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ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η κοπή της πίτας του Συλλόγου, η 
ετήσια συνεστίαση καθώς και η 

εκδρομή, δεν θα πραγματοποιηθούν 
      και φέτος λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού.

Το Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ 
ευτυχισµένο

το νέο έτος

2022

Αντιπροσωπεία των Οργάνων της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Ναυπακτίας Ο.ΣΥ.Ν., αποτελούμενη 

από τον Θεόδωρο Παπαδόπουλο, Δήμητρα Δημα-
δάμα, Ιωάννα Πιά, Κώστα Σαλτό, Κατερίνα Χαραλα-
μποπούλου και τον Νίκο Τσαντίλη επισκεφτήκαμε 
το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021 στο Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο την Έκθεση ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 
1571, 450 χρόνια από τήν Μεγαλωτάτη Βιτώρια των 
Χριστιανών υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου 
της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου.

Ευχαριστούμε τον αγαπητό φίλο Κωνσταντίνο 
Βουτσινά, πρόεδρο της Αδελφότητας Ναυπακτίων 
Νομού Αττικής ο «έπαχτος» για την οργάνωση της 
επίσκεψης την υποδοχή και την φιλοξενία. Κατε-
ρίνα Σακελαροπούλου Πρόεδρος της Δημοκρατίας: 
Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου έδωσε ελπίδες στους 
σκλαβωμένους λαούς της Βαλκανικής, δίνοντας το 
έναυσμα για μια σειρά επαναστατικών ενεργειών 
εναντίον των Τούρκων, οι οποίες, παρότι δεν τε-
λεσφόρησαν, μαρτυρούν την ανάδυση της εθνικής 
συνείδησης στην περιοχή. Παράλληλα, το σπου-
δαίο γεγονός για πρώτη φορά τιμάται, προβάλλεται 
και αγκαλιάζει εμπράκτως τόσο από την Προεδρία 
της Δημοκρατίας όσο και από το Υπουργείο Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, με την εξέχουσας σημα-
σίας και σπουδαιότητας Έκθεση στο Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο με τίτλο: Ναύπακτος 1571 – 
450 χρόνια από την Μεγαλωτάτη Βιτώρια των Χρι-
στιανών. 

Κατά την διάρκεια της τελετής Εγκαινίων της 
Έκθεσης, η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας 
κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου ανέφερε στον χαι-
ρετισμό της: «Τετρακόσια πενήντα χρόνια μετά την 
περιφανή νίκη των χριστιανικών δυνάμεων κατά 
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, σε μια ναυμαχία 
που αποτέλεσε σταθμό στη ναυτική τακτική και 
τη ναυπηγική, η έκθεση αυτή ζωντανεύει ένα γεγο-
νός που σφράγισε την ιστορία και τον πολιτισμό 
της Ευρώπης. Απέδειξε ότι οι Οθωμανοί δεν ήταν 
αήττητοι στη θάλασσα, όπως πιστευόταν ως τότε, 
και ανέστειλε την περαιτέρω επέκτασή τους προς 
Δυσμάς». Ενώ η Υπουργός Πολιτισμού κ. Λίνα Μεν-
δώνη, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Η μέγιστη συμβο-
λή της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, όπως διέγνωσε 
με τη διορατικότητά του ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες, 
έγκειτο στο γεγονός ότι την ημέρα εκείνη διαλύθη-
κε σε ολόκληρο τον κόσμο η μέχρι τότε υφιστάμε-
νη πεποίθηση ότι οι Τούρκοι ήταν στην θάλασσα 

αήττητοι, και αυτή ήταν μια μεγάλη παρακαταθήκη 
για το μέλλον».

Η συγκεκριμένη έκθεση θέτει για πρώτη φορά 
τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου από το επίπεδο των 
τοπικών εορτασμών και ανάδειξης σε εθνική και ευ-
ρωπαϊκή διάσταση. Είναι επίσης η πρώτη φορά που 
η προεδρία της Δημοκρατίας και η Ελληνική Κυβέρ-
νηση δια του Υπουργείου Πολιτισμού αγκαλιάζουν, 
προβάλλουν και αναδεικνύουν έμπρακτα το μεγα-
λειώδες ιστορικό γεγονός, σχολιάζει ο Δήμαρχος 
Ναυπακτίας κ. Βασίλης Γκίζας. 

Ανάμεσα στα εκθέματα παρουσιάζεται η συ-
γκινητική εικόνα του Γεωργίου Κλόντζα με θέμα 
αυτή την τιτάνια σύγκρουση, αλλά και το εντυπω-
σιακό έργο του Ιωάννη Αλταμούρα «Ναυμαχία της 
Ναυπάκτου». Καθώς και αντικείμενα από το ναυά-
γιο της Ζακύνθου που παρουσιάζονται για πρώτη 
φορά. Αλλά και μία επιστολή του Αλεσάντρο Φαρ-
νέζε, Δούκα της Πάρμας και κυβερνήτη γαλέρας, 
προς τον πατέρα του πριν επιστρέψει. «Galeazza 
Farnese» γράφει στο κάτω μέρος της και εστάλη 
από την Κέρκυρα στις 17 Νοεμβρίου 1571. 

Η Ναυμαχία αυτή είναι η πάλη του οθωμανικού 
επεκτατισμού προς τη Δύση. Εκεί ο Ιερός Συνασπι-
σμός απέκρουσε την οθωμανική δύναμη και τη δι-
είσδυσή της στην Ευρώπη. 

Δύσκολα μπορεί να κλείσει κανείς σε περιορι-
σμένα τετραγωνικά το μουσειολογικό ανάπτυγμα 
μιας Ναυμαχίας. Είναι έκθεση με ιστορικά τεκμήρια, 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1571
450 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΥΜΑΧΙΑ

δύσκολη, με απύθμενο υλικό. Ο επισκέπτης εισά-
γεται στην ιστορία της Μεσογείου του 16ου αιώνα, 
την εποχή του Φιλίππου Β΄ όπως την ανέδειξε ο 
Φερνάν Μπροντέλ, όταν οι νικηφόρες επιθέσεις 
του οθωμανικού στόλου προκαλούσαν δέος στα 
χριστιανικά κράτη της Ευρώπης. 

Σε ξεχωριστή θέση της αίθουσας προβάλλεται 
συνοπτικά για πρώτη φορά η υποβρύχια ανασκαφή 
του Ισπανικού ναυαγίου του 16ου αιώνα που εντοπί-
στηκε τη δεκαετία του ’90 στη Ζάκυνθο. 

Η έκθεση αυτή είναι πολύπλευρη και όχι μονο-
διάστατη, υποστηρίζει η διευθύντρια του ΒΧΜ, «δι-
ότι για τη “μεγαλωτάτη Βιτώρια των Χριστιανών” 
αποτυπώνεται και η σκοπιά των Οθωμανών, οι οποί-
οι δεν έδωσαν ιστογραφικά τουλάχιστον τη σημα-
σία που είχε για τους Ευρωπαίους. Επιπλέον, η Ναυ-
μαχία αυτή ήταν σταθμός και για τη ναυτική ιστο-
ρία. Είναι η τελευταία μεγάλη Ναυμαχία με γαλέρες. 
Στην πορεία έχουμε την εμφάνιση του ιστιοφόρου 
και γενικότερα την εξέλιξη της ναυπηγικής.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ2 ¨φωνές και ψίθυροι¨

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

➢  Από την Ottava του Canada μας επισκέφθηκε Laurent-Philippe Veilleux 

με καταγωγή από το χωριό μας με την κοπέλα του Gillian. Τους ευχαρι-

στούμε για τις υπέροχες στιγμές που περάσαμε μαζί και τους περιμένουμε 

σύντομα ξανά κοντά μας.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ
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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 
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ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ.

1. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος): ..............................2109516297 ......................................... 6932648485
2. ΣΑΛΟΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (Αντιπρόεδρος): ..............................2106016478 ......................................... 6932900696
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5. ΜΑΡΑΓ∆ΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ (Βοηθός Ταμία): ...............................2114094780 ......................................... 6944982134
6. ΑΥΛΟΓΗΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (Έφορος): ............................................. 2109955926 ......................................... 6942972871
7. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Βοηθός Εφόρου): .................. 2634025234 ......................................... 6984332277

Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ
¨φωνές και ψίθυροι¨

Ο κυνηγός, το όπλο του
θα πάρει και τα βόλια
και για κυνήγι ξεκινά
στα πέρα περιβόλια.

Φτάνει μπροστά σε μια συκιά
με τα μελάτα σύκα
ανέβηκε και γεύεται
το νέκταρ και τη γλύκα.

Και ξάφνου βλέπει μια γριά
που φώναζε· Γομάρι,
κατέβα κάτω γρήγορα,
αλλά αυτός, χαμπάρι.

Ο κυνηγός απ’ τη συκιά
στιγμή δεν ξεκολλάει,
μαζεύει πέτρες η γριά
και τον πετροβολάει.

Ο ΚΥΝΗΓΟΣ ΚΑΙ Η ΓΡΙΑ
Ο κυνηγός, που τη γριά
δεν πολυλογαριάζει,
το σεβασμό αγνόησε
και τη γριά φωνάζει·

Σταμάτα να πετροβολάς
γριά ερημοζήσω
θα κατεβώ απ’ τη συκιά
να ’ρθω να σε «ξεσκίσω».

Και η γριούλα ξάπλωσε 
ανάσκελα στ’ αμπέλι
κι ο κυνηγός λογίστηκε
«κι ο Άγιος φόβο θέλει».

Ο κυνηγός συνέχισε
να τρώει σύκα κάργα
σαν χόρτασε κατέβηκε
και έφευγε αλάργα.

Και η γριά που κάθεται
σαν κάτι να προσμένει
του φώναξε τσιρίζοντας
σαν εξαπατημένη·

Εσύ ρε παλιοτόμαρο
δεν είσαι μόνο κλέφτης
να με γλυκάνεις μου ’ταξες
αλλά είσαι και ψεύτης.

Βαγγέλης Πετρόπουλος

ΜΝΗΜΕΣ ΠΟΥ ΖΩΝΤΑΝΕΨΑΝ

Μεσημέρι Κυριακής. Το ημερολόγιο δείχνει 7-11-2021 και το θερμόμετρο 
24° σε σκιά. Ένα αντρόγυνο ανεβαίνει στην πλατεία. Η γυναίκα καρφώνει 

το βλέμμα της στο σπίτι του Βασιλείου, κοιτάζει επίμονα το σπίτι με τα σφαλι-
στά πορτοπαράθυρα. Καθώς πλησιάζει στο καφενείο του Γιάννη, ρωτάει τους 
θαμώνες, αυτό το σπίτι γιατί είναι κλειστό; Αφού πήρε την απάντηση ότι οι 
σημερινοί ιδιοκτήτες δεν μένουν στο χωριό, διηγήθηκε ότι σ’ αυτό το σπίτι 
έμενε το 1962 πηγαίνοντας στη Β΄ τάξη του Δημοτικού.

Ο πατέρας της ήταν ο Σπηλιώτης, αγροτικός γιατρός τότε στο χωριό. Θυ-
μόταvε τη νοσοκόμα Θοδώρα, τον καφεπαντοπώλη Σπηλιώτη λόγου συνωνυ-
μίας, τον συμπαθητικό κωφάλαλο και το δάσκαλο Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.

Ο σύζυγός της κατάγεται από τους Σωτηροπουλαίους που κατέφυγαν από 
την Άνω Χώρα στην ορεινή Αιγιαλεία για να αποφύγουν τα αντίποινα από την 
βεντέτα που είχαν με τους Καναβαίους την εποχή της τουρκοκρατίας.

Απόρησε για τη ζέστα που βρήκε στην ορεινή Ναυπακτία, αφού τη χρονιά 
που έζησε στην Τερψιθέα, τέτοια εποχή είχαν αρχίσει τα κρύα και σε όλη τη 
διάρκεια του χειμώνα χιόνιζε πολύ συχνά.

Με λαχτάρα επισκέφθηκε το παλιό δημοτικό σχολείο και σημερινό λαο-
γραφικό μουσείο. Συγκινήθηκε βλέποντας την αναπαράσταση του σχολείου 
με τα θρανία της εποχής, που πάνω τους υπάρχουν τα παλιά αναγνωστικά, με 
τις μαρούδες των μαθητών και μαθητριών με την μπλε φορεσιά, που κάθονται 
στα θρανία κοιτάζοντας στην έδρα το δάσκαλο, που κρατώντας τη βέργα, 
τους διδάσκει το μάθημα. Πίσω από την έδρα του δασκάλου, ο μαυροπίνακας 
περιμένει μάταια τον μαθητή που θα σηκωθεί, να κλείνει με την άσπρη κιμωλία 
ένα ρήμα, ή να λύσει κάποια άσκηση ή πρόβλημα. Ο χρόνος γύρισε αυτές τις 
στιγμές εξήντα χρόνια πίσω. 

Μετά συνέχισε την ξενάγησή της στο μουσείο παρατηρώντας με προσοχή 
όλα τα εκθέματα που προκαλούν νοσταλγία για την εποχή που έφυγε, προτού 
μας υποτάξει ο πολιτισμός. Φεύγοντας έγραψε στο βιβλίο εντυπώσεων του 
μουσείου.

Τι συγκινήσεις!!! Εδώ πήγα Β΄ τάξη  Δημοτικού.
Ένα λατρεμένο χωριό

Κωσταλένα Σπηλιώτη

Σ’ ευχαριστούµε Κωσταλένα και θα περιµένουµε να ξανάρθεις όπως µας υποσχέ-
θηκες.
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Στις 3 Νοεμβρίου 2021 η Ανθούλα Κων. Αρβα-
νίτη, σύζ. του Κωνσταντίνου Καϊμακά γέννησε ένα 
υγιέστατο αγοράκι στο Ιατρικό Κέντρο Αμαρου-
σίου.

Η Εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ΚΗ∆ΕΙΕΣ

• Στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 απεβίωσε στην Αθή-
να σε ηλικία 89 ετών η Ειρήνη Ιωάννου Μπέη. Η νε-
κρώσιμη ακολουθία ετελέσθη στις 12 Σεπτεμβρίου 
2021 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος Ελατούς όπου και ετάφη.

• Την 1η Δεκεμβρίου 2021 απεβίωσε στην Αθή-
να σε ηλικία 69 ετών η Μαρία Μαλατέστα σύζυγος 
Βασιλείου Σκαλτσά. Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέ-
σθη στις 3 Δεκεμβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίων 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Θεοδώρων του Νεκροταφείου Μεταμόρφωσης Αττι-
κής όπου και ετάφη.

• Στις 30 Δεκεμβρίου 2021 απε-
βίωσε στην Αθήνα η Ελένη Κοζώνη 
σύζυγος του Στρατηγού Ιωάννου 
Κοζώνη. Οι κόρες της την αποχαι-
ρέτησαν από τον Μητροπολιτικό 
Ναό του Αγίου Αχιλλείου Λαρίσης 
στις 3 Ιανουαρίου 2022.

Η Εφημερίδα συλλυπείται τους 
οικείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

• Στις 17 Οκτωβρίου 2021 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Ελατού το 40ήμε-
ρο μνημόσυνο της Ειρήνης Ιωάν. Μπέη.

• Στις 28 Νοεμβρίου 2021 ετελέσθη στον Ιερό 

Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 3χρονο μνη-
μόσυνο της Μαρίας Ιωάν. Κρανιά.

• Στις 28 Νοεμβρίου 2021 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Ελατούς το 
ετήσιο μνημόσυνο του Ιωάννη Κοτρώτσου.

• Στις 10 Δεκεμβρίου 2021 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγ. Βαρβάρας Μεταμόρφωσης Αττικής το 
6μηνο μνημόσυνο του Βασιλείου Σκαλτσά.

• Στις 19 Δεκεμβρίου 2021 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 3χρονο μνη-
μόσυνο της Σταυρούλας Κωνσαντίνου Αρβανίτη.

• Στις 19 Δεκεμβρίου 2021 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 6μηνο μνημό-
συνο της Αικατερίνης Νικ. Αρβανίτη.

Η Εφημερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο 
Θεός.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ

 Τα αδέλφια Γιώργος και 
Κωνσταντίνος Κοσμίδης, παιδιά 
της Ειρήνης Κων. Παπαλιβερίου, 

τελείωσαν τα 
μ ε τ α π τ υ χ ι α -
κά τους (MSc) 
στην  Ε ιδ ική 
Αγωγή και Εκπαίδευση, τομέας 
Φυσικής, και της Οδοντιατρικής 
τμήμα Περιοδοντολογίας και 
Εμφυτευμάτων, αντίστοιχα.

 Η Κατερίνα Γεωργίου Παπα-
θεοδώρου πήρε το πτυχίο από 
το τμήμα διοίκησης επιχειρή-
σεων της σχολής διοίκησης και 
οικονομίας του πρώην Τ.Ε.Ι.  Δυ-
τικής Ελλάδος με έδρα το Μεσο-
λόγγι.
 Η Μαρία Ιωάννου Κοτρώ-
τσου εισήχθη με επιτυχία στο 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Εφημερίδα τους συγχαίρει 
και τους εύχεται και εις ανώτερα.

Κωνσταντίνος

Γιώργος

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Ο.ΣΥ.Ν.

Μετά την Γενική 
Συνέλευση 

και την εκλογή των 
οργάνων της Ο.ΣΥ.Ν. 
στις 23 Οκτωβρίου 
2021, την Τρίτη  
2 Νοεμβρίου 2021 
σε συνεδρίαση  στα 
γραφεία της ΠΑΝ.ΣΥ 
έγινε συγκρότηση σε 
σώμα του Κεντρικού 
Συμβουλίου και 
του Εποπτικού 
Συμβουλίου ως 
ακολούθως:

Ο Πρόεδρος της Ο.ΣΥ.Ν.

Η  Τ Ε Ρ Ψ Ι Θ Ε Α  Σ Τ Α  Γ Ι Ο Ρ Τ Ι Ν Α  Τ Η Σ

ΟΠρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος της Τερψιθέας κ. Σταύρος Αγγελόπουλος, όπως 
κάθε χρόνο φρόντισε και φέτος το χωριό μας να στολιστεί Χριστουγεννιάτικα, στέλνοντας 

τις ευχές του στους απανταχού Τερψιθιώτες για τις γιορτές των Χριστουγέννων και ευτυχισμέ-
νο το νέο έτος με υγεία.
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Οι γιορτές που έρχονται κάθε χρόνο δεν 
είναι μόνο για ευχές και «χρόνια πολ-

λά», αλλά για Ευαγγελικούς και πνευματικούς 
προβληματισμούς. Στο πώς, δηλαδή, θα γί-
νουμε σωστότεροι χριστιανοί με περισσότε-
ρο ταπεινό πνεύμα, με περισσότερη υπομο-
νή, μακροθυμία και ανοχή. Γιατί τα παιχνίδια, 
τα δώρα, οι στολισμοί, δένδρα και φώτα και 
ρεβεγιόν, είναι όλα για την κατανάλωση και 
τίποτα για την ψυχή. Τα πάντα για την ψυχή 
προσφέρονται μέσα στον ναό. Μέσα στην εκ-
κλησία, τις ιερές ακολουθίες αυτών των ημε-
ρών με τα υπέροχα γράμματα που ψάλλει η 
Εκκλησία μας.

Σε παλιότερες εποχές το πρώτο πράγ-
μα που βλέπαμε εμείς τα παιδιά στο χωριό, 
παραμονές Χριστουγέννων, ήταν το γενικό 
άσπρισμα. Άσπριζαν τις μάντρες, τις αυλές, 
τα πέτρινα πεζοδρόμια, τα σπίτια μέσα και 
έξω, τους κορμούς των δένδρων μέχρι τη 
μέση. Γενικό καθάρισμα. Ο στολισμός ήταν 
πολύ φτωχικός. Εκείνο στο οποίο επέμεναν 
ήταν η καθαριότητα και η εξωτερική και η 
εσωτερική.

Το πρωινό των Χριστουγέννων, ξυπνούσαν 
μια ώρα νωρίτερα οι νοικοκυρές, για να συγυ-
ρίσουν και στρώσουν το σπίτι, έτσι ώστε όταν 
θα γυρίσουν από την εκκλησία, να τους περιμένει ολοκάθαρο το σπιτικό. 
Γιατί; Εμείς όλα τα πιτσιρίκια εκείνης της εποχής ρωτούσαμε γιατί αυτή η 
τόση σχολαστικότητα στο άσπρισμα και γενική ετοιμασία του σπιτιού και 
η απάντηση των μεγάλων ήταν συνήθως διπλή. Πρώτον γιατί ήταν Χρι-
στούγεννα, και Δεύτερον γιατί ο Χριστός, που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, 
θα ήταν ο ΠΡΩΤΟΣ επισκέπτης στο σπίτι μας, μαζί με τους αγγέλους και 
τους μάγους εκ Περσίας.

Πω… πω!!!, λέγαμε εμείς, θα έλθει ο Χριστός; Στο σπίτι μας; Μα πώς; 
Πότε; Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα; Με ποιο τρόπο; Και οι μεγάλοι 
μας απαντούσαν με πολλή φυσικότητα: Δεν θα πάμε όλοι μαζί οικογενει-
ακώς να κοινωνήσουμε; Ναι, ε, λοιπόν όλοι εμείς, ο μπαμπάς, η μαμά, ο 
παππούς, η γιαγιά, τα παιδιά, μαζί με τη Θεία Κοινωνία θα φέρουμε και 

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

Χριστούγεννα χωρίς Χριστό Χριστούγεννα χωρίς Χριστό 
ΔΕΝ μπορούμε να γιορτάσουμεΔΕΝ μπορούμε να γιορτάσουμε

τον Χριστό στο σπίτι μας. Μαζί Του θα γιορ-
τάσουμε, μαζί Του θα περάσουμε καλά και 
αγιασμένα Χριστούγεννα.

Καταπληκτικό και θαυμάσιο και εξαίσιο 
αλλά δεν υπάρχει σήμερα στην εποχή μας 
πάρα πολύ σπάνια. Δυστυχώς σήμερα οι πε-
ρισσότεροι Χριστιανοί, γιορτάζουν Χριστού-
γεννα χωρίς Χριστό. Σήμερα οι γιορτές βγή-
καν από την Εκκλησία και από την δεμένη 
οικογένεια και δόθηκαν στις φιέστες, στις ξε-
νόφερτες μουσικές στη διασκέδαση και στο 
φαγοπότι. Χάθηκαν δυστυχώς οι πνευματικές 
αξίες, και παραμερίστηκε η ουσία και το πνεύ-
μα των θρησκευτικών εορτών και μάλιστα των 
Χριστουγέννων. Και όχι μόνον.

Η Ορθοδοξία, βεβαίως, δεν αρνιέται τις 
πανηγυρικές εκδηλώσεις. Ούτε αποστρέφεται 
τις εορταστικές διακοσμήσεις που γίνονται 
κάθε φορά, αλλά δεν μένει σ’ αυτές. Η Ορθο-
δοξία κάνει κάτι πολύ πιο μεγάλο. Προχωρεί 
βαθύτερα. Μας διδάσκει πώς να μπορέσουμε, 
όλοι μαζί, να μπούμε βαθύτερα στο πνευματι-
κό νόημα των εορτών. Και μετά να το μεταβι-
βάσουμε στις οικογένειές μας, στα παιδιά μας, 
στους γείτονές, στους συγγενείς και στους 
φίλους μας. Προτείνει και εφαρμόζει την αδι-
άσπαστη αρμονία μεταξύ του πνευματικού και 

υλικού στοιχείου των εορτών, με σκοπό την προσωπική συνάντηση με τον 
Θεάνθρωπο Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Ο Χριστός για μας τους Ορθο-
δόξους Χριστιανούς, δεν γεννήθηκε απλώς και μόνον πριν 2021 χρόνια, 
αλλά εξακολουθεί να είναι παρών, ο ζωντανός Θεός και μας προσφέρεται 
σε κάθε Θεία Λειτουργία μέσα στο Άγιο Δισκοπότηρο.

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Εύχομαι να μη διώξουμε φέτος τον Χρι-
στό από τα Χριστούγεννα. Εύχομαι να Τον βρούμε όλοι στην πίστη μας, 
στην καρδιά μας, στο σπίτι μας, στην Ενορία μας, στο Μοναστήρι μας, 
στην Πατρίδα μας, γιατί Χριστούγεννα χωρίς Χριστό ΔΕΝ μπορούμε να 
γιορτάσουμε. 

π. Νεκτάριος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Για την Αθανασία Σπηλιώτη, την πολυαγαπημέ-
νη μας μητέρα, γιαγιά και προγιαγιά, την ακού-
ραστη, δραστήρια, δημιουργική, δοτική, άξια 
για όλες τις δουλειές, αναφέρουμε τα παρακά-
τω εις μνήμην της.
α)  Για να τιμήσουμε την προσφορά της σε 

όλους, εμείς η οικογένεια, παιδιά, εγγόνια 
και δισέγγονα αντί στεφάνων, προσφέρα-
με 300 € στις εκκλησίες: Άγιο Νικόλαο και 
Αγία Τριάδα για την ανάπαυση της ψυχής 
της.

β)  Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας συ-
μπαραστάθηκαν στο πένθος μας, προσωπι-
κά και τηλεφωνικά.

γ)  Επίσης όλους, Σύλλογο και Τερψιθεώτες, 
που προσέφεραν ανάλογα χρηματικά ποσά 
στην εκκλησία για την ανάπαυση της ψυχής 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Bessie Arambalis-Ανδρεοπούλου από το 
Toronto του Canada στην μνήμη του αγαπη-
μένου της πατέρα Γιώργου Ιωάν. Ανδρεόπου-
λου προσέφερε στο Σύλλογο Τερψιθεατών 
ένα χρηματικό ποσό.

Aγαπητή Bessie o Σύλλογος σ’ ευχαριστεί 
και εύχεται να ζήσετε να τον θυμάστε.

Η  ΓΙΟΡΤΗ  
ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τον πολιούχο 
Άγιό μας, τον 
Άγιο Νικό-
λαο, τιμήσαμε 
και φέτος στο 
χωριό. Χωρίς 
επισημότητες 
και περιφορά 
της εικόνας 
( λόγω  τη ς 

πανδημίας του Κορωνοϊού). Έγινε αρτοκλασία 
προσφορά από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, η 
κα Γιαννούλα Πετροπούλου προσέφερε χαλβά-
δες (χειροποίητους) και έτοιμα γλυκά ο Σύλλογος 
Τερψιθεατών. Ευχαριστούμε όλους τους δωρητές 
και βοήθειά μας ο Άγιος Νικόλαος.

της. Τους ευχαριστούμε θερμά. Η αγαθή 
ψυχή της που υπηρέτησε άξια τον πατέρα 
Χρήστο, τον παππού Βασίλη και τη γιαγιά 
Αλεξάνδρα, πλάγιασε δίπλα τους στο κοιμη-
τήρι της Τερψιθέας.

Ο Θεός ας τους αναπαύσει όλους.

Γεωργία Τσόκα-Σπηλιώτη
Βασιλική Σπηλιώτη
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Μια ωραία συνήθεια στο τέλος του χρόνου, τις ημέρες των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς, είναι η ανταλλαγή των ευχών, των δώρων και των 

επισκέψεων.
Η ανταλλαγή των ευχών, με επισκεπτήρια, 

κάρτες και γράμματα, καθιερώθηκε από τον 17ο 
και 18ο αιώνα. Κατά τον 17ο αιώνα, όταν κάποιος 
έπρεπε να επισκεφτεί, τις άγιες ημέρες, κάποιον 
συγγενή, γνωστό, φίλο και δεν μπορούσε, του 
έστελνε ένα τραπουλόχαρτο με τ’ όνομά του. 
Αργότερα, , τον 18ο και 19ο αιώνα, καθιερώθηκαν 
τα επιστολικά δελτάρια και, από το 1869, τέθηκε 
σε κυκλοφορία και η κάρτ-ποστάλ, από το Αυ-
στριακό ταχυδρομείο, αφού, ήδη από το 1849, 
είχαν τεθεί σε κυκλοφορία και τα γραμματόση-
μα.

Όσοι χωριανοί ήταν εσωτερικοί μετανάστες 
ή στο εξωτερικό, ο μόνος τρόπος να επικοι-

νωνήσουν και να 
ευχηθούν στην οικογένειά τους, τους συγγενείς 
και γνωστούς, ήταν η αλληλογραφία και οι κάρτ-
ποστάλ. Με τί χαρά περίμεναν τότε οι χωριανοί 
να μάθουν τα νέα και να λάβουν τις ευχές των ξε-
νιτεμένων! Ειδικά τις κάρτ-ποστάλ που λάβαιναν, 
τις στόλιζαν επάνω στο τραπέζι, τον τοίχο, δίπλα 
στον καθρέπτη, ενώ κρατούσαν και τα γράμματα 
με τον φάκελο και τα γραμματόσημα. Όσοι, δε, και 
όσες δεν γνώριζαν γράμματα, εύρισκαν κάποιον 
που να γνωρίζει 
να γράφει και να; 
Διαβάζει.

Όσο για την 
ανταλλαγή δώρων, αυτά ήταν ό,τι είχαν στο 
σπίτι, καρύδια, κυδώνια, ρόδια…

Όλες τις Άγιες ημέρες, όλο το Δωδεκαήμε-
ρο, αντάλλασσαν επισκέψεις και εκείνοι που 
εόρταζαν δέχονταν τις ευχές των επισκεπτών 
και τους πρόσφεραν τα γλυκά που έφτιαχναν 
οι νοικοκυρές και, συνήθως, τον υπέροχο εκεί-
νο μπακλαβά, χαλβά, κουραμπιέδες, αλλά και 
γλυκά του κουταλιού. Υπήρχαν και οι διάφοροι 
πεντανόστιμοι μεζέδες από το χοιρινό. Ψητό, 
λουκάνικα, ματιές, λαχανοντολμάδες, πίτες… 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τότε, οι επισκέψεις στο χωριό γίνονταν «άνευ 
πακέτου», δηλαδή αντίθετα απ’ ότι γίνεται στις 
μέρες μας, που, όταν πρόκειται να πάει κάποιος 
επίσκεψη, πρέπει να κρατάει και κάποιο «πα-
κέτο». Οι περισσότεροι, βέβαια, σήμερα, εύχο-
νται «από τηλεφώνου» ή μέσω «e-mail». Ούτε 
ο ταχυδρόμος έρχεται στο χωριό με το χωνί, να 
τρέχουν οι χωριανοί να δουν αν έχουν γράμ-
μα. Για τους συλλέκτες είναι πλέον δυσεύρετα 
τα γραμματόσημα και οι κάρτ-ποστάλ μ’ εκεί-
νες τις ρομαντικές φιγούρες, εκείνα τα όμορφα 
πρόσωπα, τα λουλούδια ή τα τοπία.

Οι χωριανοί αντήλλασσαν τις ευχές τους 
στην Εκκλη-
σία. Εκεί οι 

ευχές των Χριστουγέννων πήγαιναν κατ’ ευ-
θείαν στον Πλάστη με το αχνό φως των κε-
ριών, αφού δεν υπήρχε ηλεκτρικό φως. Τότε, 
στην Εκκλησία, το φως ήταν από τα καντήλια 
και τα κεριά. Στα σπίτια ήταν το λυχνάρι, η λά-
μπα πετρελαίου και η φωτιά στο τζάκι.

Τα κάλαντα των παιδιών, παραμονή των 
Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των 
Φώτων, έδιναν μια χαρούμενη νότα στο χω-
ριό, έτσι καθώς έτρεχαν στα σοκάκια, που, 
στην ουσία, ήταν μονοπάτια. Η φύση φρόντιζε 
και στόλιζε τα δέντρα με το χιόνι κι έτσι τα 

Χριστούγεννα 
- και όλες οι 
γιορτές του Δωδεκαήμερου - ήταν πιο χαρού-
μενα.

Δυστυχώς, σήμερα, τα ψεύτικα στολισμέ-
να δέντρα, η τεχνολογία και ο κορωνοϊός, μας 
έχουν στερήσει τη χαρά και την ομορφιά των 
γιορτών.

Ας ευχηθούμε, μέσα από την καρδιά μας, σε 
όλους τους χωριανούς, τους φίλους και σ’ όλον 
τον κόσμο, «καλά Χριστούγεννα» και ένα χα-
ρούμενο νέο έτος!

Βασιλική Σαλούρου-Τροβά

Οι Έλληνες του 1940 αντιστάθηκαν, είπαν ΟΧΙ, δεν υποτάχθηκαν... Ένα 
ΟΧΙ που τίμησαν και δεν δίστασαν να βροντοφωνάξουν! Σήμερα λοι-

πόν τιμούμε τους αγωνιστές του ΟΧΙ, αυτούς που δεν ένιωθαν κατά βάθος 
«σκλάβοι» και πολέμησαν για το δικαίωμα να αποφασίζουν για τον τόπο 
τους... Οι Τερψιθιώτες όπως πάντα την ημέρα αυτή μετά τον εκκλησιασμό 
μετέβησαν όλοι στο Ηρώον στην πλατεία του χωριού μας και τέλεσαν τρι-
σάγιο στη μνήμη των πεσόντων. Ο Πρόεδρος κ. Σταύρος Αγγελόπουλος 
κατέθεσε στεφάνι τιμώντας τους προγόνους μας που θυσιάστηκαν για να 
είναι σήμερα η πατρίδα μας ελεύθερη.

Κατάθεση στεφάνου 
από τον οργανωτικό 

γραμματέα της 
Ο.ΣΥ.Ν και 

συγχωριανό μας 
Χρήστο Βελέντζα

Η Ο.ΣΥ.Ν. ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  1 9 4 0
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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

Επιστολή Αθανασίου Κουρµούση

Τερψιθέα,  Δεκέμβρης 2021

Το Προλαµβάνειν «Σώζει»

Το Καλοκαίρι του 2021 πέρασε, και το περά-
σαμε όλοι μας και γνωρίσαμε και ζήσαμε ωραίες 
μέρες στο όμορφο χωριό μας αλλά και σε όλη 
τη Χώρα όποιοι μπόρεσαν να την περιηγηθούν. 
Όμως είδαμε και πολλά προβλήματα όπως πυρ-
καγιές – πλημύρες – καταστροφές που έφεραν 
τη Συμφορά σε πολλά τμήματα της χώρας με τις 
γνωστές συνέπειες από αυτές. Στο χωριό μας 
ευτυχώς δεν είχαμε φαινόμενα τέτοια. Ίσως μας 
φύλαξε ο Πανάγαθος Θεός και όχι το ενδιαφέ-
ρον των Κρατικών Αρχών που είναι αρμόδιοι εί-
ναι ΑΠΟΝΤΕΣ.

Μπροστά σε αυτά τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
Εμείς ως χωριό πρέπει να πάρουμε κάποια 

μέτρα προστασίας σε εξοπλισμό. Και αναφέρο-
μαι στα ακόλουθα: Πρώτον να τοποθετηθούν 
Πυροσβεστικοί Κρουνοί σε καίρια σημεία. Προ-
τείνω πρώτον σταυρό προς Δημάρα στην κο-
ρυφή του χωριού στα σπίτια από Σταμάτη έως 
Σερέτη Αντώνη Δεύτερος Τρίτος στο σπίτι του 
Δρακάκη από κάτω. Τέταρτος κοντά στο σπίτι 
του Αειμνήστου Νίκου Ανδρεόπουλου όλοι είναι 
αναγκαίοι. Σε αυτά τα σημεία υπάρχει δίκτυο νε-
ρού ύδρευσης. 

Δεύτερη ενέργεια να προμηθευθούμε μεγά-
λες δεξαμενές πλαστικές ειδικές όπως είναι σε 
άλλα σημεία Φιλοθέη Δωρίδας- Σίμου Πυλήνης 
και σε άλλα σημεία της χώρας οι οποίες είναι με-
γάλης χωρητικότητας ανοιχτές ώστε να μπορούν 
να εφοδιαστούν και εναέρια μέσα τις οποίες θα 
γεμίζουν τα βυτία του Δήμου και της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας από πολύ νωρίς τέτοιες πρέπει 
να εφοδιαστούμε τουλάχιστον τρεις (3) θέσεις 

για τοποθέτηση υπάρχουν αν χρειασθεί μπορώ 
να υποδείξω. Η προμήθεια και τοποθέτηση αυ-
τού του εξοπλισμού πρέπει να γίνει από Δήμο 
Περιφέρεια και όπου αλλού χρειαστεί να απευ-
θυνθούμε έγκαιρα ώστε να πετύχουμε ότι είναι 
δυνατόν περισσότερα. Το Περιφερειακό Ιατρείο 
Τερψιθέας περικυκλώθηκε από τους κισσούς 
και τα βάτα ευτυχώς που δεν έπεσε από ΤΥΧΗ 
κάποιο αναμμένο τσιγάρο τότε το αποτέλεσμα 
θα ήταν χωρίς περιγραφή όποιος είναι αρμόδιος 
πρέπει άμεσα χθες να το καθαρίσει. Αν δεν μπο-
ρούν οι ενοικιαστές την αρμοδιότητα και ευθύ-
νη έχει ο ιδιοκτήτης και είναι γνωστός είναι στην 
Τερψιθέα. Αν ζούσαν οι Αείμνηστοι Συνεταίροι 
δεν θα την δέχονταν αυτήν την απαράδεκτη ει-
κόνα είναι ντροπή φανερή για το χωριό μας. Τέ-
λος. Για τη θέση του Γιατρού στο περιφερειακό 
ιατρείο Τερψιθέας άμεσα χθες να γίνουν. Σκλη-
ρές ενέργειες ώστε ο γιατρός να μετατεθεί σε 
άλλη θέση ή εκεί που είναι με τον τρόπο αυτό 
ελευθερώνεται η θέση και τίθεται σε προκήρυξη 
η δική μας θέση η ενέργεια αυτή είναι εύκολη με 
τον κατάλληλο χειρισμό.

Υπάρχει τρόπος να προμηθευθούμε και μικρό 
πυροσβεστικό όχημα με τετρακίνηση και να ανή-
κει στο χωριό ο τρόπος είναι εύκολος φορτηγά-
κι να είναι πλήρως εξοπλισμένο με βυτίο νερού 
αντλία πιέσεως και ό,τι άλλο χρειάζεται να λει-
τουργεί. Για το θέμα αυτό είμαι στη διάθεσή σας 
σε ότι πληροφορία θα χρειασθήτε.

Τελειώνοντας σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία 
και να ευχηθώ ολόψυχα σε όλους τους Τερψιθε-
άτες καλά Χριστούγεννα και ο Νέος Χρόνος να 
είναι ευτυχισμένος και απαλλαγμένοι από όλα τα 
κακά που πέρασε η χώρας μας, με απαλλαγή από 
τον Κορωνοϊό.

Με φιλική αγάπη
Κουρµούσης Αθανάσιος

από όμορφη Τερψιθέα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΑΤΕΡΛΩ

Τον πρώτο χρόνο κάθε δεκαετίας, η ελλη-
νική στατιστική υπηρεσία, διενεργεί απο-

γραφή πληθυσμού και κτιρίων της χώρας.
η απογραφή είναι μία ευκαιρία να δείξουμε 

την αγάπη μας και το ενδιαφέρον μας στη γε-
νέτειρα και πατρογονική μας γη.

Στην απογραφή του 2011 η τερψιθέα ήταν 
πρώτη πληθυσμιακά στην Δ.Ε. Αποδοτίας με 
339 απογραφόμενους.

Δυστυχώς, στην απογραφή του 2021 η 
Τερψιθέα καταποντίστηκε. Μόλις 130 άτομα 
απογράφτηκαν στο χωριό μας. Οι εργαζό-
μενοι (όχι όλοι) φοβήθηκαν να απογραφούν 
στο χωριό, μήπως εντοπιστεί το ασυμβίβαστο 
της απόστασης του τόπου διαμονής με τον 
τόπο δουλειάς.

Οι συνταξιούχοι όμως έπρεπε ν’ απογρα-
φούν όλοι στο χωριό. Άτομα που σαν εργα-
ζόμενοι σε πόλεις, απογράφονταν στο χωριό, 
τώρα σαν συνταξιούχοι αρνήθηκαν ν’ απο-
γραφούν στο χωριό κι ας μένουν σχεδόν μό-
νιμα στην Τερψιθέα.

Άλλοι αρνήθηκαν ν’ απογραφούν στο 
χωριό, για να τιμωρήσουν, όπως είπαν, στον 
Πρόεδρο. Όμως αυτός που τιμωρείται είναι 
το χωριό και κατά επέκταση οι χωριανοί, ο 
κάθε πρόεδρος μόνο στην κάλπη μπορεί να 
τιμωρηθεί.

Το απογραφικό Βατερλώ θα έχει πολλές 
συνέπειες. Πέρα από το γόητρο χάνουμε τα 
2/3 της χρηματοδότησης, το επόμενο κοινο-
τικό συμβούλιο θα είναι μονομελές. Είχαμε 
υποσχέσεις και βάσιμες ελπίδες για επανατο-
ποθέτηση Γιατρού μετά την πανδημία, τώρα 
να το ξεχάσουμε.

Δεν μας φταίει κανείς, μόνοι μας βγάζουμε 
τα μάτια μας.

ΗΓκουγκλ, η παγκόσμια υπηρεσία, ηλεκτρονικής παροχής, καθολικών 
πληροφοριών, είχε αφαιρέσει την Τερψιθέα από τους χάρτες της. 

Μας το επισήμαναν επισκέπτες του χωριού πριν από εφτά χρόνια.
Παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες των φορέων του χωριού και του Δή-

μου Ναυπακτίας, η Γκουγκλ αδιαφορούσε για την παράβασή της και ποτέ 
δεν απάντησε για να αιτιολογήσει την ενέργειά της, ενώ σε χωριανούς μας 
που επισκέφθηκαν τα Γραφεία της στο Μαρούσι δεν τους επιτράπηκε η 
είσοδος.

Η Τερψιθέα τα τελευταία χρόνια άρχισε ν’ απουσιάζει απ’ όλους τους 
χάρτες, αφού κάθε υπηρεσία και εταιρία ανατυπώνει, ό,τι χάρτη χρειάζε-
ται, από τη Γκουγκλ.

Ο δικηγόρος Γιώργος Αρβανίτης σαν συνήγορος του συλλόγου σύ-
νταξε εξώδικη διαμαρτυρία που επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή στη 
Γκουγκλ Μαρουσίου.

Ο νομικός σύμβουλος της Γκουγκλ, απάντησε ότι αρμόδια να λύσει το 
πρόβλημα είναι η Γκουγκλ στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όπου θα πρέπει να 
απευθυνθούμε.

Η ηλεκτρονική επικοινωνία των δύο υπηρεσιών (Μαρουσίου και Καλι-
φόρνιας) θα έλυνε το πρόβλημα σε ελάχιστα λεπτά, αλλά φαίνεται πως η 
Γκουγκλ ικανοποιούσε αίτημα κάποιου «φίλου» της Τερψιθέας που είχε 
πρόσβαση σ’ αυτή.

Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΞΑΝΑ ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Ο δικηγόρος μας μετέφρασε την εξώδικη διαμαρτυρία και την έστειλε 
στην Καλιφόρνια, χωρίς ποτέ να τύχουμε δικαίωσης ή απάντησης.

Ο εκδότης της εφημερίδας «ΕΜΠΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» όταν του ζητή-
σαμε να δημοσιεύσει το θέμα, μας είπε ότι θα κάνει ηλεκτρονική παρέμ-
βαση στη Γκουγκλ Γαλλίας και πιθανά θα έχουμε λύση.

Ήδη από αρχές Φθινοπώρου, η Τερψιθέα ξαναβρήκε τη θέση της στο 
χάρτη. Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν και στη Γκουγκλ έχουμε να 
πούμε, ότι δεν μειονεκτεί η Τερψιθέα αλλά ο χάρτης της μειονεκτούσε 
χωρίς την Τερψιθέα.
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ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: Εδώ βλέπουμε τον αγιασμό στα εγκαί-
νια του Γηπέδου Τερψιθέας στις 14 Αυγούστου του 1998. Διακρίνονται σε 
πρώτο πλάνο από αριστερά: Κώστας Αλ. Αγγελόπουλος, Σπύρος Μπάρος, 
Κώστας Γ. Γκολιάς, Γράσιμος Μούρτος, Παύλος Φήμης, Τάσος Μακρής, Πα-
πασταύρος Σερέτης, Πολύκαρπος Σταμάτης, Γεώργιος Π. Γιαννέτσος, Πανα-
γιώτης Σταμάτης, Γιώργος Β. Γκολιάς, Γιώργος Αθ. Γκολιάς. Η φωτογραφία είναι 
από το αρχείο της κας Σταυρούλας Γκολιά, την οποία ευχαριστούμε για την 
ευγενική παραχώρησή της. 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖΕΚΤΑΚΤΟ ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΦΩΤΟ ΚΟΥΙΖ (τ. 134): Η φωτογραφία είναι 
από τη γιορτή της Αναλήψεως στα Σαλουρέικα μαντριά, στα Καλαμορέματα, την 
10η Ιουνίου 1926. Διακρίνουμε από αριστερά: Παπαγιάννης Γρούμπας, Ελένη Β. 
Σαλούρου (κόρη Παπανδρέα Παπαναγιώτου), Βασίλειος Γ. Σαλούρος, Λεωνίδας 
Παπαλιβερίου, Γεώργιος Β. Σαλούρος, Σπύρος Στ. Σαλούρος, Σοφία Β. Σαλούρου 
(σύζυγος Ν. Λ. Παναγιωτοπούλου), Βασιλική Ν. Κοκοτάκη (κόρη Παπανδρέα Πα-
παναγιώτου), Νικόλαος Κ. Κοκοτάκης. Η φωτογραφία και η λύση είναι του κου 
Ντίνου Σαλούρου (Πάτρα), τον οποίο ευχαριστούμε.

 CHRISTMAS WITH CHRIST
By Father Nektarios

Most Christians to-
day celebrate Christmas 
without Christ. Festivi-
ties that originated in the 
Church, its hymns, fast-
ing and the gathering of 
close-knit family, gave 
way to fiestas, heathen 
Christmas carols, holiday 
entertainment, food and 
drink. Spiritual values   
were lost, and the es-
sence and spirit of Christ-
mas were set aside.

Orthodoxy does not deny solemn events. 
Nor does our Church loathe the festive decora-
tions, but teaches us not dwell on them. Ortho-
doxy is about doing something much bigger. It 
goes deeper. It teaches us how, all together, we 
can go deeper into the spiritual meaning of the 
holidays. And then pass it on to our families, our 
children, our neighbors, our relatives and our 
friends. It instills in us the inseparable harmony 
between the spiritual and material element of 
the feasts and festivities for the purpose of our 
personal communion with our Savior Jesus 
Christ. Christ, the living God, for Orthodox Chris-
tians, was not simply born 2021 years ago, but 
is still present for us in every Divine Liturgy and 
Sacrament. 

Christmas is coming. I hope we do not chase 
Christ from Christmas this year. I hope we all � nd 
Him in our faith, in our heart, in our home, in our 
Parish, in our Monastery, in our Homeland, be-
cause we CANNOT celebrate Christmas without 
Christ. Happy Holidays. 

Father Nektarios

RESPONSIBILITIES AT THE END OF THE YEAR
By Vasiliki Salourou Trova

A nice habit at the 
end of the year, on 
Christmas and New 
Year, is the exchange 
of wishes, gifts and 
visits. The exchange of 
wishes, whether with personal visiting, or send-
ing cards and letters, was established in the 17th 
and 18th centuries. In the 17th century, during 
holy days, when someone had to visit a relative, 
acquaintance, or friend and could not, he would 
send a playing card with his name on it. Later, in 
the 18th and 19th centuries, letter cards were 
introduced and, from 1869, holiday postcards 
were issued by the Austrian Post O�  ce, since, as 
early as 1849, stamps had also been issued.

The only way villagers could communicate 
with family, relatives and acquaintances, who 
had left for other parts of Greece or abroad, was 
to send wishes through correspondence and 
postcards. And with great joy villagers would 
then wait to learn the news and receive the 
wishes of the expatriates! Postcards received 
would decorate tables, walls, mirrors, and letters 
with the envelope and stamps would be saved 
and stored. Those who did not know how to 
read and write, would � nd someone who knew 
to help them read and write their holiday mail. 

As for the gift exchange, they used all they 
had at home: nuts, quinces, pomegranates, 
homemade sweets.

Visits and gifts were exchanged all Twelve Holy 
Days in celebration. Visitors were o� ered sweets 
made by the housewives, usually wonderful 
baklava, halva, kourabiedes, melomakarona and 
spoon sweets. There were also various delicious 
pork appetizers: grilled sausages, sweetbreads, 

stuffed cabbage, pies… At that time, visits to 
the village were made “without a package” or 
wrapped gift, contrary to what is done nowa-
days. Of course, most today, wish “by phone” or 
“via e-mail”. When the postman would come to 
the village sounding his horn, the villagers would 
run to see if they have a letter. Collectors today 
contonue to collect those old stamps and post-
cards of romantic � gures, beautiful faces, � owers 
or landscapes, that are becoming harder to � nd.

The villagers also exchanged their wishes at 
Church. There, Christmas wishes went straight 
to the Maker, under the dim light of the candles, 
since there were no electric lights. Then, in the 
Church, the only lights were from candles and 
kerosene lamps. In the houses they used candle 
lanterns, the oil lamp and the � re in the � replace.

 The children sang 
Christmas carols, on the 
Christmas Eve, New Year’s 
Eve, and on Epiphany, giv-
ing a happy note to the vil-
lage, as they ran through 
alley pathways. Nature took 
care of and decorated the trees with snow during 
the Twelve Days of happy Christmas celebrations.

Unfortunately today, fake trees, plastic deco-
rations and 3-D technology and the coronavirus, 
have deprived us of the joy and natural beauty 
of the holidays.

Let us wish, from the bottom of our hearts, to 
all villagers, friends and the whole world, “Merry 
Christmas” and a happy new year!

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

by Georgia N. Kollias - Daskalakis, M.P.A.
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Επαγγελματ ίες  Συγχωριανο ί  μας
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ − ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑ

2634053111, 
6979209538

ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2634024194

ΑΡΒΑΝΙΤΗ Κ. ΕΛΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΗΟΥΣ 2, ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6945955992

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 3 2103806993

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ
Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 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 ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΥΡΥ∆ΙΚΗΣ 4, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2109598595

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 69 & ΑΝΙΑΝΟΣ
2105244550  
6944522827

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΙΣΚΟΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΙΓΙΟΥ 3 ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ 2105149100

ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ «ΕΝ ΠΛΩ»
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 60Α,
(ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΤΡΑΣ)

2610424319
6934912278

ΓΚΟΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
dimgolias@yahoo.gr

ALL4ONE  − 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ 17,  ΑΘΗΝΑ 2109210188

∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 6, ΑΙΓΑΛΕΩ 2105315800

ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 17, ΓΚΥΖΗ 2106433243

ΚΑΛΛΙΑΜΒΑΚΟΣ Γ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΜΑΡΜΑΡΑ 2102755381

ΚΑΛΛΙΑΜΒΑΚΟΣ Λ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ «ΕΥΡ. ΠΙΣΤΗ» ΕΡΜΟΥ 89−91, ΠΑΤΡΑ
2610278393  
6945075899

ΚΑΡΤΕΡΗ ΣΟΦΙΑ
skarteri@gmail.com

ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 94, ΠΑΤΡΑ
2610622976 
6976798839

ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΡΑΜΝΟΥΣΙΩΝ 4 6973406264

ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ»
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

6984196326, 
ΦΑΞ: 2634052629

2634053234 
2634052629

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΦΗ ΚΑΡΤΕΣ−ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ 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. 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 92, 15126
ΜΑΡΟΥΣΙ

2106755641 
6974477750

ΛΥΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ− ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ& 
Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 267, Ν. ΙΩΝΙΑ

2102724557

ΜΑΡΑΓ∆ΟΥΛΗ ∆. ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 232 2108613314

ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΤΟ−ΦΑΝΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 12, 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

2109915702

ΜΗΛΟΥΛΗΣ Θ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ∆ΙΓΕΝΗ 16, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2109738664

ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗ−ΤΖΙΛΑΛΗ ΕΛΕΝΑ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
ΓΥΝ/ΛΟΓΟΣ

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25Α, 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

2106401002  
6944420728

ΜΟΥΡΤΟΥ Κ. ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ
ΠΛ.ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΟΝΙΩΝ,  
ΠΑΤΡΑ

2610330511

ΜΠΑΚΑΛΗΣ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 6946497614

ΜΠΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2634027534

ΜΠΑΡΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 21, ΠΑΤΡΑ
2610278248  
6932097683

ΠΑΪΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ − ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ 22, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
2634022227
6944602745

ΠΑΪΣΙΟΥ− ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΤΡΕΩΣ 55, ΠΑΤΡΑ 2610222404

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 10α, 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

2107485461

ΠΑΝΤΕΛΗ − ΧΟΡΜΟΒΑ ΣΟΦΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 31,
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

2102610676

ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ−Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΠΤΥΧ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΩΦ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ 142, 
ΑΧΑΡΝΑΙ

2102405150
6974994418

ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

6943013252

ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑ 2634053233

ΠΑΠΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Κ ΕΙΡΗΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΡΟΥΣΗΣ 19, ΧΑΡΑΥΓΗ 2109755024

ΣΕΡΕΤΗΣ Ι. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
LEONIL HELLAS

ΙΑΤΡΙΚΑ−ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙ∆Η
ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 57, 
ΠΑΤΡΑ

2610425205  
2108839312

ΣΕΡΕΤΗΣ Λ. ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2108839312

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 4, ΚΑΛΙΘΕΑ 2109598523

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ− ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Animation 
& ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & Sound Design

∆ΑΒΑΚΗ 17, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
e−mail: sychroni@otenet.gr

2109733266, 
6930783608

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 4, ΚΑΛΙΘΕΑ 2109598523

ΣΤΑΣΙΝΟΥ Α. ΜΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 103 − 105 2103632023

ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25Α 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

2106401010  
6944612162

ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΟΤΣΗ 36, ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2109701094

ΤΡΙΨΙΑΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΟΝΙΑ−ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η− 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 Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΙΝΤΖΕ 3−5, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

2634029310

ΧΕΙΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ 13, ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2107792280

ΧΟΡΜΟΒΑΣ ∆. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ 29 6978884152

ΤΟ ΠΑΝ∆ΗΜΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
ΚΑΙ «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΜΙΚΡΟΝ»

Αυτός ο covid-19-20-21-22, πήρε σβάρνα τα πάντα. Ανθρώπινες ζωές, νόμους, 
συντάγματα, εργασιακά δικαιώματα, αρχαιρεσίες, θρησκευτικά καθήκοντα, κοι-
νωνικά δρώμενα, ψυχαγωγία, θέατρα, κινηματογράφους, εστιατόρια, καφετέριες, 
καφενεία, ταξίδια, φλερτ, καμάκι (πρόσεχε δαιμόνιε γιατί θα πας μέσα για σε-
ξουαλική παρενόχληση!) κ.λπ. Το μεγάλο τζέρτζελο όμως έγινε με το όνομα. 
Ακούστε για να δείτε και κοιτάξτε για ν’ ακούσετε. Έβαλε ο διαβολάκος την 
ουρά του πάλι (α! ρε δαιμόνιε τι τραβάς!). 

Εμένα από την αρχή δεν μου άρεσε το όνομα. Έτσι έκανα παράσταση και 
διαμαρτυρία πού λέτε, πού; Στον ΠΟΥ φυσικά. Μην πάει ο νους σας στο πονη-
ρό, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εννοώ. Αυτοί αφού μ’ ακούσανε πιά-
σανε τ’ αρ… (σεμνά!), τ’ αρχεία τους ρε παιδιά (αμάν ρε, ούτε να πιούμε νερό 
δεν μπορούμε). Επιμελήθηκαν αμέσως της υπόθεσης και μου είπαν, ότι με την 
πρώτη μετάλλαξη θα βαφτίσουν την πανδημία ελληνικά. Επειδή όμως χρησιμο-
ποίησαν όλες τις ελληνικές λέξεις, βαφτίζοντας όλες τις άλλες θεομηνίες που 
πλάκωσαν στην ανθρωπότητα (ώστε ο Έλληνας να καθίσταται συνώνυμος με 
την καταστροφή), άρχισαν να βαφτίζουν με τα γράμματα του αλφαβήτου (λες 
και μαθαίνουμε τώρα τα πρώτα γράμματα).

Έτσι λοιπόν προέκυψε μετάλλαξη άλφα. Ακούγοντας το όνομα μια ελληνική 
(μάλλον ελληνίζουσα) εταιρεία ζυθοποιίας διαμαρτυρήθηκε έντονα διότι λέει 
της κλέψαμε το όνομα (ο κλέψας του κλέψαντος ή φωνάζει ο κλέφτης να φύγει 
ο νοικοκύρης, για να μην πω για τη Μακεδονία). Την καθησύχασα όμως διότι της 
πρότεινα να δίνουμε στους ασθενείς της μετάλλαξης σαν φάρμακο την ομώνυ-
μη μπύρα. Ο ΠΟΥ δεν πτοήθηκε, την επόμενη μετάλλαξη την ονόμασε βήτα. 
Τότε ήταν που μου τηλεφώνησε η φίλη μου η Βήτα διαμαρτυρόμενη γιατί την 
κάναμε ρεζίλι. Δεν πειράζει έχει και άλλες το πανέρι. Πάμε λοιπόν στη μετάλ-
λαξη γάµα. Όχι ρε παιδιά δεν είναι προστακτική ρήματος (αμάν, ο νους σας 
πάντα στο πονηρό!). Εντάξει θα σας δώσω και εγώ τη μετάλλαξη δέλτα. Τι το 
’θελε ο ΠΟΥ, στης ρημάδας μου της τύχης. Έφαγα για κατάπλασμα στη μούρη 
γιαουρτάκια της γνωστής συνώνυμης γαλακτοβιομηχανίας. Άρχισα να χάνω την 
υπομονή μου, αυτή που την είχα μεγάλη σαν του γαϊδάρου (ρε παιδιά! Αμάν!). 
Πήγα να κάνω ένα καλό, να σηκώσω λιγάκι (τι θα γίνει όλα πονηρά τα ακούτε;) 
το πεσμένο (;;;) ηθικό μας και βρήκα τον μπελά μου. 

Σταμάτησα να παρακολουθώ αυτό τον συρφετό των βαφτισίων (σιγά μην τα 
κάνεις Πατησίων), ώσπου ακούω μια μέρα στο television (πως το σπρεχάρω, 
ε!) ότι ο ΠΟΥ βάφτισε την νέα μετάλλαξη όµικρον. Τώρα δέσαμε! Και να ’ταν 
μόνο αυτό, μεταδίδεται λέει ταχύτατα, με την παραμικρή επαφή. Μα φυσικό 
είναι όταν έχεις δει την ταινία «η ιστορία της Όμικρον» (μιλάω στους προχώ, 
στην ηλικία εννοώ ρε παιδιά, η ταινία είναι του 1975) ήταν αδύνατο να μη κολα-
στείς πλησιάζοντας την Όμικρον. Μιλάμε για μια ταινία μορφωτικού-ερωτικού 
περιεχομένου. Τώρα είναι που μας έπιασε μαζική υστερία και τρέχουμε όλοι να 
τη βρούμε με την όμικρον.

Τι να πω; Ελπίζω με τα Θεοφάνεια να φύγουν τα παγανά!
Ο παν-δαιµόνιος ρεπόρτερ              

Τα γνωστά. Ονόματα και διευθύνσεις, παρακαλώ! 
Αστειάκι! Πότε, πού και ποιοι απεικονίζονται; 

ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖ


