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ΔΙΠΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Στις 30 Μαρτίου 2014, στα γραφεία του Συλλόγου θα γίνουν 

αρχαιρεσίες για ανάδειξη Διοικητικών Συμβουλίων στον 
«Σύλλογο Τερψιθεατών Ναυπακτίας» και στο «Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Τερψιθέας». Οι εκλογείς εν δυνάμει είναι κοινοί. Κατά και-
ρούς και από πολλούς γίνονται εκκλήσεις να στηρίξουμε τους 
συλλόγους κ.λπ. Αυτό, δηλαδή η στήριξη, δεν είναι αυτοσκο-
πός. Η στήριξη είναι αποτέλεσμα μιας ανάγκης πρωταρχικής, 
της συνεύρεσης, αυτής που οδήγησε στη δημιουργία του κα-
θενός συλλόγου. Η συνεύρεση και συναδέλφωση με σκοπούς και δράσεις, που 
περιγράφονται στα Καταστατικά, με αναφορά το αγαπημένο μας χωριό, είναι κάτι 
που το επιθυμούμε όλοι. Αυτό το παραδεχόμαστε όλοι και δεν υπάρχουν απο-
κλεισμοί ή διαχωρισμοί πατριωτών και μη. Υπάρχουν βέβαια κάποια προβλήματα 
στη συμμετοχή, τα οποία προκύπτουν από τους ξέφρενους ρυθμούς της αστικής 
διαβίωσης, που δεν αφήνει αρκετό ελεύθερο χρόνο. Ο ελεύθερος χρόνος κυριο-
λεκτικά είναι ο χρόνος ελευθερίας του ατόμου, είναι ο χρόνος της πνευματικής και 
ψυχικής του ολοκλήρωσης. Έτσι λοιπόν ο χρόνος αυτός πάντα θα είναι ζητούμε-
νο, αλλά και πάντα θα εξοικονομείται για την ατομική και κοινωνική μας ευεξία. 
Όλα αυτά μαζί με το πανίσχυρο γονίδιο της νοσταλγίας αρκούν για να καταλά-
βουμε ότι πρέπει να προσέλθουμε στο κάλεσμα για τις αρχαιρεσίες των δύο συλ-
λόγων. Μην ξεχνούμε ότι δεν υπάρχουν άλλοι να ασχοληθούν με την Πολιτιστική 

μας Παράδοση και Κληρονομιά. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, που 
βοήθησε κάποτε …τα έκανε μούσκεμα με τους μεγαλόπνοους 
Καλλικράτηδες και δεν εξασφαλίζει ούτε τα στοιχειώδη για τις 
βασικές υποδομές του χωριού μας. Εμείς λοιπόν καλούμαστε 
να συνεχίσουμε ολομόναχοι το ευγενές μας έργο. Φυσικά το 
πρόβλημα των υποδομών δεν θα το λύσουμε εμείς, απλά όπου 
χρειάζεται θα απαιτήσουμε από την Διοίκηση να κάνει το κα-
θήκον της. Αυτή η διάκριση γίνεται διότι τελευταία ακούστηκε 

να βοηθούν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτή απλά να …
έρχεται στα εγκαίνια και να κόβει την κορδέλα. Αρκετά! Η Διοίκηση παίρνει το 
υστέρημά μας, δεν χρειάζεται να παίρνει και το περίσσευμα της ψυχής μας. Επι-
τέλους «έκαστος εφ’ ώ ετάχθη».  Μήπως σας παρέσυρα σε πολλούς προβληματι-
σμούς; Συγνώμη, νομίζουμε όμως ότι πρέπει να αναλάβετε και να αποφασίσετε 
για τις τύχες των πολιτιστικών μας πραγμάτων, Εσείς και κανένας άλλος. Ελάτε 
βάλτε υποψηφιότητα και εκλέξτε υποψηφίους. Περιμένουμε λοιπόν μεγάλη προ-
σέλευση υποψηφίων και εκλογέων για να στηρίξουμε αυτούς τους δύο ευγενείς 
πολιτιστικούς φορείς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι επιθυμείτε να βάλετε υποψηφιότητα, επικοινωνήστε έγκαι-
ρα για τον μεν Σύλλογο με κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ. για το δε Πολιτιστικό Κέ-
ντρο με τον κο Αριστείδη Βλάχο ή τον κο Αθανάσιο Κουρμούση.   

ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ Η 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ 
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ & 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

ΑΠΟΨΕΙΣ



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Εκδότης - Διευθυντής - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Τερψιθεατών Ναυπακτίας

Γραφεία: Γλάδστωνος 10, 10677 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & Fax: 210-38.22.513
Δικτυακός τόπος: http://www.terpsithea.net, 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: terpsith@otenet.gr 

Εκδοτική Παραγωγή:                           Τηλ.: 210-34.76.090
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΕ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡ. 155/296151-20

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

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

Η Συντακτική Επιτροπή

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

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

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. 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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➢ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Πληροφορούμε τους φίλους μας ομογενείς, αν θέλουν να ενισχύσουν 
το έργο του Συλλόγου και την εφημερίδα, μπορούν να καταθέτουν τον 

οβολό τους στον λογαριασμό που διατηρεί ο Σύλλογος Τερψιθεατών Ναυ-
πακτίας στην Εθνική Τράπεζα με IBAN:  GR6001101550000015529615120 και 
SHIFT (BIC): ETHNGRAA.

Ζεστός και γλυκοµίλητος 
και λίγο αλανιάρης 
κάτω στο ρέµα µυλωνάς 
συνάµα και τσαγγάρης. 

Καθώς ο µύλος άλεθε 
το ντόπιο κεχριµπάρι
µιά χήρα βλέπει να ‘ρχεται 
το άλεσµα να πάρει. 

- Χρυσή µου καλωσόρισες 
µα πριν να σε φορτώσω 
θα περιµένεις στη γωνιά 
λιγάκι να πετσώσω. 

- Τι λες µωρέ σιαπατελέ 
δεν έχεις νου κουκούτσι; 
- Ένα πετσάκι εννοώ 
να ράψω στο παπούτσι.
 
Σε µια αφράτη κοπελιά 
ατρύγητη στο σώµα, 
της λέει, το παπούτσι σου 
δε φκιάχτηκε ακόµα. 

- Μισό λεπτό περίµενε 
το άλεσµα να δώσω 
και ύστερα τη τρύπα σου 
µε πάθος θα βουλώσω. 

Ο ΤΣΑΓΓΑΡΟΜΥΛΩΝΑΣ 
- Ντροπή σου γερο µυλωνά 
δεν έχεις λίγη τσίπα; 
- Να σου βουλώσω εννοώ 
του παπουτσιού την τρύπα. 

Στη νέα νύφη του χωριού 
θα ρίξει την απόχη, 
της λέει πως κατάλαβε 
πολύ στενό πως το ‘χει. 

- Θα καρτερώ το σούρουπο 
για να σου αποδείξω 
πόσο γλυκά και απαλά 
εγώ θα σου τ’ ανοίξω

και ύστερα πανεύκολα 
θα δεις πως µπαίνει µέσα, 
το πόδι στο παπούτσι σου 
µικρή µου πριγκηπέσα. 

Στη νέα χήρα έλεγε· 
Πριν σε κατευοδώσω 
ένα φιλί θα ήθελα 
χρυσή µου να σου δώσω
 
δεν πρέπει να µου αρνηθείς 
σ’ το δίνω επισήµως 
να δεις τι πίτα κάνουνε 
τα χέρια της Ασήµως. 

Βαγγέλης Πετρόπουλος

Μια πρωτοποριακή επιχειρηματική ιδέα  
από τον συγχωριανό μας  Δημήτρη Γκολιά

Μια πρωτοποριακή επιχειρηματική ιδέα έγινε πραγματικότητα με στόχο 
την εξυπηρέτηση αναγκών ιδιωτών και εταιρειών. Δημιουργήσαμε μία συ-
νεργατική ομάδα 30 και πλέον ειδικοτήτων – επαγγελματιών με στρατη-
γικό στόχο την αξιόπιστη εξυπηρέτηση αναγκών εξοικονομώντας στον 
πελάτη χρόνο, χρήμα και ψυχική ηρεμία. 

Το όνομα που δώσαμε είναι all4one = όλοι για έναν  (4) 

Όλοι οι συνεργάτες για έναν πελάτη
Όλοι οι συνεργάτες για έναν συνεργάτη
Όλη η δύναμη του συντονιστή για έναν συνεργάτη ή πελάτη
Όλοι μαζί για μια ανθρώπινη ανάγκη

Οι εξελίξεις σε πολλούς τομείς παροχής υπηρεσιών (όπως νομικά, 
φορολογικά, εργασιακά, τραπεζικά, πολεοδομικά, περιουσιακά ακίνητα 
κλπ. θέματα) ξεπερνούν πολλάκις τη δυνατότητα παρακολούθησης από 
έναν άνθρωπο, σε άλλες δε περιπτώσεις, απαιτείται η συνέργεια περισ-
σότερων από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία για την ορθότερη και 
αποτελεσματικότερη προσέγγιση της ανάγκη ενός πελάτη.

Επιπρόσθετα, οι συνεχείς και αδιάλειπτες ανάγκες όλων μας σε το-
μείς υπηρεσιών, σε συνδυασμό, με την υψηλή φόρτιση που νοιώθουμε 
κάθε φορά που πρόκειται να εμπλακούμε στο «χάος» κάποιας υπηρεσί-
ας, μας έκανε σαφές ότι πρώτα και πάνω από όλα, ο πελάτης θα ήθελε 
να απευθυνθεί σε ένα φορέα, αξιόπιστο και σοβαρό και να αναθέσει το 
αίτημα του απαιτώντας σωστή, γρήγορη και οικονομική λύση.

Όσο μικρή και αν είναι η ανάγκη του ανθρώπου-πελάτη για μας είναι 
μοναδική, ξεχωριστή και απολύτως σημαντική. Η ειλικρίνεια και η συναί-
σθηση είναι πρωτεύοντα στοιχεία της επικοινωνίας μας.

Εκτός από την Ελλάδα απευθυνόμαστε και στους Έλληνες κατοίκους 
εξωτερικού, οι οποίοι λόγω απόστασης αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη αντι-
κειμενική δυσκολία να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους στην Ελ-
λάδα. Έχουν πλέον την δυνατότητα να αναφέρουν την ανάγκη σε μορφή 
αιτήματος, να ζητήσουν και να λάβουν επίσημη προσφορά και κατόπιν 
επιβεβαίωση με ξεκάθαρους και συμφωνημένους όρους, να παρακολου-
θούν την εξέλιξη της περίπτωσής τους από την αρχή έως το τέλος, είτε 
με απευθείας επαφή, είτε ηλεκτρονικά.

Η διεύθυνσή μας είναι  Τιμολέοντος 17 Μετς Αθήνα,  

τηλέφωνο 2109210188, 6906687004.  

Μπορείτε να επισκεφθείτε το site μας  

www.all4oneclusters.com.
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Μπορεί η υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή να συμ-
βάλει στην καλή κατάσταση του οργανισμού μας, 

ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν συγκεκρι-
μένες τροφές, οι οποίες θωρακίζουν το ανοσοποιητικό 
μας ενάντια στον καρκίνο.

Μάλιστα, πρόσφατα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης 
Κατά του Καρκίνου αποδεικνύουν ότι σχεδόν οι μισοί τύ-
ποι της ασθένειας είναι δυνατό να προληφθούν με το σω-
στό διαιτολόγιο. 

Οι τροφές αυτές είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικές ου-
σίες που καταστρέφουν τις ελεύθερες ρίζες.

Δείτε 11 από τις υπερ-τροφές που θα πρέπει να συ-
μπεριλαμβάνετε στο διαιτολόγιό σας!

Καφές
Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι κατανάλωναν 

τακτικά καφέ είχαν 21% μικρότερη πιθανότητα να εμφανί-
σουν καρκίνο του προστάτη και 3% λιγότερες πιθανότητες 
να εμφανίσουν οποιαδήποτε μορφή καρκίνου.

Ελαιόλαδο
Ειδικά το έξτρα παρθένο μειώνει σημαντικά την πιθα-

νότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Σκόρδο
Έχει την ιδιότητα να απενεργοποιεί τη δράση των ελεύ-

θερων ριζών και να τροποποιεί τη δράση των ενζύμων, πε-
ριορίζοντας σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Πράσινο τσάι
Είναι πλούσιο σε κατεχίνες, οι οποίες επιβραδύνουν 

και αποτρέπουν την επέκταση των καρκινικών κυττάρων.

Σπανάκι
Είναι πλούσιο σε νεοξανθίνη, που συμβάλλει στην 

αυτοκαταστροφή των καρκινικών κυττάρων του προστά-
τη και στην αναστολή της παραγωγής τους. Παράλληλα, 
είναι καλή πηγή κεμπφερόλης, που σύμφωνα με έρευνες 
μειώνει κατά 40% την πιθανότητα καρκίνου των ωοθηκών 
και καρκίνου του εντέρου.

Όσπρια
Περιέχουν το 20% της συνιστώμενης ημερήσιας πρό-

σληψης σε φυτικές ίνες και φυλλικό οξύ. Όπως έχει διαπι-
στωθεί από έρευνες η αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών 

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

Οι Τροφές που μας προστατεύουν 

από τον Καρκίνο...

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•  Στις 22 Ιανουαρίου 2014, στο Μαιευτήριο Αλε-

ξάνδρα Αθηνών, η Ελένη Σταμ. Σπύρου και Πολυξένης 
Αγγελοπούλου, σύζυγος Κων/νου Μουρσελά γέννησε 
αγοράκι.

•  Στις 12 Φεβρουαρίου 2014 η Κατερίνα Κου-
ζούμη σύζυγος Βασιλείου Δρομπουρά γέννησε στο 
Π.Γ.Ν. Λάρισας ένα υγιέστατο αγοράκι.

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
•  Την 1η Μαρτίου 2014 η Σταυρούλα Β. Τρίψια 

και ο Λάμπρος Μουλάς βάπτισαν το γιό τους στον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Παλαιοπαναγιά 
Ναυπάκτου και τον ονόμασαν Παναγιώτη.

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσει.

ΓΑΜΟΙ
•  Στις 29 Δεκεμβρίου 2013 ο Αναστάσιος Χαρ. 

Λιακώνης και η Ελένη Κ. Βογιατζή τέλεσαν τον γάμο 
τους στο Ιερό Ναό Αγ. Παντελεήμονα στο Χαλάνδρι.

Η εφημερίδα εύχεται να ζήσουν.

•  Στις 5 Ιανουαρίου 2014 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το ετήσιο μνημόσυνο της 
Ελένης Ηλ. Κράρα.

•  Στις 11 Ιανουαρίου 2014 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Κυνοσάργους το 40-ήμερο 
μνημόσυνο της Λαμπρινής χήρας Δ. Κορομπέλη γέ-
νους Δ. Γκολιά.

•  Στις 12 Ιανουαρίου 2014 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό της Αναστάσεως, στο Νεκροταφείο Ηλιουπό-
λεως, το ετήσιο μνημόσυνο της Σταυρούλας Θεοφ. 
Μηλούλη.

•  Στις 8 Μαρτίου 2014 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικοδήμου, οδός Αχαϊκής Συμπολιτείας στο 
Ζαβλάνι Πατρών, το 40-ήμερο μνημόσυνο της Σωτη-
ρίας Θ. Σπανού γένους Λεων. Παπαλιβερίου.

Η εφημερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο Θεός.

 Διόρθωση προηγουμένου φύλλου: Στο προηγ. 
φύλλο εκ παραδρομής γράφτηκε σαν ετήσιο, αντί του 
ορθού, ότι ήταν τρίχρονο το μνημόσυνο του Ν. Κο-
κοτάκη.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

ΚΗΔΕΙΕΣ
•  Στις 31 Ιανουαρίου 2014 απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών 

η Σωτηρία χήρα Θ. Σπανού γένους Λεων. Παπαλιβερίου. 
Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη την επομένη στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, όπου και ετάφη.

•  Στις 9 Φεβρουαρίου 2014 απεβίωσε η Γεωργού-
λα χήρα Ιω. Γκολιά γένους Ν. Σταμάτη. Η νεκρώσιμη 
ακολουθία ετελέσθη την επομένη στον Ιερό Ναό της 
Αναστάσεως, στο Νεκροταφείο Ηλιουπόλεως, όπου και 
ετάφη.

Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
•  Στις 20 Οκτωβρίου 2013 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 

Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το τρίχρονο μνημόσυνο 
του Στ. Παπαθεοδώρου.

•  Στις 28 Δεκεμβρίου 2013 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Ελευθερίου Πατησίων το ετήσιο μνημόσυνο της 
Ασήμως Κ. Μπάρου.

•  Στις 29 Δεκεμβρίου 2014 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το ετήσιο μνημόσυνο της 
Παγώνας Ανδρ. Σαλούρου.

μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του παχέος 
εντέρου, ενώ το φυλλικό οξύ είναι απαραίτητο για τη σύν-
θεση του DNA και τον έλεγχο του κυτταρικού πολλαπλα-
σιασμού.

Κουνουπίδι
Αποτελεί προστατευτική ασπίδα ενάντια στον καρκίνο 

του παχέος εντέρου. Η αντικαρκινική του δράση οφείλε-
ται στο ότι περιέχει βιταμίνη C, μαγγάνιο, β-καροτένιο, 
κρυπτοξανθίνη, καφεϊκό οξύ, κιναμωμικό οξύ, φερουλικό 
οξύ, κερκετίνη, ρουτίνη και καεμφερόλη. Καλό θα είναι να 
μην το καταναλώνετε σε επεξεργασμένη μορφή.

Ψάρια 
Χάρη στα ω-3 λιπαρά οξέα τους και στο εικοσιπεντα-

ενοϊκό οξύ, το εικοσιδυοεξαενοϊκό οξύ και το α-λινολεϊκό 
οξύ, είναι γνωστά για τις αντιπολλαπλασιαστικές, αντι-
φλεγμονώδεις και αντιαγγειογενετικές ιδιότητές τους.

Ντομάτα
Οφείλει τις αντικαρκινικές ιδιότητές της στο λυκοπέ-

νιο.

Ρόδι
Συνιστά πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών, τανινών και 

φλαβονοειδών, που εμποδίζουν την ανάπτυξη καρκινικών 
κυττάρων στον μαστό, τον προστάτη, στο έντερο και στους 
πνεύμονες.

Αβοκάντο
Περιέχει περσίνη, η οποία εμφανίζει αποτελεσματική 

δράση στην καταστροφή των καρκινικών κυττάρων του 
μαστού.

Ο χυμός από λεμόνι  
όπλο κατά του καρκίνου

To τελευταίο διάστημα έκανε τον γύρο του διαδικτύου 
μιά μελέτη του Ινστιτούτου Επιστημών Υγείας της Βαλτιμό-
ρης, όπου αναφέρεται η αποτελεσματικότητα του χυμού 
των λεμονιών στην χημειοθεραπεία και στηνκαταστροφή 
των καρκινικών κυττάρων.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο χυμός του λεμονιού 
είναι 10.000 φορές ισχυρότερος από τη Χημειοθεραπεία 
και καταστρέφει 11 είδη καρκινογόνων κύτταρων.

Η ωφελιμότητα του λεμονιού
Το λεμόνι είναι ένα θαυματουρ-

γό προϊόν το οποίο καταστρέφει 
τα καρκινογόνα κύτταρα. Είναι 
10.000 φορές ισχυρότερο από 
τη χημειοθεραπεία. Μεγάλες 
φαρμακευτικές εταιρίες έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον και 
προσπαθούν να παράγουν μια 
συνθετική ουσία που να τους επιτρέπει να 
την χρησιμοποιήσουν σε φαρμακευτικά σκευάσματα.

Το σημαντικό σε αυτό το φυτό, οφείλεται στα ισχυρά 
αντικαρκινογόνα αποτελέσματά του και παρόλο που του 
αποδίδονται περισσότερες χημικές ιδιότητες, το σημαντι-
κότερο όφελος είναι η δράση του πάνω στις κύστεις και 
τους όγκους. Το φυτό αποτελεί μια θεραπευτική αγωγή 
για τον καρκίνο, δοκιμασμένο σε καρκίνους όλων των 
μορφών. Το συμπέρασμα των μελετών ήταν πως κατα-
στρέφει τα καρκινογόνα κύτταρα 12 τύπων καρκίνων, συ-
μπεριλαμβανομένων του εντέρου, του στήθους, του προ-
στάτη, των πνευμόνων και του παγκρέατος.

Τα χημικά συστατικά του δένδρου κατέδειξαν ότι 
δρουν στην επιβράδυνση της ανάπτυξης των καρκινογό-
νων κυττάρων κατά 10.000 φορές περισσότερο από το 
φαρμακευτικό προϊόν adriamycin, ένα χημειοθεραπευτικό 
φαρμακευτικό προϊόν, που χρησιμοποιείται ευρέως σε 
όλο τον κόσμο.

Το πλέον σημαντικό που έδειξε η έρευνα είναι ότι ο 
χυμός λεμονιού καταστρέφει μόνον τα καρκινογόνα κύτ-
ταρα χωρίς να επιδρά στα υγιή.

Υπάρχουν ορισμένοι γιατροι που το συνιστούν για 
όλες τις μορφές καρκίνου. Επιπλέον το θεωρούν σαν 
αντιμικροβιακό παράγοντα ευρέου φάσματος κατά των 
μολύνσεων των βακτηριδίων και όγκων, ικανό στην κατα-
πολέμηση των εσωτερικών παρασίτων, ρυθμιστή της υψη-
λής αρτηριακής πίεσης. Επίσης είναι αντικαταθλιπτικό, 
καταπολεμά το άγχος και τις νευρικές διαταραχές.

H μελέτη συμπληρώνει τις ήδη υπάρχουσες. Σε μία από 
αυτές, γιατροί από το Ισραήλ, είχαν συστήσει στους καρκι-
νοπαθείς ασθενείς τους να πίνουν φρέσκο χυμό λεμονιού 
τις ημέρες που έκαναν ακτινοβολίες και χημειοθεραπείες.

Οι ερευνητές από το πανεπιστήμιο Νεγκέβ, ανακάλυ-
ψαν ότι ο χυμός από το λεμόνι καταστρέφει τα καρκινι-
κά κύτταρα in vitro (στο εργαστήριο), αφήνοντας τα υγιή 
ανέπαφα.
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Ολοκληρώνοντας την περίοδο της προετοιμα-
σίας για τη Μεγάλη Σαρακοστή, την περίο-

δο του Τριωδίου δηλαδή, η Εκκλησία ορίζει ώστε 
το ευαγγελικό ανάγνωσμα της τελευταίας Κυρια-
κής πριν από την περίοδο της Νηστείας (Ματθ. 6, 
14-21), να περιλαμβάνει ένα σύνολο από απλές και 
πρακτικές συμβουλές για το αληθινό νόημα της 
πνευματικής ζωής, της νηστείας και της εγκράτει-
ας. Μας διδάσκει λοιπόν ο Χριστός: 

«Είπε ο Κύριος· αν συγχωρείτε στους ανθρώπους 
τα παραπτώματα τους, θα συγχωρήσει και σε σας ο 
πατέρας σας ο ουράνιος· και αν δε συγχωρείτε στους 
ανθρώπους τα παραπτώματα τους ούτε και ο πατέρας 
θα συγχωρήσει τα παραπτώματα σας. Και όταν νηστεύ-
ετε να μη γίνεστε περίλυποι σαν τους υποκριτές· για-
τί αυτοί παίρνουν ένα ύφος λυπημένο, για να φανούν 
στους ανθρώπους πως νηστεύουν. Σας βεβαιώνω πως 
τον έχουν το μισθό τους από τους ανθρώπους. Αλλά 
εσύ όταν νηστέψεις, να χτενιστείς και να νιφτείς για 
να μη φανείς στους ανθρώπους πως νηστεύεις, αλλά 
στον πατέρα σου που είναι κρυμμένος και αόρατος πα-
ντού. Και ο πατέρας σου, που σε βλέπει κρυφά και 
δεν τον βλέπεις, θα στο αποδώσει στα φανερά. Να μη 
μαζεύετε για τον εαυτό σας θησαυρούς στη γη, όπου 

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

ο σκόρος και η σκουριά τους καταστρέφει και όπου οι κλέφτες σκάβουν τους 
τοίχους και τους κλέβουν αλλά να μαζεύετε για τον εαυτό σας θησαυρούς στον 
ουρανό, όπου ούτε σκόρος ούτε σκουριά τους καταστρέφουν και όπου κλέφτες 
ούτε σκάβουν τους τοίχους ούτε τους κλέβουν. Διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, 
εκεί θα είναι και η καρδιά σας».

Καταρχάς τονίζεται στο ανάγνωσμα αυτό η σημασία της συγχώρεσης. Αν 
ο άνθρωπος θέλει να προετοιμασθεί, για να συγχωρεθούν τα αμαρτήματά 
του, καλό θα είναι να γνωρίζει ότι πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να συγχωρέσει 
ο ίδιος τα παραπτώματα των συνανθρώπων του, τις αδικίες που έχουν δι-
απράξει οι άλλοι εναντίον του. Αν δεν καταφέρει να δώσει ο ίδιος άφεση 
αμαρτιών, σε όσα του έχουν κάνει, ας μην ελπίζει ότι ο Θεός θα εισακούσει 
τις προσευχές του και θα παραγράψει τις δικές του αμαρτίες. 

Προβάλλεται, επίσης, η σημασία της εξωτερικής εμφάνισης όσων θα πά-
ρουν την απόφαση να νηστέψουν τη Μεγάλη Σαρακοστή. Επειδή στις τά-
ξεις των ευσεβών ανθρώπων είναι πολύ πιθανό να ευδοκιμήσει ο εγωισμός 
και η υπερηφάνεια, ο Χριστός τονίζει πως όσοι νηστεύουν, δεν θα πρέπει 
να γίνονται υποκριτές και να δείχνουν ταλαιπωρημένοι και εξαντλημένοι, για 

να κερδίσουν τον εντυπωσιασμό των υπολοίπων. 
Ο αγώνας του ανθρώπου που νηστεύει αφορά τον 
ίδιο και τη σχέση του με το Θεό. 

Θα πρέπει, ακόμα, να έχουμε όλη μας την 
ύπαρξη στραμμένη στους ουράνιους θησαυρούς. 
Να πάψουμε να ασχολούμαστε αποκλειστικά με 
τους θησαυρούς της γης, όπου ο σκόρος και η 
σκουριά τους καταστρέφει και όπου οι κλέφτες 
τους κλέβουν, αλλά να φροντίσουμε περισσότερο 
τους πάσχοντες αδελφούς μας, που έχουν ανά-
γκη. Η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη είναι μερικοί από 
τους ουράνιους θησαυρούς και, σύμφωνα με τον 
Απόστολο Παύλο, πιο μεγάλη από όλους τους 
πνευματικούς θησαυρούς είναι η αγάπη. Η έμπρα-
κτη αγάπη.

Όλες αυτές τις συμβουλές που ο Χριστός μας 
έδωσε, ας φροντίσουμε να τις αξιοποιήσουμε. Ας 
τις λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, να ευθυγραμμί-
σουμε τη ζωή μας μαζί τους, να μην αφήσουμε τα 
πάθη και τις μέριμνές μας να μας αποπροσανα-
τολίσουν, για να καταφέρουμε να προχωρήσουμε 
με μετάνοια στο δρόμο του Σταυρού και της Ανα-
στάσεως του Χριστού μας.

π. Νεκτάριος

Απλές, πρακτικές πνευματικές συμβουλές

Πριν λίγες μέρες μας επισκέφθηκε στα γραφεία του 
Συλλόγου ο Πατέρας Νεκτάριος. Ήταν μεγάλη η 

χαρά μας που τον συναντήσαμε. Οι πιο πολλοί είχαμε χρό-
νια να τον δούμε. Τα χρόνια άρχισαν να κάνουν εμφανή 
τα σημάδια τους στον Πατέρα (όπως και σε μας), όμως η 
καρδιά του παρέμεινε ίδια, η μεγάλη και θερμή καρδιά του 
αγαπημένου μας Μπάμπη. Ο Π. Νεκτάριος είναι μόνιμος 
συνεργάτης στη σύνταξη της εφημερίδας μας από το 18ο 
φύλλο του Σεπτέμβρη 1992. Είναι η Ευλογία στην εφημερί-
δα μας όλα αυτά τα χρόνια. Σαν απόστολος μας μεταφέρει, 
τον λόγο του Κυρίου με απλά και κατανοητά λόγια. Είναι μια 
παρηγορία τα κείμενα του π. Νεκταρίου. Ούτως ή άλλως 
ο βίος του, εξ απαλών ονύχων, είναι αφιέρωση στον Κύ-
ριο και Ιεραποστολή. Τεράστιο έργο επιτέλεσε όλα αυτά 
τα χρόνια. Δυστυχώς μας λείπει σαν Λειτουργός στο χωριό. 
Ελπίζουμε σύντομα να αναλάβει το θεάρεστο ιερατικό του 
έργο. Το λίγο χρόνο που κάθισε, ξεφύγαμε λίγο από την 
σκληρή μας πραγματικότητα, αναπολώντας παλιές ανέμε-
λες εποχές. Μιλήσαμε ακόμη για τα σημερινά δεινά μας και 
περιμένουμε πάλι τη δεύτερη συνάντηση για να συνεχίσου-
με τη συζήτηση.

Αγαπητά μου αδέλφια
Σας στέλνω το πνευματικό μου άρθρο, με την ελπίδα ότι οι φτωχές σκέψεις μου 

θα ωφελήσουν όσους λαμβάνουν την καλή μας εφημερίδα. Θέλω, επίσης, να εκ-
φράσω τη μεγάλη χαρά μου για τη συνάντηση που είχαμε στα γραφεία του Συλλόγου 
σας, στην Αθήνα. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για μένα και δόξασα το Θεό. Σας βρή-
κα σχεδόν όλους εκεί και θαύμασα την ζωντάνια σας, τη θετική ενέργεια που όλοι 
εκπέμπετε, την οργανωτικότητα και την αγάπη σας για την ιδιαίτερη πατρίδα μας. 
Πολλές φορές μπράβο σας! Καταξιώνετε τον ελεύθερο χρόνο σας για να προβάλλε-
τε το πανέμορφο χωριό μας στα πέρατα του κόσμου. Εύχομαι από την καρδιά μου 
να είστε πάντα έτσι, αγαπημένοι και ενωμένοι, και τίποτα να μη γίνει αιτία διχασμού 
και απογοήτευσης ανάμεσά σας, ώστε να χαίρεστε το ευλογημένο έργο σας. Σας 
εύχομαι καλή Σαρακοστή και καλό Πάσχα. Με την πρώτη ευκαιρία που θα ανέβω 
στην Αθήνα, θα τα ξαναπούμε, έστω και .....σαρακοστιανά. 

Με πολλή αγάπη και εκτίμηση
π. Νεκτάριος

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΑΤΕΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
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ΟΙ ΑΠΟΚΡΗΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Είναι γνωστό ότι η λέξη Απόκρεω σημαίνει την 
αποχή από το κρέας. Σύμφωνα με την εκκλη-

σιαστική παράδοση, μόνο η Κυριακή, η παραμονή 
της Καθαρής Δευτέρας, λεγόταν Αποκρηά, διότι 
αυτή την Κυριακή δεν έτρωγαν καθόλου κρέας, 
μόνο γαλακτοκομικά προϊόντα.

Όταν άρχιζε το Τριώδιο, από την Κυριακή 
Τελώνου και Φαρισαίου, αυτή η πρώτη Κυριακή 
της Αποκρηάς λεγόταν «Απόλυτη» και έλεγαν 
ότι «άνοιξε το Τριώδιο» και, τότε, καταργείτο η 
νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής. Η 
Κυριακή της δεύτερης εβδομάδας είναι η «Κρε-
ατινή» και η τελευταία είναι «της Τυροφάγου ή 
Τυρινής». Η Πέμπτη της τελευταίας εβδομάδας 
λέγεται «Τσικνοπέφτη» (Τσικνοπέμπτη), γιατί 
συνήθως στο χωριό σφάζανε κατσίκι ή αρνί, αν 
είχανε, και, σε μερικά μέρη, έσφαζαν και γουρού-
νι. Έτσι το χωριό γέμιζε τσίκνα από τα ψησίματα 
(κνίσσα).

Την τελευταία Κυριακή, της Τυροφάγου, οι 
νοικοκυρές ετοίμαζαν τυρόπιτες, γαλατόπιτες, 
μακαρονόπιτες, τραχανόπιτες κααι, όπως τις έψη-
ναν στη γάστρα, με τα αγνά υλικά, ήταν πολύ νό-
στιμες. Επίσης, τοποθετούσαν αυγά στη χόβολη, 
να ιδρώσουν και να ψηθούν. Όταν ίδρωναν, ήταν 
καλός οιωνός.

Με την αρχή του Τριωδίου και τον ερχομό 
της Άνοιξης, αρχίζανε και οι αποκρηάτικες εκδη-
λώσεις. Επειδή αυτές οι εκδηλώσεις κρατούσαν 
πολύ, δινόταν η ευκαιρία στους χωριανούς να 
διώξουν τη μελαγχολία του χειμώνα και να δια-
σκεδάσουν. Ντύνονταν μασκαράδες (σκλαρέοι), 
που, πολλές φορές, ήταν ο φόβος κι ο τρόμος 
των παιδιών. Η μεταμφίεση γινόταν, βέβαια, με ό,τι 
εύρισκε ο καθένας. Δεν υπήρχαν στο χωριό οι … 
ειδικές «στολές» που βλέπουμε σήμερα στα κα-
ταστήματα. Περισσότερο ντύνονταν «σκλαρέοι» 
οι μεγαλύτερης ηλικίας και όχι τα παιδιά. Στη διάρ-
κεια της Τουρκοκρατίας, η καμουφλαρισμένη σά-
τυρα έτρεφε με ελπίδες για τη λευτεριά το σκλα-
βωμένο και ταλαιπωρημένο λαό μας. Σίγουρα, οι 
μάσκες, οι οποίες πολλές φορές γίνονταν με τη 
μουτζούρα, τη μαυρίλα της κατσαρόλας, το «γαϊ-
τανάκι», η «γκαμήλα» και διάφορα άλλα σατυρικά 
δρώμενα, εκτός του ότι είναι κατάλοιπα από την 
αρχαιότητα, τις βακχικές εορτές, ήταν και λαϊκό 

ξέσπασμα. Ήταν, ωστό-
σο, αυτή η διασκέδαση 
και ξεκούραση από τις 
βαριές δουλειές που εί-
χαν οι χωριανοί. 

Όμως, όσο κι αν δι-
ασκέδαζαν, είχαν κα-
θιερώσει και τα ψυχο-
σάββατα, για να ’χουν 
και μια σκέψη για τους 
δικούς τους ανθρώπους 
που είχαν φύγει απ’ τη 
ζωή.

Πολλά από τα έθιμα 
της Αποκρηάς κρατούν 
από την Αρχαιότητα. 
Επρόκειτο για τα Βάκ-
χεια, τα οποία παρέλα-
βαν οι Ρωμαίοι ως Κρόνια. Σήμερα, παγκοσμίως, 
οι γιορτές του Καρναβαλιού κινούν ένα μεγάλο 
μέρος του εμπορίου. Μην ξεχνάμε, βέβαια, ότι 
και στο Βυζάντιο οι γιορτές της Αποκρηάς ήταν 
αφορμή διασκέδασης παντός τύπου και είναι 
γνωστό ότι ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄, καθιέ-
ρωσε τον ανθοπόλεμο.

Με την τελευταία, την Τυρινή Αποκρηά και την 
Καθαροδευτέρα, άρχιζε η Σαρακοστή, με τις ευ-
χές όλων για «Καλή Σαρακοστή» και «Καλό Πά-
σχα».

Φυσικά, με τον ερχομό της Άνοιξης, το Μάρ-
τη, οι γονείς και οι μεγαλύτεροι, φρόντιζαν να 
δέσουν στον καρπό των 
παιδιών, το Μάρτη, 
κόκκινη και άσπρη 
κλωστή, την      . 
οποία, στο τέλος 
του μήνα, τον πε-
τούσαν στα κεραμίδια, 
στη στέγη του σπιτιού, να την πάρουν τα χελιδό-
νια για να κάνουν τη φωλιά τους. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο επιδίωκαν να μην τους μαυρίσει ο ήλιος 
του Μαρτιού. Κάτι ανάλογο, αλλά με κόκκινη ται-
νία, που έδεναν όμως στο κεφάλι, είχαν και οι αρ-
χαίοι έλληνες.

Σχετικά με τα ήθη, έθιμα και παροιμίες για το 
Μάρτη, έχουν καταγράψει και διασώσει πολλά οι 

λαογράφοι μας και, μάλιστα, ο αείμνηστος Στρα-
τηγός Δημήτριος Πλούμης, 
που καταγόταν από την 
Αμπελακιώτισα (Κουζί-
τσα), στο ανέκδοτο βιβλίο 
του «Τα ωραία ελληνικά 
ήθη και έθιμα στα παλιό-
τερα χρόνια», αναφέρει 
εκτενώς για το Μάρτη και 
γενικά για τη Σαρακοστή.

Στο χωριό μας, όπως και σ’ όλη την ύπαιθρο, 
τον Μάρτη άρχιζαν όλες οι αγροτικές εργασίες. 
Τότε ήταν σκληρή η δουλειά στο χωράφι. Η Απο-
κρηά, με το γλέντι, έδινε δύναμη, ήταν ένα ευχά-
ριστο διάλειμμα στη ζωή του χωριού. Το ίδιο και 
οι Χαιρετισμοί κάθε Παρασκευή και η μεγάλη 
Εβδομάδα, έδιναν δύναμη στους ανθρώπους, για 
να μπορούν να δουλεύουν σκληρά. Ό,τι χρειαζό-
ταν για τη διαβίωσή τους, έπρεπε να το παράγουν 
οι ίδιοι. Φρόντιζαν να ’χουν στο σπίτι τους όλα 
τα’ απαραίτητα και γι’ αυτό δεν ήξεραν τί θα πει 
κρίση, ούτε ήξεραν από χαράτσι, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, 
τηλέφωνο κλπ. Ζούσαν την Άνοιξη με όλη της 
την ομορφιά. Με κέφι και τραγούδι ξεκινούσαν 
για τις δουλειές από δρόμους – μονοπάτια γε-
μάτους αγριολούλουδα, με καθαρή ατμόσφαιρα 
και το κελάηδημα των πουλιών να σιγοντάρει το 
τραγούδι τους. Η αλήθεια είναι ότι το χωριό μας 
είναι πανέμορφο. Αλλιώς είναι να ξυπνάς και να 
χαίρεσαι την Ανατολή του Ήλιου ολοχρονίς, βλέ-
ποντας τον Ήλιο να ξεπροβάλλει ανάμεσα από 
τα βουνά και αλλιώς να βλέπεις τις αρρωστημέ-
νες ακτίνες του ανάμεσα από τα ντουβάρια των 
πολυκατοικιών.

Ο Αη-Νικόλας, πάντα με τον χαρμόσυνο ήχο 
της καμπάνας, μας περιμένει για την Ανάσταση, 
για ένα Πάσχα χαρούμενο, μακριά από τις σκο-
τούρες της καθημερινότητας στην πόλη.

«Καλό Πάσχα!»
Βασιλική ΣΑΛΟΥΡΟΥ - ΤΡΟΒΑ
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Την Κυριακή μετά τα Φώτα, στις 12 Ιανουαρίου 2014, έκο-
ψαν οι Τερψιθεάτες την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα τους. 

Το Γραφείο του Συλλόγου στην Γλάδστωνος γέμισε. Φυσι-
κά ο χώρος μερικές φορές δεν επαρκεί, φέτος όμως μας 
βόλεψε. Άλλωστε όπως μας… συμβούλεψε κάποιο μέλος 
μας: «οι όρθιοι να κρατιούνται από τις χειρολαβές». Πάλι 
φέτος μας τίμησε και ευλόγησε την Πίτα μας, ο εφημέριος 
της Ζωοδόχου Πηγής, πατήρ Ηλίας. Στην εκδήλωση διανε-
μήθηκε σε μια συμβολική τιμή και ένα CD από τις καλο-
καιρινές εκδηλώσεις (Αθλητικές, Ξεφλουδίσια, Εγκαίνια Λα-
ογραφικού Μουσείου). Ο Σύλλογος μαζί με το Πολιτιστικό 
Κέντρο μίσθωσαν τηλεοπτικό συνεργείο για την κάλυψη των 
εκδηλώσεων. Το CD επιμελήθηκε και πρόσφερε ο κος Κώ-
στας Αυλόγητος, τον οποίο ευχαριστούμε ακόμα μία φορά. 
Το νόμισμα φέτος έπεσε στην Κα Δήμητρα Κωτούλα- Αγ-
γελόπουλου, της ευχόμαστε να είναι γούρικο για το 2014. 
Θα θέλαμε να σημειώσουμε, ότι σε κάποιες εκδηλώσεις δεν είναι απαραίτητο να συμβεί κάτι το 
ξεχωριστό για να είναι επιτυχείς. Η προσέλευση, η συνάντηση, ο αδελφικός χαιρετισμός από μόνα 
τους είναι επιτυχία, είναι είδηση. Το μαρτυρούν τα απλόχερα χαμόγελα όλων μας. Συμπατριώτες 
ευχόμαστε: «Ευτυχισμένο το 2014 και του χρόνου!».

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
Μεγάλη επιτυχία είχε ο χορός - συνεστίαση 

του Συλλόγου μας φέτος. Πραγματοποι-
ήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2014 στην αίθουσα 
εκδηλώσεων «Λιθαρίτσια» στο Άνω Ελληνικό. 
Ενθουσιαστήκαμε από τη μεγάλη συμμετοχή 
του κόσμου. Φέτος δεν είχαμε σημάδια μεγάλης 
προσέλευσης. Γι αυτό είπαμε ν’ αλλάξουμε λίγο, 
να πάμε σε ταβέρνα με μουσική, όπου δεν θα 
δεσμευόμασταν σε μεγάλο αριθμό συμμετοχής 
ατόμων. Όμως οι Τερψιθεάτες και οι φίλοι τους, 
μας διέψευσαν. Ίσως το είδος της μουσικής, η 
βραδινή προσέλευση, η τοποθεσία της ταβέρνας, 
ίσως… ο Βαλεντίνος  συγκέντρωσαν πολύ κό-
σμο, με αποτέλεσμα να έχουμε συνωστισμό. Μην 
παρασύρεστε, όχι σαν αυτόν …της Σμύρνης. Αγ-
γίξαμε τα 200 άτομα. Το πρόγραμμα, με λαϊκά κυ-
ρίως τραγούδια, πολύ καλό και το μενού επίσης. 
Η τιμή κατά άτομο ήταν 15€. Εν τέλει παρ’ όλη 
την κρίση, βλέπουμε ότι ο κόσμος στηρίζει τις 

Συλλογικές εκδηλώσεις. Γι αυτό να μην είμαστε 
απαισιόδοξοι κάποιοι, για το μέλλον των εκδη-
λώσεων και του Συλλόγου γενικότερα. Και του 
χρόνου αδέλφια!  

Υ.Σ.: Ευχαριστούμε θερμά τους κους Ηλιάδη 
Νικόλαο, Αδαμόπουλο Ευθύμιο και την κα Σπα-
νού Βούλα για τις ευγενικές τους χορηγίες στην 
λαχειοφόρο. 
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TO  Σ Ο Ϊ  Μ Α Σ  ( K Δ ΄ Μ Ε Ρ ΟΣ )
Γράφει ο Σπύρος Θ. Σκαλτσάς

Αρκετά παλαιά οικογένεια είναι η των Κοντογιανναίων. Τώρα 
ποιος Γιάννης κοντός είναι ο γενάρχης δεν γνωρίζω. Επί 

τουρκοκρατίας το σόι είχε κοτζάμπαση. Ο μύλος Κοντογιάννη 
λειτουργούσε και τον εικοστό αιώνα. Ο παππούς μου ο Μπαρ-
μπαντρέας αναφέρει γι αυτούς το τραγούδι «Στούπα περδικού-
λα μ’ Κοντογιαννοπούλα μ’…». Η παράδοση λέει πως όταν οι 
τούρκοι κάψανε το χωριό, βγήκε μπροστά ένας Κοντογιάννης  
και έσωσε το σπίτι του στα Βελεντζέικα και το υπόλοιπο χωριό. 
Αρχές του 19ου αιώνα βρίσκουμε τρεις Κοντογιάννηδες μάλλον 
αδέλφια. Νικόλαος, Γεώργιος και Ανδρέας. Από αυτούς ο Γιώρ-
γος και οι απόγονοι ονομάστηκαν «Βελέντζας». Δεν ξέρω τον 
λόγο. Μήπως κατασκεύαζε βελέντζες (βαριά μάλλινα κλινοσκε-
πάσματα;). Δύσκολο διότι αυτές τις ύφαιναν συνήθως γυναίκες. 
Μήπως φορούσε κάπα από βελέντζα όπως μου είπε ο αείμνη-
στος Μπάμπης Βελέντζας; Τώρα το σόι ανέδειξε τον επιθεωρητή 
και συγγραφέα Δημήτριο Κοντογιάννη, με τον οποίο ασχολήθη-
κα, στα φύλλα της εφημερίδας 43-49 και στο Δ΄ Συμπόσιο Ναυ-
πακτ. Λογοτεχνίας τον Οκτώβριο του 2000. Ο Κων/νος Β. Βελέντζας εξελέγη 2 φορές Πρόεδρος της Κοινότητας Τερψιθέας. Στον κλάδο του Ανδρέα, ο Σπύρος και 
η γυναίκα του Φώτω ή Καφετζοφώτω, είχαν το προηγούμενο καφενείο, εκεί που ήταν το καφενείο Μαραγδούλη. Η Χρυσούλα Ιωάννου Ανδρ. Κοντογιάννη και η 
νύφη της ήταν πρακτικές μαίες του χωριού τα παλιά χρόνια. Ευχαριστώ το Χρήστο Κ. Βελέντζα για τις φωτογραφίες.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΒΕΛΕΝΤΖΑ

Κων/νος Β. Βελέντζας.  
Πρόεδρος Κοινότητας επί σειράν 

ετών.

Βασίλειος Ν. Βελέντζας.Δημήτριος Ι. Κοντογιάννης 
(1876-1951), 

Επιθεωρητής- Συγγραφέας.
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FATHER NEKTARIOS VISITS ATHENS OFFICE
A few days ago, Father Nek-

tarios visited the Association’s of-
fice at 10 Gladstonos St. in Athens. 
We were so pleased to have met 
him. Most of us had years to see 
him, and this showed on all our 
faces, but his heart remained the 
same. The large warm heart of our 
‘Bobby.’ Father Nektarios has been 
a permanent contributor to the 
paper since its 18th issue in Sep-
tember of 1992, and has been a 

blessing to our paper all these years. He brings us the word 
of God as an apostle with simple and understandable words, 
bringing us comfort during these times. Not unusual as he 
has dedicated his life to God and spreading His word. And 
he has been dedicated to the paper all these years. Of course 
we miss him as a priest of our church in the village. We hope 
that he will soon take over his God-given clerical duties. The 
short time he sat with us, we were able to escape a bit from 
the day-to-day reality, through our memories of carefree 
dats. We also spoke of current woes and we await his return 
to continue our discussion. 

THE TRuE CHRISTIAN WAy OF LIFE (MATTHEW 6, 14-21) 
«And the Lord said, if you forigve others for their trans-

gressions, our Father in Heaven will also forgive you. And 
if you do not forgive others their sins, then God the Father 
will not forgive yours. And when you fast, do not become 
περίλυποι like υποκριτές because they pretend to be sad 
as if they were fasting. I can assure you that they have their 
salaries from the people. But when you fast, comb your hair, 
wash up and stand tall so that you do not look like you are 
fasting, but it is known only to God who is hidden and invis-
ible everywhere. And your Father, who watches you secret-
ly when you are not aware, will reward you openly. Do not 
amass treasures for yourself on earth where rust and moths 
destroy them, and where thieves cut through walls to steal 
them. Amass for yourselves riches in heaven where neither 
rust nor moths can destroy them, where walls are not cut 
and there are no thieves. Because where your treasure lies, is 
where your heart is.»

Father Nektarios
 

MARDI GRAS (APOKRIES) IN TERPSITHEA
It is known that the word «Apokreo» 

means to abstain from meat. According 
to church tradition, only the Sunday pri-

or to Clean Monday, the start of Lent, was 
called «Apokrea», because on that Sunday the 

people ate no meat, only dairy products. As the 
three weeks of Apokria (Mardi Gras car-
nival month) has begun in Greece, let us 

look at the religious aspects of this period. 
When the Triodio begins from Sunday of Telo-

nos and Farisaios, that first Sunday of Apokreas was called 
«Apoliti» or absolute, when the Triodio ‘opened.’ That is when 
the fasting on Wednesdays and Fridays stopped. The Sunday 
of the second week of Apokreas, is called «Kreatini» (Meaty) 
and the last is the Sunday of Tyrofagou or Tyrinis (Cheese-
eaters). The Thursday of the last week of Apokries is called 
‘Tsiknopempti’ when most Greeks eat out with their families 
at tavernas serving charcoal-grilled meats. Historically, that is 
the day in the village when a goat or sheep would be slaugh-
tered if they had one, and in some cases also a pig. That day 
the village air would be full of ‘tsikna’ or ‘knissa’ from the bar-
becuing meats. On the last Sunday of the Cheese-eaters, the 
ladies of the village would prepare delicious tyropites, gala-
topites, makaronopites, trahanopites with the earthen oven 
with pure natural ingredients. Also they would place eggs 
in the ‘hovoli’(embers) to sweat and bake –when the eggs 
would sweat, it was a good omen. 

With the beginning 
of the Triodio and the 
start of spring, the carni-
val events would begin. 
Because these events 
would last a long time, 
it was an opportunity for 
the villagers to discard 

the melancholy of winter and to have fun. They would dress 
up as ‘maskarades’ or ‘sklareoi’ (masqueraders), and would 
frighten the children with their plastic clubs. This transforma-
tion was haphazardly put together with whatever rags and 
clothes could be found. The village was not the place to find 
expensive costumes that we see today in stores. Masquerad-
ers, usually the older people would dress up as ‘sklareoi’ and 
not the children. During the Turkish occupation, their was 
much camouflaged satire in the costumes chosen with the 
hopes for freedom evident in the enslaved and frustrated 
population. The masks, often using the black ash from burnt 
pots, would create ‘gaitanakia’(humpbacks) and other sa-
tyrical characters. Not only are they remnants from ancient 
times, the Bacchic festivals were also a way for the people to 
let out frustrations. It was after all their only fun and relax-
ation from their hard village work. But, as much as they could 
have fun, they had devoted psychosavvata (All Souls Day) to 
remember their loved ones who had passed away. 

Many traditions of Apokries are remnants stem back to 
the Baccheia, which the Romans celebrate as Kronia. Today, 
worldwide, carnival celebra-
tions have become a huge 
retail holiday. Let us not for-
get that even during Byzan-
tium, the Apokriatic holidays 
were a form of entertainment 
and it is well known that Em-
peror Michael the Third established the flowerwars. (antho-
polemo). With the last, the Tyrini Apokrea (Cheese Carnival) 
and Clean Monday, Lent (Sarakosti) begins, and we all wish 
each other ‘Kali Sarakosti’ (Good Lent) and Happy Easter 
(Kalo Pasha). 

Of course, with the coming of spring in March, parents 
and adults were sure to tie a red and white thread on the 
wrists of children, until the end of the month whetn they 
would be thrown onto the roof shingles for the hummingirds 
to take away for building their nests. In this way they cast a 
wish that March’s sun would not darken their skin. Some-
thing similar was done in ancient Greece when the ancients 
would tie a red ribbon on their heads. As for other March 
traditions and fables, they have been documented by folk 
historians and specifically the unforgettable General Dimi-
trios Ploumis who came from Abelakiotissa (Kouzitsa), in his 
humorous book «Beautiful Greek Customs and Traditions 
from the Olden Years» («Τα ωραία ελληνικά ήθη και έθιμα στα 
παλιότερα χρόνια», in which many chapters are dedicated to 
March and Lent. 

In our village as in all the land, March signalled the start 
of agricultural projects. At the time, this work in the fields was 
very difficult. The good times of Apokria gave strength for this 
new farming season and was a pleasant break in village life. A 
similar break and strength was offered during Hairetismoi on 
each Friday of Lent, and then during Holy Week itself. What-
ever was needed to sustain the village had to be produced 
by the village. They took care to have everything they needed 
in their homes and thus did not understand the meaning of 
‘crisis’ or ‘haratsi’ (special taxes), or utility and telephone bills. 
They lived for the beauty of spring, and begun their work in 
the fields with kefi and songs as they walked along wildflow-
ered paths. The air was clean and fresh and birds chirped in 
unison around them. The truth is that our village is very beau-
tiful. It is different to wake up and witness the dawn amidst 
a horizon of mountains, and not the sick rays casting off the 
ruins of old and dirty apartment buildings. The church of St. 
Nicholas, with its happy ringing bells, awaits us for Easter, far 
from the difficulties of daily life in the city. ‘Happy Easter!’

«Καλό Πάσχα!» Vasiliki Salourou
   

VALENTINE’S DAy ASSOCIATION DINNER 
This year’s Association Dinner Dance on the 

14th of Febuary (Valentine’s Day) was a huge 
success held at the tavern «Litharitsa» in Ano 
Elliniko. We were enthused by the greater than 

expected participation. Because we didn;t expect 

too many this year due to the economic circumstances be-
fallen most, we chose a tavern with music rather than a more 
formal venue. But our fellow Terpsitheans did not disappoint! 
Perhaps it was the type of music, the evening hour, the tav-
ern location, or maybe it was....St. Valentine, that created 
such a clutter and commotion, not like Smyrna’s of course. 
We reached 200 people this year! The program, with mostly 
traditional folk songs, and the menu was very good at a cost 
of only 15 euro per person. So we can infer that despite the 
crisis, Terpsitheans still support the Association’s events. So 
let’s not be pessimistic about the future of the Association 
and its events. To next year as well siblings!

P.S. We warmly thank Nicolaos Iliadis, Efthymios Adamo-
poulos, and Voula Spanou for their generous sponsorship in 
the lottery. 

DOuBLE ELECTIONS
On the 30th of March 2014 at the 

Assoication’s offices elections will take 
place for the new Board of Directors of 
the Terpsithean Association of Nafpak-
tias and for the Cultural Center of Terpsithea. The elections 
are held at the same time. Many ask us to support the As-
sociations, etc. and it should be pointed out that this support 
is not for our own sake. This support is the result of a primary 
need to come together, which creates the needs of every as-
sociation. Networking and fellowship, with objectives and 
actions that support our village (as described in our constitu-
tion). The village that we all love and hope the best for. This 
is what we all band together and work towards; this is where 
there is no room for politics and separate groups. 

There are of course some problems in participation stem-
ming from the crazy rhythms of city life, which doesn;t leave 
us with much free time. Free time is literally a time of free-
dom for individuals, it is a time for spiritual and psychological 
searching. That is why this time will always be a need, and 
will always be devoted to our personal and social well-being. 
All of this along with our nostalgia gene are enough to un-
derstand that we must participate in the elections of both as-
sociations. Remember there is no one else that watches after 
our cultural heritage and legacy. Local government helped 
at one time.....but created a useless system of …ambitious 
‘Kallikratides’ that do not protect even the most basic infra-
structural needs of the village. So we are called on to con-
tinue by ourselves any village project. Of course we will not 
be able to solve any infrastructural problems by ourselves, 
but we will be in a better position to demand that the local 
authorities do their job. 

This distinction is being made because lately it has been 
heard that the cultural associations help the local governing 
authorities, when all they do....is come to the celebrations 
and cut the ribbons. Enough! The politicians are getting the 
credit AND our savings, but they will not be taking what is 
left of our souls! Finally, «έκαστος εφ’ ώ ετάχθη» or ‘each sets 
their own limits». Did I perhaps cause you too many con-
cerns? Sorry, we felt that it was time you took the matter into 
your own hands and decided on the fate of our cultural heri-
tage. You and no one else. Please join us with your candidacy 
and your vote. We await a good influx of candidates and vot-
ers to support these two valuable cultural organizations. 

 NOTE: For those wishing to become candidates for the 
Executive Boards, please contact any member of the Terp-
sithean Association’s Board, and for the Cultural Center 
Board, please speak with either Aristeidis Vlahos or Athana-
sios Kourmousis. 

TERPSITHEAN ASSOCIATION BANK ACCOuNT
We have been asked by Terpsitheans 

around the world to provide information 
on the Association’s bank account number 
for those wishing to make a donation to the 
good work of the Terpsithean Association 
and its newspaper. 

WIRE TRANSFERS OR DEPOSITS CAN BE MADE TO:

THE TERPSITHEAN ASSOCIATION OF NAFPAKTOS, 
NATIONAL BANK OF GREECE, 

IBAN NuMBER: GR6001101550000015529615120 
AND SWIFT (BIC): ETHNGRAA.
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Ο.ΣΥ.Ν.)

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο 25 Ιανουαρίου 2014 η εκδήλωση «Ναυπακτι-

ακή Πίτα 2014» που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Συλ-
λόγων Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.) στα Γραφεία της και στην 
αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΑΝ.ΣΥ., Πατησίων 5 Αθήνα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία ο Δήμαρ-
χος Ναυπακτίας κ. Γιάννης Μπουλές, η αντιδήμαρχος 
πολιτισμού κ. Μαρία Ζιαμπάρα, ο υποψήφιος Δήμαρχος 
Ναυπακτίας κ. Τάκης Λουκόπουλος, ο πολιτευτής του 
ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, ο επίτιμος 

πρόεδρος της Ε.ΝΑ.Μ. κ. Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος, πρόεδροι και 
μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων καθώς και φίλοι της Ο.ΣΥ.Ν. Το Σύλλογό μας 
εκπροσώπησε ο Ταμίας Κ. Αρβανίτης και τα μέλη Μ. Τσαναής και Σ. Σκαλ-
τσάς. Ακολούθησε η:

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΑΡΕΛΑ

 Στην ίδια εκδήλωση η (Ο.ΣΥ.Ν.) 
βράβευσε με αναμνηστική πλακέτα 
τον Ναυπάκτιο Γρηγόρη Βαρελά, 
«για την πολύχρονη και πολύτιμη 
προσφορά του στην Επαρχία Ναυ-
πακτίας».

Για τον τιμώμενο μίλησαν, τονίζο-
ντας τα προσόντα και τις δραστηρι-
ότητές του, οι εξής:

• Ο κ. Ι. Τσώτας, Πρόεδρος της Ο.ΣΥ.Ν., μίλησε γενικά για την προ-
σωπικότητα του κ. Βαρελά. Οικονομολόγος, απόφοιτος και μέλος του Ιν-
στιτούτου Οικονομικής Ανάπτυξης της Παγκόσμιας Τράπεζας και πρώην 
Διευθυντής Διοίκησης στην Εθνική Τράπεζα.

• Ο κ. Θ. Παπαδόπουλος, της Ο.ΣΥ.Ν., αναφέρθηκε αναλυτικά στις 
σπουδές και τις μετεκπαιδεύσεις του, στην Ελλάδα (τρία πτυχία) και με 
υποτροφίες, σε διεθνείς διαγωνισμούς, στις Η.Π.Α., Αυστρία και Γερμανία, 
στις υπηρεσιακές του δραστηριότητες σε νευραλγικούς τομείς μελετών – 
επενδύσεων – ανάπτυξης, στις αποστολές του στο εξωτερικό, στις επιστη-
μονικές του εργασίες, τις αυτοεκδόσεις του, στα 45 έργα υπαίθριας γλυπτι-
κής που φιλοτέχνησε στη Ναυπακτία κ.λπ.

• Ο δικηγόρος κ. Ι. Μπιλιάνης ανέλυσε τον δικαστικό του αγώνα επί 
20ετία, μετά από αγωγή του κατά της Ε.Τ.Ε., η οποία κρίθηκε τρεις φορές 
από τον Άρειο Πάγο, και προσφυγή του στα Διοικητικά Δικαστήρια, που 
κρίθηκε πέντε φορές από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Λόγω δε διαφωνί-
ας των Ολομελειών των Ανωτάτων Δικαστηρίων, αναφορικά με την φορολό-
γηση των επιδικασθέντων αποζημιώσεών του, το θέμα κρίθηκε αμετάκλητα 
στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο!

Έτσι δικαιώθηκε ο κ. Βαρελάς σε όλα τα αιτήματά του: Αναδρομικές προ-
αγωγές σε Υποδιευθυντή και Διευθυντή, αφορολόγητη αποζημίωση μισθών 
αναδρομικώς και με ανατοκισμό, αποζημίωση λόγω προσβολής προσωπικό-
τητας για τέσσερις παραλείψεις προαγωγών κ.λπ.

Ταυτόχρονα, όμως, λύθηκε και ένα τεράστιο νομικό θέμα, που κατοχύ-
ρωνε την πλήρη αναξιοκρατία (από την εισαγωγή του Α.Κ. το 1946), λόγω 
του έντονου κομματισμού και του ασύδοτου συνδικαλισμού. Έτσι, άλλαξε 
το ισχύον νομικό καθεστώς και αντικαταστάθηκαν οι αναχρονιστικοί Κα-
νονισμοί των Τραπεζών και των Δ.Ε.Κ.Ο., που ευνοούσαν τα μέγιστα τις 
προαγωγές κατ’ αρχαιότητα με βάση την Επετηρίδα!

• Ο καθηγητής Δικαίου και Ανθρωπιστικών Επιστημών Α.Ε.Ι. κ. Α. Ντά-
νος επικέντρωσε την ομιλία του στα πνευματικά και ψυχικά χαρίσματα του 
τιμώμενου.

Σε έντυπο που μοίρασε ο κ. Βαρελάς στην εκδήλωση, με τίτλο «Αξιο-
κρατία και Οικονομική Ανάπτυξη», εκθέτονται προσωπικές του μαρτυ-
ρίες για την απίστευτη  αναξιοκρατία, που οργίαζε στις κρατικές Τράπεζες 
και Δ.Ε.Κ.Ο. επί δεκαετίες, με κατάληξη στη σημερινή οικονομική κρίση που 
μαστίζει τη χώρα (βλ. ιστοσελίδα http://varelas.wordpress.com).

Το ανωτέρω έντυπο στέλνεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους (τηλ. 210 
2431485).

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ

Στις 26 Ιανουαρίου 2014 βράδυ Κυριακής, 
πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Τερψιθέας η 
ετήσια συνεστίαση των καταστηματαρχών– επαγ-
γελματιών της ευρύτερης περιοχής του πρώην 
ορεινού δήμου Αποδοτίας.

Είναι μία εκδήλωση η ιδέα της οποίας εστιάζε-
ται στην διασκέδαση του ιδίου του επαγγελματία, 
την συζήτηση και επίλυση των προβλημάτων του 
κλάδου και τέλος τη σύσφιξη των μεταξύ των σχέσεων. 

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται σε διαφορετικό χώρο και χωριό, κατόπιν πά-
ντα κληρώσεως. Εφέτος οικοδεσπότης ήταν ο κος Βασίλης Κονιδάρης.

Πραγματικά οργάνωσε μία τέλεια βραδιά στο ξενοδοχείο μας, προσφέρο-
ντας πλούσια εδέσματα και άψογο σέρβις.

Παραβρεθήκαμε βέβαια, εκτός από τους επαγγελματίες, όλοι οι χωριανοί.
Διασκεδάσαμε με το κλαρίνο του Π. Κοτρότσου, τον Α. Ζορμπά και την 

ορχήστρα τους μέχρι πρωίας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κος 

Ι. Μπουλές, ο αντιδήμαρχος κος Ν.Καραλής, ο πρώην Δήμαρχος Αποδοτίας 
κος Θ.Κοτρωνιάς και ο υποψήφιος για την Δημαρχία Ναυπακτίας κος Λουκό-
πουλος με το επιτελείο του.

Ευχόμαστε και του χρόνου με υγεία σε όλους τους επαγγελματίες και υπο-
σχόμαστε την υποστήριξη μας σε όλους που αποτελεί κατ’ επέκταση υποστή-
ριξη στο τόπο μας την ορεινή Αποδoτία.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ΤΕΡΨΙΘΕΑ”
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το χωριό μας  επέλεξαν τα μέλη του  VITARA CLUB  για να περάσουν το 
τριήμερο 14, 15, 16 Φεβρουαρίου.

Εμείς, προκειμένου να δικαιώσουμε αυτή τους την επιλογή, προσπαθήσαμε 
να κάνουμε την παραμονή τους όσο γίνεται πιο ευχάριστη.

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη του VITARA CLUB, ευχόμαστε καλές εξορμή-
σεις και τους περιμένουμε  ξανά.    
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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 μηνύμα-
τα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλό-
γου Τερψιθεατών terpsith@otenet.gr. Επίσης, η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας 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 διατύπωση 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 ιστο-
σελίδα 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

Το ιστορικό κέντρο της Τερψιθέας 
υποβαθμίζεται αισθητικά. Η από-

λυτη εγκατάλειψη, δυστυχώς αρκετών 
κτιρίων, με γνήσια ρουμελιώτικη αρχι-
τεκτονική, τα μετατρέπει σε ερείπια, 
πληγώνοντας την εικόνα του χωριού.

Το κέντρο της Τερψιθέας, το κά-
νουν μοναδικό οι τρείς πλατείες του, 
κλιμακωτά κατασκευασμένες η μια 
πάνω από την άλλη. Η πρώτη είναι κυ-
κλωμένη από πανέμορφα κτίρια (σπί-
τια και μαγαζιά) και το μνημείο Ηρώ-
ων. Η δεύτερη απλώνεται περιμετρικά 
γύρω από την εκκλησιά του Αϊ Νικόλα, 
που μαζί με την Αγιά Παρασκευή της 
Άνω Χώρας (μοιάζουν σα δίδυμες) 
αποτελούν τα κορυφαία αρχιτεκτονικά 
δημιουργήματα της Αποδοτίας. Και η 
τρίτη και ψηλότερη πλατεία, που ήταν 
κάποτε το προαύλιο των Σχολείων 
(Δημοτικού και Γυμνασίου) τώρα είναι 
η κοινή πλατεία του Ξενοδοχείου και 
του εντυπωσιακού σε όψη και εκθέμα-
τα Λαογραφικού Μουσείου.

Κάτω από τη νοτιότερη πλατεία 
περνά ο κεντρικός δρόμος που απο-
τελεί και την πύλη των πλατειών. Κατά 
μήκος του δρόμου αυτού, βρίσκονται 
τα περιφρονημένα σπίτια που κάποτε 

φιλοξενούσαν τους ιδιοκτήτες τους, 
που σήμερα τ’ απαξιώνουν.

Στα σπίτια αυτά γεννήθηκαν οι γο-
νείς και οι παππούδες. Είναι τα σπίτια 
που οι κτήτορες τα έχτισαν σε δύσκο-
λες εποχές με πολύ κόπο και πολλές 
θυσίες, με ιερό σκοπό να τα παραδώ-
σουν στις επόμενες γενιές. Αυτά τα 
σπίτια δεν είναι μια υλική κατασκευή, 
που χάριζε προστασία από τα καιρικά 
φαινόμενα, άσυλο και ανέσεις· είναι η 
Κιβωτός των συναισθημάτων και της 
μνήμης των προγόνων μας. Είναι αρχι-
τεκτονικά μνημεία του χωριού μας.

Αδιαφορώντας γι’ αυτά τα σπίτια, 
αδιαφορούμε για τη μνήμη των προγό-
νων μας. Αδιαφορούμε για την εικόνα 
του χωριού. Ξεριζώνουμε τις ρίζες μας.

Μια καινούργια σκεπή χρειάζεται 
και μια αισθητική αναβάθμιση. Ας βια-
στούμε γιατί ο φθοροποιός χρόνος 
δεν περιμένει.

Ας παραδειγματιστούμε από το 
γειτονοχώρι μας την Άνω Χώρα που οι 
κάτοικοί της (ιδιοκτήτες) μετέτρεψαν 
όσα ερειπωμένα κτίρια υπήρχαν στο 
κέντρο του χωριού, σε κτιριακά κο-
σμήματα.

Βαγγέλης Πετρόπουλος

Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Από τον αγαπητό μας Θανάση Γ. Γκολιά λάβαμε το ακόλουθο 
mail:
«Αγαπητέ Πρόεδρε, Εύχομαι πάντα υγεία και χαρά. Έμαθα ότι είχατε μεγάλη 
επιτυχία στην εκδήλωση που κάνατε και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε σας 
όλους, που οργανώσατε αυτή την βραδιά  και σε όλους τους χωριανούς και φί-
λους, που σας τίμησαν με την παρουσία τους. Πιστεύω πως όλοι φύγαν ενθου-
σιασμένοι. Το μόνο μειονέκτημα ήταν ότι ο χώρος για χορό... ήταν περιορισμένος 
και δεν μπορούσε η κάθε παρέα να δείξει τις χορευτικές της ικανότητες... Αλή-
θεια κλαρίνο είχε η ορχήστρα? Αυτό για να γελάσετε και λίγο... Τέλος πάντων 
και του χρόνου με Υγεία! Τώρα ετοιμαστείτε για τις απόκριες και επίσης για της 
εκλογές του Συλλόγου, διότι ο Σύλλογος πρέπει να ζήσει και να συνεχίσει με 
Νέους ανθρώπους και Νέες Ιδέες... και σε αυτό πρέπει να βοηθήσουν οι παλιό-
τεροι που υπηρέτησαν τον Σύλλογο. Με αυτά σας αφήνω και σας χαιρετώ από 
την παγωμένη αλλά πανέμορφη Νέα Υόρκη.»

«Εφημ. Τερψ.»:  Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.  Δημοσιεύουμε το 
mail για να ακουστεί η έκκλησή σας.

Τέλος Μαρτίου 2014 περίπου τελειώνει η θητεία του Δ.Σ. του Συλλόγου 
Τερψιθεατών. Ταυτόχρονα πρέπει να γίνουν και αρχαιρεσίες για ανά-

δειξη Νέας Διοικήσεως του Συλλόγου. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα: Για 
να αναδειχθεί νέο Δ.Σ. πρέπει να υπάρξει Συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο από 
ικανή μερίδα υποψηφίων Τερψιθεατών και από τα δύο μέρη, δηλαδή από 
Άνδρες και Γυναίκες. Όλοι μπορούν και όλες μπορούν να προσφέρουν 
στην αποστολή αυτή, ώστε ο Σύλλογος να έχει Συνέχεια,  Δραστηριότητα 
και ανταπόκριση στην αποστολή του. Σε αυτή την περίπτωση η Διοίκηση 
πρέπει να έχει βοήθεια και από όλους τους χωριανούς με κάθε τρόπο, με 
θετικές προτάσεις, αλλά και η Διοίκηση του Συλλόγου να αφουγκράζεται και 
τις προτάσεις των υπολοίπων χωριανών. Έτσι θα αποκτάται καλύτερο απο-
τέλεσμα Διοίκησης, Κύρους και Σεβασμού από το Σύνολο του Κοινού. Στο 
σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί, ότι για να βγει Προοδευτικό αποτέλεσμα, 
χρειάζεται Συμμετοχή και Συνεργασία και από τα δύο μέρη. Το άλλο μέρος 
του προβλήματος είναι όταν το αποτέλεσμα είναι Αρνητικό, το διευκρινίζω 
απλά: Εάν δεν υπάρξει Συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του Συλλόγου, δεν εκλε-
γεί Νέα Διοίκηση, να συνεχίσει το έργο που της Αναλογεί, τότε τα πράγματα 
Δυστυχώς είναι Δραματικά για όλους τους Τερψιθεάτες. Τότε η απερχόμενη 
Διοίκηση καταθέτει το καταστατικό στο Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο 
Διορίζει Διοίκηση για τρείς έως έξι μήνες με σκοπό να προσπαθήσει να 
εκλέξει νέα Διοίκηση. Στο σημείο αυτό είναι το κρίσιμο ΤΕΛΟΣ. Ο Σύλ-
λογος τίθεται σε εκκαθάριση Διαλύσεως και το κυριότερο, τα περιουσιακά 
Στοιχεία αλλάζουν Ιδιοκτήτη, Σύμφωνα με το καταστατικό και τότε θα είναι 
αργά για κλάματα. Εδώ οι Ευθύνες θα είναι στο Σύνολο των Τερψιθεατών, 
για το αποτέλεσμα της ανευθυνότητας και αδιαφορίας όλων μας. Μπροστά 
σε αυτήν την κατάσταση πρέπει τώρα που είναι νωρίς όλοι οι Τερψιθεάτες 
να ανασκουμπωθούμε ώστε ο Σύλλογος να ορθοποδήσει ξανά και πιο ζω-
ντανά. Σε αντίθετη περίπτωση θα τρίζουν τα κόκκαλα των προγόνων που 
εργάστηκαν για να στηθεί και να προοδεύσει με πάρα πολύ καλή Ιστορία 
και προσφορά από όλους που τον υπηρέτησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια 
και πάντα με τις δυνατότητες που υπήρχαν στα Κυρίως κατά τακτά Χρονι-
κά Διαστήματα [έργα]. Συνεπώς χωρίς καθυστέρηση και Αδιαφορία πρέπει 
Σύσσωμο το Τερψιθεατικό Στοιχείο Υπεύθυνα να είναι παρόν και Ιδιαίτερα 
Προσκαλώ και παρακαλώ όλους τους Συνταξιούχους να δώσουν το παρόν, 
να δώσουν το Σάλπισμα ζωής και Ευημερίας στο Σύλλογό μας, το έχει μεγά-
λη ανάγκη. Και πάλι καλώ όλους να είναι παρόντες. Αδιαφορία, Αμέλεια και 
ανευθυνότητα με μικροϋπεκφυγές, είναι απαράδεκτες. Διότι σε ένα αρνητικό 
Αποτέλεσμα τότε καμμία Δικαιολογία από κανέναν Δεν θα μπορέσει να Δι-
ορθώσει την Αποτυχία. Διότι η Εμπειρία λέγει μετά το αμάρτημα έρχεται η 
μετάνοια. Τελειώνοντας ελπίζω το παρόν κάλεσμα να τύχει ανταποκρίσεως.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία 
Αθανάσιος Κουρμούσης

Πρόεδρος Τερψιθέας

Φεβρουάριος 2014

Το Μέλλον και η Πορεία  
του Συλλόγου



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ12 ¨φωνές και ψίθυροι¨

– Βοήθεια!!!
– Τι τρέχει κερατούκλη δαιμόνιε;
– Τι να τρέχει, πάω χαμένος, η κρίση χτύπησε τους πελάτες μου. Σε λίγο θα χτυπήσει και 

την πόρτα μου.
– Τι μου λες βρε παιδί μου! Και τώρα τι θα κάνεις; 
– Δεν ξέρω αλλά μου φαίνεται πως θα κάνω την κρίση ευκαιρία, που έλεγε μια ψυχή.
– Δηλαδή τι θα κάνεις; Πλιάτσικο; Όπως τότε που τρέξαν πολλοί και ποντάρισαν στην 

πτώχευση και την εξαθλίωσή μας;
– Μπα όχι θα ασχοληθώ με την εξαθλίωση των πελατών μου. Χωρίς να είμαι τρομολάγνος 

έχω να σου εκμυστηρευτώ κάτι:
Άκουσα ότι κάποιοι πελάτες μου, δηλαδή δαιμονισμένοι, περνάνε περίσταση.
– Σοβαρά;
– Ναι φίλε μου, να φανταστείς μέχρι και λουλουδούδες γίνανε.
– Δεν κατάλαβα, τι εννοείς;

– Όχι ρε, δεν γυαλίζουν το πόμολο, απλά για να 
επιβιώσουν πουλάνε λουλούδια.

– Αυτό είναι καλό, μην τους δεις καμμιά μέρα με 
καταστήματα στου Προμπονά.

– Δεν αμφιβάλω, τις προάλλες συνέλαβε ένα ο 
φακός (γειά σου δαιμόνιε!), να προσπαθεί να πουλή-
σει λουλούδια στον Πακιστανό.

– Από κανένα Σκυλάδικο θα τα πήρε.
– Λες; Πάντως εκεί δεν φτάνουν τώρα τα όβολα 

να πάει, μήπως τα πήρε από κανένα Νεκροταφείο.
– Α! μπα! Δεν νομίζω.
– Κοιτάζοντας όμως τη φωτογραφία βλέπω ότι 

αυτά είναι τα λουλούδια που είχαμε στην Κοπή της Πίτας στο Σύλλογο.
– Λες και μάδησε τον Επιτάφιο. Θα έχει εκατό τοις εκατό κέρδος. Μεγάλος επιχειρηματίας.
– Ρε τι επιχειρηματίας; μιλάμε κόβει λόρδα. Σε 

άλλο ένα φωτορεπορτάζ τον είδα να γλείφει μια 
κατσαρόλα!

– Α ναι! στο τσιμπούσι στου John-John. Μιλάμε 
τα σάρωσε όλα.

– Θυμάμαι κάποτε σε ένα θεατρικό έργο, στο 
Δημοτικό, παίζαν τους αποκλεισμένους αγωνιστές 
στο Μεσολόγγι (μεγάλε δάσκαλε, Χαραλαμπόπου-
λε!). Σε μια φάση βρέθηκε λίγο φαγάκι για τους 
πολεμιστές. Ένας κομπάρσος, αποδείχτηκε γεν-
ναίος  αγωνιστής. Στη σκηνή αλλά και στα παρασκήνια, τα σαγόνια του έβγαζαν καπνούς 
στο ξεκοκκάλισμα του μενού. Πραγματικά το βίωνε το έργο. Μεγάλος πατριώτης στη μάσα. 
Μεγάλες δόξες σου λέω. 

Ωρέ πατριώτες! τι σας θύμησα τώρα! Σαν το αποκλεισμένο Μεσολόγγι καταντήσαμε. Επειδή 
η ιστορία μοιάζει με φάρσα, όταν επαναλαμβάνεται, φροντίστε να μην εξαθλιωθούμε όπως 
τότε, για να κάνουμε την Έξοδο. Ας την κάνουμε λίγο νωρίτερα, ας είμαστε μια φορά συνεπείς 
με το ραντεβού της Ιστορίας. Μόνο να προσέχετε μην πάθετε κανένα συνωστισμό και σας ξε-
φτιλίσουν κάποιοι γυρολόγοι ιστορικοί με εργολαβία ΜΚΟ. 

– Δίκιο έχεις, ρίχνω το σύνθημα: «Θέλησα να κάνω γιούργια στον ταμπλά με τα κουλούρια».
– Είναι δυνατόν να μην έχει δουλειά ο δαιμόνιος; Να πως η κρίση γίνεται ευκαιρία.
Καλά-καλά, μη βαράτε.

Ο (ξεκαρδισμένος) 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

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ»
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

6984196326,  
ΦΑΞ: 2634052629

2634053234, 
2634052629

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΦΗ ΚΑΡΤΕΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 16 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2130410317

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
www.g-kontogiannis.gr

ΑΛΚΕΤΟΥ 33 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 2107511824

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

ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΤΟ-ΦΑΝΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 12 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

2109915702

ΜΗΛΟΥΛΗΣ Θ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΔΙΓΕΝΗ 16 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2109738664

ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗ-ΤΖΙΛΑΛΗ ΕΛΕΝΑ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
ΓΥΝ/ΛΟΓΟΣ

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25Α 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

2106401002  
6944420728

ΜΟΥΡΤΟΥ Κ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΠΛ.ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΟΝΙΩΝ  
ΠΑΤΡΑ

2610330511

ΜΠΑΚΑΛΗΣ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 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

Η ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΚΡΙΣΗ

ΦΩΤΟ
ΚΟΥΙΖ

Μπορείτε να βρείτε το γεγονός, πότε έγινε, που και με ποιους πρω-
ταγωνιστές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: Στην πίσω σειρά από αρι-
στερά: Αριστείδης Κ. Βλάχος, Μιχάλης Τριψιάνος, Χρύσα Αναγνω-

στοπούλου- Αραβοσιτά, Αριστείδης Σωτ. Βλάχος, Κων/νος Ασημακόπουλος, Γεράσιμος 
Μούρτος, Θεόφιλος Δημητρόπουλος (φίλος Αρ. Κ. Βλάχου). Μπροστά καθιστοί από αριστε-
ρά: Χρήστος Μούρτος, Γιάννης Τσαναής, άγνωστος, άγνωστος. Η φωτογραφία αποθανάτισε 
μερικούς από τους προσκεκλημένους, στα εγκαίνια του Ξενώνα «Νεραϊδάλωνο» της Ομά-
λιας, στις 9 Ιουνίου 1968. Ευχαριστούμε την κα Βασιλική Μούρτου για τη φωτογραφία και τον 
κο Αρ. Κ. Βλάχο για τη λύση.


