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θα εμπλουτίζεται!

ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2014

% Το Σάββατο 9 Αυγούστου, το βράδυ, κα-
ταστηματάρχες οργανώνουν στην πλατεία 
του χωριού λαϊκή βραδιά με εκλεκτή ορχή-
στρα. Η προσέλευση είναι ελεύθερη.

% Την Τετάρτη 13 Αυγούστου και ώρα 
21:00, στην πλατεία του χωριού θα γίνει η ΣΤ΄ 
προβολή- έκθεση φωτογραφίας (με εμπλου-
τισμένη την ύλη, πάντα με την επιμέλεια του 
Σπύρου Σκαλτσά).

% Την Πέμπτη 14 Αυγούστου θα διεξαχθεί 
τουρνουά 3Χ3 BASKET BALL.

% Την Παρασκευή 15 Αυγούστου συμμετέ-
χουμε όλοι στο παραδοσιακό πανηγύρι.

% Το Σάββατο 16 Αυγούστου θα γίνουν οι 
αγώνες ποδοσφαίρου των μικρών και τουρ-
νουά μεγάλων.

% Την Κυριακή 17 Αυγούστου θα γίνουν 
στο Γήπεδο τα «ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΙΑ». Την εκδήλω-
ση θα καλύψει η ορχήστρα του Β. Κωστούλα. 
Ο χορός, όπως πάντα, θα είναι ελεύθερος. Οι 
επαγγελματίες του χωριού θα πωλούν απο-
κλειστικά ψητά (κυρίως σουβλάκια) και ο 
Σύλλογος θα πουλά ποτά- αναψυκτικά- νερά. 
Φυσικά δεν θα λείψουν οι πίτες- γλυκά κ.λ.π. 
που θα προσφέρουν τα μέλη του Συλλόγου 
εθελοντικά.

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ!

ΝΑ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ;

Πριν από λίγο εκλέξαμε νέα δημοτική αρχή. Νέος Δήμαρχος, νέα ελπίδα. Ελπίδα για καλυτέρευση 
της ζωής του χωριού. Της ζωής των μόνιμων κατοίκων, της ζωής των παραθεριστών, της ζωής 

των επισκεπτών. Ελπίζουμε λοιπόν η νέα αρχή να ενδιαφερθεί και για τα προβλήματα της Τερψιθέας. 
Ζητούμε τα αυτονόητα. Τουλάχιστον ισότιμη αντιμετώπιση στις βασικές υπηρεσίες. Το κράτος και η 
Ευρώπη, αντιμετώπιζαν με κάποια εύνοια τους ορεινούς, αγροτικούς οικισμούς. Μεταθέτοντας τη μέ-
ριμνα στους δήμους και μάλιστα στους μεγάλους ανάμικτους δήμους, κάπου χάσαμε το μέτρο. Χωρίς 
ή με μικρή κρατική ενίσχυση ο Δήμος Ναυπακτίας, με τεράστια έκταση, με μεγάλο οδικό δίκτυο, με 
τεράστιους ορεινούς όγκους, με πολλά χιλιόμετρα παραλίας, καλείται να διαχειριστεί με φειδώ και 
δικαιοσύνη τα λίγα έσοδά του. Η αντιμετώπιση, που είχαμε μέχρι σήμερα, ήταν καταδίκη στην αφά-
νεια και στην εγκατάλειψη. Τι να έφταιξε άραγε; Έφταιξε η κρίση; Έφταιξε η αστοκρατία της αρχής; 
Έφταιξε ότι ανήκουμε στην ανατολική Ναυπακτία και όχι στην δυτική; Έφταιξε που η αρχή έριχνε όλα 
τα έσοδα στο χρέος, επειδή κάποιοι μαζεύουν το χρήμα σαν να μην υπάρχει αύριο (εδώ και τώρα); 
Δεν ξέρω τι έφταιξε, αλλά αυτοί που δεν έφταιξαν σίγουρα, είναι οι Τερψιθιώτες. Οι Τερψιθιώτες ψη-
φίσαμε δημοτική αρχή για να μας υπηρετήσει. Δεν φταίμε εμείς που γεννηθήκαμε σε τούτα τα κατσά-
βραχα και έχουμε ταχθεί αιώνες τώρα να φυλάσσουμε Θερμοπύλες. Ας καταλάβουν ορισμένοι όπως 
λέμε Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, έτσι και Ναυπακτία δεν είναι μόνο η Ναύπακτος. Να θυμίσουμε 
ότι κάνανε πόλεμο ορισμένοι για να καταργήσουν τον ορεινό Δήμο Αποδοτίας και να τον προσκολλή-
σουν στην Ναύπακτο. Αφού λοιπόν μας εντάξανε, εισπράξαμε την εγκατάλειψη. Έτσι λοιπόν εξηγείται 
γιατί όλη η Αποδοτία και η Τερψιθέα ψηφίσαμε αλλαγή της δημοτικής αρχής. Ψηφίσαμε γιατί ελπίζου-
με η νέα αρχή να μας βγάλει από το περιθώριο. Ελπίζουμε να δούμε θεού πρόσωπο επιτέλους. Από 
τη νέα δημοτική αρχή δεν ζητούμε τίποτα ιδιαίτερο. Απλά «τα αυ-το-νό-η-τα». Έκαστος εφ’ ώ ετάχθη. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ

ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ο ΤΑΚΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

Με τις δεύτερες εκλογές στις 25 Μαΐου εκλέχτηκε νέος Δή-
μαρχος Ναυπακτίας ο αγαπητός καθηγητής Μαθηματικών 

κος Τάκης Λουκόπουλος, με ποσοστό 60%, έναντι του τέως Δη-
μάρχου κου Ιωάννη Μπουλέ, με ποσοστό 40%. Ελπίζουμε ότι ο 
Τάκης θα διοικήσει και θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα του Δή-
μου, με την ίδια ευχέρεια με την οποία έλυνε τα πάμπολλα μαθη-
ματικά προβλήματα (τα δικά μας και των παιδιών μας) επί σειράν 
ετών. Πιστεύουμε ότι οι ικανότητές του και η ανθρωπιά του θα 
βοηθήσουν ώστε να έχουμε καλή θητεία. Το ευχόμαστε!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Ευχαριστώ όλους και όλες, όσοι με εμπιστεύτηκαν και με τίμησαν με την ψήφο τους 
στις πρόσφατες εκλογές. Ελπίζω με τη συνεργασία όλων των Τερψιθεατών, όλων 

των φορέων του Δήμου και του αξιαγάπητου νέου μας Δημάρχου, να μπορέσουμε να 
αντιμετωπίσουμε τα οξυμένα προβλήματα από την τετραετή εγκατάλειψη που περάσα-
με. Υπόσχομαι να είμαι πάντα δίπλα σας, δουλεύοντας για το καλό του χωριού μας. 

Σταύρος Αγγελόπουλος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 8    >>>
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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. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ .................................................          -        .................................................... 6977776230
3. ΓΚΟΛΙΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ........................................................2110114147 ................................................... 6974048592
4. ΔΡΑΚΑΚΗ  Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ................................................. 2106915819 ....................................................6977611543
5. ΚΟΛΟΒΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ .................................................... 2109963981 ................................................... 6972052223
6. ΜΠΑΚΑΛΗΣ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ............................................. 2107773238 ................................................... 6946497614
7. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ .............................................. 2109516297 ................................................... 6932648485

Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ
¨φωνές και ψίθυροι¨

Της Τερψιθέας η αγάπη
με καμιά άλλη δεν μοιάζει
κ’ η ελπίδα του γυρισμού
όλη τη ζωή αλλάζει

Πήγαν κ΄ ήρθαν χειμώνες 
στις μακρινές Πατρίδες
κάποτε θά’ρθει και η Άνοιξη
μη χάνετε ελπίδες

Κρατήστε γερά στη μνήμη σας
του Άη Νικόλα τη μορφή
και θα βοηθήσει γρήγορα
για την επιστροφή

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ 
ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΙΑΝΟΥΣ

➢ Γιορτή στην ομογέ-
νεια, χαρές και πανηγύ-
ρια στην Αστόρια. Στις 
16 Μαΐου, στον ορθό-
δοξο καθεδρικό ναό του  
Αγ. Γεωργίου στην 
Αστόρια, η Θεόνη Αθ. 
Γκολιά παντρεύτηκε 
τον Βασίλειο Παπα-
ναστασόπουλο (κατα-
γωγή από Αναβρυτή). 
Στην τελετή παρέστη-
σαν πολλοί ομογενείς 
μας. Ακολούθησε δεξί-
ωση στο Waters Edge του Long Island. Ευχόμα-
στε θερμά να ζήσουν και τους περιμένουμε στην 
Τερψιθέα. Στον ευτυχή πατέρα, ανταποκριτή μας 
στη Νέα Υόρκη, τον αγαπητό Θανάση, ευχόμα-
στε να τους χαίρεται και γρήγορα παππούς.

()
➢ Αρκετά πιο βόρεια, στο Οντάριο, είχαμε μνη-
μόσυνα. Πέρασε ένας χρόνος από την απώλεια 
του Χρ. Ανδρεόπουλου και της Αρετής Τσαντί-
λη- Βλογιαννίτη. Του Χρήστου το μνημόσυνο 
έγινε λίγο πριν το Πάσχα και της Αρετής στις 4 
Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο 
Richmond Hill. Στο μνημόσυνο της Αρετής παρα-
βρέθηκε ο αδελφός της, αντιπρόεδρος του Συλλό-
γου Νικ. Αθ. Τσαντίλης, μετά της συζύγου του.

Ένα μπράβο στο Θα-
νάση τον Πλούμη. 

Επιτέλους ξεκίνησαν 
οι εργασίες κατασκευής 
του νέου του σπιτιού. 
Ο Θανάσης, πιστός 
στην παράδοση, πήρε 
έναν κόκκορα και τον 
έσφαξε στα θεμέλια της 
οικίας που αναγείρει. 
Καιρός ήταν! Μήπως 
όμως, επειδή είχε κα-
ταντήσει «γεφύρι της 
Άρτας» η χρηματοδό-
τηση, θυσίασε και την 
κόρη του πρωτομάστο-
ρα; Τέλος πάντων καλός είναι και ο κόκκορας, αρκεί 
να είναι κρασάτος. Στη φωτογραφία φαίνονται και οι 
λοιποί θεμελιωτές που …περιποιήθηκαν τον κόκκο-
ρα. Καλοστέριωτο Θανάση!

Σημείωση: Δεν μου λέτε, για να στεριώσει αυτό το 
έρμο το κράτος, πόσα κοκκόρια πρέπει να σφάξουμε; 
Μας πήρανε τον κόκκορα μαζί με το κακκάβι!

Της ψυχής ο πόθος κρατάει 
την Τερψιθέα σαν μάνα πονάει
και στη σκέψη από τα μάτια
ένα δάκρυ κυλάει

Στην Παναγιά θα τάξουμε
Λαμπάδες και κεριά
όπου κι αν βρισκόσαστε
να ήσαστε καλά

Κι αν τα βλαστάρια μείνουνε 
στις μακρινές Πατρίδες
οι κλώνοι ας τους θυμίζουνε
στην Τερψιθέα υπάρχουν ρίζες

Νίτσα Σαλούρου Τελιντζίδου

ΚΑΛΟΣΤΕΡΙΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗ!

Ο θύτης

Οι θεμελιωτές
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Ο πόνος είναι ένα παγκόσμιο βί-
ωμα, το οποίο αποτελεί την πιο 

έντονη και πιο εντατική ψυχολογική 
διεργασία. Η αντιμετώπιση του πό-
νου αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο 
δικαίωμα και κύριο μέλημα κάθε σύγ-
χρονης πολιτισμένης κοινωνίας.

Ο χρόνιος πόνος οδηγεί σε μακρό-
χρονη δυσλειτουργικότητα του ατό-
μου που τον βιώνει. Το ένα τέταρτο 
των ασθενών με χρόνιο πόνο αναφέρει 
ότι δεν μπορεί να φροντίσει τον εαυ-
τό του όπως θα ήθελε, το 27% νιώθει 
λιγότερο ικανό να διατηρήσει φιλικές 
ή οικογενειακές σχέσεις, ενώ το 30% 
έχει μειωμένη ικανότητα διατήρησης 
ενός ανεξάρτητου τρόπου ζωής. Ο 
χρόνιος πόνος έχει αρνητικές συνέ-
πειες και στη συναισθηματική υγεία 
των πασχόντων καθώς οι μισοί από 
αυτούς αναφέρουν συνεχές αίσθημα 
κόπωσης, το 40% κατάθλιψη και το 
70% διαταραχές ύπνου. 

Ελένη Κ. Αρβανίτη
Φυσικοθεραπεύτρια
Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. Αθηνών

Χρόνιος Πόνος

Ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα…

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 11 Μαρτίου 2014 στο μαιευτήριο Λητώ η 

Ζένια Σαλούρου σύζυγος Ευθυμίου Β. Σαλούρου 
γέννησε αγοράκι.

• Στις 9 Απριλίου ο Γεώργιος Γκολιάς του Θεμι-
στοκλή και η Βασιλική Άρκα του Εμμανουήλ έφεραν 
στον κόσμο ένα υγιές αγοράκι στο μαιευτήριο ΡΕΑ.

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Στις 15 Ιουνίου 2014 στο εκκλησάκι του Αγ. 

Αθανασίου, στο Μαϊθανασάκο της Τρίπολης, ο Θεό-
δωρος Πετρόπουλος (υιός της Αθανασίας Αρβανί-
τη) και η Ευαγγελία Μυλωνά βάπτισαν τον γιό τους 
και τον ονόμασαν Ευάγγελο.

• Στις 22 Ιουνίου 2014 στο παρεκκλήσι του Αγ. 
Νικολάου Παλλήνης, η Αικατερίνη Κ. Αντωνοπού-
λου και ο Δημήτριος Σελανικλής- Σκέτος, βάπτισαν 
το αγοράκι τους και το ονόμασαν Φίλιππο. 

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ
• Σήμερα 21/6/2014 ετελέσθη 

ο γάμος της Ελεάνας Καλλιαμ-
βάκου κόρης του Βασιλείου και 
Ελένης Καλλιαμβάκου με τον 
Μανωλη Λουγιάκη στον Ιερό 
Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος 
στα Χανιά της Κρήτης.

• Στις 16 Μαΐου στον ορθόδοξο καθεδρικό ναό 
του Αγ. Γεωργίου στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη, η 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 12 Απριλίου 2014 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 

Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 40-ήμερο μνημόσυ-
νο του Σπυρίδωνος Γ.  Λιανού. 

• Στις 4 Μαΐου 2014 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το ετήσιο μνημόσυνο 
της Παναγιώτας Γ. Κατσούρη.

• Στις 4 Μαΐου 2014 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Παντελεήμονος στο Richmond Hill του Κα-
ναδά το 40-ήμερο μνημόσυνο της Αρετής Τσαντίλη 
- Βλογιαννίτη.

• Στις 18 Μαΐου 2014 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το ετήσιο μνημόσυνο 
της αειμνήστου πρεσβυτέρας, Αντωνίας Σκαλτσά.

• Στις 25 Μαΐου 2014 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το τρίχρονο μνημόσυνο 
της Ελένης Γ. Σαλούρου.

• Στις 7 Ιουνίου 2014 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Σώστη Ν. Σμύρνης το 40-ήμερο μνημόσυνο 
της Σωτηρίας Βασιλοπούλου, γένους Κων. Ι. Καλλι-
αμβάκου.

• Στις 22 Ιουνίου 2014 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το ετήσιο μνημόσυνο 
του Βασιλείου Κοϊτσάνου.

• Στις 22 Ιουνίου 2014 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Ιωάννου Μπράτσικα στο Κοιμητήριο, στα Ζα-
ρουχλέικα Αχαΐας, το 40-ήμερο μνημόσυνο του Λά-
μπρου Γιαννακόπουλου, συζύγου της Σταυρούλας Γ. 
Σαλούρου.

Η εφημερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο Θεός.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Θεόνη Αθ. Γκολιά παντρεύτηκε τον Βασίλειο Παπανα-
στασόπουλο.

Η εφημερίδα εύχεται να ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ
• Στις 7 Μαρτίου 2014 απεβί-

ωσε στη Ναύπακτο σε ηλικία 89 
ετών ο Σπυρίδων Γ. Λιανός. Η νε-
κρώσιμη ακολουθία ετελέσθη την 
επομένη στον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Τερψιθέας, όπου και 
ετάφη.

• Στις 23 Απριλίου 2014 απεβίωσε σε ηλικία 84 
ετών ο Γεώργιος Ν. Τριψιάνος στη Νέα Φιλαδέλφεια 
Θεσσαλονίκης, όπου και ετάφη.

• Στις 2 Μαΐου 2014 απεβίωσε η Σωτηρία Βασιλο-
πούλου γένους Κων. Ι. Καλλιαμβάκου. Η νεκρώσιμη 
ακολουθία ετελέσθη στις 5 Μαΐου 2014 στην Αγ. Πα-
ρασκευή Ν. Σμύρνης και ετάφη στο Νεκροταφείο του 
ιδίου Δήμου.

• Στις 18 Μαΐου 2014 απεβίωσε σε ηλικία 62 ετών 
ο Λάμπρος Γιαννακόπουλος σύζυγος της Σταυρούλας 
Γ. Σαλούρου. Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη στον 
Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Μπράτσικα στο Κοιμητήριο 
στα Ζαρουχλέικα Αχαΐας, όπου ετάφη.

• Στις 29 Μαΐου 2014 απεβίωσε στον ανθό της ηλι-
κίας της, 29 ετών, η Μαγδαληνή Μουρτίκα, γένους Ιω-
άννας Απ. Τρίψια- Μουρτίκα. Η νεκρώσιμη ακολουθία 
ετελέσθη στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στην Κάτω 
Αχαγιά, όπου και ετάφη.

Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ

 Η Μάρα Βασ.  Διαμαντοπούλου, 
κόρη της Όλγας και εγγονή του Σπύρου και 
της Σταυρούλας Γκολιά, πήρε το πτυχίο του 
Φυσικού τμήματος του Εθνικού Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η εφημερίδα την συγχαίρει και της εύ-
χεται καλή σταδιοδρομία και εις ανώτερα.

Υπολογίζεται ότι οι πιο συχνές αιτί-
ες χρόνιου πόνου είναι ασθένειες του 
μυοσκελετικού, σε ποσοστό περίπου 
50%. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ένας 
εργαζόμενος μπορεί να χρειαστεί να 
απουσιάσει από την εργασία του για 
περισσότερες από δεκαπέντε ημέρες 
ετησίως λόγω χρόνιων μυοσκελετικών 
παθήσεων (αυχεναλγία-οσφυαλγία), 
γίνεται αντιληπτό πόσο επιτακτική 
είναι η ανάγκη αντιμετώπισής του. Η 
αντίληψη των παλαιότερων γενεών 
ότι ο πόνος στον αυχένα ή τη μέση κα-
ταλήγει σε μια καθημερινή συνήθεια 
δεν μπορεί να ισχύει στη σύγχρονη 
πολιτισμένη κοινωνία. Η κατάχρη-
ση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων με 
φτωχά και μικρής διάρκειας συνήθως 
αποτελέσματα και τις λίγο πολύ γνω-
στές παρενέργειες, αποθαρρύνει κ 
αποπροσανατολίζει τους ασθενείς ως 
προς την πραγματική λύση του προ-
βλήματος. Ο χρόνιος μυοσκελετικός 

πόνος ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ. Με την 
εφαρμογή κατάλληλου προγράμμα-
τος φυσικοθεραπείας  ο πόνος μπορεί 
να αντιμετωπιστεί τη στιγμή της όξυν-
σής του. Παράλληλα, με εργονομικές 
παρεμβάσεις  τόσο στο χώρο 
εργασίας όσο και στην κα-
θημερινότητα του ατόμου καθώς και 
με την κατάρτιση εξ’ ατομικευμένου, 
κάθε φορά, προγράμματος άσκησης 
μπορούμε να προλάβουμε την υπο-
τροπή του προβλήματος και να απαλ-
λαγούμε από τον πόνο δια παντός.

Στοιχεία Ερευνών
efzein.blogspot.com
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Βασική προϋπόθεση για να ζήσει ο άνθρωπος την αληθινή χαρά, είναι η 
παρουσία, στον κόσμο, του σωτήρα Χριστού από τον Ευαγγελισμό ως 

την Ανάληψή Του. Ο Ευαγγελισμός της Παναγίας έφερε στον κόσμο το χαρ-
μόσυνο μήνυμα της σωτηρίας: «Χαίρε Κεχαριρωμένη…» (Λουκ. 1, 26-29). Η Γέν-
νηση του Χριστού γέμισε τον κόσμο με «μεγάλη χαρά» (Λουκ. 2,10). Η Βάπτι-
σή Του φανέρωσε την «αγάπη» του Θεού για την ανθρωπότητα 
(Ματθ.3,17). Η μεταμόρφωσή Του «μπροστά» στους Μαθητές 
Του είναι ένα γεγονός «δόξης» και χαράς όλης της αν-
θρωπότητας (Μάρκ. 9.31 9,15). Τα Πάθη και ο Θάνατός 
Του, παρά την τραγικότητά τους, θα γίνουν η πηγή 
της μεγάλης αναστάσιμης χαράς. Η Ανάσταση και 
η Ανάληψη Του θα φέρουν «μεγάλη χαρά» στους 
μαθητές Του και στην πρώτη χριστιανική κοινότητα 
(Ματθ. 28,8· Λουκ. 24,52). 

Οι Πράξεις των Αποστόλων μάς βεβαιώνουν 
πως πρώτοι οι Απόστολοι «επορεύοντο χαίροντες» 
(Πράξ. 5,41). Και ότι, οι πρώτοι χριστιανοί «είχαν μια 
ψυχή και μια καρδία» (Πράξ. 4, 32). Και ότι οι Απόστο-
λοι «κάθε μέρα τους μιλούσαν για τη χαρά του Ευαγγε-
λίου του Χριστού» (Πράξ. 5, 42). Τα λόγια του Χριστού 
στους Μακαρισμούς «Μακάριοι θα είστε, όταν θα σας βρίσουν 
και σας καταδιώξουν οι άνθρωποι και πουν εναντίον σας κάθε κακό λόγο, 
λέγοντας ψέματα εξαιτίας μου. Τότε να χαίρεστε και να αγαλλιάστε, γιατί η αντα-
μοιβή σας θα είναι μεγάλη στους ουρανούς» (Ματθ. 5,11-12), αυτά τα θεϊκά λόγια 
άρχισαν να βρίσκουν την εκπλήρωσή τους στη ζωή των πρώτων χριστιανών. 

Αλλά και ο Απόστολος Παύλος σε πολλά σημεία των επιστολών του βλέ-
πει τη χαρά σαν ένα από τα ουσιαστικότερα γνωρίσματα της χριστιανικής 
ζωής. «Λοιπόν, αδελφοί μου, να χαίρετε» (Φιλιπ. 3,1), «να χαίρετε πάντοτε· πάλι 
σας λέω, να χαίρετε» (Φιλιπ. 4,4). Η προς Φιλιππισίους Επιστολή του έχει ονο-
μασθεί ως η «Επιστολή της χαράς». Στην Επιστολή αυτή, όταν ο Παύλος μιλάει 
για τη χαρά, δίνει ένα εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο από τις γνωστές 
έννοιες, μιας χαράς δηλ. που προέρχεται από την υγεία, από τις εγκόσμιες επι-

 Την πνευματική στήλη επιμελείται ο Τερψιθεάτης Ιερομόναχος π. Νεκτάριος Ιωαν. Γκολιόπουλος

τυχίες, ή τις κοινωνικές ανέσεις και τις κοσμικές απολαύσεις. Δεν εύχεται ποτέ 
στους παραλήπτες της Επιστολής του απλώς το «χαίρετε». Αλλά πάντοτε το 
«χαίρετε εν Κυρίω». Αυτό σημαίνει πως η χαρά εδώ είναι εντελώς διαφορετι-
κή απ’ αυτήν που πολλοί γνωρίζουν. Είναι μια χαρά «εν Κυρίω». Ο Χριστός είναι 
η μόνη αληθινή πηγή της χαράς. Το «εν Χριστώ» και «εν Κυρίω» κρύβει το 

μυστικό της χαράς του Παύλου. Μια ζωή «εν Κυρίω» είναι η μόνη 
εγγύηση για μια αληθινή μορφή χαράς.

Αυτήν την έννοια της χαράς ακολούθησε πιστά και 
η παράδοση των Αγίων της Εκκλησίας. Δεν θεώρησε 

μόνο την ενανθρώπηση του Χριστού ως πηγή χαράς 
για τον άνθρωπο, αλλά και η μετέπειτα παρουσία 
Του στην Εκκλησία, πιστεύεται, πως διατηρεί αυτήν 
τη χαρά στον παρόντα κόσμο. Ο Χριστός «είναι 
η χαρά μας», τονίζει ο Μέγας Αθανάσιος. Όπως 
ο Αδάμ και η Εύα μας κληρονόμησαν την «πίκρα» 
και την «λύπη», ο Χριστός και η Παναγία μάς απάλ-

λαξαν από την «κατάρα» και την «καταδίκη» αυτή και 
μας έφεραν τη «χαρά». Και ο Άγιος Μακάριος ο Αι-

γύπτιος αναφέρει ότι, ο Χριστός και η Εκκλησία είναι η 
πηγή της χαράς αλλά και το εύφορο «αμπέλι», όπου εκεί 

φυτεύονται και βλασταίνουν με ρίζες βαθιές η αγάπη και η 
«γλυκεία χαρά», μας λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. 

Η χαρά, επομένως, των χριστιανών, σε οποιαδήποτε εποχή, και ιδιαίτερα 
στην εποχή μας με την οικονομική κρίση και τα τόσα προβλήματα, είναι έκ-
φραση της χαράς του Χριστού που έφερε και διατηρεί στον κόσμο με την 
έλευση και τη ζωντανή παρουσία Του, δια μέσου των αιώνων, ο ίδιος ο Θε-
άνθρωπος Ιησούς Χριστός (Ιωάν. 15,11· 17,13). Από την καρδιά μου εύχομαι 
σε όλους τους αναγνώστες της εφημερίδας μας, να γνωρίζουμε διαρκώς τον 
Χριστό της χαράς και να ζούμε τη χαρά του Χριστού σ’ ολόκληρη τη ζωή μας. 
Καλό καλοκαίρι.

(Σκέψεις εμπνευσμένες από το βιβλίου του καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών 
Γεωργίου Π. Πατρώνου, Η χαρά στην Καινή Διαθήκη, εκδ. Τήνος, Αθήνα 1983).

Ο Χριστός της χαράς και η χαρά του Χριστού 

ΕΦΥΓΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Ήταν ο ίσκιος της πλατείας τα τελευταία χρόνια. Πιο πριν δεν ήταν ο ίσκιος ήταν το 
φώς της πλατείας. Ήταν συνυφασμένος με τη σύγχρονη ιστορία του χωριού, ήταν 

ένας από τους πρωταγωνιστές της. Από το ’60 που θυμάμαι είχε το μοναδικό τότε κα-
φενείο στην πλατεία. Πρέπει να το είχε από το ’50. Τότε με το Ξενοδοχείο του χωριού 
έκανε και τον εστιάτορα ή τον ξενοδόχο. Ήταν υπόδειγμα εξυπηρέτησης· ακόμα μέχρι 
τις μέρες μας έρχονταν για διακοπές στο χωριό και φιλοξενούνταν από τον Σπύρο. 
Δεν άλλαζαν τη φιλοξενία του με τα ξενοδοχεία, της περιοχής ή του χωριού. Βέβαια 
αρμονική βοηθός και συνεργάτιδα, ήταν η ακούραστη σύζυγός του, η αγαπημένη μας 
κυρία Κούλα. Στο πλευρό του και οι δύο κόρες του, από τις οποίες ευτύχισε να ιδεί 
εγγόνια και δισέγγονα. Αεικίνητος πάντα, φανατικός της καθαριότητας, έβαφε σχεδόν 
κάθε χρόνο, τα ιδιοκατασκευασμένα τραπεζάκια του, άσπριζε τους χώρους γύρω από 
το καφενείο, τα παρτέρια και τα πεζούλια. Φρόντιζε τις μουριές, την κληματαριά, τα 
λουλούδια του, έκανε ένα πανέμορφο καφενεδάκι, ένα ζεστό και απολαυστικό περιβάλ-
λον. Το δικής του κατασκευής ηχείο, μας διασκέδαζε με τα τραγούδια του. Αργότερα 
μέχρι Juke Box έφερε. Φιλοξένησε και το Τηλεφωνείο. Κάθε Σάββατο είχε σε μία γωνία 
τραπεζάκι και καθρέπτη για κουρείο. Κουρέας ο αείμνηστος Χρ. Ανδρεόπουλος. Τέλος 
πάντων όλος ο πολιτισμός περνούσε μέσα από το καφενείο της πλατείας, το καφενείο 
του Σπύρου Γ. Λιανού (Σ.Γ.Λ. που έγραφαν οι καρέκλες στην πλάτη για να αναγνωρίζο-

νται). Πολιτισμένος άνθρωπος ο Κος Σπύρος· Κύριος με τη σημασία της λέξης. Ήταν σχολαστικός, συνεπής, πάντοτε στο πόστο του μέχρι και τα τελευταία 
του. Καλοσυνάτος, κομψός, τέλειος άρχοντας. Κύριος και στο τέλος του, έφυγε σαν πουλάκι. Καλό σου ταξίδι Κυρ Σπύρο, αιωνία η μνήμη σου!

Σπύρος Σκαλτσάς

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οικογένεια του αειμνήστου Σπύρου Λιανού, ευχαριστεί όλους όσοι συμπαραστάθηκαν στο πένθος της απωλείας 

του, ιδιαίτερα δε τον Παναγιώτη Ανδ. Σαλούρο για την προσφορά στη μνήμη του, προς τον Ιερό Ναό του Αγίου Νι-
κολάου.

Ο Κυρ Σπύρος έβρεχε- χιόνιζε, ήταν αποίκου.
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ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Κάθε καλοκαίρι νοσταλγούμε περισσότερο το 
χωριό μας. Βέβαια, η νοσταλγία είναι εντονό-

τερη σ’ εκείνους που γεννήθηκαν και έζησαν εκεί 
για κάποια χρόνια. Οι νεώτερες γενιές, που έχουν 
γνωρίσει το χωριό από τις διηγήσεις των παπ-
πούδων και των γονιών τους, ή από επισκέψεις 
σε καλοκαιρινές διακοπές, νοιώθουν διαφορετικά 
συναισθήματα, όπως συγκίνηση, αφού από ‘ κει 
είναι οι ρίζες τους, αλλά δεν έχουν βιώματα από 
την ζωή του χωριού τότε που δεν υπήρχε αμαξι-
τός δρόμος, ούτε ηλεκτρικό.

Άλλο είναι τώρα να πηγαίνει κάποιος το κα-
λοκαίρι ένα περίπατο στη Δημάρα, την όμορφη 
βρύση και άλλο την εποχή που τα παιδιά πήγαι-
ναν με τις βροχές και τα χιόνια από τη Σπαρτιά 
στο Σχολείο.

Μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα η ζωή στο 
χωριό δεν διέφερε και πολύ από τους προηγού-
μενους αιώνες. Η μετακίνηση στα χωράφια , όσο 
μακριά κι αν ήταν, γινόταν με τα πόδια και τα ζώα. 
Ακόμα και η σύνδεση με τα’ άλλα χωριά και με 
τον Έπαχτο γινόταν με τα πόδια και με τα ζώα και 
για να κόβουν δρόμο οι άνθρωποι προτιμούσαν 
δύσβατα μονοπάτια. Το καλοκαίρι που γιόρταζαν 
αρκετά ξωκκλήσια, πήγαιναν και στα πανηγύρια 
με τα πόδια. Συνήθως τα χωριά προτιμούσαν τα 
πανηγύρια να γίνονται καλοκαίρι.

Το χωριό μας το Δεκαπενταύγουστο γιορτάζει 
η παναγία. Μετά τη Λειτουργία, ακολουθούσε το 
μεγάλο πανηγύρι, με χορό, φαγοπότι και όργανα. 
Έρχονταν πολλοί από τα γύρω χωριά με τα πόδια, 
όπως και οι δικοί μας χωριανοί πήγαιναν στα δικά 
τους πανηγύρια, π.χ. του Σωτήρος, 6 Αυγούστου, 
στην Ελατού. Για τα παιδιά εκείνης της εποχής, το 
να επισκεφτούν ένα άλλο χωριό, ήταν όπως για 
τα σημερινά παιδιά το να πάνε σε μια άλλη χώρα. 
Άκουγαν για τη θάλασσα και προσπαθούσαν με 
το μυαλουδάκι τους να φανταστούν πώς μπορεί 
κανείς να ταξιδεύει με το πλοίο μέσα στο νερό, 
όσο και αν προσπαθούσε ο δάσκαλος να τους 
δώσει να καταλάβουν πώς είναι το «απέραντο 
γαλάζιο». Πολλοί χωριανοί, μέχρι τα γεράματα και 
τον θάνατό τους δεν είχαν πάει στον Έπαχτο να 
δούνε θάλασσα.

Όμως, εκείνες τις δύσκολες εποχές, όχι μόνο 
για το χωριό, αλλά και για ολόκληρο το Έθνος, 
οι άνθρωποι εύρισκαν τη δύναμη να επισκεφτούν 
τα μοναστήρια, όσο μακρυά κι αν ήταν, για να 
υλοποιήσουν τα τάματά τους.Οι χωριανοί μας τι-
μούσαν ιδιαίτερα την Παναγία και γι αυτό γινόταν 
στη χάρη Της το Πανηγύρι. Τάματα όμως έκαναν 
και σ’ άλλες Παναγίες. Περισσότερο πήγαιναν να 
προσκυνήσουν την Παναγία την Προυσιώτισσα, 
την Παναγία την Βαρνάκοβα και την Παναγία 
στην Αμπελακιώτισσα, όπου υπήρχε και το λεί-
ψανο του Αγίου Πολυκάρπου, το οποίο εκλάπη. 
Είθε, με θαύμα του Αγίου, να βρεθεί ξανά.

Εδώ θα ήθελα να σταθώ σε δύο τάματα που εί-
χαν κάνει στην Παναγία οι αείμνηστοι γονείς μου. 
Όλοι γνωρίζουμε τα δεινά που προξένησε στη 
χώρα μας ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Από το χω-
ριό μας έφυγαν όλα τα παληκάρια και οι νέοι άν-
δρες για τον πόλεμο και για την «πρώτη γραμμή». 
Οι ηρωΐδες γυναίκες τους έμειναν πίσω με τα μι-
κρά παιδιά, άλλες εγκυμονούσες, άλλες να φροντί-
ζουν ανήμπορους ηλικιωμένους, μαζί με την ευθύ-
νη για τα ζώα, τις καλλιέργειες στα χωράφια και τη 
φροντίδα για την καθημερινή ζωή της οικογένειας. 
Συμπαραστάτιδά τους στην δύσκολη εκείνη επο-
χή είχαν την Παναγία και στήριγμά τους την δύνα-
μη που τους έδινε η προσευχή. Ο πατέρας μου, 
αφού γύρισε ζωντανός από την Αλβανία, το ίδιο 
εκείνο καλοκαίρι του 1941, πήγε να προσκυνήσει 
και να ευχαριστήσει την Παναγία την Προυσιώτισ-
σα, δύο ημέρες ποδαρόδρομο από το χωριό μας. 
Η μάνα μου, μερικά χρόνια αργότερα, έπρεπε κι 
εκείνη ν εκπληρώσει το τάμα της, που είχε κάνει 
στην Παναγία την Βαρνάκοβα, που γιορτάζεται η 
Κοίμηση της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου. Λίγο – 
πολύ είναι γνωστή η προσφορά του Μοναστηριού 
αυτού στους καταφυγόντες εκεί μετά την Έξοδο 
του Μεσολογγίου, αλλά και η πολιορκία  του από 
τους Τούρκους. Έτσι, η μάνα μου, με χωριανές και 
χωριανούς και, φυσικά και με μερικά παιδιά, ξεκί-
νησαν για τη Βαρνάκοβα. Μπορεί κανείς να κατα-
λάβει τί σήμαινε η διαδρομή με τα πόδια από το 
χωριό μας για ένα πεντάχρονο παιδί, ενώ τα μωρά 
τα είχαν οι μητέρες τους στην πλάτη. Η πίστη και 
η προσευχή στην Παναγία, τους έδινε κουράγιο. 

Οι δρόμοι ήταν μονοπάτια. Εκείνο που θυμάμαι εί-
ναι ότι κοιμηθήκαμε στου Φασουλά το Χάνι και 
ξημερώματα είμαστε στην Εκκλησία.  Όλοι είχαν 
πέσει στα γόνατα και έκλαιγαν. Αρκετές δεκαετίες 
αργότερα, όταν βρέθηκα στο Μοναστήρι με άλ-
λες συνθήκες, κατάλαβα την ανάγκη που ένοιωθαν 
εκείνοι οι άνθρωποι να ευχαριστήσουν τη Μεγάλη 
Θεομάνα μετά την μπόρα του Πολέμου.

Τα χρόνια περνάνε και αναρωτιέται κανείς μέ-
χρι ποιο βαθμό η τεχνολογία μας βοηθάει. Δεν 
βοήθησε να υπάρξει Ειρήνη στον κόσμο. Η ση-
μερινή οικονομική κρίση και η κρίση αξιών που 
βιώνουμε, μήπως οφείλονται και στην τεχνολογία; 
Μήπως είναι καιρός να ζητήσουμε την βοήθεια 
της Παναγίας της Βαρνάκοβας; Αυτό το δύσκο-
λο καλοκαίρι, μήπως θα μας έκανε καλό μια επί-
σκεψη στο μοναστήρι Της; Άλλωστε, τώρα, δεν 
υπάρχει ποδαρόδρομος. Πηγαίνοντας στο χω-
ριό, ή φεύγοντας από εκεί, δεν είναι δύσκολο να 
επισκεφτούμε τη χάρη Της και να ζητήσουμε τη 
βοήθειά Της. Είναι άπειρα τα θαύματά Της.

Καλό Καλοκαίρι!
Βασιλική Σαλούρου-Τροβά
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ΠΑΣΧΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

Όπως και να το κάνουμε το Πάσχα στο χωριό είναι αναντικατάστατο. Φέτος μας τα χάλασε λίγο ο καιρός, 
όμως ευτυχώς το ψήσαμε εν αιθρία και το φάγαμε με τρόικα. Όπως θα δείτε φέτος έπεσε ακρίδα στους οβελίες. 

Μιλάμε για οργανωμένο τσιμπούσι. Πριν λίγα χρόνια κάποιος δοκίμαζε το κολώδες απ’ το κοκορέτσι. Φέτος ίσως 
λόγω «τρώει-κας», ήταν πιο οργανωμένα τα πράγματα. Είχαμε δοκιμαστές Α, Β, Γ γραμματείς κ.λπ. Μεγάλες δόξες! 
αναστέναξαν οι σούβλες. Η νεολαία μας έχει φαντασία και …όρεξη. Νά’στε καλά παιδιά και του χρόνου!

Στις 24 Ιουνίου εορτάσαμε το Γενέθλιον του Ιω-

άννου του Προδρόμου, τ’ Άη Γιαννιού του Ριγα-

νά που λέμε, ξεχωρίζοντας από άλλες εορτές Αγίου 

Ιωάννη (αποκεφαλισμός, Άγ. Ιωάννης Θεολόγος…), 

διότι εκείνες τις μέρες μαζεύουμε ρίγανη. Αρκετοί 

χωριανοί εκκλησιάστηκαν στο ξωκκλήσι του επάνω 

μαχαλά απ’ όπου και η φωτογραφία.

Τ’ Αη Γιαννιού του Ριγανά
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος 
ανήμερα του Αγίου Πνεύματος 

έγινε εκκλησιασμός στο εξωκκλήσι 
της Αγίας Τριάδας στα παλιοχώρια.

Παρευρέθησαν πολλοί Τερψι-
θεάτες στο υπέροχο εξωκκλήσι μας 
που χάρις στις προσπάθειες των 
χωριανών δεν έχει να ζηλέψει τίποτε 
από μια μεγάλη εκκλησία.

Στο τέλος εψάλη Αγιασμός και αρτοκλασία προσφορά της γει-
τονιάς Αγ. Τριάδας.

Μοιράστηκε σπιτικός χαλβάς  ευγενική προσφορά των αδελφών 
Αγγελικής, Ιωάννας Παπαθεοδώρου και  της Αικατερίνης Κ. Παπα-
θεοδώρου.

Αναψυκτικά μοιράστηκαν προσφορά  του Σταύρου Φιννινή.
Να είμαστε όλοι καλά και του χρόνου!

O ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Το 2ήμερο 7-8 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η εκδρομή του 

συλλόγου μας.
Το πούλμαν αναχώρησε το πρωί του Σαββάτου από την Ομό-

νοια με κατεύθυνση το Αντίρριο. Εκεί επιβιβάσθηκαν και οι εκδρο-
μείς του χωριού μας. 

Η συμμετοχή δεν ήταν η αναμενόμενη παρόλη τη χαμηλή τιμή 
και το συνδυασμό της αργίας του Αγ. Πνεύματος. Όλοι όμως οι 
εκδρομείς γίναμε μια δυνατή και ευχάριστη παρέα, περνώντας ένα 
υπέροχο Σαββατοκύριακο.

Στο παραθαλάσσιο Μενίδι φθάσαμε κατά το μεσημέρι, κάνο-
ντας τη πρώτη στάση μας απολαμβάνοντας ταυτόχρονα και τα νό-
στιμα θαλασσινά του Αμβρακικού.

Το απόγευμα ήπιαμε το καφεδάκι μας με φόντο το παραδοσια-
κό και πολυτραγουδισμένο, γεφύρι της Άρτας. Το τέλος του προο-
ρισμού μας έφερε απέναντι στη θέα της πανέμορφης λίμνης Ζιρού 
μετά τη Φιλιππιάδα. Ένα πραγματικό στολίδι της φύσης.

Η επιστροφή είχε σαν κατάληξη την Πρέβεζα και την τακτοποί-
ηση όλων στο ξενοδοχείο.

Μετά το δείπνο που πήραμε στο πανέμορφο Preveza Beach, 
καταλήξαμε για μια βραδινή βόλτα στην πόλη της Πρέβεζας. 

Περπατήσαμε τόσο στη παραλία όσο και στα υπέροχα και 
ιστορικά καλντερίμια της. 

Την Κυριακή το πρωί, μετά το πλούσιο πρωινό πήραμε το 
δρόμο προς Πάργα, μια απολαυστική διαδρομή κατά μήκος των 
ακτών του Ιονίου, μέχρι που βγήκαμε στην ήσυχη παραλία της Αμ-
μουδιάς.

Εκεί εκβάλλει ο ποταμός Αχέροντας. Φυσικά δεν αφήσαμε την 
ευκαιρία και κάναμε την υπέροχη βαρκάδα μας!

Στην αρχή ανεβήκαμε το ποτάμι θαυμάζοντας την πλούσια 
χλωρίδα και πανίδα που υπάρχει δίπλα του.

Στο τέλος κατεβήκαμε και πάλι προς την εκβολή του και μπή-
καμε στη θάλασσα όπου ανάμεσα στους γλάρους και στους κορ-
μοράνους είδαμε τη σπηλιά της Περσεφόνης και ακούσαμε από τη 
ξεναγό μας όλο το σχετικό κομμάτι από την αστείρευτη μυθολογία 
μας! Μετά τη βαρκάδα υπήρξε χρόνος για ουζάκι αλλά και για 
μπανάκι…

Επόμενο και τελευταίο κομμάτι του ταξιδιού μας η επίσκεψη 
στις πηγές του Αχέροντα. Το τοπίο επιβλητικό, τα νερά παγωμένα 
αλλά οι τολμηροί βράχηκαν.

Μεσημέρι πλέον σταματήσαμε για φαγητό σε μια ταβερνούλα 
ακριβώς δίπλα στο ποτάμι στο χωριό Γλυκή.

Το μενού εκτός από τα κλασσικά, περιελάμβανε και ντόπια 
πέστροφα!

Με βαριά καρδιά και βαρύ… στομάχι αποφασίσαμε να πά-
ρουμε το δρόμο της επιστροφής για Τερψιθέα.

Φθάσαμε αργά το βράδυ, αφού ήπιαμε το καφέ μας στην Αμ-
φιλοχία. Κουρασμένοι λίγο βέβαια ,αλλά πραγματικά γεμάτοι από 
παραστάσεις και χαρούμενες στιγμές που ζήσαμε και που ελπί-
ζουμε και του χρόνου να ζήσουμε περισσότερες και περισσότεροι! 

Τελειώνοντας να ευχαριστήσουμε την ξεναγό μας Μαρία που 
για άλλη μία χρονιά γέμισε την εκδρομή μας με τις πλούσιες πλη-
ροφορίες της, καθώς και τον υπέροχο οδηγό Λουκά για την επαγ-
γελματικότητά του και το ασφαλές ταξίδι.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

Κύριε πρόεδρε της συνέλευσης, αγαπητά μέλη του Συλλόγου: Βρισκόμαστε 
και σήμερα πάλι μαζί, ύστερα από δύο πολύ δύσκολα χρόνια για όλους 

μας, για την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.
Είμαστε, όπως και εσείς πιστεύω, ιδιαίτερα χαρούμενοι που μέσα από όλα 

αυτά τα δεινά για τη χώρα μας καταφέρνουμε να έχουμε χώρο στη καρδιά και 
στο μυαλό μας για την ιδιαίτερη πατρίδα μας.Θεωρούμε λοιπόν σαν μέλη του 
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου ότι πάνω από όλα βγάλαμε εις πέρας 
την πιο δύσκολη αποστολή.

Την επιβίωση του Συλλόγου μας και των θεσμών που πρεσβεύει, σε 
περίοδο πλήρους κατάρρευσης αξιών και παραδόσεων!!!

Ας δούμε λοιπόν τα πεπραγμένα μας την 2ετία που πέρασε. Συνεχίστηκε 
η έκδοση της εφημερίδας μας. Αναβαθμισμένη αποτελεί την κορυφαία ίσως 
έκδοση στο χώρο της.

Το κόστος βέβαια έχει αυξηθεί, τα τέλη απαλλαγής από τα ΕΛΤΑ δεν 
υφίστανται πλέον, οπότε αποτελεί υποχρέωση όλων μας να μην ξεχνάμε την 
ετήσια συνδρομή μας.

Επόμενος στόχος μας είναι η βιβλιοδέτηση σε τόμο των 100 πρώτων 
τευχών της εφημερίδας σε περιορισμένο αριθμό για αρχή καθώς και η 
ηλεκτρονική σελιδοποίησή τους. Το κόστος αυτό περιλαμβάνεται και στον νέο 
προϋπολογισμό.

Το site του Συλλόγου, ένα πολύτιμο εργαλείο στην εποχή μας, συνεχίζει 
να προσφέρει μέγιστες υπηρεσίες αλλά χρειάζεται περεταίρω αναβάθμιση. Το 
κόστος αυτό περιλαμβάνεται και στον νέο προϋπολογισμό. Η επισκεψιμότητά 
του μάλιστα έχει αυξηθεί κυρίως από τους ομογενείς. 

Γήπεδο Τερψιθέας
Οι εγκαταστάσεις του Δημ. Γηπέδου Τερψιθέας μπορεί να 

εκσυγχρονίζονται, ωστόσο είναι αναγκαία πλέον η ανακατασκευή του γηπέδου 
μπάσκετ. Πρόκειται για κάτι που αφορά τη νεολαία και αποτελεί παράγοντα 
που τους προτρέπει να επισκέπτονται τακτικά το χωριό! Το κόστος αυτό 
περιλαμβάνεται και στον νέο προϋπολογισμό.

Ξενοδοχείο Τερψιθέας
Άρχισε η λειτουργία του ύστερα από τις προσπάθειες όλων των φορέων 

του χωριού και του Δήμου δίδοντας αυτό που μας έλλειπε τα τελευταία χρόνια.
Ο Σύλλογος στηρίζει την προσπάθεια του νέου μισθωτή και είναι πάντα 

δίπλα του.
Παράλληλα είναι υποχρέωση όλων μας η διαφήμισή του, αλλά και του 

ιδίου να κάνει το καλύτερο δυνατό για τον εαυτό του και το χωριό γενικότερα.
Οι ετήσιες εκδρομές του συλλόγου δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκαν 

τη 2ετία αυτή λόγω κρίσης. Εφέτος θα προσπαθήσουμε να διοργανώσουμε μια 
πετυχημένη εκδρομή. 

Η ετήσια κοπή πίττας συνεχίσθηκε με μεγάλη επίσης συμμετοχή.
Ο σύλλογος κάθε χρόνο συνέβαλλε στον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου 

μας Νικολάου.
Οι ετήσιες συνεστιάσεις πραγματοποιήθηκαν και μάλιστα η εφετινή 

ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε συμμετοχή σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Πολύ 
σημαντικό αν σκεφθείτε ότι πολλοί σύλλογοι τις έκοψαν!

Στις 30 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του 
Συλλόγου Τερψιθεατών, στο γραφείο της οδού Γλάδστωνος.
Το απερχόμενο Δ.Σ. παρουσίασε τον διοικητικό και οικονομικό 

απολογισμό της διετίας που πέρασε και αφού απαλλάχθηκε από τη 
Συνέλευση, ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου 
Δ.Σ.

Αγαπητοί χωριανοί ευχαριστώ θερμά όλους σας για τη στήρι-
ξή σας στη συμμετοχή μου στις εκλογές του Συλλόγου μας. 

Οι προσπάθειες που γίνονται για κάτι καλύτερο για τον τόπο μας 
χρειάζονται συλλογική συμμετοχή. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύ-
χουμε πολλά!

Αθήνα 19/6/2014
Με τιμή

Βελέντζας Χρήστος
Μέλος Συλλόγου Τερψιθεατών

Αθλητικές εκδηλώσεις
Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία κάθε Αύγουστο ο αγώνας ποδοσφαίρου 

των μικρών, τουρνουά ποδοσφαίρου 4άρων χωριών, τουρνουά μπάσκετ 3Χ3 
με μεγάλη συμμετοχή και πλήθος φιλάθλων από όλη την ευρύτερη περιοχή και 
των διαγωνιζόμενων ομάδων.

Περνάμε καλά και φεύγουμε με τα μετάλλιά μας και τα κύπελλα.
 Ξεφλουδίσια
Με μεγάλη υπευθυνότητα και συνέπεια κράτησε το απερχόμενο Δ.Σ ψηλά 

τον πήχη στην κορυφαία καλοκαιρινή εκδήλωση που διαφημίζει το χωριό μας.
Τα αποτελέσματα τα είδαμε όλοι.
Απόλυτη επιτυχία, καθολική αναγνώριση χάρις και στην οικονομική 

ενίσχυση από το Δήμο μας σε δύσκολους καιρούς! 
Ο Σπύρος Σκαλτσάς συνεχίζει κάθε καλοκαίρι την επιτυχημένη έκθεση 

φωτογραφίας στη πλατεία ξυπνώντας γλυκές αναμνήσεις. 
Στο σημείο αυτό να αναφέρω την επικείμενη προσπάθεια για δημιουργία 

φωτογραφικού αρχείου-λευκώματος, προκειμένου όλος αυτός ο πραγματικός 
θησαυρός των 3000 φωτογραφιών να μην χαθεί ποτέ. Το κόστος αυτό 
περιλαμβάνεται και στον νέο προϋπολογισμό.

Απόκριες και Κούλουμα συνεχίστηκαν να εορτάζονται στο χωριό με 
εξαίρεση την εφετινή ματαίωση λόγω των πολύ δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το περασμένο καλοκαίρι βάφτηκαν με δαπάνη του Συλλόγου τα κάγκελα 
του νεκροταφείου. Επίσης η ξύλινη επένδυση του έργου στο Βλαχόρεμα.

Αγοράστηκε ηλεκτρονικός εξοπλισμός για το Περιφερειακό Ιατρείο, 
βοηθώντας μέγιστα τη δουλειά του ιατρού στις συνταγογραφήσεις.

 Στα έργα επίσης που περιλαμβάνονται στο νέο προϋπολογισμό, εκτός 
από αυτά που ήδη ανέφερα στις προηγούμενες ενότητες, είναι επίσης: Η 
επίστρωση του παρκινγκ στο Περιφερειακό Ιατρείο και η πρόσβαση στην 
αποθήκη, Ολοκλήρωση λίθινου τοιχίου στο έργο στο Βλαχόρεμα προς τα 
αριστερά της βρύσης, καθώς μελέτη για κατασκευή τοιχίου και αυλακιού για 
την όδευση των χαλικιών(φυσαλίδα) στο ρέμα.

Τέλος πρόταση στο Δήμο για αποκόμιση κονδυλιού από ΕΣΠΑ για την 
λίθινη επένδυση μάντρας Σκαλτσά που αποτελεί παραφωνία στο ήδη όμορφο 
διαμορφωθέντα χώρο του Π.Ιατρείου.

Τελειώνοντας θα τονίσω για μια ακόμη φορά, την ανάγκη της συμμετοχής 
και του εθελοντισμού από όλους μας. Ο Σύλλογος είναι κομμάτι του κάθε 
Τερψιθιώτη! Όλα αυτά μαζί κάνουν ένα πανίσχυρο, αδιαίρετο και υπολογίσιμο 
από όλους Σύλλογο Τερψιθεατών! 

Κε Πρόεδρε της Συνέλευσης:
Αυτός ήταν ο Διοικητικός Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού 

Συμβουλίου για την 2ετία 2012-2014.
Η Γενική Συνέλευση καλείται να κρίνει και να απαλλάξει από κάθε ευθύνη 

το απερχόμενο Δ.Σ.
Ευχαριστούμε πολύ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ Συλλόγου
Τερψιθεατών Ναυπακτίας.

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Γ. Κολοβός

Ο Ταμίας

Κων/νος Ν. Αρβανίτης

Στις 5 Απριλίου 2014έγιναν οι αρχαιρεσίες για εκλογή διοικ. Οργάνων στην Ομοσπονδία Συλλόγων 
Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.) στην αίθουσα της Παναιτωλοακαρνανικής Ομοσπονδίας (ΠΑΝ.ΣΥ.), στο Τρικούπειο 
Μέγαρο όπου στεγάζονται οι δύο Σύλλογοι. Ο σύλλογος αντιπροσωπεύεται στην Ο.ΣΥ.Ν. για τη νέα διετία από 
τους Χρ. Κολοβό (πρόεδρο), Ν. Τσαντίλη (αντιπρόεδρο), Ευστ. Μπακάλη (γραμματέα), Μιχ. Τσαναή (μέλος).

Τα νέα μέλη που εκλέχτηκαν σε συνεδρίασή τους την Παρασκευή 8/5/2014 συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1) Βλάχος Αριστείδης .................... ψήφοι  69
2) Λιακώνης Χαράλαμπος ...........................52
3) Γκολιά Σταυρούλα .....................................45
4) Θανασέλος Νικόλαος .............................40
5) Τριψιάνος Νικόλαος ................................35
6) Πετρόπουλος Ευάγγελος .......................33
7) Φινινής Σταύρος ....................................... 33
8) Κουρμούσης Αθανάσιος ........................32
9) Πετροπούλου Γιαννούλα ........................32
10) Ανδρεόπουλος Κων/νος ........................ 28
11) Τελιτζίδου Γιαννίτσα ................................ 23
12) Γκολιάς Κων/νος Γ. .....................................7
Για την Ελεγκτική Επιτροπή
1) Μακρής Νικόλαος ...................... ψήφοι 54
2) Ασημακόπουλος Κων/νος ........................52
3) Γκολιάς Σταύρος .........................................47
4) Λιανού Βασιλική ..........................................21
5) Παπαθεοδώρου Γεώργιος Στ. ..................18
 
Ακολούθως συγκλήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο 
Πνευματικού Πολιτιστικού Συλλόγου Τερψιθέας

1) Βλάχος Αριστείδης                 πρόεδρος
2) Θανασέλος Νικόλαος         αντιπρόεδρος
3) Τριψιάνος Νικόλαος        γενικός γραμματέας
4) Λιακώνης Χαράλαμπος             ταμίας
5) Πετρόπουλος Ευάγγελος          μέλος
6) Κουρμούσης Αθανάσιος           μέλος
7) Πετροπούλου Γιαννούλα           μέλος 
Αναπληρωματικά μέλη
Φινινής Σταύρος, Ανδρεόπουλος Κων/νος, Τελιτζίδου 
Γιαννίτσα, Γκολιάς Κων/νος Γ. 
Η κα Γκολιά Σταυρούλα παραιτήθηκε.   

Στην Ελεγκτική Επιτροπή ανακηρύχθηκαν τακτικά μέλη 
οι:
1) Μακρής Νικόλαος                  
2) Ασημακόπουλος Κων/νος           
3) Γκολιάς Σταύρος      
και αναπληρωματικά οι:        
Λιανού Βασιλική και Παπαθεοδώρου Γεώργιος Στ.

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΤΗΝ Ο.ΣΥ.Ν.

1. Πρόεδρος: Τσώτας Ιωάννης (Δενδροχώρι)
2. Αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Θεόδωρος 
(Ποκίστα)
3. Β΄Αντιπρόεδρος: Τσαναής Μιχαήλ (Τερψιθέα)
4. Γεν. Γραμματέας: Πια Ιωάννα (Ελατόβρυση)
5. Β΄ Γεν. Γραμματέας: Σαλτός Κων/νος (Νεοχώρι)
6. Ταμίας: Ασημακοπούλου Λεμονιά (Λευτέριανη)
7. Β΄ Ταμίας: Λόη Βασιλική (Καστανιά)
8. Έφορος Εκδόσεων: Ζήσιμος Βασίλειος (Πλάτανος)
9. Οργανωτικός Γραμματέας: Καλαβρουζιώτης 
Αθανάσιος (Καλαβρούζα)
10. Έφορος Δημ. Σχέσεων:  Δημαδάμα Δήμητρα 
(Αράχωβα)
11. Υπεύθυνος Γραφείου: Αναστασόπουλος Παναγιώτης 
(Δορβιτσά)

Στο Εποπτικό Συμβούλιο εκλέχτηκαν οι:
1. Σερέτης Κων/νος(Λευτέριανη)
2. Τσαντίλης Νικόλαος (Τερψιθέα)
3. Μάμαλη Πολυτίμη (Ποκίστα)
4. Κούκουνας Δημήτριος (Αράχωβα)
5. Αντωνοπούλου Λαμπρινή (Καστανιά)
Τέλος αντιπρόσωποι για την ΠΑΝ. ΣΥ. στην επόμενη 
διετία θα είναι:
1. Αγγελοπούλου Αντωνία (Μηλιά)
2. Γερμανός Ξενοφών (Πλάτανος)
3. Κάβουρας Κων/νος (Δορβιτσά)
4. Κατσαντώνη Ασημίνα (Αράχωβα)
5. Κουβαράς Ευθύμιος (Καστανιά)
6. Λόης Κων/νος (Λευτέριανη)
7. Χαραλαμπόπουλος Χαράλαμπος (Δορβιτσά)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
18-5-2014 (Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ) 
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ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ......................................................299
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ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (ΛΟΥΚΟΠ.) .............124
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ 
(ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ) ......................................................19
ΑΝΕΞ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΠΟΥΛΕΣ) ............13
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (ΓΟΥΛΑΣ) ............5
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΑΥΠ. (ΖΕΛΙΟΣ) .................4

Αναλυτικά για το Τοπικό Συμβούλιο έλαβαν:
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΕΝ. ΠΡΩΤ.) ............75
ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( // ) ........................28
ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( // ) .......................................13
ΣΑΛΟΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ( // ) ..................................6
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
       (ΑΛΛΑΖ. ΜΑΖΙ ΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ) ..................7
ΚΑΛΛΙΑΜΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( // ) .........................6
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ( // ) ..................................4
ΦΙΝΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
      (ΑΝΕΞ. ΔΗΜ. ΚΙΝΗΣΗ) ........................................11
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 
      (ΛΑΪΚ. ΣΥΣΠ. ΝΑΥΠ.) ...........................................4
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υποψήφιοι Δημ. Σύμβουλοι έλαβαν:
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
      (ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ) .....167
ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
      (ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ) ..................107
ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
      (ΑΝΕΞ. ΔΗΜ. ΚΙΝΗΣΗ) ......................................73
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
      (ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ) ............................58 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
25-5-2014 (Β΄ΚΥΡΙΑΚΗ) 
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ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΚΥΡΗΧΘΗΚΕ Ο 
ΤΑΚΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΟΤΙΑ ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ ΟΙ: ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΘΩΜΑΣ, 
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ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΕΠΑΝΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Οι εκλεγέντες, αφού συγκροτήθηκαν σε σώμα κατάληξαν στην 
εξής σύνθεση.

Πρόεδρος: Χρήστος Γ. Κολοβός
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Αθ. Τσαντίλης
Γ. Γραμματέας: Ευστάθιος Μπακάλης
Ταμίας: Κων/νος Ν. Αρβανίτης

Βοηθός Ταμία: Γεώργιος Κ. Γκολιάς
Έφορος: Τασούλα Δρακάκη
Βοηθός Εφόρου: Χρήστος Κ. Βελέντζας 
και αναπληρωμ. μέλος: Κων/νος Αθ. Γκολιάς.
Για την ελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι: Σπυρίδων Σκαλτσάς, 

Νικόλαος Μακρής και Παναγιώτα Φουντούκη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ

25-5-2014
455 ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑ

ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΕΨΗΦΙΣΑΝ........... 151
ΑΚΥΡΑ .......................3
ΛΕΥΚΑ ................... ...2

ΝΔ .............................54
ΣΥΡΙΖΑ ..................... 35
ΕΛΙΑ ........................... .7
ΚΚΕ .............................8
ΑΝΕΛ ......................... .5
ΧΡ. ΑΥΓΗ ...................17

ΔΗΜΑΡ ..................... ...........3
ΠΟΤΑΜΙ ................... ............4
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ ........  5
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ......................  2
ΚΟΜΜΑ ΕΛ. ΚΥΝ .............  1
ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΤΡΙΔΑ ..............................3
ΚΟΙΝΩΝΙΑ .......................... 1
ΠΑΝΑΘΗΝ. ΚΙΝΗΜΑ .......1



The ninth page is translated and edited 
by Georgia N. Kollias - Daskalakis, M.P.A.

The ninth page is translated and edited 
by Georgia N. Kollias - Daskalakis, M.P.A.

Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ 9¨φωνές και ψίθυροι¨

THE MAN OF TERPSITHEA’S SQUARE
PASSED AWAY

He was the shadow in the square the last few years, 
but earlier on, he was the light of the square. The star of 
the village, he was closely associated with the modern his-
tory of Terpsithea. From the decade of the ‘60s, I remem-
ber he had the only cafe in the square probably since the 
‘50’s. Back then, he was both hotelier and restauranteur. 
His service was exemplary. Even through today, he would 
vacation in the village staying with Spyros. No one would 
trade his hospitality for that of the hotels in the area. Of 
course, his closest associate was his tireless wife, our dear-
est Kyria Koula, who worked in harmony with him. By his 
side were also his two daughters, who granted him the 
joy of grandchidren and great granchildren. Always in 
motion, he was a ‘clean fanatic’, each year white-washing 
his handmade tables, and painting the area around the 
kafenio, the garden fences and the benches. He took care 
of the shade trees, the vines, the flowers and created a 
beautiful little cafe in a warm and enjoyable scenic envi-
ronment. His handcrafted speaker system entertained us 
with his songs; later he even acquired a juke box. He also 
managed the telephone service of the village. Each Sat-
urday he had a corner table with a mirror for a makeshift 
barber shop. The barber was the unforgettable Christos 
Andreopoulos. Needless to say, everyone stopped by the 
cafe-restaurant of Spyros G. Lianou (S.G.L. that he had im-
printed on each of his outside chairs). Literally civilized 
and a gentleman, Kyrios Spyros was a perfectionist and 
very responsible, always at his post until the end. Friendly, 
well-dressed, aristocratic, and at the end, he left ‘like a 
little bird’. Kalo taxidi, safe journey Kyr Spyro, may your 
memory be eternal!

Spyros Skaltsas

LET US HOPE
(tranSlation of article aS written)

A little while ago, we voted in a new municipal board. 
A new mayor for new hope. Hope for progress in the life of 
the village; the lives of its permanent residents, the lives of 
its vacationers, and the lives of its visitors. We hope then 
that this new council will take an interest in the problems 
of Terpsithea, the obvious needs, and at least equal treat-
ment in its basic services. The nation and Europe always 
treated the agrarian, mountainous populations benefi-
cially. Transfering their care to not only municipal authori-
ties, but to larger, vaster mixed regions, created a loss of 
measure. With no or very little national support, the mu-
nicipality of Nafpaktos, with its large area, its long net-
work of roads, its montainous volumes and many kilome-
ters of beaches, is called upon to manage with prudence 
and justice its bare income. The treatment to date has 
been close to nothing if not abandonment. What went 
wrong? Was it the crisis? Mismanagement? Is it because 
we belong to East Nafpaktias and not west? Is it because 
all the income was transferred to pay off debt? Are they 
collecting today so nothing is left tomorrow? I don’t know 
what the thinking is or what went wrong. But one thing is 
for sure, Terpsitheans are not at fault, and they are the vic-
tims. Terpsitheans are not at fault for voting in a municipal 
authority who instead of serving us as a municipal entity, 
turned his back to us. We are not at fault for being born 
on these cliffsides and for centuries guard Thermopyles. 

Some should understand that as Greece is not just Ath-
ens, the municipality of Nafpaktos is not just Nafpaktos. 
Let us remind one another that some fought to get rid of 
the mountainous municipality of Apodotias and transfer 
it to Nafpaktos. And as a reward for joining their region, 
they abandoned us. That is exactly why all of Apodotia 
and Terpsithea voted to change the municipal authority. 
We voted with the hope that our new leaders will remove 
us from the sidelines. We hope to see the face of God final-
ly, as we ask nothing special, just the ob-vi-ous, «to each 
his own.» 

CHRIST OF JOY AND THE JOY OF CHRIST
(thiS religiouS column iS written by the monk 

father nektarioS ioanniS goliopouloS 
of terpSithean deScent) 

A basic condition for humankind to live a life of true 
joy, is the presence in the world of Christ the Savior from 
the Annunciation through His Ascension. The Annuncia-
tion of the Virgin Mary brought to the world the great 
message of salvation: «Hail Favored One…» (Luke 1: 26-
29). The birth of Christ filled the world with ‘great joy’(Luke 
2: 10). His baptism revealed God’s ‘love’ for humankind 
(Matthew 3: 17). Ηis metamorphosis «in front of» His disci-
ples is a ‘glorious’ event of joy for humankind. (Mark 9: 15, 
31). His suffering and death, despite the tragedy, will be-
come the source of saving grace and joy. His Resurrection 
and Ascension will bring «great joy» to His disciples and to 
the first Christian community (Matthew 28: 8, Luke 24: 52). 

The actions of our Apostles verify that the Apostles 
first «left the council joyously» (Acts 5:41). And that, the 
first Christians «had one soul and one heart» (Acts 4: 32). 
And that the Apostles «every day spoke of the joy of the 
Gospel of Christ» (Acts 5: 42). The words of Jesus at the 
Sermon on the Mount (Beatitudes) «You will be blessed 
when they will swear at you and persecute you and say 
bad things about you, lying because of me. That is when 
you should be happy and proud because your reward 
will be great in heaven» (Matthew 5: 11-12). These Godly 
words came to be true in the lives of the first Christians. 

Even Apostle Paul in his letters to the Corinthians saw 
happiness as a basic charasteristic of Christian life. «And 
so, my brothers, rejoice» (Philip 3:1), «Always be joyful, 
again I tell you, rejoice» (Philip 4: 4). His Letter to the Phil-
lipians was also named the «Letter of Joy». In this letter, 
when Paul speaks of joy, he gives a totally different mean-
ing to the word than was its contemporary meaning, i.e. 
happiness that comes from good health, or from worldly 
success, or from materialistic comforts, and social enjoy-
ment. He never addresses the recipients of his letters with 
«Joful greetings», but always, «Joy be to you in God». This 
signifies that this joy is different from the common joy we 
know. It is a joy «in God». Christ is the only true source of 
joy. The «in Christ» and «in God» hides within it the secret 
of Paul’s happiness. The only guarantee for a true form of 
happiness is a life «in God». 

It is this meaning of joy that the Saints of our Church 
faithfully followed. It was not just the mortalization of 
Christ that was a source of joy for humankind, but also his 
presence in church, it is believed, maintains this joy in the 
world today. Christ «is our joy», emphasizes Athanasios 
the Great. Just as Adam and Eve handed down to us «bit-
terness» and «sorrow», Christ and the Virgin Mary saved 
us from the «curse» and its «condemnation», and brought 
us «joy». St. Makarios of Egypt said that Christ and the 
Church are the source of happiness and the abundant 
«vineyard» in which love and «sweet joy» are planted and 
grow with deep roots. 

The happiness of Christians, therefore, in whichever 
age, and especially now with the economic crisis and its 
problems in our midst, manifests itself in the happiness 
of the immortal Jesus Christ who created and maintains 
the world with His grace and presence over the centuries.
(John 15:11· 17:13). From my heart I wish that all the read-

ers of our newspaper always recognize the Christ of Joy, 
and live the Joy of Christ all of their lives. Have a good 
summer. (These thoughts were inspired by the book of 
Professor George P. Patronou of the University of Athens, 
Joy in the New Testament, Tinos Publications, Athens, 
1983). 

NEW MAYOR TAKIS LOUKOPOULOS
In the second elections of May 25th, the much admired 

professor of mathematics, Takis Loukopoulos, became 
Nafpaktos’ new mayor with 60% of the ballots vs. The 40% 
of past mayor Mr. John Boule. 
We hope that Takis will maage 
and confront the problems of 
the municipality with the same 
facility he has when he solved 
mathematical equations (for 
us and our children) over the 
years. We believe that his ca-
pabilities and his humaneness 
will contribute toward a posi-
tive first term. We wish for this! 

Sydney 18-4-2014
A LOVELY OVERNIGHT STAY

AT THE TERPSITHEAN HOTEL
In the beginning of August 2013, first weekend of 

the month, I went up to Terpsithea in order to visit and 
worship at the Church of St. Nicholas and then to the vil-
lage cemetery where my family members sleep. And with 
the same respect I prayed for the other deceased who 
also abide there and sleep. The hotel which granted us 
a peaceful night’s sleep, rest and focus during this light-
ning-fast visit to our past and present, is such an essential 
and socio-economic parameter for our village, as well as 
an attractive magnet for Terpsithea during all seasons. 

Terpsitheans are connected to their village by their 
umbilical cords. They faithfully follow its traditions, as will 
as its social obligations. The village is an important con-
nection for our fellow Terpsitheans who lived in the same 
village and environment. Its geographic location is ex-
quisite and its natural beauty is breathtaking all seasons 
of the year. I congratulate all those who worked for the 
development of our village, in all areas. I thank Mr. Basil 
Konidaris and his associates for all the services provided 
during the summer of 2013. (Basil, I wish you health and 
strength! Chronia Polla and Christos Anesti! Hello from 
Sydney! George)

If I may, I would like to make a special statement about 
the new Folk Museum of Terpsithea. It is a worthy accom-
plishment! It is the source of the cultural creativity of gen-
erations past, with works of folk art, historical memories 
and traditions of the people of our land. Each of the arti-
facts displayed reminds us of the hardships faced during 
very difficult years by our parents and forefathers. These 
are the scientific remnants of our heritage, with which we 
grew in a world of human kindness and moral thought. As 
such, the Folk Museum of Terpsithea is a magnet for visi-
tors and serves as a mirror for our village. The visitor has a 
lot to learn from a trip to Terpsithea. I congratulate all the 
virtuous people, workers and community services that 
participated and contributed to the creation of the Folk 
Museum of Terpsithea. I wish them health and strength 
for all the important work that they do. It is because of 
them that whatever we inherited from our parents, all that 
is left, now has a home. 

I wish to all «Chronia Polla, Christos Anesti», health, 
strength, and resilience in order to face the international-
ization, that prompts the destruction of Greek ideals...…
may God help us! 

With friendly and patriotic regards,
Greetings from Sydney 

George Andrew Salouros



Άποψη Μοναστηριού Προυσού

Στον δρόμο για τον Προυσό,
του ζωγράφου Σπ. ΒασιλείουΗ θαυματουργή εικόνα

Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ10 ¨φωνές και ψίθυροι¨

Στις 23 Αυγούστου είναι η γιορτή της Παναγίας της 
Προυσιώτισσας η οποία θεωρείται η προστάτιδα 

της Ρούμελης, η «Κυρά της Ρούμελης» όπως την απο-
καλούν οι Ρουμελίωτες.

Προστάτιδα και Θαυματουργός θεωρείται φυσικά 
και στο χωριό μας. Υπήρχαν χωριανοί που πήγαιναν 
αδιαλείπτως, κάθε χρόνο, την ημέρα της γιορτής της, 
στην Ιερά Μονή της Παναγίας Προυσιώτισσας για να 
προσκυνήσουν στην χάρη της ή για να ξεπληρώσουν 
κάποιο τάμα.

Θυμάμαι ότι πρωτοπόρος ήταν πάντα ο Μπάρμπα 
Νίκος ο Καλλιαντέρης. Πολλές φορές είχε πάει, όπως 
μου είπε σε σχετική συζήτηση και ο Μήτσος ο Μαρα-
γδούλης. Επίσης όπως μου είπε ο Γιάννης Καρτέρης η 
μάνα του, η Κυρά Σοφία, είχε ταχθεί να πάει σε όλη τη 
διαδρομή των δύο ημερών ξυπόλυτη όπως και πράγ-
ματι πήγε στην Χάρη της.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το ταξίδι Τερψιθέα Πρου-
σός διαρκούσε δύο ημέρες με τα πόδια να πάει και 
δύο ημέρες να γυρίσει. Έκαναν στάση και διανυκτέρευ-
αν, στην ύπαιθρο φυσικά, κάπου κοντά στον Πλάτανο 
Ναυπακτίας και την επομένη συνέχιζαν για να φθά-
σουν στην Μονή.

Πριν παραθέσω στην συνέχεια ορισμένα ιστορικά 
στοιχεία και θρύλους για την ιστορική Μονή θα ανα-
φερθώ στην προσωπική μου περίπτωση που με πολλή 
συγκίνηση θυμάμαι πάντα.

Σε ηλικία οκτώ περίπου ετών αρρώστησα από 
«εντερικά». Ήταν η ασθένεια της εποχής και δεδομέ-
νου ότι δεν είχαν ανακαλυφθεί τα σημερινά αντιβιοτικά 
φάρμακα υπήρξε αιτία θανάτου για πολλά παιδιά. Είχα 
φθάσει στο τελευταίο στάδιο εξαντλήσεως και ήταν 
πλέον άμεσος ο κίνδυνος θανάτου μου. Ο θείος μου 
Γιατρός Μητσόπουλος συνεννοήθηκε με Γιατρό της 
Πάτρας να στείλει κάποιο φάρμακο. Πώς θα έφτανε 
όμως εγκαίρως στο χωριό το φάρμακο. Εστάλη με το 
καΐκι της γραμμής από την Πάτρα στην Ναύπακτο και 
πήγε, δώδεκα ώρες με τα πόδια για να πάει και δώδεκα 
ώρες για να γυρίσει, ο Μπάρμπα Γρηγόρης Ηλιόπουλος 
και έφερε το φάρμακο στο χωριό.

Στην απόγνωσή της, η μακαρίτισσα η μάνα μου, με 
έταξε στην Παναγία Προυσιώτισσα, να γίνω καλά και 
όταν μεγαλώσω να πάω στη χάρη της δύο τενεκέδες 
λάδι, λαμπάδες κ.λ.π.

Τα χρόνια περνούσαν και η μάνα μου μου υπενθύ-
μιζε, συνεχώς και φορτικά, ότι δεν έχω εκπληρώσει το 
τάμα. Το εκπλήρωσα, μάλλον αδικαιολόγητα οφείλω να 
ομολογήσω, σε ηλικία σαράντα περίπου ετών και έκτο-
τε έχω πολλές φορές επισκεφθεί, πάντα με συγκίνηση 
τη Μονή.

Στην συνέχεια παραθέτω ιστορικά στοιχεία και 
θρύλους να οποία, οφείλω να ομολογήσω, ότι τα πε-

Παναγία η Προυσιώτισσα
Η Κυρά της Ρούμελης

Γράφει ο Αριστείδης Κίμ. Βλάχος

ρισσότερα τα πήρα και τα 
πρόσθεσα στα δικά μου, 
από σχετικό άρθρο, σε νεα-
νικό περιοδικό, της Δασκά-
λας Κατερίνας Μιχαήλ, την 
οποία, χωρίς να τη γνωρίζω 
προσωπικά, την ευχαριστώ 
που μου έδωσε την ώθηση, 
να πραγματοποιήσω κάτι 
που από καιρό λογάριαζα, 
να αναφερθώ στην ιστορική 
Ιερά Μονή και την Θαυμα-
τουργό εικόνα της «Παναγί-
ας της Προυσιώτισσας».

Η Μονή ευρίσκεται με-
ταξύ των βουνών Χελιδόνα, 
Καλιακούδα και της ελα-
τόφυτης οροσειράς του 
Τυμφρηστού και σήμερα 
δύναται να την επισκεφθεί, 
όποιος το επιθυμεί, είτε μέσω Καρπενησίου από το 
οποίο απέχει 35 χιλιόμετρα, είτε μέσω Θέρμου.

Οφείλει το όνομά της στη θαυματουργή εικόνα της 
«Παναγίας της Προυσιώτισσας», που κατάγεται από την 
Προύσα της Μικράς Ασίας. Σύμφωνα με την παράδοση, 
την περίοδο της Εικονομαχίας, στα χρόνια του αυτοκρά-
τορα Θεόφιλου, η εικόνα βρισκόταν σε ναό της Πρού-
σας. Στην προσπάθειά του, λοιπόν, να την γλιτώσει από το 
αυτοκρατορικό διάταγμα καταστροφής όλων των ιερών 
εικόνων, ένα αρχοντόπουλο τη μετέφερε στα μέρη της 
Ελλάδας, όπου όμως και την έχασε κατά περίεργο τρόπο.

Η εικόνα εντοπίστηκε στη σημερινή τοποθεσία του 
μοναστηριού λίγο καιρό αργότερα από βοσκούς της 
περιοχής, οι οποίοι είχαν παρατηρήσει έναν φωτεινό 
στύλο, που ξεκινούσε από τη θέση της εικόνας και χα-
νόταν ψηλά στον ουρανό. Χρειάστηκε να ανοίξουν μο-
νοπάτια και να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες, λόγω 
του δυσπρόσιτου της περιοχής, μέχρι να καταφέρουν 
να προσεγγίσουν τη σπηλιά την οποία η Παναγία είχε 
επιλέξει για καταφύγιο. Λέγεται, μάλιστα, πως το νεαρό 
αρχοντόπουλο που είχε μεταφέρει την εικόνα από την 
Προύσα, αφού την αναγνώρισε και την προσκύνησε 
με δέος, αποφάσισε να μείνει ισόβια στον τόπο που η 
Παναγία είχε υποδείξει. Εκάρη, λοιπόν, πρώτος μοναχός 
στη Χάρη της με το όνομα Διονύσιος. Αργότερα, η σπη-
λιά στην οποία βρέθηκε η εικόνα διαμορφώθηκε σε να-
ΐδριο, μέσα στο οποίο φυλάσσεται ακόμη και σήμερα.

Η Ιερά Μονή απετέλεσε έκτοτε πόλο έλξης για 
τους πιστούς από κάθε γωνιά της Ελλάδος. Ειδικότερα, 
μάλιστα, κατά την περίοδο της ελληνικής επανάστασης 
του 1821 υπήρχε εκεί μεγάλη μοναστική κοινότητα, η 
οποία λειτούργησε ακόμη και σχολείο. 

Πολλοί ήταν και οι αγωνιστές πού βρήκαν καταφύ-
γιο στην αγκαλιά της Παναγίας στην απόκρημνη αυτή 
γωνιά της ελληνικής γης, όπως ο Λάμπρος Κατσώνης, 
ο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Μάρκος Μπότσαρης. 
Διασώζει δε η παράδοση την πληροφορία ότι ο κορυ-
φαίος οπλαρχηγός της Επανάστασης, Γεώργιος Καραϊ-
σκάκης, δώρησε το ασημένιο κάλυμμα της εικόνας, σε 
ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την Παναγία, για τη θερα-
πεία του, κατά την παραμονή του στο μοναστήρι, από 
τη θέρμη που τον ταλαιπωρούσε. 

Μετά την απελευθέρωση, η Μονή περιέπεσε σε 
παρακμή, από την οποία ανέλαβε να την ανορθώσει ο 
αγιορείτης πνευματικός Κύριλλος Καστανοφύλλης.

Αρκετά χρόνια αργότερα, μεγάλο μέρος τής Μονής 
κάηκε από πυρπόληση των Γερμανών στις 16 Αυγού-
στου του 1944. Καταστράφηκαν πολλά κειμήλια, σκεύη, 
χειρόγραφα και βιβλία, ευτυχώς όμως όχι και η πολύ-
τιμη εικόνα της Παναγίας, η οποία είχε τοποθετηθεί 
σε κρύπτη. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο, ο ηγούμενος 
της Μονής ξεκίνησε εκ νέου την ανοικοδόμησή της, η 
οποία συνεχίστηκε και στη δεκαετία του 1970 από τον 
τότε ηγούμενο της Μονής και μετέπειτα ηγούμενο της 
Ι. Μ. Δοχειαρίου του Αγίου Όρους, Γρηγόριο.

Ο σημερινός προσκυνητής, μετά από μία σχετικά 
δύσκολη, άλλα σε πολλά σημεία μαγευτική διαδρομή, 
φτάνει στο Μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισ-
σας. Έξω από τη Μονή υπάρχουν δύο κάστρα, αριστε-
ρά και δεξιά, «οι πύργοι του Καραϊσκάκη». Υπάρχει, επί-
σης, εκκλησάκι των Αγίων Πάντων, ενώ σώζεται και το 
κτίριο όπου στεγάστηκε επί Τουρκοκρατίας ή «Σχολή 
Ελληνικών Γραμμάτων» που λειτούργησε στη Μονή. 

Το Καθολικό της Μονής, ένας σταυροειδής ναός με 
τρούλο, τιμάται στην Παναγία Προυσιώτισσα και πα-
νηγυρίζει στις 23 Αυγούστου με κάθε λαμπρότητα. Η 
σημερινή αγιογράφηση του ναού χρονολογείται περί-
που στα 1785. Στα δυτικά του ναού σώζεται κρύπτη, 
διαμορφωμένη σε παρεκκλήσιο, όπου φυλάσσεται και 
ή ιερή εικόνα της Παναγίας. Στο Μοναστήρι λειτουργεί 
αξιόλογο μουσείο με ποικίλα εκθέματα, όπως εικόνες 
του 15ου και 16ου αιώνος, Ιερά σκεύη και άμφια, χει-
ρόγραφους κώδικες, τυπογραφημένα βιβλία, καθώς και 
μέρος του οπλισμού του Καραϊσκάκη.

Κατά τα χρόνια λειτουργίας της Μονής, καταγράφη-
κε πλήθος θαυμάτων πού αποδίδονται στην Παναγία 
την Προυσιώτισσα. Σώζεται το περιστατικό της τιμω-
ρίας του Γερμανού αξιωματικού, που, αφού κατέκαψε 
τα κτίρια της Μονής, στράφηκε επίμονα εναντίον του 
ναού. Τότε ένα δυνατό χτύπημα τον έριξε στο πλακό-
στρωτο και με τον τρόπο αυτό το χέρι της Παναγίας 
διεφύλαξε ακέραιο και αβλαβή τον οίκο της.

Σύμφωνα με άλλη διήγηση, κατά τη διάρκεια του 
εμφυλίου πολέμου, τα χωριά της Ευρυτανίας και της 
ορεινής Ναυπακτίας ερημώθηκαν, όταν οι κάτοικοί 
τους προσέφυγαν για ασφάλεια σε άλλα μέρη της ‘Ελ-
λάδος. Τότε, κάποιοι αξιωματικοί και στρατιώτες της 
ενάτης μεραρχίας, πού είχε αναλάβει τις εκκαθαριστι-
κές επιχειρήσεις στην περιοχή, έφτασαν στη Μονή και 
μπήκαν στην εκκλησία να προσκυνήσουν.

Με έκπληξή τους αντίκρυσαν μπροστά στο τέμπλο 
ένα καντήλι αναμμένο και μια καλόγρια γονατιστή. Θέ-
λησαν να μάθουν πώς ζει εκεί μόνη της και συντηρείται 
και εκείνη σεμνά και ταπεινά τους απάντησε: «Για τη 
δική μου ζωή δεν χρειάζονται φαγητό και ψωμί. Μου 
αρκεί που έχω το καντήλι μου αναμμένο».

Σε συνάντηση των αξιωματικών αργότερα με τον 
Επίσκοπο Ναυπακτίας και Ευρυτανίας, Χριστόφορο, 
η υπόθεση φωτίστηκε, καθώς σε εικόνα πού εκείνος 
τους υπέδειξε, αναγνώρισαν στο πρόσωπο της Θεο-
μήτορος τη μοναχή πού είχαν συναντήσει στο εκκλη-
σάκι της σπηλιάς, στο έρημο μοναστήρι του Προυσού.

Αναρίθμητες οι μαρτυρίες της θαυματουργικής 
επέμβασης της Παναγίας, απ’ άκρη σ’ άκρη της Ελλά-
δας ανά τους αιώνες. Με όποιο προσωνύμιο και αν την 
τιμούν και την προσκυνούν οι πιστοί, η Υπεραγία Θε-
οτόκος, η Υπέρμαχος Στρατηγός παραμένει «το φυλα-
κτήριον πάντων και χαράκωμα, και κραταίωμα και ιερόν 
καταφύγιον».
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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

Στην προτελευταία έκδοση του περιοδικού «Επαγγελματικός 
και Τουριστικός Οδηγός Ναυπακτίας» ο εκδότης  Κος Μελί-

στας Νίκος, ακολουθώντας την τακτική των άλλων τοπικών εντύ-
πων, κατέταξε την Τερψιθέα και τους επαγγελματίες της, στους 
αγνοούμενους.

Ο Νίκος Θαν. Τσαντίλης εκπροσωπώντας τον Σύλλογο, του 
τηλεφώνησε και διαμαρτυρήθηκε για την απαράδεκτη αντιμετώ-
πιση της Τερψιθέας. 

Ο εκδότης δικαιολογήθηκε ότι άντλησε τα στοιχεία από το 
διαδίκτυο, όπου δεν υπήρχαν στοιχεία για την Τερψιθέα. Έγραψε 
όμως (στη συνέχεια θα δείτε που) τα στοιχεία των επαγγελματι-
ών, υποσχόμενος πως θα τα καταχωρήσει στην επόμενη έκδοση. 
Όμως και στην επόμενη έκδοση τον Απρίλη του 2014, κάποιος 
φακίρης εξαφάνισε πάλι την Τερψιθέα.

Αγανακτισμένος ο Πρόεδρος της Κοινότητας, Θανάσης 
Κουρμούσης, τηλεφώνησε στον εκδότη, διαμαρτυρόμενος πολύ 
έντονα, λέγοντας ανάμεσα στ’ άλλα, ότι δεν μπορεί να αγνοεί το 
πολυπληθέστερο χωριό της Αποδοτίας, με ξενοδοχείο και μα-
γαζιά που λειτουργούν αδιάκοπα όλες τις μέρες του χρόνου και 
να καταχωρεί ακατοίκητα χωριά, ολόκλειστα μαγαζιά και πεθαμέ-
νους μαγαζάτορες. 

Οεκδότης χωρίς να δώσει πειστική εξήγηση, ξαναϋποσχέθηκε 
ότι στην επόμενη έκδοση, τον φετεινό Ιούλη, θα μας δικαιώσει.

Δεν πιστεύουμε ούτε στην άμεση επανέκδοση του εντύπου, 
ούτε στην αποκατάσταση της αδικίας. Η ζηλοφθονία είναι βαμ-
μένη με αξεθώριαστα χρώματα, γι’ αυτό ας αρκεστούμε στο νό-
ημα της παροιμίας «κάλλιο να σε ζηλοφθονούν παρά να σε λυ-
πούνται».

Βαγγέλης Πετρόπουλος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ Sydney 18-4-2014

Μια ωραία βραδιά ύπνου
στο Ξενοδοχείο της Τερψιθέας

Αρχές του Αυγούστου 2013, πρώτο Σαββατοκύριακο του 
μήνα, ανέβηκα στην Τερψιθέα, προκειμένου να επισκεφθώ 

και να προσκυνήσω τον Άγιο Νικόλαο και μετά το ιερό Κοι-
μητήριο της Τερψιθέας. Εκεί κοιμούνται τα μέλη της πατρικής 
οικογένειας. Εξ ίσου με τον ίδιο σεβασμό να προσκυνήσω και 
όλους τους νεκρούς που κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Το 
ξενοδοχείο μου πρόσφερε μια γαλήνια βραδιά ύπνου, ξεκούρα-
ση και αυτοσυγκέντρωση στην αστραπιαία χρονική αναπόληση 
από το παρελθόν, μέχρι αυτή τη στιγμή στο παρόν. Αυτό το 
οικοδόμημα είναι ένας σημαντικός βιοποριστικός και κοινωνι-
κοοικονομικός παράγοντας για το χωριό μας· συνάμα και μα-
γνητικός πόλος έλξης της Τερψιθέας για όλες τις εποχές.

Ο Τερψιθεάτης είναι δεμένος με τον ομφάλιο λώρο του, στο 
χωριό του· τηρεί πιστά τις παραδόσεις του, εξ ίσου και τις κοι-
νωνικές του υποχρεώσεις. Το χωριό αποτελεί σημαντικό στοι-
χείο αναφοράς για το αντάμωμα με τους συγχωριανούς, που 
έζησαν στον ίδιο χώρο και περιβάλλον. Η γεωγραφική τοποθε-
σία της Τερψιθέας είναι εξαιρετική και η φυσική ομορφιά της 
είναι καταπληκτική, όλες τις εποχές του χρόνου.

Εγώ συγχαίρω όλους αυτούς που εργάστηκαν για την ανά-
πτυξη του χωριού μας, σε όλους τους τομείς. Ευχαριστώ τον 
Κύριο Βασίλη Κονιδάρη και τους συνεργάτες του για όλες τις 
εξυπηρετήσεις που μού πρόσφεραν το καλοκαίρι του 2013. Βα-
σίλη σας εύχομαι υγεία και δύναμη! Χρόνια πολλά και Χριστός 
Ανέστη! Γειά σας από το Sydney.

Γεώργιος

Εάν είναι δυνατόν και μου επιτρέπετε, θέλω να κάνω και ένα 
ιδιαίτερο σχόλιο για το Λαογραφικό Μουσείο που απόκτησε 

το χωριό μας. Είναι αξιόλογο επίτευγμα, είναι η πηγή της πολιτι-
στικής δημιουργίας άλλων εποχών· με έργα λαογραφικής τέχνης, 
με ιστορικές μνήμες και παραδόσεις του λαού και του τόπου 
μας. Το καθένα απ’ αυτά τα εκθέματα μας θυμίζει τις ζωτικές 
εργασίες, που έχει προσφέρει στα δύσκολα χρόνια που ζήσαμε 
εμείς, οι γονείς μας και οι πρόγονοί μας. Αυτά είναι τα επιστημο-
νικά λείψανα του τόπου μας, με αυτά μεγαλώσαμε σε ένα κόσμο 
γεμάτο ανθρωπιά και ηθικό τρόπο σκέψης. Συνεπώς το Λαογρα-
φικό Μουσείο της Τερψιθέας είναι μαγνήτης για τον επισκέπτη, 
είναι ο καθρέπτης του χωριού μας. Ο επισκέπτης έχει πολλά να 
διδαχτεί κάνοντας το ταξίδι του στην Τερψιθέα. Συγχαίρω όλους 
τους ενάρετους ανθρώπους, πρωτεργάτες και κοινωνικούς φο-
ρείς, που συμμετείχαν στη δημιουργία του Λαογραφικού Μου-
σείου στην Τερψιθέα· τους εύχομαι υγεία και δύναμη στο σημα-
ντικό έργο που επιτελούν. Χάρις σε αυτούς τώρα στεγάζεται, ότι 
μας απέμεινε, από αυτά που μας κληροδότησαν οι γονείς μας.

Εύχομαι σε όλους γενικά χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, υγεία 
και δύναμη αλλά και αντοχή για την αντιμετώπιση της παγκο-
σμιοποίησης, που παρακινεί στην κατεδάφιση των ελληνικών θε-
σμών... Ο Θεός βοηθός!

 Με φιλικούς πατριωτικούς χαιρετισμούς
σας χαιρετώ από το Sydney 

Γεώργιος Ανδρέου Σαλούρος

Κυλώ αστείρευτο νερό
Τραβώ το κάθε βλέμμα
Μαηρέμα με φωνάζουνε
Με γράφουν Μέγα Ρέμα. 

Αργοκυλάω τα νερά
Γλυκόηχα, γαλήνια
Και στο ξωμάχο, στο ζευγά,
Μιλάω με σαφήνεια.

Μη μου θυμώνεις τσέλιγκα
Δε σβήνω τις ελπίδες
Που παίρνω τα γιοφύρια σου
Στις βροχοκαταιγίδες

Θα πρέπει τα γιοφύρια σου
Ψηλότερα να χτίζεις
Ούτε και εγώ να τα χαλώ
Και συ να μη με βρίζεις

Κι αν δεν περνάς αντικρυνά
Μη βιάζεσαι να φτάσεις
Θα κατακάτσουν τα νερά
Και τότε θα περάσεις

Αγρότη μη βαρυγκωμάς
Που σου χαλώ τη δέση
Χωρίς εμένα ο καρπός
Για σκέψου πώς θα δέσει;

Και σύ λοτόμε τρύγα με
Χωρίς να πάθω νίλα
Να ξαναβρείς τον ίσκιο μου
Να ξαναβρείς και ξύλα.

Τριγύρω τόσα ρέματα
Με τα μουρμουρητά τους,
Σε μένα καταλήγουνε
Και χάνουν το’ όνομά τους

Κι εγώ τα στέλνω τα νερά
Όλα μαζί αράδα
Να πάνε να ποτίσουνε
Την εύφορη κοιλάδα,

Είμαι το μεγαλύτερο
Αυτό δεν είναι ψέμα
Και δίκαια με είπανε
Οι ντόπιοι Μέγα Ρέμα.

Βαγγέλης  Πετρόπουλος

ΤΟ  ΠΙΟ    ΜΕΓΑΛΟ    ΡΕΜΑ



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ12 ¨φωνές και ψίθυροι¨

ΦΩΤΟ
ΚΟΥΙΖ

Χορός μεγάλος γίνεται. Πότε που και ποιοι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: Το γλέντι είναι το γαμήλιο 
του Ιω. Χαραλαμπόπουλου το 1938, έξω από το σπίτι του. Το χορό 
σέρνει η Βασιλική Κ. Μακρή (Μακρίνα), ακολουθεί ο γαμπρός Ιω. 

Χαραλαμπόπουλος και η νύφη Λάμπρω Λ. Παπαλιβερίου. Ψηλά στο δρόμο παρακολου-
θεί ο Σπ. Σαλούρος και στο κλαρίνο πρωταγωνιστεί ο Χρ. Μούρτος. Τους άλλους δεν τους 
ξέρουμε. Περιμένουμε ακόμα εθελοντές ή ρουφιάνους να μας τους μαρτυρήσουν. 

Την 4η Απριλίου 2014 ο συμπατριώτης μας κος Μιχάλης Τσαναής ανα-
κηρύχθηκε Τακτικό Μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος 

(Α.ΑΚ.Ε.).
Έγινε τελετή στις 9 Μαΐου 2014 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αερ. 

Ακαδημίας στην διεύθυνση Λυκούργου 9, όπου του επιδόθηκε τιμ. Δίπλωμα 
και το Σήμα της Α.ΑΚ.Ε. Ο κος Τσαναής στην αντιφώνησή του ευχαρίστησε 
τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. και υποσχέθηκε να βοηθήσει στην επί-
τευξη του σκοπού λειτουργίας της Α.ΑΚ.Ε. Κατόπιν ακολούθησε δεξίωση.

Πρόσφατα η εφημερίδα ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ (τευχ. 81, Ιούνιος 2014)  
όργανο της Α.ΑΚ.Ε. δημοσίευσε τα νέα μέλη της και παρέθεσε το βιογρα-
φικό που ακολουθεί.

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΝΑΗΣ
Πρ. Προϊστ. Εργοστ. Α/Κ 

Γεννήθηκε το 1944 στην Tερψιθέα Ναυπακτίας και 
είναι πρ. Προϊστ. Υποδιεύθυνσης Επιθεώρησης Εργο-
στασίου Α/Κ και Δ/νσης Ποιοτικού Ελέγχου. 

Κάτοχος πτυχίου Σιβιτανιδείου σχολής (Ηλεκτρο-
λόγου-Μηχανικού), Air University (USA) Electrical 
generators, motors and servomehanisms και Aircraft 
and Missile electrical mechanic. Γνωρίζει Αγγλικά. 

 Παρακολούθησε προγράμματα μμετεκπαίδευσης 
και ήταν καθηγητής τεχνολογικών μαθημάτων και ερ-
γαστηρίων στη Σχολή Μαθητείας 202 ΚΕΑ και ΟΑΕΔ επί 12ετία και στα 
τμήματα Εργοδηγών Ηλεκτρολόγων και Ψυκτικών μηχανημάτων της Σιβιτα-
νιδείου επί 8ετία. 

Από τετραετίας είναι Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Συ-
νταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων Π.Α. 

Εμείς προσθέτουμε ότι ο κος Μιχάλης διετέλεσε ενεργό μέλος του Συλ-
λόγου Τερψιθεατών και εκπροσωπεί πιστά αυτόν στην Ο.ΣΥ.Ν. και στην 
ΠΑΝ.ΣΥ. επί σειράν ετών.

Τέλος συγχαίρουμε τον κο Μιχάλη Τσαναή και του ευχόμαστε τα καλύ-
τερα γι αυτόν και την οικογένειά του.

Στο χωριό μπορεί να μην έχουμε καλαμπόκια,
αλλά ασβούς έχουμε πολλούς!

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

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΗ


