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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
Από το πρώτο τεύχος της έγχρωμης πλέον εφημερίδας μας το σύνθημα ήταν 

ένα: 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!
Πίσω από αυτή τη λέξη 

κρύβεται η επιτυχία του 
Συλλόγου μας.

Συνάμα αποτελεί και το 
κλειδί για την μελλοντική 
του πορεία!

Κανείς δεν φαντάζο
νταν πριν λίγα χρόνια την 
τρικυμία των ημερών μας 
και τον αγώνα επιβίωσης 
που θα ακολουθούσε.

Λίγοι ίσως πίστευαν 
τότε ότι θα συνεχίσουν να υφίστανται και κάποιοι σύλλογοι και άλλες  παρόμοιες 
«σαχλαμάρες».

Και όμως διεψεύσθησαν! 
Οι Τερψιθιώτες στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν το Σύλλογο και αυτός με 

τη σειρά του συνεχίζει το έργο του.
Έχουμε φθάσει όμως αγαπητοί συμπατριώτες σε ένα κομβικό σημείο όπου 

κάθε βοήθεια είναι ιδιαίτερα πολύτιμη και προ πάντων η ετήσια συμμετοχή του 
καθενός μας σαν μέλος και σε συνδρομή για την εφημερίδα μας!

Ιδιαίτερα για την τελευταία  αποσπάμε συνεχώς συγχαρητήρια για την επιμελή 
έκδοση, αλλά ότι καλό κοστίζει όπως σοφά λέει και ο λαός μας.

Παρακαλούμε λοιπόν να είμαστε όλοι συνεπείς στην οικονομική μας  
συνδρομή!

Επιπλέον σας περιμένουμε ΣΕ ΟΛΕΣ τις χειμερινές μας εκδηλώσεις.
Να μην λείψει κανείς!
Παρακαλούμε επιπλέον για όποια χορηγία μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει για 

την λαχειοφόρο της συνεστίασης.
Στο σημείο αυτό να ευ

χαριστήσουμε ιδιαίτερα και 
αυτούς που βοήθησαν σαν 
χορηγοί στα  Ξεφλουδίσια. 

Τον Κων/νο Αν. Μακρή για 
την προσφορά που εξασφά
λισε από την Cosmote, τον 
Αθανάσιο Ν.Τσαντίλη για την 
προσφορά που εξασφάλισε 
από την Vodafone, τον Βασί
λειο Χ.Βελέντζα για την προ
σφορά του ασφαλιστη ρίου 
συμβολαίου, της Εθνικής 

Ασφαλιστικής, τον Ανδρέα Γκούρη για το κατσικάκι, τον αγαπημένο μας Θεόφιλο 
για τα χειροποίητα  έργα του και τα μικρά Χάρη και Αγγελική Γ. Λιακώνη για τα 
επίσης όμορφα βραχιολάκια    που έφτιαξαν και διέθεσαν υπέρ του Συλλόγου μας.

Πραγματικά τέτοιες ενέργειες μας συγκινούν βαθύτατα και μας ενισχύουν να 
συνεχίζουμε τον ανιδιοτελή σκοπό μας.

Τα έργα στο χωριό συνεχίζονται, οι εκδηλώσεις μας το ίδιο, η εφημερίδα μας 
κυρίαρχη στο χώρο της έκδοσης, η αναγνώριση της δυναμικής του χωριού μας 
καθολική, συνεχίζουμε όλοι μαζί!

Το Δ.Σ του Συλλόγου Τερψιθεατών Ναυπακτίας.

ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Το παράδειγμα της προ

σφοράς της μηνιαίας απο
ζημίωσής του στον Δήμο 
Ναυπακτίας ακολούθησε 
και ο αξιότιμος Ιωάννης 
Ράπτης, αντιδήμαρχος, επι
κεφαλής της Διευθύνσεως 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Κοινωνικών Υποθέσε
ων. Οι αξιέπαινες ενέργειες 

του Δημάρχου κου Παναγιώτη Λουκόπουλου και 
του Αντιδημάρχου κου Ιωάννη Ράπτη, εκτός από 
τον ηθικό συμβολισμό τους, δίνουν μια κάποια οι
κονομική ενίσχυση στον προϋπολογισμό του Δή
μου Ναυπακτίας. Υποκλινόμαστε στη χειρονομία 
τους. Τέτοιους άνδρες χρειαζόμαστε για την δια
χείριση των κοινών. 

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Η κοπή της πίτας του 
Συλλόγου Τερψιθεα
τών για το νέο έτος 
2015, θα γίνει την Κυ-
ριακή 18 Ιανουαρίου 
2015, ώρα 10.00, στα 
γραφεία του Συλλό
γου, Γλάδστωνος 10, 
4ος όροφος, Αθήνα. 

Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η συνεστίαση του Συλλόγου θα γίνει το  Σάββατο 
31 Ιανουαρίου 2015, στο κέντρο «Λιθαρίτσια», 
Γούναρη 42 Άνω Ελληνικό. Με τιμές …κρίσης θα 
απολαύσετε ένα πλούσιο εκλεκτό μενού με εξέ
χουσα συνοδεία εκλεκτής λαϊκής ορχήστρας. Απα
ραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία όλων, μετά 
γνωστών και φίλων.  

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

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ 
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2015

Ανδρέας Γκούρης 
χορηγός

Κώστας Αν. Μακρής 
χορηγός

Θάνος Ν. Τσαντίλης 
χορηγός

Βασίλης Χαρ. Βελέντζας 
χορηγός

Η προσφορά του Θεόφιλου

Οι μικροί, μεγάλοι χορηγοί 
Χάρης και Αγγελική Γ. Λιακώνη
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➢ Άλλη μια δυσσάρεστη είδηση από την Αμερική. Αιφνίδια έφυγε από τη 
ζωή σε ηλικία 53 ετών ο David Chris Papastavrou στο Avalon New Jersey. Η 
μοίρα χτύπησε ανελέητα αυτή την οικογένεια. Πάνω από 30 χρόνια πέρα-
σαν που σκοτώθηκε με κρισκράφτ ο αδελφός του David, ο Steven (Σταύ-
ρος). Πρίν μερικά χρόνια σκοτώθηκε από παραπάτημα στην Πανεπιστημί-
ου ο πατέρας Χρήστος Στ. Παπασταύρου, που είχε έλθει επίσκεψη στην 
Ελλάδα. Τώρα τρίτωσε το κακό με την απώλεια του David. 

Παλιό μου Σχολείο

Της Τερψιθέας καμάρι

Όνειρό μου γλυκό

Της ψυχής θυμητάρι

Εσύ που γέμιζες φώτα

Των παιδιών τα σκότη

Δεν φωτίζεις σαν πρώτα

Της Τερψιθέας τη νιότη.

Τους τοίχους κοσμούν

Φωτογραφίες προγόνων

Αναλοίωτες μορφές

Από τα βάθη των αιώνων.

Στον καφενέ του Μαραγδούλη, με λατρεία
ρίγος με πιάνει όταν δίπλα του περνώ,
τον καφενέ, με του χωριού την ιστορία,
τώρα τον βλέπω κλειδωμένο και πονώ.

Του ταξιδιώτη, πάντα ήτανε το στέκι,
τώρα θωρεί τα σωθικά του τα βουβά,
δεν τον τραβά ο καφενές που ’ναι παρέκει,
πατάει γκάζι και το δρόμο του τραβά.

Και η βεράντα, μέγα σύμβολο της θέας.
εκεί το βλέμμα σου, τραβούσε ο Χελμός,
εκεί χτυπούσε η καρδιά της Τερψιθέας
εκεί δονούσε του χωριού μας ο παλμός.

Η Τερψιθέα, σαν παιδάκι δίχως μάνα,
ή σαν τη μάνα που της στέρησαν το γυιο,
τώρα θυμίζει εκκλησιά χωρίς καμπάνα,
τώρα ταυτότητα δεν έχει το χωριό.

Τώρα ο Μήτσος καλοκαίρια και χειμώνες
δεν μας σερβίρει καφεδάκια και γλυκά,
τώρα δε βλέπεις τραπεζάκια με θαμώνες
μόνο αράχνες να υφαίνουνε λευκά.

Με το αγιόκλημα απάνω στα δοκάρια
δροσιά γευόταν ο φραγκάτος κι ο φτωχός 
τώρα στην άσφαλτο μαζεύουν τα ποδάρια
μη τα πατήσει απ’ τ’ αμάξι ο τροχός.

Τον καφενέ του Μαραγδούλη θέλω πάντα
να ξαναδώ όπως και πρώτα ανοιχτό
το καφεδάκι μου να πίνω στη βεράντα
τα Παλιοξάρια και τα δάση να κοιτώ.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – 
ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ο ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΝΕΣ

Το μπισίκι που νανούριζε 

Η βάβα τα εγγόνια

Ευλαβικά στέκεις μπροστά

Σου θυμίζει περασμένα χρόνια.

Να μαθαίνουν οι νέοι

Να θυμούνται οι παλιοί

Πράγματα που δεν σβήνουν

Όσο κι αν περνούν οι καιροί.

Της Τερψιθέας στολίδι

Θα είναι το μουσείο

Να θυμίζει στις γενιές

Των προγόνων ήταν το Σχολείο.

Νίτσα Σαλούρου Τελιτζίδου

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

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¨

ΝΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Νέα δραστηριότητα του συγχωριανού μας Άγγελου Β. Τρίψια. 

Λειτουργεί πλέον την ταβέρνα- ψησταριά το «Σκαλιώτικο» στη 
Σκάλα Ναυπάκτου. 

Ευχόμαστε καλές δουλειές.
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Πολλοί άνθρωποι ανησυχούν ιδιαίτερα για τις πιθανές 
μολύνσεις που μπορεί να προέρχονται από μικρό-

βια μέσα στο σπίτι όπως στις επιφάνειες της τουαλέτας, 
...αλλά η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική και σίγουρα 
απρόσμενη.

Η τουαλέτα είναι τελικά ένα από τα ασφαλέστερα ση-
μεία σε ένα σπίτι από πλευράς μικροβίων, επειδή ακριβώς 
η κοινή πεποίθηση πως είναι πολύ επικίνδυνος χώρος 
κάνει τους ανθρώπους να την καθαρίζουν πολύ πιο συχνά 
και πολύ πιο επιμελώς από άλλα σημεία και αντικείμενα 
του σπιτιού.

Τα αντικείμενα μέσα στο σπίτι,τα οποία πιθανότατα 
έχουν πολλαπλάσια μικρόβια από την λεκάνη της τουα-
λέτας είναι: 

 
Σφουγγάρια

Είναι το αντικείμενο 
που χρησιμοποιούμε για 
να καθαρίσουμε όλα τα 
υπόλοιπα σημεία του σπι-
τιού από τα μικρόβια και 
τις βρομιές, οπότε είναι 
λογικό πως εκεί παρα-
μένουν πολλά από αυτά, 
αφού το απλό ξέβγαλμα με το νερό δεν τα απομακρύνει. 
Ειδικοί εκτιμούν ότι τα σφουγγάρια είναι ο υπ’ αριθμόν 
ένα παράγοντας μόλυνσης από μικρόβια στο σπίτι. Κατά 
μέσο όρο σε κάθε σφουγγάρι «κρύβονται» 5 εκατομμύρια 
μικρόβια ανά τετραγωνικό εκατοστό. Αυτή είναι 250 χιλιά-
δες φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση μικροβίων από την 
λεκάνη της τουαλέτας!

 
Νιπτήρες

Όπως και τα σφουγγάρια, έτσι και οι νιπτήρες έχουν 
περισσότερα μικρόβια από οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια 
στο μπάνιο, συμπεριλαμβανομένης και της λεκάνης της 
τουαλέτας. Τα αποτελέσματα έρευνας που έκανε το 2011 
ο οργανισμός NSF International έδειξαν ότι το 45% των 
νιπτήρων είναι πηγές μόλυνσης του βακτηρίου της σαλ-
μονέλας και του E. coli. Τα ίδια βακτήρια βρέθηκαν και 
στο 32% των πάγκων στις κουζίνες και στο 18% των ξύ-
λων κοπής.

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

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΕΣΤΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ...

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•   Στις 11 Ιουλίου  2014, στο μαιευτήριο Γ.Ι.Ο. Πα-

τρών, η Εγλαντίνα σύζυγος Ανδρέα Γκουρή γέννησε 
ένα υγιέστατο αγοράκι.

•  Στις 27 Ιουλίου  2014 η Σταυρούλα Β. Τρίψια σύ-
ζυγος Β. Μουλά, στο Νοσοκομείο Ρίου γέννησε ένα 
υγιέστατο κοριτσάκι.

•  Στις 17 Σεπτεμβρίου 2014, στο μαιευτήριο Ιασώ, 
η Γιάννα Παπανικολάου- Κωτούλα και ο Θανάσης 
Κωτούλας (γένους Δήμητρας Αλ. Αγγελοπούλου) 
έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

 Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
•  Στις 28 Σεπτεμβρίου 2014, στον Ιερό Ναό Κοιμή-

σεως Θεοτόκου στην Πετρούπολη, ο Γεώργιος Θωμά 
Καλλιαμβάκος και η σύζυγός του Αντωνία βάπτισαν 
τα τρίδυμά τους και τα ονόμασαν Θωμά, Ιωάννα και 
Μαριλένα. Ο περιχαρής παππούς δεν μπορούσε να 
κρύψει την αγαλλίασή του, όταν μας τηλεφώνησε. 
-Θωμάς του Γεωργίου σαν και μένα! μας είπε. 

•   Στις 19 Οκτωβρίου 2014 ο Γιώργος Θεμ. Γκολιά 
και η Βασιλική Αρκά, βάπτισαν τον γιο τους στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργού 
και τον ονόμασαν Θεμιστοκλή. 

•   Στις 2 Νοεμβρίου 2014 στον Ιερό Ναό Τιμίου 
Σταυρού Παπάγου, ο Ευθύμιος Β. Σαλούρος και η σύ-

•   Στις 29 Νοεμβρίου 2014 απεβίωσε σε ηλικία 81 
ετών, η Άννα Οδ. Κοκκοτάκη, γένους Δ. Μαχά. Η νε-
κρώσιμη ακολουθία έγινε την 1 Δεκεμβρίου 2014 στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, όπου και ετάφη.

 Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
•   Στις 17 Αυγούστου 2014  ετελέσθη στον Ιερό 

Ναό Αγίου Μηνά Αίγινας το 40-ήμερο μνημόσυνο 
της Ευθυμίας Κοκκοτάκη συζύγου Νικ. Γ. Κοκκοτάκη.

•   Στις 11 Οκτωβρίου 2014 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό νεκροταφείου Αγίας Μαρίνας το 40-ήμερο μνη-
μόσυνο της Βασιλικής Ιω.Ανδρεοπούλου.

•   Επίσης στις 12 Οκτωβρίου 2014 ετελέσθη  και 
στον Καναδά  το 40-ήμερο μνημόσυνο της Βασιλικής 
Ιω. Ανδρεοπούλου.

•   Στις 15 Νοεμβρίου 2014 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Κηπούπολης το 40-ήμερο μνη-
μόσυνο της Χρυσούλας Χατζηστεργίου.

•    Στις 29 Νοεμβρίου 2014  ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Μονής Γοργοϋπηκόου (του μακαριστού πατρός 
Αρσενίου) στη Ναύπακτο το ετήσιο μνημόσυνο της 
Λαμπρινής Δ. Κορομπέλη γένους Δημ. Γκολιά.

•   Στις 30 Νοεμβρίου 2014 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, το 40-ήμερο μνημό-
συνο  του Παναγιώτη Θεμ. Τρίψια.

Η εφημερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο Θεός.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

ζυγός του Ξένη βάπτισαν τον γιό τους και τον ονόμα-
σαν Αλέξανδρο- Βλαδίμηρο.

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ
•   Στις 24 Μαΐου 2014 στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας 

στο Πόρτο Ράφτη ο Θανάσης Ευ. Κωτούλας (υιός της 
Δήμητρας Αλ. Αγγελοπούλου) παντρεύτηκε την Γιάννα 
Παπανικολάου του Περικλέους και της Χαρούλας.

Η εφημερίδα εύχεται να ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ
•   Στις 27 Οκτωβρίου 2014 απεβίωσε σε ηλικία 39 

ετών ο Παναγιώτης Θεμ. Τρίψιας. Η νεκρώσιμη ακολου-
θία ετελέσθη την επομένη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικο-
λάου Τερψιθέας, όπου και ετάφη. Η Τερψιθέα δάκρυσε 
για τον άδικο χαμό του Παναγιώτη.

•    Στις 3 Νοεμβρίου 2014 απεβίωσε ο Πέτρος Μουρ-
τίκας σύζυγος της Ιωάννας Απ. Τρίψια. Η νεκρώσιμη 
ακολουθία ετελέσθη την επομένη στον Ιερό Ναό Τιμίου 
Σταυρού στην Κάτω Αχαγιά, όπου έγινε και η ταφή. Συλ-
λυπούμαστε βαθύτατα τη χαροκαμένη μάννα και σύζυγο. 

•   Στις 9 Νοεμβρίου 2014 απεβίωσε στην Αθήνα, 
σε ηλικία 105 ετών, η Χρυσάνθη Αθ. Θανασέλλου. Η νε-
κρώσιμη ακολουθία έγινε την επομένη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, όπου και ετάφη. Είθε να 
αποκτήσετε τα χρόνια της.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ

 Ο Σπύρος Παν. Αυλόγητος πέρασε στο 
ΤΕΦΑΑ (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού) του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης.
 Η Σοφία Πίσπα του Δημητρίου και της 
Ελένης Τριψιάνου του γένους Γεωργίου Νικολά-
ου Τριψιάνου που γεννήθηκε στο Δίστρατο Κο-
νίτσης και ζει στα Ιωάννινα, πέρασε στο πανεπι-
στήμιο Ορεστιάδας στο τμήμα δασολογίας και 
διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων.
 Ο Ιωάννης Τσούμας, εγγονός της Μαρίας 
Τσούμα- Τρικαίου- Σκαλτσά, πέρασε στη Σχολή 
Εμποροπλοιάρχων στην Πρέβεζα.
 Στις 1.10.14 η Μαρία Κατιρτζίδου, κόρη της 
Λαμπρινής Τριψάνου και του Γεωργίου Κατιρ-
τζίδη, πήρε το πτυχίο της ισπανικής και γαλλι-
κής φιλολογίας. Συνεχίζει το μεταπτυχιακό στο 
πανεπιστήμιο του Πότσνταμ (Potsdam).
  Επίσης στις 1.10.14 ο Δημήτριος Κατιρ-
τζίδης, γιος της Λαμπρινής Τριψάνου και του 
Γεωργίου Κατιρτζίδη πέρασε στο πανεπιστήμιο 
του Βερολίνου στο τμήμα τουριστικές και ξενο-
δοχειακές επιχειρήσεις.

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

 Το κάτω μέρος στο εσωτερικό του πορτοφολιού
Δεν πάει εύ-

κολα το μυαλό σε 
αυτό, αλλά ανα-
ρωτηθείτε: πότε 
ήταν η τελευταία 
φορά που καθα-
ρίσατε διεξοδικά 
το  πορτοφόλ ι 
σας; Κάθε φορά 
που βάζουμε τα 
χέρια μας στο πορτοφόλι, μεταφέρουμε μέσα σε αυτό εκα-
τοντάδες μικροοργανισμούς που έχουμε στα χέρια μας 
και αντιστοίχως γεμίζουμε τα χέρια μας με μικρόβια τα 
οποία ζουν μέσα στο πορτοφόλι. Ακόμα και τα χαρτονομί-
σματα ή τα νομίσματα που υπάρχουν στο πορτοφόλι είναι 
γεμάτα μικρόβια από τα χιλιάδες χέρια που τα ακουμπούν 
προτού φτάσουν σε εμάς. Το ίδιο ισχύει και για τις γυναι-
κείες τσάντες.

 
Κεφαλές της ντουσιέρας (τηλέφωνο ντους)

Εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας του νερού που 
χρησιμοποιούμε κατά κανόνα όταν κάνουμε ντους, το 
εσωτερικό των κεφαλών της ντουζιέρας είναι ιδανικό ση-
μείο συγκέντρωσης μικροβίων, σε συνδυασμό και με την 
υγρασία που μένει μέσα σε αυτό σχεδόν μόνιμα. Έρευνα 
του πανεπιστημίου του Colorado-Boulder έδειξε ότι η 
κεφαλή της ντουσιέρας είναι 30% πιθανό να περιέχει το 
βακτήριο Mycobacterium avium, ένα παθογόνο που έχει 
αποδειχθεί ότι προκαλεί πνευμονικό οίδημα σε άτομα με 
ασθενές ανοσοποιητικό σύστημα.

 
Κινητά τηλέφωνα, πληκτρολόγια, τηλεχειριστήρια, 

διακόπτες, χερούλια στις πόρτες
Είναι γνωστό πως 

κάθε επιφάνεια που 
ακουμπάμε συχνά με 
τα χέρια έχει μεγα-
λύτερες πιθανότητες 
να είναι εστία μι-
κροβίων. Όλα αυτά 
τα αντικείμενα έρχο-

νται καθημερινά σε επαφή με 
πολλά χέρια (π.χ. στον χώρο 
εργασίας) ή τα ακουμπάμε 
εμείς πολλές φορές (π.χ. μέσα 
στο σπίτι μας). Υπολογίζεται 
ότι ένα τηλεχειριστήριο τηλε-
όρασης έχει 1.600 βακτήρια 
ανά τετραγωνικό μέτρο, όσα 

δηλαδή και η λεκάνη της του-
αλέτας, ενώ εκείνο ενός Η/Υ ή 
μιας κονσόλας παιχνιδιών έχει 
7.683 βακτήρια ανά τετραγω-
νικό μέτρο. Αντίστοιχες είναι οι 
συγκεντρώσεις μικροβίων και 
στα υπόλοιπα αντικείμενα αυ-
τής της κατηγορίας.
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Μέ ἀφορμή τή μεγάλη γιορτή τῶν Χριστουγέννων, πού πλησι-
άζει, θεώρησα καλό άντί γιά δικό μου ἄρθρο νά δημοσιεύσω 

στήν ἐφημερίδα τοῦ Χωρίου μας ἀποσπάσματα ἀπό ἕνα σπουδαίο 
ἄρθρο τοῦ τοῦ μακαριστοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου 
Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους π.Γεωργίου Καψάνη, πού εἶναι πάντα έπίκαι-
ρο. Γράφει λοιπόν ὁ π. Γεώργιος:

«Ὁ Ἅγιος Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, ὁ ὁποῖος διασώζει πολλὰ περι-
στατικὰ ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία τοῦ Κυρίου, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἡ 
ἑτοιμόγεννη ἁγία Παρθένος δὲν εὑρῆκε «τόπον ἐν τῷ καταλύματι», 
δηλαδὴ θέσι στὸ πανδοχεῖο, γιὰ νὰ γεννήση τὸν Κύριο (Λουκ. β΄, 7). 
Ἔτσι, ἐχρησιμοποίησε ὡς κατάλυμα τὸν σταῦλο τῶν ἀλόγων ζώων 
καὶ ὡς λίκνο τὴν φάτνη. Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐγεννήθη σὲ ἕνα τόπο 
ποὺ συμβόλιζε τὸν κόσμο μας, ποὺ ὅπως τότε, ἔτσι καὶ σήμερα ὄζει 
ἀπὸ τὴν ἀλογία τῶν παθῶν.

Ὁ Ἅγιος Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης γράφει στὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιό του ὅτι 
«ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (δηλαδή, ὁ Υἱός και 
Λόγος τοῦ Θεοῦ σαρκώθηκε καὶ ἔμεινε μεταξύ μας)  (Ἰω. α΄ 14), ἀλλὰ 
καὶ ὅτι «εἰς τὰ ἴδια ἦλθε καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον» (δηλαδή, 
στοὺς δικούς του ἦλθε ἀλλ’ οἱ δικοί του δὲν τὸν δέχτηκαν)  (Ἰω. α΄ 
11). Οἱ ταπεινοὶ ὅμως ἄνθρωποι ἐδέχθησαν τὸν Κύριο, ἐπίστευσαν σ᾽ 
Αὐτὸν καὶ ἔγιναν μαθηταί Του.

Μὲ πόνο διαπιστώνουμε ὅτι καὶ σήμερα ὁ Χριστὸς δὲν ἔχει τόπον 
ἐν τῷ καταλύματι τῆς ζωῆς μας καὶ ὅτι ἐνῶ ἔρχεται εἰς τὰ ἴδια, δηλαδὴ 
στὸν ἰδικό Του κόσμο, οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι δὲν τὸν θέλουν. «Ἴδια» 
δὲν εἶναι μόνον ὁ κόσμος Του, ἀλλὰ γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλλη-
νας κατὰ ἕνα ἰδιαίτερο τρόπο εἶναι καὶ ἡ εὐλογημένη πατρίδα μας, ἡ 
ὁποία κατὰ τὴν διάρκεια τῶν αἰώνων μετὰ τὴν ἔνσαρκο Οἰκονομία 
τοῦ Κυρίου, ἔχει ἰδιαίτερα εὐεργετηθῆ καὶ περιλαμφθῆ ἀπὸ τὸ φῶς 
τοῦ Χριστοῦ.

Πρέπει νὰ ἐρωτήσουμε τὸν ἑαυτό μας πρῶτα ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι 
τῆς Ἐκκλησίας, ἂν ὁ Κύριος εὑρίσκη κατάλυμα στὴν καρδιά μας καὶ 
ἂν ὅσοι πιστεύουμε σ᾽ Αὐτὸν ἀγωνιζώμεθα κατὰ τῆς φιλαυτίας μας, 
καθαριζώμεθα ἀπὸ τὰ πάθη μας καὶ προσφέρουμε τὸν ἑαυτό μας 
ὥστε νὰ εἶναι χωρητικὸς τῆς Χάριτός Του. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς δι-
δάσκει πῶς πρέπει νὰ ἀγωνιζώμεθα, ὥστε ὁ Χριστὸς νὰ κατοικῆ μό-
νιμα στὴν ὕπαρξί μας. Οἱ ἅγιοι Πατέρες, καὶ μάλιστα οἱ νηπτικοί, μᾶς 
παραδίδουν τὴν μέθοδο τῆς πνευματικῆς ἐργασίας, τὴν ὁποία πρέπει 
νὰ ἀσκοῦμε, γιὰ νὰ κατοικῆ μονίμως ὁ Χριστὸς μέσα μας.

Πονᾶμε γιατί στὸν κόσμο μας καὶ στὴν πατρίδα μας ὄχι μόνο δὲν 
γίνεται δεκτὸς ὁ Χριστὸς ὡς φιλοξενούμενός μας, ἀλλὰ καὶ γίνονται 
συστηματικὲς προσπάθειες νὰ ἐξορίζεται ἀπὸ τὴ ζωή μας καὶ κάποτε 
νὰ ὑβρίζεται καὶ νὰ συκοφαντεῖται. Δὲν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις ποὺ 
στὸ ὄνομα τῆς τέχνης προσβάλλονται καὶ ὑβρίζονται ἱερώτατα πρό-
σωπα καὶ σύμβολα τῆς Ἁγίας Πίστεώς μας. Ἀκόμη διερωτώμεθα ποιὰ 
θέσι ἔχει ὁ Χριστὸς στὰ οἰκολογικὰ συνέδρια καὶ στὶς διαθρησκειακὲς 
συναντήσεις, ὅπου καὶ οἱ συμμετέχοντες χριστιανοὶ δὲν ὁμολογοῦν 
τὴν πίστι τους στὸν Χριστὸ ὡς τὸν Ἐνανθρωπήσαντα Θεόν. Καὶ ἀκόμη, 

Επιμελείται ο π. Νεκτάριος Ιωάννου Γκολιόπουλος, Ιερομόναχος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου

τί θέσι ἔχει ὁ Χριστὸς στὴν ἀγωγὴ καὶ στὴν ἐκπαίδευσι τῆς νεότητος 
καὶ στὰ προγράμματα ψυχαγωγίας τῶν παιδιῶν; Ἀκόμη καὶ τὰ παιγνί-
δια ποὺ προσφέρονται στὰ παιδιὰ προβάλλουν σατανάδες, μάγους, 
μάγισσες καὶ ἄλλα ἀποκρυφιστικὰ σύμβολα. Ἔτσι διαπλάθονται τὰ 
νέα παιδιὰ νὰ ἀγαποῦν περισσότερο τὸν σατανᾶ ἀντὶ γιὰ τὸν Χριστό. 
Στὸ κίνημα τῶν νεοειδωλολατρῶν, μὲ πρόσχημα τὴν ἐπιστροφὴ στὴν 
ἑλληνικὴ παράδοσι, ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία Του πάλιν συκοφα-
ντοῦνται καὶ βάλλονται.

Οἱ θλιβερὲς αὐτὲς διαπιστώσεις δὲν μποροῦν παρ᾽ ὅλα αὐτὰ νὰ 
μειώσουν τὴν χαρὰ καὶ τὴν εὐλογία τῶν ἁγίων ἑορτῶν τῆς τοῦ Θεοῦ 
Ἐπιφανείας. Ὁ ἅγιος Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ἀφοῦ μᾶς πληροφορεῖ 
προηγουμένως ὅτι τὸν ἐλθόντα Κύριο δὲν Τὸν ἐδέχθησαν οἱ ἰδικοί 
Του, ἀκολούθως προσθέτει· «ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς 
ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ» 
(δηλαδή, Σ’ ὅσους ὅμως τὸν δέχτηκαν, τούς ἔδωσε ἐξουσία νὰ γί-
νουν παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, σ’ ἐκείνους δηλαδὴ ποὺ πιστεύουν εἰς τὸ ὄνο-
μά του  (Ἰω. α΄ 12). Ὅσο κι᾽ ἂν ὁ κόσμος ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν Θεό, 
οἱ ταπεινὲς ψυχὲς ποὺ δέχονται τὸν Χριστὸ λαμβάνουν τὴν ἐξουσία 
νὰ γίνουν τέκνα Του καὶ νὰ ἑνώνωνται μαζί Του ὡς μέλη τοῦ ἁγίου 
Σώματός Του. Αὐτὸ εἶναι τὸ μέγα μυστήριο τῆς εὐσεβείας, τὸ ὁποῖο 
ἑορτάζουμε αὐτὲς τὶς ἡμέρες. Ἔτσι ἡ χαρά μας εἶναι τετελειωμένη καὶ 
ἡ ὀφειλομένη πρὸς τὸν σαρκωθέντα Κύριο λατρεία μας ἀδιάκοπος».

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα χαιρετίζω μέ τίς πιο 
θερμές εὐχές μου τούς εὐλογημένους συγχωριανούς μου καί εὔχο-
μαι σέ ὅλους καί σέ ὅλες καλά Χριστούγεννα καί εὐλογημένη χρονιά. 
Ὁ Χριστός, πού ἔγινε για χάρη μας Νήπιο, μακάρι να βρίσκει πάντοτε 
κατάλυμα στίς ψυχές μας, γιά νά μπορεί νά ἔρχεται καί να κατοικεί 
μονίμως μέσα μας.

π. Νεκτάριος 

Ὁ Χριστὸς ζητεῖ νά γεννηθεῖ στίς ψυχές μας

Με τις πιο θερμές ευχές μου προς όλα τα μέλη  
του Συλλόγου Τερψιθεατών, σας στέλνω το άρ-

θρο μου για το χριστουγεννιάτικο τεύχος. 
Καλά και άγια Χριστούγεννα
Ευλογημένο να είναι απ’ το Θεό το 2015.

Με μεγάλη εκτίμηση και αγάπη Χριστού

π. Νεκτάριος
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Όλοι οι Χριστιανοί γιορτάζουμε τα Χριστού-
γεννα, τη Γέννηση του Χριστού: Γεννήθηκε 

σε μια φάτνη για να μας σώσει από τις αμαρτίες 
μας. Έτσι ταπεινά και σεμνά κατέβηκε στο κόσμο 
μας τον αμαρτωλό. 

Η Γέννηση του Θεανθρώπου στο Σπήλαιο της 
Βηθλεέμ μας κάνει να σκεπτόμαστε τις γέννες 
των γυναικών του χωριού μας, τότε που σ’ αυτό 
υπήρχαν νέοι άνθρωποι και γεννιόντουσαν παι-
διά, οι λεχώνες σαράντιζαν στον Αη-Νικόλα, 
στον οποίο γινόντουσαν, επίσης, γάμοι και βαφτί-
σια και όχι μόνο κηδείες και μνημόσυνα…

Όμως, σε τί διέφεραν οι γέννες των γυναικών 
εκείνων από τη γέννα της Παναγίας στη Φάτνη; 
Μήπως όλες εκείνες οι μάνες ήταν Παναγίες;

Σήμερα, σπάνια γεννιέται ένα παιδί στο σπίτι ή 
στο χωράφι. Κατά κανόνα, γεννιούνται στα μαιευ-
τήρια, με ιδιαίτερες περιποιήσεις και … babylino, 
δηλαδή πάνες μιας χρήσης, οι οποίες κοστίζουν 
ακριβά…

Οι γέννες εδώ και αρκετές δεκαετίες, τόσο 
στο χωριό μας, όσο και σε όλη την ελληνική 
ύπαιθρο, δεν διέφεραν από τις γέννες, όπως γίνο-
νταν από καταβολής κόσμου … Φυσικά, στο χω-
ριό υπήρχε η πρακτική μαμή, ενώ, κάθε γυναίκα 
περασμένης ηλικίας, εκτελούσε, ανά πάσα στιγ-
μή, αν χρειαζόταν, χρέη μαμής. Όταν η επίτοκος 
έφθανε στο σημείο να φέρει το παιδάκι της στον 
κόσμο, ειδοποιούσαν τη μαμή. Οι κάποιας ηλικί-
ας, όσοι υπάρχουμε ακόμη, θα θυμούνται την αεί-
μνηστη Κρυστάλλω.

Βέβαια, η γέννα μπορεί να τύχαινε και στο χω-
ράφι, κάτω από ένα δέντρο, ή στο καλύβι, οπό-
τε με πρωτόγονα μέσα προσπαθούσαν να περι-
ποιηθούν το βρέφος και τη λεχώνα. Γι’ αυτό και 
η θνησιμότητα μάνας και παιδιού ήταν μεγάλη. 
Εκείνες τις εποχές, πριν από έξι ή επτά δεκαετίες, 
τα ζευγάρια έκαναν πολλά παιδιά, όσα έστελνε ο 
Θεός, και, όσα άντεχαν, ζούσαν. Υπήρχαν πολλές 
περιπτώσεις μολύνσεων και ήταν συχνό φαινό-
μενο κάποια να πεθάνει στη γέννα ή το βρέφος 
να μην επιζήσει. Η περιποίηση γινόταν με πρω-
τόγονα μέσα. Αντισηψία δεν υπήρχε. Αν η γέννα 
γινόταν στο σπίτι, έβραζαν μια κατσαρόλα νερό 
να πλύνουν λεχώνα και μωρό. Κοίταζαν να βγει 
ο πλακούντας, το ύστερο, όπως τον έλεγαν. Εκεί 
πολλές φορές παρουσίαζαν οι λεχώνες εκλαμψία, 
επιλόχιο πυρετό, πλήθος μολύνσεων. Υπήρχε και 
η περίπτωση η γέννα να είναι δύσκολη ούτως ή 
άλλως, με μοιραίες συνέπειες για μάνα και παιδί.

Το βρέφος το φάσκιωναν με πάνες πρόχειρες, 
που ετοίμαζαν από φθαρμένα ρούχα και υφαντά. 
Την Τρίτη ημέρα συνήθως, το αλάτιζαν, το έπλε-

ναν με αλατόνερο, για να ψηθεί το δέρμα του. 
Φυσικά, οι πρωτόγονες εκείνες πάνες που χρησι-
μοποιούσαν, πλένονταν με σαπούνι, αν υπήρχε, ή 
με αλυσίβα ή, απλά, ξεπλένονταν με σκέτο νερό. 
Έτσι, οι μολύνσεις, όπως και η νινίδα στο κεφάλι, 
την οποία αντιμετώπιζαν με νερό, στο οποίο εί-
χαν βράσει πίτουρα, ήταν σε έξαρση. Το δε πα-
ράτριμμα (σύγκαμα) του μωρού, το οποίο ήταν 
σύνηθες, αντιμετωπιζόταν με χαμομήλι και λάδι, 
ή ρόδι βρασμένο, ή και με «σκρούμπο», δηλαδή 
έκαιγαν στη φωτιά ένα κομμάτι από μάλλινο ύφα-
σμα και έριχναν τη στάχτη πάνω στο σύγκαμα.

Όλα αυτά σήμερα, με τα μέσα που διαθέτει η 
επιστήμη για τον τοκετό και την περίθαλψη της 
μητέρας και του μωρού, φαντάζουν εξωπραγματι-
κά έως εξωγήϊνα. Η ίδια, σχεδόν, κατάσταση επι-
κρατούσε και στην ίδια την Αθήνα, πολλά χρόνια 
πριν: Διαβάζουμε σ’ ένα παλιό περιοδικό: «Περί 
το 1500 μ.Χ. εδώ εις Αθήνας, επεκράτουν περί-
εργοι διατυπώσεις όταν εγεννάτο ένα παιδί. Το 
αλάτιζαν, του έδιναν κι έπινε ζωμό ροδιού και του 
εφορούσαν πουκάμισο φτιαγμένο από ένα παλιό 
του πατρός του. Την τρίτην ημέραν, όταν ήρχο-
ντο αι Μοίραις, έδεναν τους σκύλους και έβγαζαν 
κάθε πράγμα εμπρός εις την είσοδον του σπιτιού 
για να μην σκοντάψουν. Αν το βρέφος ήτο άρρεν, 
έκρυβαν κάτω από το προσκέφαλό του ένα μα-
χαίρι, ένα χρυσό νόμισμα και ένα Ευαγγέλιον. Αν 
ήτο θηλυκό, έκρυβαν ένα Ευαγγέλιον, μαργαριτά-
ρια και άλλα κοσμήμτα …».

Το βρέφος, εκείνα 
τα χρόνια, το φάσκιω-
ναν, κατά το απαρχαι-
ωμένο σύστημα, κα-
τάλοιπο από τους αρ-
χαίους Ρωμαίους, και 
έτσι, το τρυφερό του 
σώμα, εκτός από το 
σπαργάνωμα, υφίστα-

το και αυτό το σφίξιμο και άλλα δεινά, τα οποία 
ακολουθούσαν.

Όσο για το κρεββατάκι του μωρού, υπήρχε το 
μπισίκι, η σαρμανίτσα, ή η κούνια, στημένη στα 
χωράφια, συνήθως ανάμεσα σε δυο δέντρα, με 
μια τριχιά και μια υφαντή μαντανία, ένα είδος αι-
ώρας, για να είναι και ψηλά, να μην το φτάνουν τα 
φίδια, που, ως γνωστόν, τα τραβάει η μυρωδια του 
γάλακτος. Αλλά και το αναποδογυρισμένο σαμά-
ρι του υποζυγίου χρησιμοποιείτο για κρεββατάκι 
του μωρού.

Γενικά, όταν όλα πήγαιναν καλά για τη μητέρα 
και το μωρό, αμέσως, τα επόμενα εικοσιτετρά-

ωρα, άρχιζαν οι δουλειές και στο σπίτι και στο 
χωράφι. Στο σπίτι το κουβάλημα του νερού με τη 
βαρέλα από τη βρύση, το ζύμωμα, το μαγείρεμα, 
το πλύσιμο, τα ζωντανά … Στο δε χωράφι, ανά-
λογα με την εποχή, όλες οι αγροτικές δουλειές.

Να σημειωθεί ότι πολλές φορές η γέννα γινό-
ταν και χωρίς τον πατέρα, ο οποίος έλλειπε από 
το χωριό, είτε στο στρατό, είτε για δουλειές σε 
άλλα μέρη, ακόμα και μετανάστης.

Επειδή τότε υπήρχαν πολλά παιδιά, η μάνα 
δεν φρόντιζε μόνο το νεογέννητο, αλλά και τα 
υπόλοιπα. Μόνο αν υπήρχαν παππούδες και για-
γιάδες στο σπίτι, είχε κάποια βοήθεια. 

Τα Χριστούγεννα, με τις εορτές του Δωδε-
καημέρου, τα κάλαντα των Χριστουγέννων, της 
Πρωτοχρονιάς και των Φώτων, δημιουργείται 
μια χαρούμενη ατμόσφαιρα, την οποία τα παιδιά 
απολαμβάνουν. Στη σημερινή εποχή, τα παιδιά 
περιμένουν τον Αη-Βασίλη να τους φέρει δώρα 
παντός είδους. Δυστυχώς, όμως, η πληθώρα υλι-
κών αγαθών που προσφέρει η καταναλωτική 
κοινωνία, δεν φέρνει ούτε την ευτυχία, ούτε την 
λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μι-
κροί και μεγάλοι. Σήμερα, τόσο στο χωριό, όσο 
και στην πόλη, δυσκολευόμαστε να νοιώσουμε το 
μεγαλείο του ερχομού του Θεανθρώπου. Εκείνες 
τις, όχι και τόσο μακρινές, εποχές, οι άνθρωποι 
ένοιωθαν καλύτερα τις γιορτές κι ας μην υπήρχαν 
τόσα ψεύτικα στολίδια, κι ας μην έφερνε ο Αη-
Βασίλης στα παιδιά τόσα κουρδιστά παιχνίδια. 
Εκείνα τα παιδιά ήταν χαρούμενα με την πάνινη 
κούκλα και το τόπι που έφτιαχναν με μια κάλτσα 
(ή παλιό τσουράπι) παραγεμισμένη με πίτουρο. 
Ακόμη και τα βρέφη, έστω και φασκιωμένα, έστω 
και χωρίς να έχουν γεννηθεί στα πολυτελή μαιευ-
τήρια, χωρίς τις πάνες μιας χρήσης, τα φορμάκια 
και τα ωραία καροτσάκια, έστω και φορτωμένα 
στην πλάτη της μάνας τους για τη μετακίνηση 
από το σπίτι στο χωράφι, ήταν ευτυχισμένα.

Η ανατολή της ζωής των παιδιών, όπως και η 
υπέροχη καθημερινή ανατολή του ήλιου στο χω-
ριό μας, έδινε δύναμη και αισιοδοξία σε όλους.

Η γέννηση των παιδιών του χωριού θύμιζε την 
γέννηση του Μικρού Χριστού στη Φάτνη και οι 
μάνες είχαν πρότυπο και βοηθό τους την Πανα-
γία, ώστε να παίρνουν δύναμη για τον καθημερινό 
αγώνα της ζωής στο χωριό.

Ας παρακαλέσουμε και εμείς την Μάνα του 
Χριστού να μας βοηθάει σε όλους τους τομείς 
της ζωής μας.

Καλές Γιορτές και ευτυχισμένο το 2015!
Βασιλική Σαλούρου-Τροβά
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Με κάθε λαμπρότητα γιορτά-
σαμε και φέτος στο χωριό 

τον ταπεινό μας πολιούχο άγιο, τον 
Άγιο Νικόλαο. Με τον αγαπητό μας 
Παπαχρήστο συλλειτούργησε ο 
αρχιμανδρίτης πατήρ Κοσμάς Ρα-
φτόπουλος, του οποίου το κήρυγ-
μα, στην απλή ελληνική γλώσσα, 
μας εντυπωσίασε. Το εκκλησίασμα 
αυξημένο με πολλούς προσκυνητές 
κυρίως από Πάτρα και Ναύπακτο. 
Φέτος δεν παρέστησαν πολλοί 
Αθηναίοι συγχωριανοί μας, αυτούς 
τους εκπροσώπησε όμως επάξια ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου Τερψιθε-
ατών κος Χρήστος Κολοβός. Αρ-

τοκλασίες εκτός της εκκλησίας, προσέφεραν ο Βαγγέλης Πετρόπουλος, 
η οικογένεια του αειμνήστου Σπύρου Λιανού και ο Κων/νος Γ. Αγγελό-
πουλος. Επίσης στο σχόλασμα μοιράστηκαν γλυκίσματα προσφορά του 
Συλλόγου και χειροποίητοι παραδοσιακοί χαλβάδες προφορά της κας 
Ιωάννας Απ. Πετροπούλου. Aκολούθησαν ο καφές και τα τσίπουρα στα 
καφενεία με τα κεράσματα των εορταζομένων. Είθε τον άγιό μας να τον 
γιορτάσουμε και του χρόνου και είθε να συνεχίσει να μας προστατεύει!

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΜΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΕΡΓΑ

Από το καλοκαίρι είχε ξεκινήσει ο Σύλλογος τη κατασκευή μάνδρας και 
το τσιμεντοστρώσιμο του χώρου Parking στο οικόπεδό του, στο Ια-

τρείο. Στις φωτογραφίες βλέπουμε  το δεύτερο στάδιο των έργων. Αργό-
τερα με το καλό θα μπουν στην άκρη, για λόγους ασφαλείας, κάγκελα και 
λίθινα κολωνάκια με φωτισμό.
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Βρισκόμαστε στην Τερψι-
θέα Ναυπακτίας. Το κα-

λοκαίρι του 1957 είχε ολο-
κληρωθεί πια και το 2ο 
καμπαναριό του Αγίου Νι-
κολάου, της εκθαμβωτικής 
λιθόκτιστης  εκκλησίας του 
χωριού. Τώρα πλέον έπρε-

πε να τοποθετηθεί και 
η καμπάνα. Πράγματι 
ο δωρητής όλου του 

καμπαναριού, ομογενής της USA, 
Δημ. Ζαγορίσιος, με τον τότε εφημέριο Παπα-
βασίλη Πετσίνη και τον αεικίνητο Πολ. Μηχανι-
κό Ιω. Φινινή παραγγέλνουν τον Οκτώβριο του 
1957 στην Μεταλλοβιομηχανία των Κ.&Γ. Βογια-
τζή «ένα κώδωνα» 150 κιλών. Ο Φινινής πέτυχε 
μία έκπτωση (από 55δρχ/κιλό στις 52δρχ/κιλό), 
οπότε το κόστος στο εργοστάσιο ήταν 7800δρχ 
περίπου. Η καμπάνα βάρους 155 κιλών παρελή-
φθη μετά από 1 μήνα, στις 20 Νοεμβρίου. Τοπο-
θετήθηκε στο κάτω καμπαναριό, που ήταν πιο 
σίγουρο (ψημένο, φτιαγμένο από το 1938) και 
κάθισε παρεούλα με την μικρή, την προηγούμε-
νη. Ηχούσε μελωδικά, βροντερά για κάποιο δι-
άστημα αλλά κάποια μέρα ένας χτύπος της, λες 
και τη βρήκε στην καρδιά, την πλήγωσε θανά-
σιμα. Η γλυκειά της μελωδία μεταμορφώθηκε σ’ 
ένα άγριο βαριεστημένο κροτάλισμα. Η καμπά-
να προδόθηκε αμέσως, ήταν δύσκολο να κρύψει 
την κατάντια της. Το χωριό αλαφιάστηκε, αμέσως 
συνάχτηκε και άρχισε τα διαβούλια. -«Τις πταί-
ει»; Η κατασκευή; το υλικό; ο κωδωνοκρούστης; 
Αυτός ο τελευταίος ή αυτοί καλύτερα, δεν ήταν 
άλλοι από κάποιους φτωχοδιάβολους, μαθητού-
δια του Δημοτικού, που δοκίμαζαν το καλλιτεχνι-
κό τους ταλέντο, με ρόκ διάθεση, πάνω στη δύ-
σμοιρη καμπάνα. Φυσικά λόγω της εποχής (που 
τά ’σκιαζε η φοβέρα), άκουσαν τα εξ αμάξης. 
Δεν γνωρίζω αν έπεσε και βούρδουλας, αλλά κά-
ποια αυτιά κοκκίνισαν… –Ναι! ναι! αυτά φταίνε! 
Τις προάλλες τά ’χα δει να είναι κρεμασμένα απ’ 
τα σχοινιά και να τη χτυπάνε με μίσος! Πως δεν 
γκρέμισαν και το καμπαναριό! –Σιγά βρε αυτά 
είναι αγιόπαιδα! –Ναι, μόνο το φωτοστέφανο 
τους λείπει! –Αφήστε τα αυτά, το πρόβλημα 
δημιουργήθηκε τότε που την ανεβάζαμε με τις 
αλυσίδες. Σε κάποια φάση χτύπησε στον τοίχο, 
όταν ξεσκάλωσε από το ξύλινο υπομόχλιο. –Τι 
λες μωρέ; Πέρσι ψόφησε, φέτος μύρισε; –Άκου-
σε μπορεί τότε να ήταν ένα μικρό ράγισμα, το 
οποίο μεγάλωσε με το χρόνο και φθάσαμε εδώ. 
–Αυτό που λες γίνεται όταν υπάρχει κατασκευ-
αστικό λάθος, με εγκλωβισμό φυσαλίδων αέρα 
στην έκχυση ή κακό κράμα υλικού, με οξείδια, 
ασύμβατες προσμείξεις, σκουπίδια κ.λπ. Εν τέ-
λει επικράτησε η τελευταία άποψη. Έπρεπε να 
ερωτηθεί ο Κος Βογιατζής, το εργοστάσιο κ.λπ. 
Αρχίσανε τα τηλεγραφήματα, τα γράμματα, τα 
τρεχαλητά… διότι τα πράγματα δεν ήταν εύκο-

Ο μακαριστός Παπαθεοδόσης, ο οποίος ανήμερα του Αγ. 
Νικολάου 1960 ανέλαβε δράση στο αγαπημένο του χωριό 
και ανήμερα του Αγίου Νικολάου 2000 ταξίδεψε για την 
τελευταία του κατοικία.

Η ΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΚΑΜΠΑΝΑ

λα. Ποιος θα χρεωνότανε τη ζημιά; Το κόστος 
ήταν μεγάλο. Οι αδελφοί Βογιατζή (Κων/νος και 
Γεώργιος), με πείρα στην ορειχαλκουργία πάνω 
από 50 χρόνια, θεωρούσαν αδύνατο να έφυγε 
από το εργοστάσιο σκάρτο προϊόν. Τα πράγματα 
ωθούνταν στα άκρα. Η Μητρόπολη συνιστούσε 
να μη χρησιμοποιήσουμε ένδικα μέσα. Τέλος 
του 1960 έρχεται εφημέριος στο χωριό ο Παπα-
θεοδόσης Σκαλτσάς. Από τις πρώτες δυσκολίες 
που συνάντησε ήταν και αυτή της καμπάνας. Δεν 
έχασε καθόλου χρόνο. Κίνησε γη και ουρανό για 
να έλθει καινούρια καμπάνα στο χωριό. Επέστρε-
ψε την καμπάνα στην εταιρεία ως ελαττωματική. 
Επικοινώνησε τηλεφωνικά με την εταιρεία και 
έστειλε τον δικηγόρο Γεώργιο Παπασταύρου να 
την επισκεφθεί, στο εργοστάσιο στην Ιερά Οδό. 
Φυσικά δεν τη γλύτωσε (την κινητοποίηση) ούτε 
ο Φινινής. Η Εταιρεία στην αρχή για να μας δι-
ευκολύνει, πρότεινε την κατασκευή μιας νέας 
καμπάνας, χρεώνοντας 4500 δρχ. Μετά από τις 
έντονες πιέσεις Παπαθεοδόση, Μητροπολίτη, 
Παπασταύρου και Ιω. Φινινή η Εταιρεία δέχθη-
κε να μας φτιάξει μια νέα καμπάνα δωρεάν. Το 
χωριό (θεός σ’χωρέσ’ τον Ζαγορίσιο) πλήρωσε 
μόνο τα μεταφορικά. Στις 30 Μαρτίου 1961 έφυ-
γε μία όμορφη και λίγο μεγαλύτερη καμπάνα για 
την Τερψιθέα. Έτσι στις 9 Απριλίου χάρις στους 
Αφούς Βογιατζή  ανεστήθη ο Χριστός μαζί με 
την καμπάνα του χωριού.  

Σπύρος Σκαλτσάς

Φθινοπω
ρινά

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

Μια οικογένεια με παρουσία 
στην Τερψιθέα άνω των 400 

ετών σύμφωνα με τον παππού μου 
τον Ανδρέα. Ο ίδιος αναφέρει ότι το 
ρέμα Ντεμεσιά πήρε το όνομά του 
από το όνομα του Νικολάου Μπά
ρου ή Ντιμισιά, ιδιοκτήτου μύλου 
σε αυτό το ρέμα. Η έρευνά μου πάει 
230 χρόνια πίσω το σόι. Η οικογέ
νεια ανέδειξε πολλούς μυλωνάδες 
και υποθέτω πως το παρωνύμιο 
ντεμεσιάς είναι ελληνοποίηση του 
τούρκικου ντεϊμερτζή (Değirmenci), 
που σημαίνει μυλωνάς. Εκτός από τον δικό τους μύλο στον 
κάτω μαχαλά, μίσθωναν και λειτουργούσαν τον Καρούς
μύλο σαν εκκλησιαστικό παλιά και ιδιωτικό αργότερα. Ο 
Δημήτριος Κ. Μπάρος διέπρεψε σαν παντοπώλης κρεο
πώλης και σαν λαουτιέρης στην Δημοτική κομπανία του 
χωριού (μαζί με Χρ. Μούρτο και Δημ. Μαχά). Απόγονοι της 
οικογένειας μετανάστευσαν στην Αμερική αρχές του αιώνα. 
Δύο απ’ αυτούς ρίζωσαν εκεί και έριξαν μαύρη πέτρα πίσω 
στην πατρίδα. Ο Ιωάννης Ν. Μπάρος(18841921), που πέ
θανε νωρίς και ο Νικόλαος Χ. Μπάρος(18691959). Όμως το 
σαράκι της πατρίδας θέριεψε στην καρδιά του εγγονού, του 
προαναφερθέντος Γιάννη, του Michael N. Baros, του φίλου 
μας στο facebook, Mike. Πριν από μερικά χρόνια ήλθε στην 
Τερψιθέα, να πιεί και αυτός λίγο από το τρελλονέρι που πο
τιστήκαμε και μείς. Τον ευχαριστώ για τις πληροφορίες των 
αμερικανικών μελών. Αντιπρόσωπος από το σόι στο Κανα
δά είναι ο Ιωάννης Γ. Μπάρος, που προσπαθεί να τον γεμίσει 
με εγγόνια (να του ζήσει η τετράδα!) 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΑΡΟΥ

Ο ομογενής 
Mike Barros.

Ο Σπύρος Γ. Μπάρος (1889-1976) με την Μαρία Θεοφ. Παπαλιβερίου, 
μπροστά στον μύλο Ντεμεσιά.

Ο μετανάστης 
Νικ. Χρ. Μπάρος (1886-1959).
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Christmas Blessings From Father nektarios
St. Luke the Evangelist wrote many stories about the life 

of our Savior as a child.  He informed us that the Virgin Mary 
bore her new son in a horse stable and laid Him in a manger 
wrapped in rags.  She was sheltered in the stable because 
there was no room in the inn.   (Luke 2:7)  The word of God 
was born in a place that symbolizes our world today and 
then; a world that reeks of transgressions and sins.  St. John 
the Evangelist wrote in the New Testament, “Christ, who is 
the Word and Son of God, became man and lived amongst us 
as mortal.”  (John 1:14)  St. John the Evangelist also said that 
Christ came to His own people, who would not accept Him.  
(John 1:11).  The humblest, however, accepted the Lord, be
lieved in Him and became His pupils.  With these thoughts, I 
want to warmly wish my fellow Terpsitheans a Merry Christ
mas and a blessed new year. Christ, who became an infant 
for us, should always be welcomed in our souls, so that he 
may come and live in us forever.  Father nektarios

the BoarD oF the terPsithean assoCation anD 
the eDitor oF the english Page Wish YoU merrY 

Christmas anD a haPPY neW Year 2015.

a team eFFort
From the first issue of our colorful new newspaper, our 

motto was one word:  PARTICIPATION!  It is behind this word 
where the success of our association hides.  And is such, it 
is also the key to our future progress.  No one could have 
imagined just a few years ago, the horrible crisis the country 
would face, and the struggle for survival that has followed.  
Few believed that such ‘silly’ Associations could survive such 
difficulties.. And yet,  survive we did!

Terpsitheans supported their Association and continue 
to help it so that it can continue its work.  However, we have 
reached a point at which any help is valuable and really ap
preciated, especially our annual dues and subscriptions paid 
by our members.  Especially for our newspaper, we continue 
to be congratulated for the quality of our paper, quality has a 
price as our wise people say.  We encourage you to be espe
cially responsible this year and pay your dues and subscrip
tions on time as these funds are direly needed to continue 
our services to Terpsitheans in Greece and around the world.  
We also look forward to seeing you at ALL our winter events.  
No one should be absent!  We also want to ask for anyone 
able to help us acquire donations and sponsors for our lot
tery at this year’s dinner dance.  At this point, we also want 
to thank our sponsors at the Corn Husking event this year 
(Xefloudisia).  To Konstantinos Ant. Makri for the Cosmote 
sponsorship, Athanasios Tsantilis for the Vodafone sponsor
ship, Vasileios X. Valentza for the insurance contract dona
tion, Andrea Gouri for the baby goat, our friend Theofilo for 
his handicrafts and to the young Hari and Aggeliki G. Liakoni 
for the beautiful bracelets they made and sold with proceeds 
going to the Association.  It is such activities that touch our 
hearts deeply and give us strength to continue our aims.  The 

projects in Terpsithea continue, as well as our events, our 
newspaper is a star among the publishing world, and its rec
ognition makes our village proud.  Let us continue together!  
the executive Board of the terpsithean association of 
nafpaktos.

oUr ProJeCts
From this summer, our Association began the building of 

a wall, and the cementing of the parking lot area near the 
Medical Building.  In the pictures you can see the second 
phase of this project. At a later stage, railings will be placed 
for safety at the sides, as well as lighting columns.  

Christmas
All Chrstians celebrate Christmas and the Birth of Christ.  

He was born in a manger to save us from our sins.  He came 
down humbly and entered the world of the sinful.  The Birth 
of the Immortal in a Bethlehem stable makes us think about 
other births in our village when it was filled with young 
people and children were born.  The new mothers would cel
ebrate the 40day marks with their babies at the Church of St. 
Nicholas, where weddings and baptisms would occur more 
often than the funerals and memorials that characterize its 
sacraments today.   Just how did these births differ from that 
of the Virgin Mary’s in a stable?  Were all those mothers in 
some way also Panagies?

Today, it is very rare that a baby is delivered at home or in 
the fields.  Usually, they are born in a birthing hospital, with 
special provisions and …diapers, disposable ones that are 
expensive…

But the births in our village for decades were very differ
ent.  There was a ‘Mami”  or birthing assistant, there to help.  
In actuality, any woman of a mature aid would step in and 
serve as “mami’ whenever needed.  When delivery was about 
to happen, the father or brother would rush out onto the vil
lage streets to find the a “mami”, usually the unforgettable 
“Crystalo.”  

Of course, sometimes the birth would occur in the 
fields, under a tree, or in a vegetable patch, and with what
ever materials they could muster, those present would try 
to help and take care of the baby and the new mother.  This 
is why the death rates for babies and new mothers were 
very high in those days.  Six or Seven decades ago,  couples 
would try to have many children, as many as God sent them 
and as many as they could.  There were frequent infections, 
and the new mothers often died as well as the infants, as 
antiseptics and medicines were not available.  Herbs from 
the mountains would be chosed for their medicinal prop
erties.  Water would be boiled to clean the baby and the 
mother after the birth.  They knew to watch for the placenta 
to come out and be removed – this is when eklampsia often 
occurred, and a high fever with infection.  Births were often 
difficult for mother and child anyway, even without such 
complications. 

They would wrap the baby, swaddle it in clean cloths 

they would cut from old 
clothing and material.  
On the third day they 
would salt the baby and 
wash it in salt water to 
treat its skin.  The dia
pers would be washed 

with soap, if there was any available, or else with plain water.  
But infections and skin and scalp irritations were common 
and treatment meant hot water and concoctions such as 
barley or oats.  Diaper rash would be treated with chamomile 
and oil, or boiled pomegranate or with “scroubo” – the ashes 
from burned wool.  

These methods in light of today’s medical technology, 
seem prehistoric and alien.  But things were not much dif
ferent even in Athens at the time.  We read an excerpt from 
a 16th century Athens newspaper describing childbirth.  We 
read that after the birth the baby was rubbed with salt and 
was given pomegranate juice to drink and wore a shirt made 
from an old one of the baby’s father.  On the third day after 
birth, the dogs would be tied up, and the entrance cleared 
from anything that may cause tripping.  If the baby was male, 
they would hide a knife under its pillow alongside a gold 
coin and the Gospel.  If it was a girl, they would place the 
Gospel, pearls and other jewelry there.  

They would swaddle the babies in tight wrapping then, 
a leftover from the Roman era, and the poor child would 
suffer this as well as other hardships unknown today.  As for 
its bed, there was the ‘bisiki’ the ‘sarmanitsa’, or swing, that 
they would use in the fields by hanging it up between two 
trees with a rope and a cloth pouch, sort of like a small ham
mock.   They would hang it high up above the ground where 
the snakes could not get to it, because the mother was not 
close by but with her flock of sheep or working the ground.  
Apparently, snakes are drawn to the smell of milk.  Also an 
upsidedown samari was also used as a crib.  

Generally when all would be going well for the mother 
and baby, within 24 hours, she was back at work in the house 
and at the fields.  She had to carry the water back from the 
well, enough water for the household, she had to knead and 
bake the bread, wash the clothes in the river, feed the ani
mals, and tend to the fields.  

Many times, the father was not present at the birth.  He 
was away at the main village, in the army, off at work in other 
provinces, or even had emigrated to the United States or to 
Australia, or somewhere else abroad.   Mothers not only took 
care of their own children but also had to take care of others’ 
babies as well.  That is unless they were lucky enough to have 
grandparents at home that could help.  

O f  c o u r s e , 
C h r i s t m a s t i m e 
brought with it 
caroling and a 
beautiful atmo
sphere through
out the holiday 
season.  The chil
dren especially 
enjoyed this time 
of year.  Today the 
children wait for 
gifts from Santa, 
but unfortunate
ly these material goods do not bring happiness or solution 
to problems faced by young and old.  Whether in the village 
or in the city, it is difficult for us today to really celebrate the 
birth of Jesus.  In those days, the people truly celebrated 
this holiday and its meaning, without all the artificial deco
rations and decorated trees, and modern toys that wind up 
and move.  Kids in the village back then were happy with a 
cloth doll and a homemade topi made with a sock filled with 
wheat.  Even the babies were happy without their disposable 
diapers and modern contraptions as they were carried from 
house to field.  

The rising of the sun at our beautiful village brought 
strength and hope to all ,  and births in the village reminded 
us of the birth of Christ in a manger.  The mothers would get 
strength from the Virgin Mary to help guide them through
out their day of chores.  Let us also ask the Virgin Mary to 
guide us in our lives in everything we do.  Have a wonderful 
holiday and a joyous 2015!  By Vasiliki salourou-trova 
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Με εθνική έξαρση και υπερηφάνεια γιορτάστη-
κε και εφέτος στο χωριό μας η επέτειος της 

28ης Οκτωβρίου 1940.
Στην εκκλησία μας έγινε η καθιερωμένη δοξολο-

γία μετά το τέλος της οποίας μίλησε ο Αριστείδης 
Κιμ. Βλάχος ο οποίος αφού εξήγησε ότι δεν υπολό-
γιζε ότι θα βρεθεί την ημέρα της εορτής στο χωριό, 
στο οποίο ήρθε το βράδυ της παραμονής, για να 
ετοιμάσει δική του σχετική ομιλία, ανάγνωσε, από 
το χειρόγραφο του Δασκάλου, την ομιλία που είχε 
εκφωνήσει, πριν από εξήντα χρόνια, την 28η Οκτω-
βρίου 1955, ο αείμνηστος Δάσκαλος μας Κίμων 
Βλάχος.

Τελειώνοντας ο Αριστείδης Βλάχος την ανάγνω-
ση της τότε ομιλίας (ολόκληρο το κείμενό της παρα-
τίθεται κατωτέρω) εξέφρασε την πεποίθησή του ότι 
με την πρωτοβουλία του αυτή τιμούμε το έπος του 
1940, αλλά και τους Δασκάλους μας στους οποίους, 
δεν πρέπει να ξεχνάμε, οφείλουμε το «Ευ Ζείν».

Στην συνέχεια όλο το εκκλησίασμα πήγε στο 
Ηρώο των Πεσόντων όπου από τον Ιερέα μας, τον 
Παπα-Χρήστο, εψάλει τρισάγιο και κατατέθηκε, εκ 
μέρους των κατοίκων και των απανταχού Τερψιθε-
ατών, δάφνινο στεφάνι από τον Αντιπρόεδρο του 
Συλλόγου Τερψιθεατών Νικόλαο Τσαντίλη.

Παραθέτουμε κατωτέρω ολόκληρο το κείμενο 
της προ εξηκονταετίας (28η Οκτωβρίου 1955 ) πα-
νηγυρικής ομιλίας του αειμνήστου Δασκάλου μας 
Κίμωνα Βλάχου.

«Τα χρόνια θα κυλούν. Στο πέρασμά τους δεν θα 
παύση ποτέ κάθε ελληνική ψυχή από κάθε ελληνική 
γωνιά να ξεχωρίζει την σημερινή ημέρα, δίνοντας σ΄ 
αυτή την ιδιαίτερη αξία που πρέπει, ανεβάζοντάς την 
ψηλά στο ελληνικό στερέωμα.

Η Ελλάς έχει να επιδείξει πολλές σελίδες δόξης και 
μεγαλείου που πάντα δείχνουν την ζωντάνια της ελ-
ληνικής ψυχής μέσα στην μακραίωνη ζωή της, σελίδες 
οι οποίες θα τιμούν το παρελθόν, θα ζωντανεύουν το 
παρόν,θα τρέφουν και θα ζωογονούν το μέλλον.

Στην πιο δοξασμένη κορυφή των θα στέκει η ση-
μερινή εθνική μας γιορτή δίπλα σ΄ εκείνη της 25ης 
Μαρτίου.

Ημείς οι έλληνες της παρούσης περιόδου, περισ-
σότερο μπορούμε να εκτιμήσωμε την αξία της σημε-
ρινής γιορτής, γιατί εζήσαμε τα γεγονότα.

Σαν άγια παρακαταθήκη θα παραδίδεται στις 
επερχόμενες γενεές η ανάμνηση της 28ης Οκτωβρίου 
1940.

Στρέφοντας την σκέψη μας στην ένδοξη εκείνη 
αυγή θα φέρουμε στη μνήμη μας τα γεγονότα εκείνα. 
Θα ακούσουμε τις σειρήνες και τις καμπάνες που από 
κάθε ελληνική γωνιά απαντούν στο βόμβο των εχθρι-
κών αεροπλάνων, καλώντας τον ελληνικό λαό σε αντί-
σταση. Θα θυμηθούμε τον πανελλήνιο εκείνο ενθουσι-
ασμό που έδωσε τον γενικό τόνο για αντίσταση ηρωική.

Απρόοπτα, εξαφνικά, σε ασυνήθιστη ώρα, την νύ-

ΕΠΕΤΕΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

κτα της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο αείμνηστος κυβερ-
νήτης Ιωάννης Μεταξάς και ο Βασιλεύς Γεώργιος Β΄ 
δέχονται την γνωστή, ιταμή ιταλική διακοίνωση περί 
καταπατήσεως και χρησιμοποιήσεως του ελληνικού 
εδάφους κατά την ιδίαν αυτών βούλησην και εκείνοι 
δεν εδίστασαν. Αντέταξαν το ιστορικό «ΟΧΙ», το όχι 
που ήταν βγαλμένο από κάθε ελληνική ψυχή, από την 
ένδοξη ιστορία της Ελλάδος να μη δέχεται ποτέ κατα-
κτητάς,το αποφασιστικό όχι που διαδραμάτισε βαρύ-
νοντα ρόλο, όχι μόνο στην τύχη και το μέλλον της Ελ-
λάδος αλλά και στην τύχη όλου του ελεύθερου κόσμου.

«... Αγωνισθείτε έλληνες για την πατρίδα, τας γυ-
ναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς παραδόσεις. «Νυν 
υπέρ πάντων ο αγών» διακηρύσσει στο διάγγελμα του 
προς τον ελληνικόν λαόν ο Ιωάννης Μετυαξάς.

«... Με πίστην εις τον Θεόν και στα πεπρωμένα 
της Φυλής το έθνος σύσσωμον και πειθαρχούν ως εις 
άνθρωπος θα αγωνισθεί υπέρ βωμών και εστιών μέ-
χρι της τελικής νίκης...» διακηρύσσει επίσης ο μάρτυς 
Βασιλεύς το πρωί της ιστορικής εκείνης ημέρας.

Με τα ιστορικά αυτά διαγγέλματα εκάλεσαν τον 
ελληνικό λαό σε αντίσταση εμπρός στην απρόκλητη 
επίθεση. Σύσσωμος ο ελληνικός λαός ξεσηκώθηκε 
ενάντια στη βία κατά την κρίσιμη εκείνη στιγμή.

Ο αέρας μεταφέρει το ιστορικό όχι από τις πόλεις, 
τα βουνά, τους κάμπους, τα νησιά και τις θάλασσες 
της Ελλάδος σε όλη την φοβισμένη ανθρωπότητα.

Η γωνιά αυτή της γης, που λέγεται Ελλάδα, συ-
νήθιζε πάντα να μη λογαριάζει την υλική υπεροχή 
εμπρός στον αγώνα για την ελευθερία της. Στο σταυ-
ροδρόμι αυτό που βρέθηκε, στάθηκε πάντα προπύρ-
γιο στις επιδρομές και στη βία, φύλακας του πολιτι-
σμού και των ελευθεριών. Μπροστά στις σιδερόφρα-
κτες στρατιές του Ιταλού δικτάτορα, που άρχισαν να 
διαβαίνουν τα ελληνικά σύνορα, μπροστά στην υλική 
υπεροχή, η μικρή Ελλάδα αντέταξε τις ψυχικές της 
δυνάμεις, την αλύγιστη τόλμη της. Οι στρατιώτες 
του Μουσολίνι είχαν όπλα και κανόνια και μηχανές 
πολλές αλλά τους έλειπε η ψυχή, τους έλειπαν τα 
ιδανικά στον αγώνα τους. Η μικρή Ελλάδα, στερη-
μένη των υλικών μέσων που διέθετε ο εχθρός, είχε 
ψυχή, ηρωισμό, πίστη στον αγώνα, ιδανικά, απόφα-
ση να αγωνισθεί για την λευτεριά της, να κρατήσει, 
αμόλυντα και απάτητα τα εδάφη της, τα ιερά της, 
τους τάφους των προγόνων της.

Και ενώ μεγαλύτερα κράτη με ισχυρές δυνάμεις, 
ασυγκρίτως δυνατότερα από την Ελλάδα, σαρώ-
νονται το ένα κοντά στο άλλο και καταρρέουν σαν 
χάρτινοι πύργοι, η μικρή Ελλάδα κατορθώνει να 
απωθήσει τον εχθρό και να κρατήσει νικηφόρο τον 
αγώνα μαχόμενη με πίστη για τα υψηλότερα, για τα 
ευγενέστερα ανθρώπινα ιδανικά, υπό την εμπνευσμέ-
νη στρατιωτική ηγεσία του αειμνήστου Στρατάρχου 
Παπάγου. Δεν άργησαν να έρθουν τα πρώτα μηνύ-
ματα της νίκης. Ο εχθρός στρέφεται με καταισχύνην 
προς τα οπίσω. Χαρμόσυνα καμπανο- χτυπήματα 
και ζητωκραυγές αναγγέλουν την απελευθέρωση 
της Κορυτσάς, του Αργυροκάστρου, της πολύπαθης 
Ελληνικής Βορείου Ηπείρου. Δεν θα επεκταθούμε σε 
εξιστόρηση των γνωστών πολεμικών γεγονότων.

Όταν ύστερα από εξάμηνο αγώνα η Ιταλία απε-
δείχθη ανίσχυρη, δέχεται η Ελλάδα και το χτύπημα 
των Γερμανοβουλγάρων, τον Απρίλιο του 1941. Με 
την ίδια ορμή και τόλμη μάχεται στα οχυρά της Μα-
κεδονίας για να αποκρούσει τους εισβολείς. Μαχομέ-
νη, περιβάλλεται, μετά τη δάφνη της νίκης, τον φω-
τοστέφανο του μαρτυρίου με την τετραετή κατοχή.

Η ηρωική αντίσταση της 
Ελλάδος προκάλεσε τον πα-
γκόσμιο θαυμασμό και άλ-
λαξε την πορεία του πολέ-
μου. Είναι τούτο παγκοσμί-
ως αναγνωρισμένο και από 
τους εχθρούς – ανέτρεψε τα 
σχέδια του Χίτλερ για την 
Αφρική, για το Γιβραλτάρ, 
για το Σουέζ, για τη Μέση 
Ανατολή, επιβράδυνε την 
επίθεση κατά της Ρωσσίας, 
προσέφερε γενικά ανυπολό-
γιστη υπηρεσία στο συμμαχι-

κό αγώνα. Ομιλούν γι’ αυτό οι διεθνείς κρίσεις φίλων 
και εχθρών, καθώς και μαρτυρούν επίσημα κείμενα 
μερικά των οποίων παραθέτομεν:

Ο ίδιος ο Χίτλερ εις λόγον του τον Μάιο του 1941 
λέγει : «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να δι-
απιστώσω ότι από όλους μέχρι σήμερα τους αντιπά-
λους μας ο Έλληνας στρατιώτης πολέμησε με ύψιστο 
ηρωισμό και περιφρόνηση προς τον θάνατο».

Ο Αϊζενχάουερ: « Τα τολμηρά κατορθώματα των 
Ελλήνων στρατιωτών στον παρόντα πόλεμο δεν είναι 
δυνατόν να εξαρθούν δια λέξεων».

Ο Ήντεν: «Η λάμψη της Ελλάδος δεν έσβησε ποτέ 
και φωτίζει σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά 
το δρόμο της ανθρωπότητας εναντίον των βαρβάρων».

Ο Στρατάρχης Ουέϊβελ, αρχηγός των συμμαχικών 
δυνάμεων της Μέσης Ανατολής : « Οι επιτυχίες των 
ελλήνων δεν είχαν τοπική σημασία.

Επηρέασαν την όλη εξέλιξη του πολέμου. Η αντί-
σταση της Ελλάδος επιβράδυνε την έναρξη της Γερ-
μανικής επίθεσης κατά της Ρωσίας ».

Ο Τσώρτσιλ εκφράζεται συχνά με θαυμασμό. Ο 
ραδιοφωνικός σταθμός της Μόσχας, τον Απρίλιο του 
1942, εκφράζεται πολύ επαινετικά και με πολλή ευ-
γνωμοσύνη για την ελληνική αντίσταση.

Στο τέλος του 1944 επήλθεν η κατάρρευσις των 
δυνάμεων της βίας για την οποία δεν έπαυσε μαχό-
μενη και η κατεχομένη Ελλάς εις τας Αφρικανικάς 
Ερήμους, εις το Ελ. Αλαμέιν, εις το Ρίμινι. Αλλά και 
μετά την κατάρρευσιν των δυνάμεων του άξονα η 
οποία έφερε και της Ελλάδος την απελευθέρωσιν η 
μοίρα της επεφύλαξε νέες δοκιμασίες και δεινά και 
αγώνες εναντίον εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών 
οι οποίοι ηθέλησαν να την προσδέσουν στο άρμα τον 
κουμουνιστικών δυνάμεων.

Η Ελλάδα έπραξε το καθήκον της έναντι εαυτής 
και των συμμάχων της. Τώρα ζητεί από αυτούς την 
αναγνώρισιν των θυσιών της, απόδοσιν δικαιοσύνης, 
αναγνώρισιν των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, δια τα οποία ηγωνίσθη.

Ζητεί την απελευθέρωσιν της Ελληνικής Κύπρου.
Ζητούμεν να περιληφθεί η Ελληνική μεγαλόνη-

σος εις τους κόλπους της ελευθέρας Ελλάδος μαζί με 
την Ελληνικήν Βόρειον Ήπειρον, η οποία τόσες φορές 
εποτίσθη με ελληνικό αίμα και είναι σπαρμένη με τό-
σους ελλήνων ηρώων τάφους.

Τελειώνοντας ας στρέψωμε τη σκέψη μας με άπει-
ρη ευγνωμοσύνη και τιμή στους ένδοξους νεκρούς 
του ηρωικού μας αγώνα του 1940-41 που κείνται εκεί 
στα Ηπειρωτικά βουνά και στα Μακεδονικά οχυρά 
ακοίμητοι φρουροί, αιώνιοι μάρτυρες των αγώνων 
του έθνους για την ελευθερία, γονατίζοντες ευλαβώς 
προ του ιερών τάφων των.

Ας στραφούμε με την ίδια ευγνωμοσύνη και τιμή 
προς τους ηρωικούς αναπήρους και θύματα όλων των 
ελληνικών αγώνων και ας διαβεβαιώσουμε όλους ότι 
με την ίδια πίστη θα εξακολουθήσουμε να αγωνιζώ-
μεθα για την Ελλάδα, όταν η ανάγκη το απαίτηση.

Ζήτω η Ελλάς
Ζήτω ο Βασιλεύς
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940».

Ο αείμνηστος δάσκα-
λος Κίμων Αρ. Βλάχος 

(1902-1995).

Κατάθεση στεφάνου από τον αντιπρόεδρο του συλλόγου 
Ν. Τσαντίλη.

28η Οκτωβρίου 2014. 
Τρισάγιο υπέρ των Πεσόντων.

Εορτασμός στο χωριό μας με:
- Δοξολογία και ανάγνωση από τον Αρι-

στείδη Κιμ. Βλάχο της ομιλίας που είχε εκφω-
νήσει την 28 Οκτωβρίου 1955 ο Δάσκαλός μας 
Κίμων Βλάχος.

- Τρισάγιο στο Ηρώο των Πεσόντων Τερ-
ψιθεατών.

- Κατάθεση στεφάνου από τον Αντιπρόε-
δρο του Συλλόγου μας Νικόλαο Τσαντίλη.

Απαραίτητη Σημείωση:
Το χειρόγραφο του Δασκάλου είναι γραμμένο 

στο πολυτονικό και όχι στο σημερινό μονοτονικό 
που κατ΄ ανάγκη το μεταφέραμε.
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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

Sudney 9-11-2014
Αγαπητοί συγχωριανοί, Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, Τοπική Διοίκηση, εκδότη 
της εφημερίδας «Τερψιθέα» Κύριε Χρήστο Κολοβέ, Συνεργάτες του Συλ-
λόγου, Τοπικά Σωματεία του χωριού μας

Σας χαιρετώ όλους από το Sudney της Αυστραλίας, χρόνια πολλά στον 
Άγιο Νικόλαο τον πολιούχο και προστάτη του χωριού μας και των ναυτι-
κών μας. Χρόνια πολλά σε όλους για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, 
καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. 

Η ζωή και η προστασία του Θεού μου επιτρέπει και πάλι, να ξανά επι-
κοινωνήσω μαζί σας τούτες τις άγιες ημέρες, που προετοιμαζόμαστε να 
γιορτάσουμε και να υποδεχτούμε το νέο έτος 2015.

Οι προσευχές και οι παρακλήσεις προς την ανωτέρα δύναμη από τον 
ορθόδοξο ελληνικό λαό, αλλά και από άλλους ομόθρησκους λαούς, είναι 
εκατομμύρια.

Ζητούμε τη βοήθεια του παντοκράτορα θεού, να δώσει φώτιση στους 
κυβερνήτες, μήπως και κατευθύνουν το Κράτος και τον λαό προς την ανά-
πτυξη, χωρίς άλλα μνημόνια και εθνική συρρίκνωση. 

Παρακαλούμε το Θεό το έτος 2015 να φέρει την αληθινή σωτηρία  γε-
νικά των λαών.

Η παγκοσμιοποίηση έφερε τον επιπόλαιο πλούτο, τα μνημόνια έφεραν 
τη χρεωκοπία, η χρεωκοπία έφερε την εκποίηση, το ξεπούλημα της ελλη-
νικής γης. Η οικονομική εξαθλίωση ανάγκασε ένα κομμάτι του ελληνικού 
λαού να εγκαταλείψει οικογένεια, πατρίδα, ιερά χώματα, τη γη των ηρώων 
μας και να μεταναστέψει αλλού σε άλλες χώρες να εργασθεί, προκειμένου 
να κρατήσει ζωντανά αυτά που αναφέρω πιο πάνω, πριν περάσουν στο 
Ευρωπαϊκό χωνευτήρι. 

Η πελώρια οικονομική τομή που έχει ανοιχτεί είναι καταστρεπτική, ιδι-
αιτέρως για το ελληνικό πνεύμα, τον πολιτισμό και την ορθοδοξία…

Η Ελλάδα και ο Ελληνικός λαός υποφέρει από φτώχεια, ανεργία, εγκλη-
ματικότητα, αυτοκτονίες, διάλυση της οικογένειας και του γάμου γενικά…

[Παρατηρείται] απομάκρυνση της κοινωνίας από την Ιερή Παράδοση 
και συρρίκνωση της Ελληνικής γλώσσας, προσθέτοντας φράγκικους όρους.

Η ανθρωπότητα βουβάθηκε από την απότομη, αφύσικη αλλαγή της κοι-
νωνίας, την οικονομική καταπίεση, την κατάργηση της εργασίας και των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και πολλών άλλων.

Το αποκορύφωμα  είναι ότι ο αφύσικος, πλαστικός πολιτισμός που 
έπλασε η παγκοσμιοποίηση μαζί με το πλαστικό χρήμα, δεν είναι η σωτη-
ρία για τον σύγχρονο άνθρωπο, πάνω στην γήινη σφαίρα. Η ταπεινή μου 
άποψη είναι:

Θα πρέπει να επαναλειτουργήσουν οι θεσμοί του κράτους, με γνώμονα 
το πανελλήνιο συμφέρον των Ελλήνων. Η Ελλάδα έδωσε τα φώτα και τον 
πολιτισμό στην Ευρώπη και τώρα που ζητήσαμε λίγη βοήθεια από την «Ευ-
ρωπαϊκή Οικογένεια» (όχι το Ευρωπαϊκό χωνευτήρι); κ.τ.λ.

Εμείς οι  Έλληνες θέλουμε τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας, τον αρχαίο 
και σύγχρονο πολιτισμό μας και όχι τον κατακερματισμό των θεσμών και 
του γένους.

Η Ελλάδα και ο απόδημος ελληνισμός, είχε συντροφιά την Εθνική Ελλη-
νική ραδιοτηλεόραση, την ΕΡΤ.

Το εθνικό έμβλημα όλων των Ελλήνων και ιδιαιτέρως του απόδημου 
ελληνισμού, είχε αγκαλιάσει τις 6 ηπείρους.

Την έκλεισαν και αυτή· η παύση της ΕΡΤ είναι ο ακρωτηριασμός της ελ-
ληνικής γλώσσας για τον απόδημο ελληνισμό και τις ερχόμενες γενιές του.

«Σύσσωμος ο απόδημος ελληνισμός ζητάει εδώ και τώρα να επαναλει-
τουργήσει η Εθνική Ραδιοτηλεόραση, το Εθνικό μας έμβλημα μαζί με την 
ελληνική σημαία». 

Ο Κύριος Χρήστος Λ. Τσολάκης καθηγητής της νεοελληνικής γλώσσας 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές 
στο LUND της Σουηδίας, όπου δίδαξε νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία 
λέει: «Ας αφήσουμε λαούς και πουλιά στις γλώσσες τους και στα κελαη-
δητά τους. Έτσι μόνο θα αναδύονται οι συμφωνίες και οι συναυλίες των 
πολιτισμών. Αλλιώς θά’ ρθει καιρός που στην Ευρώπη της απαστράπτου-
σας τεχνολογίας θα μινυρίζει ένα μόνο πουλί, ο γκιώνης, που μονότονα θα 
γυρεύει τα χαμένα αδέλφια του».

Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον εκδότη και τους συνεργάτες της εφημερίδας 
Τερψιθέα για το εξαίρετο έργο που επιτελούνε. Ζητώ συγνώμη για το μα-
κροσκελές κείμενο. Υγεία και αντοχή σε όλους, καλές γιορτές! 

Με αγάπη και εκτίμηση σας χαιρετώ από το Sudney 
Γεώργιος Α. Σαλούρος

και οικογένεια

 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ( Ο.ΣΥ.Ν. ) 

ΔΙΕΥΘ: Πατησίων 5 - 104 31 Αθήνα                          Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2014
MAIL: info@nafpaktiaki.gr 
ΠΛΗΡ: Τσώτας Ιωάννης 
(κιν. 6972500806) 

«ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΗ ΠΙΤΑ 2015»
ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ 

Το Κεντρικό Συμβούλιο της Ο.ΣΥ.Ν. αποφάσισε να πραγματοποιηθεί φέτος 
γιορταστική εκδήλωση στη Ναύπακτο το μεσημέρι την Κυριακή 25 Ιανουαρί-
ου 2015 και ώρα 12.30΄ στο «ΚΤΗΜΑ ΣΙΝΗ – Copa Campana» στο Ξηρο-
πήγαδο. 

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει: 1) Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας από τον 
Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ιερόθεο. 2) Τιμητική αναφορά και βράβευση των συ-
ντελεστών διατήρησης και διάδοσης της παραδοσιακής μας μουσικής. 3) Γεύμα 
με πλήρες μενού και άφθονο κρασί και 4) Γλέντι με ζωντανή παραδοσιακή μου-
σική και χορό που θα επιμεληθεί ο Πάνος Κοτρώτσος. Το μουσικό μέρος είναι 
προσφορά των μουσικών του συλλόγου ΟΡΦΕΑΣ με επικεφαλής τους: Πάνο 
Κοτρώτσο και Άγγελο Σταθόπουλο στα κλαρίνα, τον Απόστολο Ζορμπά, τον Βα-
σίλη Κωστούλα και την Αγγελική Ζάχαρη στο τραγούδι και άλλους Ναυπάκτιους 
μουσικούς. 

Μετά τις γιορτές οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στη Ναύπα-
κτο για προμήθεια προσκλήσεων στους: Καλαβρουζιώτη Αθανάσιο 6947945473, 
Κάντζο Θεόδωρο 6977459650, Μπισμπίκη Μαρία 6936773341, Μαρκόπουλο Πα-
ναγιώτη 6947272238 και στην Αθήνα στους: Ζήσιμο Βασίλειο 6976776090 και 
Τσώτα Ιωάννη 6972500806. Κρατήσεις θέσεων στα ίδια τηλέφωνα μέχρι την 
Τετάρτη 21-1-2015. Προσκλήσεις θα διατίθενται επίσης και στην είσοδο του κέ-
ντρου την ημέρα της εκδήλωσης.

Σας καλούμε να ενισχύσετε με την παρουσία σας την επιτυχία της εκδήλωσης

Με εκτίμηση
Για το Κεντρικό Συμβούλιο της Ο.ΣΥ.Ν.

                              Ο Πρόεδρος                         Η Γραμματέας
                          Τσώτας Ιωάννης                         Πια Ιωάννα

ΦΩΤΟ
ΚΟΥΙΖΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: 

Στη φωτογραφία βλέπουμε τους παίκτες και τους παράγοντες του ποδοσφαιρικού 
αγώνα που διεξήχθη μεταξύ των ομάδων «Κεραυνός Λιμνίστας»- «Αθλητική Ένωση 
Τερψιθέας» στο γήπεδο της Λιμνίστας, με νικητή φυσικά την ομάδα της Τερψιθέας 
(ποιος θυμάται το σκόρ;). Ο αγώνας έγινε το Πάσχα του 1971 (μετά την καταβρόχθι-
ση του αμνού), μάλλον τη Δευτέρα το απόγευμα της 19ης Απριλίου 1971. 
Διακρίνουμε από αριστερά: 1) όρθιοι : Αριστοτέλης Γρ. Νικολακόπουλος, Ιωάννης 
Δημ. Καρκαβίτσας, Νικόλαος Κ.Γιαννακόπουλος, Ελευθέριος Κ.Γεωργακόπουλος, 
άγνωστος, άγνωστος, Σταύρος Κορδάτος, Γεώργιος Απ. Τρίψιας, Χρήστος Απ. Τρίψι-
ας, Ανδρέας Μακρής, Ανδρέας Αναγνωστόπουλος.
2) καθιστοί: Γεώργιος Σπ. Μπρούμας, Ταξιάρχης Ιω. Θεοδωρόπουλος, Φώτιος Ν. 
Γεωργακόπουλος, Ιωάννης Δ. Νικολακόπουλος, Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Κων/νος 
Αντωνόπουλος, Νικόλαος Αθ. Τσαντίλης, Αθανάσιος Χρ. Θεοδωρόπουλος, Σπύρος 
Κ. Μπάρος.



ΦΩΤΟ
ΚΟΥΙΖ

Εδώ σας θέλουμε! Σας δίνουμε ένα τεστ ανίχνευσης αλτσχάϊμερ. Ευ-
χαριστούμε τον Dr George Tripsias για τη φωτογραφία. Όσοι απαντή-
σετε σωστά θα κερδίσετε την εκτίμησή μας (αυτή δεν κοστίζει). Στο 
επόμενο φύλλο η λύση. 
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Τρεις λέξεις, τις οποίες πρέπει να παντρέψουμε. Ο πιο απλός συνδυασμός μας δίνει: 
«τουφεκίσαν το γουρούνι στο νερό, όταν πήγε να ξεδιψάσει». Θα το θέλατε;

 Είμαστε στην Τερψιθέα ξέρεις 
και όπως στην Ελλάδα δεν πάει τί-
ποτα ίσια, έτσι και ο συνδυασμός 
μας δεν είναι αυτός. -Καλά θα 
μας τρελάνεις δαιμόνιε! –Παιδιά 
μην τα βάζετε με μένα, εγώ απλά 
κάνω ρεπορτάζ. Εντάξει κάνω και 
λίγο σχολιασμό, όταν έχω όρεξη. 
Αναπόφευκτα θα έλεγα με τα τόσα 
σπαρταριστά φρέσκα θέματα των 
χωριανών μας. Ο άπληστος δαιμό-
νιος τα παίρνει, τα μαγειρεύει (πού 

’σαι Μαμαλάκη) και σας τα σερβίρει στο πιάτο της 12ης σελίδας (νομίζουν ότι με βάλαν 
τελευταίο στην εφημερίδα, δεν ξέρουν όμως ότι οι ανάποδοι αναγνώστες μας διαβάζουν 
την εφημερίδα ανάποδα –δηλαδή πρώτο τραπέζι πίστα). Στο θέμα μας λοιπόν, τι έγινε; 
Εντάξει το τουφέκι το κρατάνε κυνηγοί, οι οποίοι κυνηγούν γουρούνια, λίγο άγρια θα 
έλεγα, διότι δεν προλαβαίνουν να αγριέψουν, τα σκοτώνουν μωρά απ’ τη κούνια τους. Το 
νερό που πάει; στο γουρούνι, στο τουφέκι ή στον κυνηγό που κρατάει το τουφέκι; Καλά 
καταλάβατε μήπως κυνηγούσαν με βροχή; Λοιπόν μην παιδεύεστε άλλο. Θα τα ξεράσω 
όλα, μη βαράτε. Τις προάλλες μαζεύτηκαν ο Τάκιτος, ο Νίκωνας (πού ’σαι Αρκουδέα) και 
ο Σόλωνας (μόνο ο Αναξίμανδρος λείπει για να κάνουμε σπονδή προς τους θεούς). Ο 
οργανωτικός Τάκιτος πήρε νερό μαζί, στο παγουρίνο του (ή ρέγγα έφαγε ή το JPS του δεν 
πιάνει τις πηγές). Στα άλλα δυο παιδάκια δεν άρεσε αυτό, σκάσανε από τη ζήλεια τους. 
Όμως το ρεπορτάζ και οι καταθέσεις μας πληροφορούν ότι ο Νίκωνας και ο Σόλωνας 
αντίκρυσαν στο δάσος ξεχασμένο το παγουρίνο (ο Τάκιτος έλλειπε). Από οικολογική 
ευαισθησία άρχισαν εν χορώ. –Αλήτες που έρχεστε για πικ-νίκ και παρατάτε τα πλαστικά 
μέσα στο δάσος. Εκτός εαυτού άρχισαν να λένε γιατί δεν χρησιμοποιούν φλασκιά ή τσί-
τσες και παραλίγο να βάλουν βαρέλες και κάδες στην κουβέντα. Τέλος αποφάσισαν να 
εξαφανίσουν το τρόπαιο. –Να το δώσουμε για ανακύκλωση λέει ο Σόλωνας. –Έχω καλύ-
τερη λύση, απαντάει ο Νίκωνας· να το κάνω σκόνη με το δίκαννο, δεν ξέρω αν περπα-
τάει η ανακύκλωση. Προκειμένου λοιπόν να δείξουν και την σκοπευτική τους δεινότητα, 
άρχισαν να ρίχνουν στο ανυπεράσπιστο παγουρίνο. Ρίχνουν μία, ματαρίχνουν δύο, ξανα-
ματαρίχνουν τρείς κατάφεραν να ξεπαστρέψουν το άμοιρο παγουρίνο (περάστε να πά-
ρετε και το μετάλλιο παιδιά!). Ακούει τις μπαταριές ο Τάκιτος κι αλαφιάστηκε. Τρέχει να 
βρει τους άσπονδους φίλους του (είπαμε παραπάνω χωρίς σπονδή), να συμμετάσχει στη 
δόξα, νομίζοντας ότι σκότωσαν γουρούνι. Τρέχει λοιπόν ιδρωμένος (αναλογιζόμενος ότι 
έχει το παγουρίνο πίσω) και φθάνει στο πεδίο βολής. Κοιτάζει για το θήραμα, δεν βλέπει 
τίποτα. Η σκηνή που βλέπει είναι δύο κομάντο να σημαδεύουν  και να ρίχνουν (μάλλον 
τη χαριστική βολή) προς το χούμα. –Καλά ρε που ρίχνετε; Σε καμιά βροχαλίδα;  Ας πιω 
όμως λίγο νερό και μου λέτε. -Νερό; ποιο νερό; Ένα νερό κυρά Βαγγελιώ, ένα νερό κρύο 
νερό κυλάει στην πλάτη μου, άρχισε να τραγουδάει ο Νίκωνας. –Που είναι το παγουρίνο 
μου! ούρλιαξε ο Τάκιτος. Μη μου πείτε ότι είναι αυτά τα φυτίλια που βλέπω; Τι τα θέτε, 
παραλίγο να γίνει σύρραξη. Πάντως δεν μπορώ να πω, ο Νίκωνας του ανάλυσε ότι δεν 
πρέπει να πίνει νερό διότι θα σκουριάσουν τα έντερα και του πρότεινε να τον κεράσει ένα 
κουτάκι μπύρα που είχε μαζί του (αυτές είναι εφεδρείες ζόρικες!). Ο Σόλωνας του πρότει-
νε να πιεί λίγο κρασάκι από το γιοματάρι του.  Δυστυχώς όμως η δίαιτα του Τάκιτου δεν 
επιτρέπει τα αλκοολούχα και έτσι ο Τάκιτος τους …έψελνε μέχρι το χωριό. Το βράδυ στο 
καφενείο, τον Τάκιτο τον κέρναγαν εμφιαλωμένο Λουτράκι, Κορπί, Ζαγόρι· μέχρι  Σάριζα 
και Καραντάνη βρήκαν και του πρόσφεραν. Κάποιος του πρόσφερε ένα παγούρι από το 
Αλβανικό μέτωπο του ’40 και ένας άλλος μία τσίτσα.  Ήταν από τις λίγες βραδιές που δεν 
μιλάγαμε για τα γουρούνια (πάσης φύσεως). Ανεπανάληπτες στιγμές σου λέω… 

Υ.Γ: Ξέχασα να πω ότι το νερό ήταν από ειδική πηγή, την αναντικατάστατη πηγή Θε-
οδωρόπουλου (δυστυχώς πίνει και ο δαιμόνιος από εκεί). 

Ο γκανιασμένος δαιμόνιος ρεπόρτερ 

ΓΟΥΡΟΥΝΙ, ΝΕΡΟ, ΤΟΥΦΕΚΙ 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

ΚΟΚΚΟΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΝΙΡΒΑΝΑ 5 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2109762685

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 2610222404

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 10α 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

2107485461

ΠΑΝΤΕΛΗ - ΧΟΡΜΟΒΑ ΣΟΦΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 31
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2102610676

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 Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Animation 
& ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & Sound Design

ΔΑΒΑΚΗ 17 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
e-mail: sychroni@otenet.gr

2109733266, 
6930783608

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. ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣ. ΤΑΒΕΡΝΑ «ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΟ» ΣΚΑΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 2634022269 
6986870515

ΤΡΙΨΙΑΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΟΝΙΑ-ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ- ΝΟΒΑ 39 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

2634022321 
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


