ίσως είναι καλύτερες οι αναμνήσεις του 
χθες του χωριού, χωρίς φκιασίδια από το τεχνο-
κρατούμενο σήμερα. Ίσως, όπως πολλοί ισχυρίζο-
νται, το σήμερα να είναι καλύτερο από το χθες. 
Ούτε το ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε, δυστυχώς, ο αμα-
ξιτός δρόμος, ούτε η ηλεκτρική κουζίνα, ή το ψυ-
γείο, μπόρεσαν να συγκρατήσουν τους κατοίκους 
στο χωριό. Ο τόπος που έσφυζε ολοχρονίς από 
ζωή, όπου το τραγούδι γινόταν ένα με το κελάηδη-
μα των πουλιών και την φλογέρα του βοσκού και 
όλα μαζί ακούγονταν σαν ουράνια μελωδία, έσβη-
σε, βουβάθηκε.

Έτσι, όλοι είμαστε, πλέον, τουρίστες στο χωριό 
μας. Γι’ αυτό, ίσως είναι καλύτερα να μην γίνονται 
συγκρίσεις του χθες με το σήμερα, διότι η σύγκρι-
ση φέρνει μελαγχολία. Σίγουρα, όμως, η επίσκεψη 
στον τόπο που έζησαν οι πρόγονοί μας, μας κάνει 
καλό: είναι ένα προσκύνημα που το ‘χουμε ανάγκη 
στις δύσκολες εποχές που ζούμε.

Βασιλική Σαλούρου-Τροβά
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Μήνυσις

τῶν κατοίκων τῆς
Κοινότητος Βετολίστης

Κατά
τῶν Παπακωνσταντίνου 

Χρηστοπούλου
καί Παπανδρέου
Παπαναγιώτου,
κατοίκων ἐπίσης.

Βετολίστη τῆ 16 Νοεμβρίου 1892

Στο Δημοτικό μας Σχολείο βρέθηκαν δύο ταφόπλακες, οι οποίες αποτελούν πλέον 
πολύτιμα εκθέματα του Λαογραφικού μας Μουσείου. Σχετικό είναι το σημείωμα του 

αγαπητού Σπύρου Σκαλτσά στο υπ’ αριθ. 99 φύλλο της εφημερίδας μας.
Το γεγονός αυτό μου έδωσε την αφορμή να κάνω αυτό που από καιρό λογάριαζα. 

Να προσθέσω στην ιστορική μνήμη του χωριού μας μία, σχετική με το Νεκροταφείο, 
αναφορά- «μήνυση», όπως την αποκαλούν, κατοίκων της της Βετολίστας, την οποία βρή-
κα μεταξύ άλλων «χαρτιών» του παππού μου Αριστείδη Γ. Βλάχου. Ολόκληρο το κείμενο 
το φιλοξενεί η εφημερίδα μας με τα τότε σημεία στίξεως και με τα ορθογραφικά και 
συντακτικά λάθη του.

Η αναφορά- «μήνυση» έχει ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 1892 και απευθύνεται στον 
Επίσκοπο Ναυπακτίας και Ευρυτανίας ( Δαυίδ Τολμίδη). Στρέφεται κατά των ιερέων 
του χωριού Παπα-Κω/νου Χριστόπουλου και Παπα-Ανδρέα Παπαναγιώτου και υπο-
γράφεται από τους Αριστείδη Γ. Βλάχο, Ιωάννη Παπαδόπουλο (Γιαννακό), Αθανάσιο Πα-
παδογιάννη (Μάντα), Αθανάσιο Κατσούλη (Κόκκινο), Δημήτριο Παπαχρήστου, Νικ. Χ. 
Κρανιά, Γεώργιο (Γεωργούλα) Σερέτη, Παναγιώτη Ζαγορίσιο και Δημ. Κ. Παπαχρήστου.

Οι ιερείς καταγγέλονται ότι την προηγούμενη της αναφοράς (εχθές 15 Τ.Μ.) ενταφία-
σαν την (Ευγενία) σύζυγο Κων/νου Παπαθεοδώρου (την γιαγιά των Σταύρου και Κώστα 
και προγιαγιά των Γιώργου και Γιάννη) στον προοριζόμενο για νεκροταφείο χώρο στα 
«Παληοχώρια» πριν υπάρξουν οι απαραίτητες εγκρίσεις των αρχών.

Οι υπογράφοντες την «Μήνυση» προφανώς διαφωνούσαν με την μεταφορά του 
Νεκροταφείου στα «Παληοχώρια», όπου όλοι τους είχαν κτήματα στην περιοχή και 
εστράφησαν κατά των Ιερέων, οι οποίοι έσπευσαν να προκαταλάβουν την απόφαση των 
Αρχών, ενταφιάζοντας εκεί την θανούσα Παπαθεοδώρου.

Το παλαιό νεκροταφείο ευρίσκετο ακριβώς στο σημείο που είναι σήμερα κτισμένη 
η εκκλησία μας. Με την προοπτική να κτιστεί εκεί η εκκλησία, αποφασίστηκε να γίνει 
η μεταφορά του νεκροταφείου, σε χώρο 3 στρεμμάτων στις Μηλιές, που αγόρασε το 
Εκκλ. Συμβούλιο την 2α Ιουλίου 1889, από τη Δημητρούλα Ιω. Γκολιά (Γιαννάκαινα), αντί 

ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
Αντικρουόμενες γνώμες για την μεταφορά του 

από την πλατεία της εκκλησίας στα «Παληοχώρια»

Γράφει ο Αριστείδης Κιμ. Βλάχος

               Π Ρ Ο Σ
Τόν Ἐπίσκοπον Ναυπακτίας
καί Εὐρυτανίας

Οἱ καταγγελλόμενοι ἐνώπιόν Σας Σεβασμιώτατε Ἐπίσκοπε ἐχθές 15ην Τ.Μ., ἀποβιωσάσης τῆς συζύ-
γου Κωνστ. Παπαθεοδώρου, κατοίκου ἐνταῦθα, μετά τήν νεκρώσιμον ἀκολουθίαν ἐνήργησαν τόν ἐντα-
φιασμόν τοῦ πτόματος τῆς ὡς ἐρρίθη ἀποβιωσάσης, οὐχί εἰς τό νεκροταφεῖον τῆς κοινότητος Βετολί-
στης, καθ’ ὅσον ἕνα καί μόνον κέκτηται ἡ κοινότης, ἀλλά εἰς τό ἄκρον τοῦ χωρίου, ἐντός τῶν κτημάτων 
κατά τήν θέσιν Παλαιοχώρια, ἐνῶ εἰσέτι δέν ὡρίσθη οὔτε ἐνεκρίθη ἁρμοδίως νέον τοιοῦτον.

Ἐπειδή Σεβασμιώτατε εἰδοποιήθη ἡ κοινότης, ὅπως ἐν καταλλήλῳ μέρει κατασκευάση ἕτερον τοι-
οῦτον, ἐγκρινομένην ἐν ἧ καταλλήλω [προτάσει] παρά τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν καί πρός ταῦτα ἀπηγο-
ρεύθη ὁ ἐνταφιασμός τῶν νεκρῶν ἐπί τοῦ ἀναφερομένου νεκροταφείου, ἀλλ’ἐνεργῶντο, μέχρι ἐγγρίσε-
ως νέου τοιούτου, τῶν τεθνεόντων ἡ ταφή, ὅπερ καί ἐπί τοῦ πτόματος τῆς ὡς εἰρη θείσης ἀποβιωσάσης. 
Ἐδόθη αὐτῶν, παρά τοῦ Δημάρχου ἡ ἄδεια ὅπως ἐνεργώσιν τόν ἐντα φιασμόν ἐντός τοῦ Νεκροταφεί-
ου, μή ἐγγριθέντος εἰσέτι νέου τοιούτου.   

Ἀλλά οἱ καταγγελλόμενοι Ἱερεῖς παρασυρθέντες παρά τινῶν κατοίκων ὑπεξέφυγον ἐντελῶς τῶν 
Ἱερατικῶν καθηκόντων των, προέβησαν εἰς ἀλλότρια καθήκοντα, θέλουν μέ τοῦτο νά καταστήσουσιν 
τό μέρος αὐτό ὡς ταφεῖον, πρᾶγμα τό ὁποῖον δέν ἀπόκειται εἰς τούς Ἱερεῖς, παρά τη προτάσει τοῦ Δη-
μάρχου ἐγκρινομένου ὑπό τῆς Νομαρχίας.

Ἐπειδή Σεβασμιώτατε κακῶς καί ἐναντίον τοῦ Νόμου διέπραξαν τοῦτο, διότι εἰς πόλι ἤ κωμόπολι 
ἀπαγορεύεται ρητῶς ἡ ταφή ἐκτός τῶν νεκροταφείων. Ἀλλωστε τό μέρος αὐτό, ἔνθα ἐνήργησαν τόν 
ἐνταφιασμόν, εἶναι εἰς τό ἄκρον τοῦ χωρίου, προτιθέμενοι, πλεῖστοι τῶν κατοίκων καί τῶν ἐκεῖσε πλη-
σίον γειτονίας, ὅπως οἰκοδομήσουν πέριξ καί ἐντός τοῦ μέρους αὐτοῦ, προσβληθέντων τῶν οἰκιῶν, πα-
ρασυρθέντων [εκ] τῶν ὑδάτων καί τοιουτοτρόπως ἐγένετο παραίτια ἡ καταγγελλόμενη μεγάλη ζημία, 
ἄλλοστε Σεβασμιώτατε ἡ τοιαύτη παραφροσύνη τῶν Ἱερέων αὐτῶν τῶ ὅντι ἐπέφερε τήν μεταξύ αὐτῶν 
καί τῶν κατοίκων ἔχθραν, ἀλλά ἐγένοντο καί παραίτιοι πλείστον διενέξεων μεταξύ τῶν κατοίκων.

Ἐπειδή Σεβασμιώτατε οἱ καταγγελλόμενοι Ἱερεῖς διαπράτουσι τοιαῦτα ἅτινα ἐπιφέρουσι σκάν-
δαλα μεταξύ τῶν κατοίκων, καθ’ ὅσον ἄν δέν παρακολουθοῦσαν τόν νεκρόν, θά ἐνταφιάζητο εἰς τό 
νεκροταφεῖον, οὔτε νά γίνει οὐδείς λόγος, καθ’ ὅσον εντυγχάνει καί διαιρέσεις κατοίκων, τῶν ὁποίων 
σπουδαίως προσεβλήθησαν τά συμφέροντά των, θέλουν συμβεῖ δυσαρέστα τα ἀποτελέσματα. Δι’ ὅ 
παρακαλοῦμεν τόν Σόν Ἐπίσκοπον ὅπως καλέση προσωπικῶς τούς ἐν λόγῳ Ἱερεῖς καί καταστήσητε 
αὐτούς προσεκτικούς καί ἐπιβάλλητε εἰς αὐτούς ἀνάλογον τιμωρίαν πρός φρόνησιν αὐτῶν καί ἱκανο-
ποίησιν τῶν κατοίκων, ἄλλως τε θέλομεν καταγγείλλη αὐτούς ἐνώπιον τοῦ Κου Εἰσαγγελέως καί διά 
τινά ἐπιφυλάχθημεν νά κάμωμεν γνωστά τῶ Σω Ἐπισκόπῳ.

Εὐπειθέστατοι
Ἀριστείδης Γ. Βλάχος, Ι. Παπαδόπουλος, Ἀθ. Παπαδογιάννης, Ἀθ. Κατσούλης, Δημ. Παπαχρήστου, 

Ν. Χ. Κρανιάς, Γεωρ. Κ. Σερέτης, Π. Ζαγορίσιος, Δ.Κ. Παπαχρήστου.
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
ΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Στην Πάτρα, όπως γνωρίζουν αρκετοί χωριανοί σας, υπάρχει ο Ναυπακτιακός Σύνδε-
σμος Πατρών, με Πρόεδρο τον ακάματο και δραστήριο συνταξιούχο Αξιωματικό 

της Αεροπορίας Ηλία Δημητρόπουλο. Πλαισιώνεται από εκλεκτούς συνεργάτες, μεταξύ 
των οποίων και ο χωριανός σας Αριστείδης Σαλούρος. Ανάμεσα στις δραστηριότητες 
του Συνδέσμου είναι και η διοργάνωση εκδρομών και σε περιοχές της Ναυπακτίας.
Με ευχαρίστηση πληροφορήθηκα ότι στις 16 Ιουνίου θα γίνει εκδρομή στην όμορφη 
Τερψιθέα. Διετέλεσα επί σειράν ετών Πρόεδρος και γνωρίζω αρκετούς χωριανούς σας, 
είχα και μαθητές στο Δημοτικό τη Σαλούρου Βιολέτα του Χρ. και  στο Γυμνάσιο τον 
γυιό του αείμνηστου Λουκά Καλλιαμπάκου, (υπξρέτησα τα μισά χρόνια δάσκαλος και 
τα υπόλοιπα καθηγητής) και επειδή από κατοίκους της Τερψιθέας είχα και ευχάριστες 
αναμνήσεις, πήρα την απόφαση να γράψω την επιστολή, με τις τωρινές εντυπώσεις και 
παλιές αναμνήσεις.

Φύγαμε πρωί από την Πάτρα για να προλάβουμε τον εκκλησιασμό, που με κατάνυ-
ξη παρακολουθήσαμε μαζί με αρκετούς κατοίκους και παραθεριστές. Η εγκάρδια υπο-
δοχή από τον εφημέριο π. Χρήστο, την Εκκλησιαστική Επιτροπή με επικεφαλής το Μι-
χάλη Τριψιάνο (παλιό γνώριμο), τον τοπικό Πρόεδρο και άλλους εκλεκτούς κατοίκους, 
δημιούργησε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Μετά τον Εκκλησιασμό, αφού αντηλλάγησαν 
φιλοφρονήσεις, πήγαμε για καφέ στα καφενεία της πλατείας και μας δόθηκε η ευκαιρία 
να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε με παλιούς και τωρινούς κατοίκους. 
Άριστη εντύπωση μας έκανε η εγκαρδιότητα της υποδοχής, η προσφορά γλυκισμάτων 
καφέδων και αναψυκτικών από τους ντόπιους. Φαγητό φάγαμε όλοι μαζί οι εκδρομείς 
σε εστιατόριο του χωριού, που οι τιμές ήταν προσιτές και η εξυπηρέτηση καλή. 

Εμένα όμως θα μου επιτρέψετε να αναφέρω τα προσωπικά βιώματα από τωρινές 
και παλιές αναμνήσεις. Κατάγομαι από τη Σκάλα Ναυπακτίας και τα καλοκαίρια όλο το 
χωριό πήγαινε στη Παλιόσκαλα, πιο ορεινή περιοχή, που είχαν οι κάτοικοι κτηνοτροφία 
και καλλιέργειες, αλλά είχε και θαυμάσιο κλίμα ξηρό και υγιεινό, με πολλόυς παραθερι-
στές. Ήμουν μικρό παιδί το 1938 ή 1939 και σε μικρό λιθόκτιστο οίκημα στο κτήμα μας, 
παραθέριζε ο αείμνηστος νεαρός τότε Δάσκαλος Σπύρος Γκολιάς, μανιώδης κυνηγός. 
Κάποια μέρα στο κυνήγι εκπυρσοκρότησε το όπλο του και τραυματίστηκε σοβαρά. 
Μέχρι να μεταφερθεί στην Πάτρα εξέπνευσε. Ήταν ένας λεβέντης και στενοχωρηθή-
καμε πολύ. Έμενε στην Δάφνη Ναυπάκτου (γυιός της αργότερα Ηγουμένης Γκολιά).

Μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς φοίτησα στο Γυμνάσιο Ναυπάκτου. 
Δυστυχώς συνεχιζόταν ο εμφύλιος πόλεμος, που δυστυχώς μας ενέπλεξαν οι σύμμαχοί 
μας κατ’ ευφημισμόν Άγγλοι! Δύσκολα χρόνια με μεγάλη φτώχεις και ανέχεια. Ευτυχώς 
για μένα και τον αδελφό μου Χρήστο (αργότερα Δικηγόρο Δ/ντής Βουλής), ένας συγ-
γενής μας είχε κουμπαριά με μια αξιόλογη αρχοντική οικογένεια του Νίκου Μπλέρη και 
τελειώσαμε το Γυμνάσιο μένοντας σε δωμάτιο δωρεάν και πολλές φορές βρίσκαμε και 
το φαγητό στο τραπέζι. Εκεί για αρκετό καιρό φιλοξενήθηκαν η Ελένη Τσαντίλη με τις 
ανηψιές της Μαρία και Γεωργία, πολύ καλές κοπέλλες και πολύ όμορφες. Είχα συμμαθη-
τή και φίλο το Μήτσο Μαραγδούλη, που δούλευε αργότερα στο Δασαρχείο. Δάσκαλος 
γνώριζα και την αδελφή του, Δασκάλα. Στην γειτονιά μου στη Ναύπακτο ήταν και η 
Σωτηρία Πετσίνη σε μικρότερη τάξη με ωραία εμφάνιση. Σ ε μεγαλύτερη τάξη φοιτούσε 
ο αδελφός της. Ο Μιχάλης Τριψιάνος εργαζόταν βοηθός σε αυτοκίνητα και ήταν φίλος 
με τον αδελφό μου Γιώργο και κάπου- κάπου έρχονταν με τον αδελφό μου στη Σκάλα.

Τελειώνοντας τη Μαράσλειο Ακαδημία, μετά τις στρατιωτικές υποχρεώσεις μέχρι να 
διοριστώ, αναζήτησα εργασία στην Αθήνα. Προσλαμβάνομαι Δάσκαλος στο 70ο Δημ. 
Πρότυπο Σχολείο Αθηνών με τη φροντίδα των Αδελφών Λουκοπούλου (από την Ανα-
βρυτή), που είχαν Βιβλιοχαρτοπωλείο στη Στοά Νικολούδη και γνώριζαν το Δ/ντή Κώ-
στα Καρλή, συνηγορούντος και του χωριανού σας Γεωργίου Βλάχου, επιθεωρητή, που 
είχε την έδρα του εκεί και ασκούσε μεγάλη επιρροή. Το τέλος του διδακτικού έτους 
1957-58, διοργάνωσε ο Επιθεωρητής 3/ήμερη εκδρομή των Δασκάλων της Περιφερείας 
του, για Μεσολόγγι, Ναύπακτο διανυκτέρευση και τη δεύτερη ημέρα επίσκεψη στην 
Τερψιθέα. Εκεί θυμάμαι ύστερα από την υποδοχή των κατοίκων και μικρή τελετή, το-
ποθετήσαμε στην είσοδο του χωριού πινακίδα «Οδός Διδασκάλων». Μαζί μας είχαμε 
τον Επιθεωρητή Ναυπάκτου Νικήτα Ζούμπο και τον Δάσκαλο Χαράλαμπο Τσαγγανό, 
Πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων. Στην Ελατού το μεσημέρι είχαν ετοιμαστεί σφάγια 
από το Δάσκαλο του χωριού Σωτ. Πάνου, γιατί οι εκδρομείς είμασταν με δύο πούλμαν. Η 
φιλοξενία και η εγκαρδιότητα συγκινητική. Το βράδυ διανυκτέρευση στη Τερψιθέα στα 
ενοικιαζόμενα Δωμάτια «Φινινή». Για μένα δεν χρειάστηκε, γιατί με μια συνοδό Δασκά-
λα που υπηρετούσαμε μαζί, φιλοξενηθήκαμε στην Ελένη Τσαντίλη και τις ανιψιές της. 
Έμαθα ότι και η γυναίκα μου Ελένη Λαγού από την Ποτιδάνεια υπηρέτησε για λίγο με 
τον Κίμωνα Βλάχο, αναπληρώνοντας τη Δασκάλα Βαρβάρα. Όταν διορίστηκα Δάσκαλος 
επισκέφτηκα την Τερψιθέα και πήγα και στο σπίτι της Δασκάλας Κοζώνη. Γνώριζα και 
τον καφεντζή σας Μαραγδούλη τον υπέροχο και χαρισματικό αυτόν άνθρωπο. 

Χάρηκα ιδιαίτερα που συναντήθηκα με τον παλιό γνώριμο Μιχάλη Τριψιάνο και 
γνώρισα και το γυιό του, που είναι Γυμνασιάρχης. Εκεί είδα και τη Μαρία και τη Γεωργία 
Τσαντίλη και χάρηκα ύστερα από τόσα χρόνια. Στενοχωρήθηκα που είδα τη Γεωργία 
λίγο πεσμένη από λόγους υγείας.

Στη Πάτρα είχα μαθητές και παιδιά των αδελφών Αυλογήτου, που μένουν στη Πά-
τρα. Η μία εξ’ αυτών διατηρούσε ένα υπέροχο καφεκοπτείο με τη φίρμα «Σταύρος». Ο 
Σταύρος είναι ο Ιντζεγιάννης ένας υπέροχος πνευματικός άνθρωπος και συνταξιούχος, 
ασχολείται με τη συγγραφή βιβλίων, με δημοσιεύσεις στις Εφημερίδες, Διαλέξεις και 
εμφανίζεται στη Τηλεόραση σε ειδική Εκπομπή.

Όλες αυτές οι αναμνήσεις, με την θαυμάσια θέα του χωριού, τους φιλόξενους και 
προοδευτικούς κατοίκους, που αγαπούν και νοιάζονται για το χωριό τους, βεβαιώνει 
ότι η Τερψιθέα θα διαδραματίζει ρόλο και στο μέλλον.

Συγχαίρω τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συλλόγου που επιμελείται για τα ζητήματα 
του χωριού, τη διατήρηση των δεσμών, που σ’ αυτό συντελεί η έκδοση της πλούσιας σε 
περιεχόμενο εφημερίδα σας, με την καλαίσθητη εμφάνιση.

Κώστας Β. Κονίδας
Δάσκαλος-Λυκειάρχης, 

Επίτιμος Πρόεδρος του Ναυπακτιακού Συνδέσμου Πατρών
Λαχανά 14Α, Τ.Κ. 26223 Πάτρα

850 δρχ. (Όπως με πληροφόρησε ο Σπύρος Σκαλτσάς βάσει του συμβολαίου 
129/1889 του Συμβολαιογραφείου Κραββάρων). Αργότερα αυξήθηκε ο χώρος 
προς δυσμάς με προσάρτηση της δωρεάς Αθ. Κατσούλη (Κόκκινου) και κλη-
ρονόμων, εκεί που είναι το εκκλησάκι της Αναστάσεως.

Κλείνοντας το σημείωμα αυτό, θέλω να αναφέρω τον προβληματισμό που 
είχα, εάν το κείμενο, της «μυνητήριας» αυτής αναφοράς, είναι γραμμένο με τα 
χέρια του παππού μου και πολύ περισσότερο εάν το έχει συντάξει ο ίδιος, 
δεδομένου ότι οι γραμματικές του γνώσεις ήταν της τρίτης Δημοτικού. Συγκρί-
νοντας τον γραφικό του χαρακτήρα και γενικώτερα τον τρόπο που διατυπώνει 
τις σκέψεις του, σε άλλες σημειώσεις του, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι το 
σχετικό κείμενο έχει γραφεί και έχει συνταχθεί από αυτόν και τα κατάφερε 
αρκετά καλά με μερικές ασυνταξίες και λίγα σχετικά ορθογραφικά λάθη. Δε-
δομένου ότι είχε χρηματίσει για πολλά χρόνια εκλεγμένος Πρόεδρος της Κοι-
νότητος, φαίνεται ότι η πείρα της ζωής είχε συμπληρώσει αρκετά την έλλειψη 
γραμματικών γνώσεων. 

Ο δρόμος που πέρασε από το Νεκροταφείο και η 1η περίφραξη

Το Νεκροταφείο το 1959

Το Νεκροταφείο σήμερα



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ8 ¨φωνές και ψίθυροι¨

1) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΣΟΡΔΑ
Το 1839, ο Γιωργάκης Τζορδόπουλος νυμφεύθηκε στη Βετο-

λίστα (Τερψιθέα) Ναυπακτίας την Φωτεινή Αθ. Μπουκουβάλα 
και πήγε σώγαμπρος στο πατρικό σπίτι της συζύγου, συγκατοι-
κώντας με τον ανήλικο κουνιάδο του Γεώργιο Αθ. Μπουκουβά-
λα. Ίσως ήλθε από άλλο χωριό, πάντως το επίθετο το βρίσκω 
μόνο στη Στρούζα (Αιγίτιο) Δωρίδος. (Εκεί ο Δημήτριος Τσόρ-
δας γέννησε τον Αθανάσιο (1812), ο οποίος γέννησε τους Γρηγό-
ριο (1845) και Δημήτριο (1842), που ο γιός του Αθανάσιος (1883) 
μετανάστευσε το 1910 στην USA). 

Στη Βετολίστα τώρα ο Γεώργιος φέρεται γεννημένος το 1814 
και με την Ευφροσύνη γέννησε την Ασπασία, τη Βασιλική σύζυ-
γο Δημ. Κολοκύθα απ’ την Ελατού, τη Λάμπρω (1849) σύζυγο 
Νικ. Καρβούνη (1840) και τον Δημήτριο (1853). Ο Γεώργιος ήταν 
κτίστης και κτηματίας. Ήταν σχετικά εύπορος και δάνειζε κυρί-
ως κατοίκους Ελατούς (διπλανό χωριό). Το 1867 η κόρη Λάμπρω 
παντρεύεται το Νικόλαο Σπ. Καρβούνη. Το 1869 τον βρίσκω να 
δανείζει τον Ιω. Μποτίνη, από τη Μηλιά Τολοφώνος. Το 1874 δεν 
ζει πλέον. Το 1875 η Βασιλική Τσόρδα αγοράζει κτήματα του 
Δημ. Σκαρλάτου και το 1875 παντρεύεται τον Δημ. Κολοκύθα 
από την Ελατού. Το 1880 τα αδέλφια, δίνουν κάποια περιουσία στην Ασπασία, να έχει για προίκα, όταν παντρευτεί. Έκτοτε τον Δημήτριο τον βρίσκω το 1886 και το 1890 σαν 
έμπορο, διαμένοντα στην Αθήνα. Στον εκλογ. κατάλογο του 1910 φαίνεται σαν έμπορος με διαμονή το Κορωπί. Στο Μητρώο Αρρένων Βετολίστης που συντάχτηκε το 1914 
(περιλαμβάνει τους τότε ζώντες), ο Δημήτριος φαίνεται γεννημένος το 1853. Δεν γνωρίζω αν παντρεύτηκε η Ασπασία και δεν έχω ακόμα εξακριβώσει που ήταν το σπίτι τους 
και τι απέγινε η περιουσία τους. 

TO  Σ Ο Ϊ  Μ Α Σ  ( K Γ ΄ Μ Ε Ρ ΟΣ )
Γράφει ο Σπύρος Θ. Σκαλτσάς

ΤΣΟΡΔΑΣ Γ.

2) ΓΟΝΟΣ ΣΕΡΕΤΗ

Την ίδια εποχή μας έστειλε μήνυμα ο L-P Veilleux, 
φοιτητής στον Καναδά, με το οποίο ζητούσε πληρο-
φορίες για την καταγωγή του. Μας ανέφερε ότι προ-
πάππος του είναι ο Παναγιώτης Σερέτης με γονείς τον 
Κώστα και Αικατερίνη και αδέλφια Αλεξάνδρα, Θανά-
ση, Γιώργο και Σταύρο. Επίσης μας είπε ότι ο παππούς 
του πήγε στον Καναδά το 1950. Φυσικά ανέλαβα να 
ενημερώσω και τον μακρινό ομογενή μας.

Έχοντας υπ’ όψιν την εξής αγγελία: Νικολ. Π. 
Σερέτης εκ Τερψιθέας  Ναυπακτίας υπάλληλος 
εις American Tobacco και η Miss Mariom Esther 
Tenkins [Esther Marion Jenkins] εκ Tononto 
Canada ετέλεσαν τους γάμους των [ΔΥΤΙΚΗ ΡΟΥ-
ΜΕΛΗ Δεκέμβριος 1949]· έστειλα επεκταμένο το 
Οικ. Δένδρο Σερέτη και ζήτησα και άλλες πληροφορί-
ες. Ο L-P γεμάτος χαρά μου έστειλε 6 φωτογραφίες και 
πολλές πληροφορίες. Αναφέρει λοιπόν ότι, ο προπάπ-
πος Παναγιώτης, ήταν στο εμπορικό ναυτικό και ζού-
σε αρχές του 20ου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη. Το 
1920 αναγκάστηκε να μεταναστεύσει με την οικογένειά 
του κατά την  ανταλλαγή πληθυσμών στο Φάληρο. Τότε 
τους βοήθησε ο αδελφός του Γιώργος, που είχε ένα καλό 
εστιατόριο στην Αμερική. Έστειλε σε όλα του τα αδέλφια 
από μία ράβδο χρυσού. Έτσι ο προπάππος Παναγιώτης 
έχτισε σπίτι στο Παλαιό Φάληρο. Τα παιδιά του Νίκος και 
Κώστας συμμετείχαν στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Κώ-
στας πολέμησε στη μάχη της Κρήτης και ο Νίκος ήταν 
στον Ερυθρό Σταυρό και μετά στην Εθνική Αντίσταση. 
Μετά ο παππούς μου (Νίκος) γνωρίζοντας πολλές ξένες 
γλώσσες (αγγλικά τέλεια) δούλεψε σαν ξεναγός. Έτσι σε 
μία ξενάγηση γνώρισε την γιαγιά μου (Esther Marion 
Jenkins), που ήταν αρχαιολόγος της Αμερικανικής Σχο-
λής Κλασσικών Σπουδών (Καναδά). Λίγο πριν είχε πε-
θάνει ο προπάππος ο Παναγιώτης από τύφο. Αγαπήθη-
καν , παντρεύτηκαν και έκαναν ένα παιδί (Έκτωρ 1950), 
το οποίο πέθανε αμέσως, από φυματίωση μάλλον. Τότε 
αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στο Τορόντο του Κανα-
δά, στην πατρίδα της Esther. Μετά απόκτησαν τον Αλέ-
κο, τον Φίλιππο και την μητέρα μου τη Δάφνη. Ο Αλέκος 
δεν παντρεύτηκε ποτέ, ο Φίλιππος πέθανε έφηβος και η 
μητέρα μου παντρεύτηκε τον Andre Pierre Veilleux. Έτσι 

Ητεχνολογία και τα κοινωνικά δίκτυα στην υπηρεσία του ανθρώπου! Πριν λίγους μήνες ήλθε στη θέση terpsithea- Τερψι-
θέα Ναυπακτίας στη σελίδα του Συλλόγου Τερψιθεατών στο facebook το μήνυμα που ακολουθεί:

«Ονομάζομαι Γεώργιος Τσόρδας. Γεννήθηκα το 1968, έχω επισκεφθεί το πανέμορφο αυτό χωριό. Από εκεί είναι οι ρίζες της οικο-
γένειάς μου. Ο παππούς του πατέρα μου Δημήτριος Γεωργίου Τσόρδας, ήλθε στο Κορωπί Αττικής στις αρχές του 1900. Πήγε σχολείο 
στο Μεσολόγγι και ήταν σταθμάρχης στην γραμμή Αθήνα-Λαύριο. Από τότε έως και σήμερα η οικογένειά μου ζει στο Κορωπί. Θέλω 
να μάθω όσα περισσότερα για τις ρίζες καταγωγής μου».

Φυσικά το μήνυμα δεν με άφησε ασυγκίνητο. Έπρεπε να ενημερώσω το «απολωλός πρόβατο» σύμφωνα με τις πηγές μου. 
Είναι υπάλληλος στη ΔΕΗ, επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του και ελπίζω να έλθει σύντομα στο Σύλλογο και στο χωριό, να 
βαπτισθεί «Τερψιθιώτης», διότι έχει όλες τις προδιαγραφές (όπως βλέπετε στη φωτογραφία ασχολείται και με το κυνήγι). Σας 
παραθέτω τις πληροφορίες μου:

L-P VEILLEUX
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ΟΙΚΟΓ. ΠΑΝ. Κ. ΣΕΡΕΤΗ

ΝΙΚ. Π. ΣΕΡΕΤΗΣ (1934)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & MARION (1952) ΑΛΕΞ.- ΔΑΦΝΗ- ΦΙΛΙΠΠΟΣ (1968)

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (1950)

ΚΩΝ. Π. ΣΕΡΕΤΗΣ

το 1994 γεννήθηκα εγώ, το 1996 ο JS και το 
1998 η Breanna. Ο παππούς μου πέθανε το 
1991, ποτέ δεν τον γνώρισα. Η γιαγιά μου πέ-
θανε το 2011. Ο αδελφός του παππού μου ο 
Κώστας παντρεύτηκε την Κική και απέκτησε 
ένα παιδί τον Παναγιωτάκη ή Τάκη. Δυστυ-
χώς ο Τάκης σκοτώθηκε το 2006 σε τροχαίο. 
Το 2009 που η οικογένειά μου ήλθε στην Ελ-
λάδα βρήκε τον Κώστα, ο οποίος μας έκανε 
το τραπέζι. Δυστυχώς χτυπήθηκε από ένα 
αυτοκίνητο στα πόδια και μετά από 2 χρόνια 
απεβίωσε (2011). Κρίμα, διότι είχε πολύ καλή 
υγεία πριν το ατύχημα, οι γιατροί έλεγαν ότι 
θα υπερέβαινε τα 100 χρόνια. 
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«CHRIST IS bORN, GIvE GLORY TO HIM!»  
by Father Nektarios

An excerpt by St. Gregory the Theologian: 
“Christ is born, let us glorify 

Him. Christ comes from heaven, 
let us meet him. Christ is on 
earth, let us be exalted. Let all the 
earth glorify the Lord, and to say 
them both with one word, let the 
heavens rejoice and let the earth 
be awed when that of the heav-
ens became earthly.

Christ became incarnate, feel 
the exultation of joy and fear. Out 
of fear, because of sin. Out of joy, 
because of hope. Christ was born 
of the Virgin. Who would not wor-
ship Him, who existed from the 
beginning; Who would not glo-

rify Him, who now appeared on earth?
This, for us, is the meaning of the feast we celebrate to-

day: the coming of God to the people, in order to live, from 
now on, as God wants, to clothe the new man, after aban-
doning the old. And as we died together with Adam, so shall 
we live together with Christ. Let us be born with Him, and let 
us be crucified and buried with Him, only to be resurrected 
with His resurrection. “

“SEEkING ΗOPE’ – ΑN ΑNONYMOUS ΟdE TO THE CRISIS
A book title by Antonis Samarakis that says it all. It is the 

biggest concern of Greeks today. The lack of hope makes life 
unbearable for all distressed fellow Hellenes. Without hope 
there is damage in all aspects of life, rendering them un-
able to react to tumbling downhill.   They assume there is no 
other solution, no hope. Nice! How nice, let’s accept this, can 
we determine when the end will be? Can someone tell us, 
one self-appointed savior, when?   Until when will the unem-
ployed and the workers pay property taxes, and have some 
pocket money left for a hobby? Maybe until all our property 
is gone? As for savings, ask the small householder, they have 
vanished. If any still exists, watch out, it will be cropped! Now, 
you will all rush to say in unison, “But since we owe, what can 
we do?” followed by “Do you have another solution?”.  

Indeed we see no obvious solutions (our heroes are miss-
ing), but have we no hope? Our savior would give us this re-
ply (this self-appointed savior, who sits at our nape). “With-
out hope there is no life.” E! No more suffering! My friend, is 
this what you call life, this life that we live?  What can we say 
to those who are so obsessed that they do not see through 
their blindness? They regurgitate false words and promises, 
all their practical examples and accumulated experience be-
lie their lack of insight. They imagine as if they are miracle-
workers. Proof is all this sadness that we are experiencing 
as these quack nostrums are applied.   In their delirium they 
declare: ‘Do not forget, it could be worse! “ Do you want, my 
friends (when you have such friends ...!), for us to  reach that 
worst-case scenario? When will you stop, you and your lend-
er-friends (call me a usurer!) when you finish drinking all our 
blood? Unfortunately this too was recently heard. 

Why must there be only one and only solution to follow to 
not reach the worst?  But it is mathematically certain that this 
one solution, brought us to the state that we find ourselves 
in today, and if continued, will also lead to the worst! But we 
said “extra ecclesiam nulla salus” (outside the Church there 
is no salvation). So then, there remains no hope other than 
to lose their bearings. Yes but then you become like Argen-

tina! We’ll have anarchy etc. Others 
retort: “What can we do but to hope 
for the latter (which should be first) 
refuge in God. We hope that God 
will get involved. Now if you found 
a person, both a rebel, and a hero, a 
“deus ex machina” we would not say 
no. We hope, 
now that we 

await the birth of Christ, that the Lord 
will choose some of the mangers of 
the Greeks. We still have mangers!  A 
little humility, faith and hope in the 
Lord for now.  And we hope that the 
birth of the Infant Jesus will bring 
back faith and hope to the Greeks, as 
well as our own rennaissance. Amen!

SERETI dESCENdANTS, GOLd bARS,  
ANd A CANAdIAN LOvE STORY

A few months ago we were contacted by L.P. Veilleux, a 
student in Canada, requesting information on his origin. He 
mentioned that his great-grandfather is Panagiotis Seretis, 
whose parents were Kostas and Aikaterini, and whose sib-
lings were Alexandra, Thanasis, George and Stavros. He also 
told us that his grandfather immigrated to Canada in 1950. Of 
course I undertook to brief our Terpsithean student abroad.

Having in mind the following announcement in print: 
“Nikol. P. Seretis ex Terpsitheas Nafpaktias, an employee at 
American Tobacco, and Miss Mariom Esther Tenkins [Esther 
Marion Jenkins] from Toronto, Canada were betrothed in 
[WEST ROUMELI December 1949]”, I sent him the expanded 
Sereti family tree and requested further information.  L.P. full 
of joy sent me 6 photos and lots of information. He said that 
his great-grandfather Panagiotis, was in the merchant ma-
rines and lived the early 20th century in Constantinople.  In 
1920 he was forced to emigrate with his family during the 
exchange of populations, and ended up in Faliro. It was then 
that he received an offer of help from his brother George, 
who had a good restaurant in America. The American broth-
er sent to each of his brothers a bar of gold. So great-grand-
father Panagiotis was then able to build a house in Palaio 
Faliro.  His sons Nikos and Kostas participated in World War II. 
Kostas fought in the Battle of Crete and Nikos was in the Red 
Cross after the National Resistance. 

Nikos, L.P.’s grandfather (Nick), knowing many foreign 
languages   (English perfectly) worked as a tour guide. And it 
was on a tour that he met his wife-to-be, L.P.’s grandmother 
(Esther Marion Jenkins), who was an archaeologist at the 
American School of Classical Studies (Canada).  Shortly be-
fore great-grandfather Panagiotis died of typhus, Nikos and 
Esther married and made a child (Hector 1950), who died as 
an infant, probably from tuberculosis.  It was then that they 
decided to emmigrate to Toronto, Canada, home of Esther. It 
was in Canada where Alekos, Philip and L.P.’s mother Daphne 
were born.  Alekos never married, Philip died as a teenager, 
and L.P.’s mother Daphne married Andre Pierre Veilleux.  So in 
1994, L.P. was born, J.S.  in 1996 and in 1998,  Breanna. Grand-
father Nikos died in 1991, but L.P. never got the chance to 
meet him. Grandmother Daphne died in 2011. The brother 
of L.P.s grandfather,  Kostas, married Kiki and had a child Pan-
agiotaki. Unfortunately Takis was killed in 2006 in a car acci-
dent. In 2009, L.P.’s family came to Greece found Kostas, who 
welcomed them with a meal in his home. In a shocking re-
run, Kostas too was hit by a car while walking, and died two 
years ago (2011).  This was exceptionally sad because he was 
in very good health before the accident, and doctors were 
sure he would live beyond 100 years old.  

L.P.’s mother Daphne also contacted us with the  Family 
Tree she knew.   She was trying to trace her familial relation-
ship with John Chormova, and also informed us that she 
has never visited Terpsithea, but remember that her parents 
visited the village in the ‘80s, and while there received  the 
title of honorary citizens.  She remembers that Papastavros 

Seretis was a first cousin of her fathers who had visited them 
in Canada.  As she remembers the story, her grandfather re-
turned to Terpsithea during WWI and joined the merchant 
marines moving to Consantinople.  Grandfather Nikos met 
her mother Esther who was studying for her PhD in archae-
ology in Greece, and they 
married, giving birth to her 
father Nicholas in 1914 and 
Constantine in 1916. These 
excerpts are from the Sereti 
Family Tree and were sent to 
our expatriate Terpsitheans 
abroad.

Please write us and let 
us know if we can help you 
trace your Terpsithean roots.  

OTHER NEWS OF TERPSITHEANS AbROAd
Spyros Tsantilis has been actively involved for years in 

the New York branch of the Nafpaktian Brotherhood, which 
next year will celebrate 110 years. Recently we learned that 
he was re-elected as a member of the new Board and also 
participates as a representative to the General Federation of 
New York and the Federation of Central Greece in the USA 
and Canada. We wish you a good term of service and ‘eis an-
otera.’

We have learned from our indefatigable correspondent 
in New York, Thanasis G. Golias, that two Terpstheans partici-
pate on the leadership board of the Nafpaktian Association 
of Toronto Canada, namely  Popi Kontostergiou-Thanaselou, 
secretary and Panagiotis (Peter) Thanaselos. Also participat-
ing at events organized by the above Association, were Terp-
sitheans  George Smpoukis and George Gekas. We wish you 
health, happiness and a safe return to all our village some day.

We summarize below the visits by our expatriates this 
year, at much as we can remember:
•  Athanasios Ioannis Golias, from Canada visited his mother 

in Greece in early summer. In the little time that was left, he 
was unfortunately unable to get to Terpsithea. 

•  George Smpoukis and Mrs. Koula Galani-Iliopoulos visited 
from Canada.  

• J uly brought John Tripsianos with his daughter Christina, 
and their grandchildren. 

•   In July visiting us electronically were Daphne N. Sereti-Veil-
leux and her son L.P. Veilleux (see article on Sereti family).   

•  In July and August came Thanasis G. Golias, Spyros and Kiki 
Tsantilis, Vangelis S. Tsantilis with his family. 

•  George Kourmousis stopped by with Frances and the small 
ones.

•  August brought Dimitris Kalianteris with his wife. 
•  The forever young, university lecturer in Canada, Thanasis 

Stegkos did not forget  us this year.  He was successfully 
spotted at Lepanto, which he loves. 

•  From Canada in August came Panagiotis Thanaselos with 
his wife. 

•  On the 17th of August, Delaware lawyer Basil Kollias, dear 
brother of our collaborator, Georgia Kollias (our English col-
umn), stopped by together to inspect the house and land. 

•  On August 25th George Gekas, visited Terpsithea who im-
mortalized his birthplace in beautiful pictures, which he 
sent to us. 

•   In early September came K. Venetis and his family, which 
we detailed in our previous issue. 

•   Finally, in September 2013, George A. Salouros, attended 
the memorial in memory of his parents and aunt.
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ΓΙΔΑ ΜΕ ΤΡΑΧΑΝΑ ΣΤΗΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑ

ΤΟΠΟΣ: ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ  ΜΠΟΓΙΑΝΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 
ΩΡΑ 19.00

ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ: 
1.  ΜΑΡΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
2.  ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
    (ΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ) ΚΑΦΕΤΖΗΣ
3.  ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
4.  ΒΑΡΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.  ΜΠΟΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
6.  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΨΑΛΤΗΣ
7.  ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΣΟΤΗΣ
ΓΙΔΑ 3 ΚΙΛΑ
ΤΡΑΧΑΝΑΣ 0.25 ΚΙΛΑ
ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ 
ΠΙΚΑΝΤΙΚΕΣ 
ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΕΣ

1 ΚΙΛΟ

ΚΡΑΣΙ 2 ΚΙΛΑ

ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ «Τ»: Ο καλοπερασάκιας της Ελα-
τούς που μας έστειλε το ρεπορτάζ, τό ’χει φτιάξει 
σαν αναφορά προς την τρόικα.

Η ΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ’80

Κοντεύει χρόνος από τότε, που μερικά μέλη μας, αποφάσισαν να συναντηθούν όλα τα φιλαρά-
κια της δεκαετίας του ’80. Οι φυσικές οικογενειακές, επαγγελματικές και κοινωνικές δυσκο-

λίες, αλλά μάλλον και η κρίση που μαστίζει όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας πλέον συνέτειναν στη 
μεγάλη καθυστέρηση της συνάντησης. Εν τέλει όμως χάρις στην επιμονή των πρωταγωνιστών έγινε 
η πρώτη συνάντηση στο Νέο Ηράκλειο στις 31 Οκτωβρίου 2013. Μία φίλη έγραψε στο Facebook, 
«σα να μη πέρασε μια μέρα». Στην τρέλα, έχει δίκιο, δεν πέρασε ούτε μέρα. Βέβαια υπάρχουν πα-
ράπονα που δεν ήταν λαοσύναξη. Οι οργανωτές αυτό επιθυμούσαν αλλά δεν τα κατάφεραν. Όμως 
δεν πειράζει, διότι «ουκ εν τω πολλώ το έυ», ή «πολλοί εισί οι κλητοί, ολίγοι δε οι εκλεκτοί». Αυτοί 
που τα καταφέραμε ας είναι η μαγιά ενός μεγαλύτερου ξανανιώματος. Όπως λέγαμε και τότε ας 
δούμε τι μας ενώνει. Τα λόγια είναι περιττά, δείτε τις φωτογραφίες… Ραντεβού προσεχώς (δηλα-
δή, 30 χρόνια σαν να μη πέρασε μια μέρα…).   

TO  Σ Ο Ϊ  Μ Α Σ  ( K Γ ΄ Μ Ε Ρ ΟΣ )Συνέχεια από τη σελίδα 8

Στη συνέχεια έστειλε μήνυμα η Δάφνη μαζί με το Οικογενειακό Δένδρο που γνώριζε. Προσπαθώντας να βρει τη συγγένειά της με το Γιάννη το Χορμό-
βα μας πληροφορεί ότι δεν έχει επισκεφθεί την Τερψιθέα, όμως την επισκέφθηκαν οι γονείς της τη δεκαετία του ’80, λαμβάνοντας τον τίτλο του επίτιμου 
δημότη. Επί πλέον ότι 
ο Παπασταύρος Σε-
ρέτης ήταν 1ος ξά-
δελφος του πατέρα 
της και τους επισκέ-
φθηκε στον Κανα-
δά. Ο παπούς της 
έφυγε από την Τερ-
ψιθέα στον 1ο Πα-

γκόσμιο Πόλεμο, πήγε στο εμπορικό ναυτικό 
και κατέληξε στην Κωσταντινούπολη όπου 
παντρεύτηκε γεννώντας το 1914 τον πατέρα 
της Νικόλαο και το 1916 τον Κων/νο. Η μητέ-
ρα της ήταν Καναδή αρχαιολόγος και έκανε το 
διδακτορικό της στην Ελλάδα, όταν γνώρισε 
τον Νίκο. Παραθέτω απόσπασμα από το Οι-
κογ. Δένδρο Σερέτη όπου περιλαμβάνονται οι 
ομογενείς μας.

ΔΑΦΝΗ ΣΕΡΕΤΗ
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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

Τερψιθέα Δεκέμβριος 2013

Στο χωριό μας που είναι ο Φάρος της Ορεινής Ναυ-
πακτίας που πρωτοστατή σε όλες τις εξελίξεις. Ήταν 

το πρώτο χωριό που απέκτησε Κοινοτικό Ξενοδοχείο 
σε όλη την Ορεινή Ναυπακτία και κατόπιν ακολούθη-
σαν και άλλα χωριά. Στο χωριό μας κάθε 15 Αυγούστου 
γινόταν Πανηγύρι μεγάλης εμβέλειας. Άλλοτε κρατούσε 
(2) δύο μέρες και κάποτε και τριήμερο, με πλούσια Συμ-
μετοχή. Τα τελευταία χρόνια άρχισε και η Εκδήλωση του 
Καλαμποκιού, τα Ξεφλουδίσια, στο Γήπεδο του χωριού 
μας· είναι δύο ξεχωριστά γεγονότα, καμάρια του χωριού 
μας και πρέπει να τα στηρίξουμε και τα δύο με αγάπη. Το 
2013 ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ το παραδοσιακό πανηγύρι στο χωριό 
μας. Τα προηγούμενα χρόνια, το οργάνωναν τα καφενεία 
της πλατείας, με προσωπική τους οικονομική ενίσχυση 
των μουσικών, για μερικά χρόνια συμμετείχε οικονομικά 
και ο Δήμος Αποδοτίας. Εδώ πρέπει να τονίσουμε, ότι 
την οικονομική συμμετοχή τα καφενεία την μετακυλού-
σαν στα προϊόντα, που παρείχαν στους διασκεδάζοντες. 
Φέτος το 2013 τα καφενεία έμειναν αμέτοχα και τα δύο 
από την εκτέλεση του Πανηγυριού. Με την Δικαιολογία, 
αδυνατούν οικονομικά. Από τέτοια Εποχή, το 2012 αντι-
λήφθηκα την στάση τους αυτή και μέσω της εφημερίδας 
του Συλλόγου. Κάλεσα την Διοίκηση και τα δύο καφενεία 
από την άνοιξη του 2013, να συγκεντρωθούμε Σύλλογος, 
καφενεία και Κοινοτικό Συμβούλιο να συζητήσουμε το 
καυτό θέμα και απάντηση δεν πήρα από κανέναν, τή-
ρησαν στάση αρνητική. Πρέπει να γίνει γνωστόν ότι οι 
Πολιτιστικοί Σύλλογοι είναι στις αρμοδιότητές τους και 
αυτές οι πρωτοβουλίες και να μην τις παραγνωρίζουν. Τα 
καφενεία τα στηρίζουμε οικονομικά ο κάθε χωριανός, με 
την δυνατότητα που έχει όλο το χρόνο για να υπάρχουν 
και να είναι μπροστάρηδες για το πανηγύρι και να μην 
επικαλούνται πάντα αδυναμία, βλέποντας μόνο το κέρ-
δος, είναι και υποχρεωμένοι. Συνεχίζοντας καλώ εκ νέου 
και τα δύο μέρη να συζητήσουμε ξανά το θέμα αυτό 
από πολύ νωρίς. Σε άλλα χωριά οι Σύλλογοι, παίρνουν την 
πρωτοβουλία αυτή, σε συνεργασία με τα κατά τόπους 
ανάλογα καταστήματα και με εράνους, λαχειοφόρες και 
κάθε άλλης μορφής οικονομικής προσφοράς, ώστε να 
καλυφθή η δαπάνη της ορχήστρας, ώστε ο χορός να 
είναι δωρεάν για όλους (πίστα ελύθερη). Τότε θα είναι 
πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή στον χορό, καλύτερη δι-
ασκέδαση, ικανοποίηση από όλους και να μην περιμέ-
νουμε να ξεκινήσουν το χορό κάτοικοι από την Ελατού 
κ.α. Γι αυτό το λόγο πρέπει άμεσα να ληφθούν όλες οι 
πρωτοβουλίες ώστε έως τέλος Φλεβάρη να έχει βρεθεί 
ο τρόπος να γίνη το πανηγύρι όπως και τα προηγούμε-
να χρόνια για τι σε αντίθετη περίπτωση που χαθή αυτή 
η παραδοσιακή εκδήλωση, θα είναι μεγάλη αδικία και 
ντροπή στη δική μας γενιά να γίνουμε οι νεκροθάφτες 
αυτής της παράδοσης. Για το καυτό αυτό θέμα καλώ και 
άλλους χωριανούς να πάρουν την πρωτοβουλία και να 
εργαστούν επάνω στο γεγονός αυτό. Σε συνεργασία με 
τους πιο πάνω φορείς και κυρίως με την Διοίκηση του 
Συλλόγου ώστε να απλώση το ενδιαφέρον και να ακου-
στούν και άλλες προτάσεις γόνιμες προοδευτικές. Η αδι-
αφορία δεν ανήκει σε κανέναν ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΗ. Όλοι μαζί 
και θα βρεθή το καλύτερο αποτέλεσμα. Τελειώνοντας 
θέλω να πιστεύω ότι αν υπάρξη ενδιαφέρον θα είμαστε 
άξιοι. Τελειώνοντας, εύχομαι καλές γιορτές, καλή χρονιά 
υγεία και ευτυχία οικογενειακή σε όλους ανεξαιρέτως.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Κουρμούσης Αθανάσιος 

Πρόεδρος Τερψιθέας.

Οι Παραδόσεις 
της πολιτιστικής κληρονομιάς 

και το πανηγύρι του χωριού μας

Sydney 3-11-2013

Προς τον Κύριο Χρήστο Γ. Κολοβό, Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Τερψι-
θεατών, εκδότη της εφημερίδας «Τερψιθέα» και 
προς τους συνεργάτες

Αγαπητέ κύριε Χρήστο χαίρετε, υγεία ευχόμαστε σε 
εσάς, την οικογένειά σας και στους συνεργάτες σας.

Σας συγχαίρω για το σημαντικό έργο που επιτελείτε 
εσείς και οι συνεργάτες σας, την έκδοση της εφημερίδας 
«Τερψιθέα».  Η εφημερίδα είναι ένα σημαντικό εργαλείο 
για τον απανταχού Τερψιθεάτη, αλλά και για τον απαντα-
χού ελληνόγλωσσο άνθρωπο. Η παγκόσμια δημοκρατία 
και η οικονομία  σήμερα κλονίζονται, και κοντά σ’ αυτά 
κλονίζονται η εθνική μας ταυτότητα, η γλώσσα μας και η 
ορθοδοξία, κατά συνέπεια χωρίς γλώσσα και χωρίς ορ-
θοδοξία δεν έχουμε εθνική ταυτότητα· χωρίς αυτά δεν 
υπάρχει οικογένεια.

Κύριε Χρήστο δεν κατόρθωσα να σας συναντήσω το 
χρονικό διάστημα που ήμουν στην Τερψιθέα, θα το επι-
διώξω μελλοντικώς.

Με αγάπη και εκτίμηση χαιρετώ εσάς και τους συ-
νεργάτες σας.

Γεώργιος Ανδρέου Σαλούρος

Sydney 3-11-2013
Αγαπητοί μας χωριανοί χαίρετε. Υγεία εύχομαι να 

έχετε καθώς και εμείς, προς το παρόν είμαστε καλά. Το 
καλοκαίρι που μας πέρασε κατέβηκα στην Πατρίδα, την 
Ελλάδα μας. Είναι γεγονός ότι η επίσκεψή μου ήταν πολύ 
πικραμένη και μοναχική, χωρίς τους γονείς μου και τη 
θεία μου να μη με περιμένουν πια. Μόνο με τη σκέψη 
που έκανα μερικές στιγμές, ότι δεν πρόκειται να τους 
ξαναδώ στη ζωή, ήταν κάτι οδυνηρό για μένα…

Εκ μέρους μου και της οικογενείας μου, θέλω να ευ-
χαριστήσω όλους τους χωριανούς μου που με την πα-
ρουσία τους μας τιμήσανε στο κοινό μνημόσυνο που 
τέλεσα στις 29 Σεπτεμβρίου 2013 στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας για όλα τα προσφιλή άτομα 
της οικογενείας μου, που πέρασαν στην άλλη ζωή.

Επιπλέον θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χρήστο 
Παΐσιο, τον διακεκριμένο δικηγόρο της Ναυπάκτου και 
γενικά τον κύριο Χαράλαμπο Χ. Τσουκαλά, την κυρία 
Παρασκευή Γλαβά και το γιό της Θανάση, τον κύριο 
Νίκο Αδραχτά και τον κύριο Ιωάννη Μυλωνά. Αυτά τα 
άτομα ταξίδεψαν από την Ναύπακτο προκειμένου να 
μας τιμήσουν με την παρουσία τους στο κοινό μνημόσυ-
νο των προσφιλών μας προσώπων.

Ευχαριστώ τον Αιδεσιμώτατο Αγίου Νικολάου, τους 
επιτρόπους, τους ψάλτες και την κυρία Νίτσα Τελιντζί-
δου- Σαλούρου, εξαδέλφη μου. Ευχαριστώ την ξαδέλφη 
μου Νίτσα για το αστείρευτο κουράγιο και την αγάπη 
της για το χωριό μας και γενικώτερα για τους χωριανούς 
μας. Με την βοήθεια της ξαδέλφης μου, έγινε η προετοι-
μασία τόσο για τα μνημόσυνα των προσφιλών μου προ-
σώπων, όσο και για την προετοιμασία του γεύματος στο 
ξενοδοχείο Τερψιθέας και των καφενείων που σέρβιραν 
τους καφέδες κ.λπ. Εξ’ ίσου ευχαριστώ και εκτιμώ ιδιαι-
τέρως μερικούς από τους χωριανούς μας που δεν τους 
θυμόμουνα και μου αυτοσυστηθήκανε μόνοι τους· σας 
ευχαριστώ να είστε πάντα καλά.

Εύχομαι υγεία αντοχή και ότι καλό ποθείτε, με αγάπη 
και εκτίμηση οικογενειακώς σας χαιρετούμε και με τη 
βοήθεια του Αγίου Νικολάου του Αγίου μας που είναι 
ο Προστάτης του χωριού μας να πούμε καλή αντάμωση 
ξανά στην Τερψιθέα μελλοντικώς.

Γεώργιος Ανδρέου Σαλούρος και οικογένεια
MR GEORGIOS A SALOUROS

82 TREVENAR ST.,   ASHBURY 2193
SYDNEY N. S. W.  AUSTRALIA

Νέα Υόρκη,  Νοέμβριος 8 2013
Προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Συλλόγου 

Τερψιθεατών.

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι
Μετά  μεγάλης μου λύπης διάβασα επιστολή σας στο 

102ο φύλλο της εφημερίδας μας , με τίτλο Καλοκαιρινά… 
Δρώμενα.

Γνώμη μου είναι αγαπητοί συγχωριανοί, ότι η επιστολή 
αυτή, δεν έπρεπε να είχε γραφή ποτέ, για πολλούς και 
διαφόρους λόγους αλλά προπάντων διότι υποτιμά την 
νοημοσύνη των συγχωριανών μας. Τέτοιου είδους δε επι-
στολές, όταν γράφονται, δημιουργούν προβλήματα... και 
συνεχίζω τη σκέψη μου.

Μιλάτε ότι σας κατηγορούν κ.τ.λ. πρέπει να ξέρετε 
ότι δεν σας κατηγορεί κανείς. Απλά υπάρχουν χωριανοί 
με διαφορετικές αντιλήψεις  και σκέψεις. Μην πιάνεστε 
από κάτι για να βγάλετε ίσως κάποια απωθημένα παρά-
πονα που μπορεί να έχετε. Άλλωστε όταν κανείς υπηρε-
τεί τα κοινά πρέπει να είναι προετοιμασμένος για όλα και 
να έχει μεγάλο στομάχι…

Όλοι μας νομίζω ενδιαφερόμαστε για το καλό και 
την πρόοδο του χωριού μας, και πολύ περισσότερο για 
την συνέχιση των παραδόσεών μας οι οποίες πιο παλιά 
γινόντουσαν με διαφορετικά δεδομένα, τα οποία όμως 
τώρα με τον ερχομό των μνημονίων έχουν αλλάξει και 
μαζί πρέπει να αλλάξουμε ρότα και εμείς όλοι.

Δεν μπορεί αγαπητοί φίλοι ο Σύλλογος να λέει ότι 
εμένα δεν με ενδιαφέρει η Α ή η Β εκδήλωση αλλά με 
ενδιαφέρει μόνο η Γ ή   ότι εγώ δεν διαθέτω χρήματα για 
να κονομήσουν τα μαγαζιά…. Όλοι οι Σύλλογοι όπου και 
αν βρίσκονται δουλεύουν και προσπαθούν για τα πάντα 
που αφορούν το χωριό τους. Αυτό εγώ γνωρίζω και δεν 
εξαιρούν εκδηλώσεις ή έργα.

Και επειδή δεν κρύβομαι πίσω από το δάκτυλό μου 
δεν μπορούμε και δεν πρέπει να σταυρώσουμε τα χέ-
ρια (Σύλλογος και χωριανοί)  επειδή ίσως τους καταστη-
ματάρχες του χωριού δεν τους ενδιαφέρει η συνέχιση 
των παραδόσεων του χωριού μας κατά τα λεγόμενά 
σας. Μνημείο πεσόντων, χορευταράδες και τα υπόλοιπα 
που αναφέρετε ιδού η Ρόδος κ.τ.λ. είναι πρωτάκουστα 
πράγματα… Όταν κάθεστε και συζητάτε για θέματα που 
αφορούν το χωριό μας αγαπητοί φίλοι αφού έχετε κατα-
ναλώσει από μερικά τσίπουρα…. Ο καθένας σας,  φυσικά 
μπορεί να ειπωθεί και κάποιο κοσμητικό επίθετο…, τσί-
πουρο είναι αυτό. Έχει σπίρτο μέσα, η φράση ότι κατη-
γορείστε ασύστολα δεν έχει καμιά δουλειά να γραφεί εκ 
μέρους σας όπως και άλλες.

Εν πάση περιπτώσει  γνώμη μου είναι ότι η χρυσή τομή 
μπορεί να βρεθεί από όλες τις πλευρές αρκεί να υπάρχει 
θέληση, κατανόηση, αγάπη για το χωριό και  προ πάντων 
σοβαρότητα για το πώς πρέπει να γίνονται οι εκδηλώσεις 
και πάντα με γνώμονα να μην χαθούν οι παραδόσεις μας...

Όλοι προσφέρουμε ότι μπορεί ο καθένας μας και 
εσείς πού κατά καιρούς υπηρετείτε το Σύλλογο προ-
σφέρετε τα περισσότερα  αφιλοκερδώς και αυτό είναι 
γνωστό σε όλους μας. Εσείς δε με τη σειρά σας πρέπει 
να κρατάτε τη σημαία ψηλά χωρίς προσωπικά μίση και 
πάθη. Φροντίστε λοιπόν από τώρα να βρείτε τη λύση για 
την επόμενη χρονιά και να αποφύγουμε και το ρεζιλίκι 
από τα γύρω χωριά που καυχόμαστε ότι είμαστε το κα-
λύτερο το μεγαλύτερο και το πιο πολυπληθέστερο  χω-
ριό της περιοχής αλλά…

Είμαι πεπεισμένος ότι οι καταστηματάρχες, ο πρόε-
δρος του χωριού και ο Σύλλογος, εάν καθίσετε και συζη-
τήσετε τα θέματα (θέμα) που απασχολούν το χωριό θα 
βρεθεί η λύση, διότι  άμεσα ή έμμεσα ενδιαφέρει όλους 
μας. Προσπαθήστε να συντηρείτε τα έργα του Συλλόγου 
που είναι πολλά, προσπαθήστε να συντηρήσετε τη φλόγα 
που  ο κάθε Τερψιθεάτης έχει μέσα του για το χωριό, και 
προπάντων των νέων παιδιών, που θα είναι οι αυριανοί 
αντικαταστάτες μας.

Με αυτές τις λίγες σκέψεις μου οι οποίες είναι καλοπρο-
αίρετες, σας στέλνω τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη 
μου προς όλους σας και να ξέρετε ότι αυτές οι γραμμές 
είναι γραμμές αγωνίας και αγάπης για την Τερψιθέα μας.

Φιλικότατα 
Αθανάσιος Γ. Γκολιάς

Νέα Υόρκη



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ12 ¨φωνές και ψίθυροι¨

Κουφώματα με θερμομόνωση, με ηχομόνωση, με ειδική βαφή, ανοξείδωτα με παραδοσιακό 
προφίλ, αλλά προπάντων ασφαλείας· απαραβίαστα (απ’ όξω κι από μέσα).
«Αυτά είναι!!!Τέλεια, αυτά θα πάρω», ανέκραξε ο κύριος Άκης
-Μα παιδί μου αυτά είναι πανάκριβα, του υπενθύμισε η σύζυγος.
-Ναι ρε γυναίκα, αλλά με τούτα θα ’χω το κεφάλι μου ήσυχο.
-Καλά! καλά! Εσύ αποφασίζεις.
-Γιατί μήπως νόμισες ότι θ’ αποφάσιζες εσύ;
-Όχι, όχι Άκη μου, πάρε και τα χάπια σου.
-Έτσι μπράβο!  Έκαστος του είδους του…, ο ανήρ είναι κολώνα της οικογένειας, κ.λπ., κ.λπ.
Την άλλη μέρα κιόλας, έφερε τον εργολάβο να του πάρει τα μέτρα (εννοώ στο σεράι). Στην 

απόχρωση, προέκυψε ένα προβληματάκι.
-Γυναίκα ποιο χρώμα σου αρέσει;
-Μπά τώρα μας θυμήθηκες Άκη μου;
-Όχι ρε γυναίκα έχω εμπιστοσύνη στο γούστο σου.
-Είδες ότι στο τέλος σε μένα έρχεσαι θέλοντας και μη.
-Δεν θέλω αηδίες!
Τέλος πάντων σε δυό βδομάδες τα κουφώματα είχαν τοποθετηθεί· σωστό κουκλί έγινε το 

σπίτι.
-Μπράβο Άκη μου! με έβγαλες ασπροπρόσωπη.
-Μην ξεθαρρεύουμε! Κοίτα ασφάλεια γυναίκα! Στρίβεις αυτό, κλείνεις και τέλος· δεν ανοίγει 

ούτε με σφαίρες!
Πέρασαν οι μέρες ο Άκης πήγε στη δουλειά του. Βέβαια επισκέπτεται συχνά το χωριό, είναι 

βλέπεις και δεινός κυνηγός. Τις προάλλες όμως που είχε κακοκαιρία στην περιοχή ο Άκης 
έλλειπε. Πολλή μεγάλη κακοκαιρία. Το Άκη τον έζωσαν τα φίδια. Ρε μήπως στο χωριό είχαμε 
διακοπή ρεύματος. Δεν χαίρεσαι, του λέω, θα γλυτώσεις και το χαράτσι! Αλλά αυτός τίποτα. 
Πήρε τηλέφωνο τον ξάδελφο τον Βάκη και αυτός του είπε: 

-Όχι κάτι τρεμοσβύσματα είχαμε μόνο.
Η ανησυχία μεγάλωσε. Μήπως έπεσε το ρελέ και χαλάσουν οι προμήθειες. Ο καταψύκτης 

ήταν φουλαρισμένος με πάσης φύσεως κρέατα, άγρια και ήμερα. Με διακοπή ρεύματος δεν 
χάνεις μόνο τα κρέατα, χάνεις και τον καταψύκτη. Και καλά να χάσεις τον καταψύκτη, το ψυγείο 
όμως είναι πανάκριβο.

-Ρε ξάδελφε δεν κάνεις ένα κόπο να πάς!
-Εντάξει, έγινε, θα πάω αύριο.
-Όχι αύριο! ούρλιαξε ο Άκης. Τώρα!
-Καλά μη ζορίζεσαι, θα χαλάσεις τις φωνητικές σου χορδές. Επειδή όμως σε αγαπάω θα 

πάω τώρα.
Μια και δυό πάει στο σεράι. Ανοίγει, πάει στα ψυγεία, κυττάζει, όλα εντάξει. Όπως κοίταζε 

βλέπει μια μπύρα Royal. –Ω! βλέπω ωραίο τερψιλαρύγγιο. Φυσικά την δοκίμασε για τον κόπο 
του. Ήσυχος πλέον πάει να φύγει. Κατεβαίνει τη σκάλα, πάει στην πόρτα. Στρίβει το πόμολο και 
τραβάει την πόρτα. Αντί όμως να τραβήξει αυτός την πόρτα, η πόρτα τράβαγε αυτόν. Σ’ αυτή 
τη διελκυνστίδα με νικήτρια την πόρτα, ο Βάκης κόλωσε. –Ρε μήπως ήταν ληγμένη η μπύρα. 
Έκανε πολλές προσπάθειες με χέρια και πόδια (το τελευταίο μην το πείτε του Άκη). Τίποτα 
όμως η πόρτα, βράχος.

-Ρε συ, πώς δεν το σκέφθηκα; Θα δοκιμάσω με τα κλειδιά ν’ ανοίξω.
-Τα κλειδιά, ποιά κλειδιά; Πού ’ναι τα κλειδιά; Ωχ! Τα κλειδιά τα ξέχασα στην πόρτα, απ’ 

όξω μεριά. Καλά θα βγώ από το παράθυρο. –Α! ρε ξάδελφε τι μού κάνεις. Πάει ν’ ανοίξει το 
παράθυρο· τίποτα, τα στύλωσε και τούτο. Βλέπεις είναι ασφαλείας κλειδαμπαρωμένο με κόλπο. 
Τι να κάνει ο Βάκης αποφασίζει να πάει στα επάνω δώματα, μήπως μπορέσει να σαλτάρει 
από εκεί (έτσι κι αλλιώς …σάλταρε με τα sequrity κουφώματα). Πάει, αλλά και πάνω τα κου-
φώματα δεν παίζονταν, κάνανε το σπίτι φάκα, Δηλαδή μπαίνει ο κλέφτης, αλλά δεν βγαίνει. 
Ούτε σκανταλιά για κουμπουιάνου να ήταν. Ο ξάδελφος πλέον έβγαζε καπνούς, οι φλέβες του 
βάραγαν παλαμάκια. Ευτυχώς τού ’μεινε η βοήθεια η τηλεφωνική (τις 2 ευκαιρίες τις έχασε, 
όπως είναι στο TV-παιχνίδι). Σε ποιόν όμως να τηλεφωνήσει τρέχαν όλοι στα γρούνια. Ευτυ-
χώς ο Πανάγος-rescue εφημέρευε. Σε λίγα λεπτά κατέφθασε, ξεκλείδωσε και απεγκλώβισε τον 
μπαϊλτισμένο ξάδελφο Ευτυχώς κύριε Άκη που ο ξάδελφος είναι έξω καρδιά και μας σφύριξε 
το τραγουδάκι:

Βρήκα τη πόρτα σου κλειστή
και το κλειδί παρμένο
κοντεύουνε χαράματα
και μέσα περιμένω……

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θερμή παράκληση, μην μας τηλεφωνείτε για τα κουφώματα- σκανταλιές, δεν 
είμαστε αντιπρόσωποι.

Ο (σαρκαστής) 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: Τα γνω-
στά, δηλαδή ονόματα, το-
ποθεσία, χρόνος και γεγο-
νός. Ζητάμε πολλά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗ-
ΓΟΥΜΕΝΟ: Ο κύριος της 
φωτογραφίας μάλλον είναι, 
κατά τον κο Δημ. Αυλόγητο, 
ο Σταύρος Παπασταύρου ή 
Κατσαμπίνης.

…ΣΚΑΝΤΑΛΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΩΤΟ
ΚΟΥΙΖ


