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Σ τις 18 Μαρτίου έγιναν διπλές αρχαιρεσίες, του Συλλόγου Τερψιθεα-
τών και του Πολιτιστικού Κέντρου Τερψιθέας, στα γραφεία του πρώ-

του στην Αθήνα. Νέοι άνθρωποι με ενθουσιασμό πλαισίωσαν τα Δ.Σ. των 
συλλόγων. Ειδικά στο Σύλλογο Τερψιθεατών καλωσορίζουμε τη Χρύσα, 
τον Σπύρο, τη Σταυρούλα, τον Βαγγέλη και τον Κώστα. Πολλοί σύλλογοι 
έκλεισαν λόγω της κρίσης. Όντως για να λειτουργεί ένας σύλλογος πρέπει 
να συνεισφέρουν τα μέλη για τα λειτουργικά τουλάχιστον έξοδα. Πάντως 
μη ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι πατριδοτοπικοί σύλλογοι δημιουργήθη-
καν σε δύσκολους οικονομικά καιρούς. Σε οικονομική δυσπραγία, αυτό 
που παραμελείται είναι ο πολιτισμός, διότι οι άνθρωποι προσπαθούν να 
εξυπηρετήσουν πρώτα τις βιοτικές τους ανάγκες. Όμως ο πολιτισμός και 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
οι εκδηλώσεις του είναι μια ποιότητα και ένας πλούτος, που ικανοποιεί τον 
άνθρωπο και λειτουργούν σαν βάλσαμο στη φτώχεια του. Την έλλειψη 
αυτών ήλθαν να καλύψουν οι σύλλογοι, γι αυτό λέγονται και πολιτιστικοί. 
Σκοπός τους ήταν η συνέχιση της Παράδοσης, των ηθών και των εθίμων 
των μεταναστών πλέον χωριανών· να διατηρήσουν το χρώμα των ριζών 
τους στην διαφορετική πολιτιστική ζωή της πόλης.

Καλούμαστε τα νέα μέλη του Δ.Σ. μαζί με όλους μας, τα υπόλοιπα μέλη 
του Συλλόγου, να συνεχίσουμε αυτή την πορεία, που ξεκίνησαν κάποτε οι 
πατέρες και οι παππούδες μας για το κοινό καλό όλων μας. Καλοτάξιδοι!

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5

Η ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η εκδρομή του Συλλόγου 
θα πραγματοποιηθεί 

αρχές Ιουνίου. Να είστε 
σε επαφή με τα μέλη του Δ.Σ. 

για λεπτομέρειες.

Είδαμε και φέτος άσπρη μέρα λίγο πριν τα Χριστούγεννα στην Τερψιθέα. 
Αψευδής μάρτυρας οι φωτογραφίες που βλέπετε.

ΕΙΔΑΜΕ ΑΣΠΡΗ ΜΕΡΑ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΚΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ 
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ 
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η Τερψιθέα από τα Βαρκά

Ο Άγγελος Τρίψιας, που είχε το ένα 
από τα 2 καφενεία στην πλατεία, έφυ-
γε για τη Ναύπακτο προς αναζήτηση 
καλύτερης τύχης. Την επιχείρηση την 
αγόρασε ο φέρελπις νέος Γιώργος Αγ-
γελόπουλος του Σταύρου. 
Ευχόμαστε καλές δουλειές!

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΥΤΑΛΗΣ
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Εκδότης - Διευθυντής - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ
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. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος): ..............................2109516297 ......................................... 6932648485
2. ΣΑΛΟΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (Αντιπρόεδρος): ..............................2106016478 ......................................... 6932900696
3. ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑ (Γεν. Γραμματέας): ............................... 2109955926 ......................................... 6945337149
4. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ  Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ (Ταμίας): .......................................2634053197 ......................................... 6973049067
5. ΑΥΛΟΓΗΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (Βοηθός Ταμία): .................................. 2109955926 ......................................... 6942972871
6. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Έφορος): ................................. 2634025234 ......................................... 6984332277
7. ΓΚΟΛΙΑΣ ΑΘ. ΚΩΝ/ΝΟΣ (Βοηθός Εφόρου): ...........................2106541367 ......................................... 6972359880

Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ
¨φωνές και ψίθυροι¨

Ήτανε μέρα πληρωμών,
οι τράπεζες γεμάτες
κι απέξω στέκουν γύφτισσες
λυγάμενες κι αφράτες.

Τσαχπίνες και παμπόνηρες
όπως οι αλεπούδες
στοχεύουνε τη σύνταξη
που παίρνουν οι παππούδες.

Πετάξανε τα γύφτικα
φορέσαν συνολάκια
και πονηρά την πέφτουνε
στ’ αθώα γεροντάκια.

Το ένα χέρι ξεγελά
το γέροντα με χάδι
και τ’ άλλο χέρι έκανε
τη τσέπη του ρημάδι.

Γύφτισα, λέει ο παππούς,
τσιγγάνα μου γραμμένη.
-Ρομά μας λένε τώρα πια
σ’ όλη την οικουμένη.

ΑΦΑΝΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΥΛΙ

ΟΛΙΓΟΝ 
ΑΠΟ 

ΑΠΟΚΡΙΕΣ

Ακόμα δεν κατάλαβε
τι έπαθε ο γέρος,
η γύφτισσα σ’ ένα παππού,
τη πέφτει σ’ άλλο μέρος.

-Γεια σου ρε λεβεντόγερε
γλυκέ μου παππουλάκη
πέντε ευρώ αν μου ’δινες
σου πιάνω το πουλάκι.

-Αν έβρης το πουλάκι μου
μαυριδερή γυναίκα
σου δίνω τα διπλάσια
ευρώ θα πάρεις δέκα.

Βαγγέλης Πετρόπουλος

ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΑ
Και άλλο έθιμο αποκτήσαμε. Πάλι φέτος μαζεύτηκαν δεινοί και… δειλοί 
(οικολόγοι) κυνηγοί, και καταβρόχθισαν τον… περίδρομο από τα κυνήγια 
που περίσσεψαν στο τέλος της φετινής κυνηγετικής περιόδου. Αδειάσα-
νε οι καταψύκτες και γεμίσανε τα… ρεζερβουάρ και τα… σωσίβια των 
βαρελοφρόνων κυνηγών. Ο οίνος έρευσε άφθονος και έτερψε τους φά-
ρυγγας των καλοπερασάκηδων. Έτσι μπράβο αδέλφια μην αφήσετε ρου-
θούνι για ρουθούνι και κόκκαλο άγλειφτο. Νάστε καλά και τώρα νηστεία!
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 8 Ιανουαρίου 2018 η Μαρίνα Δίπλαρου σύζυγος 

Παύλου Μηλιώνη (υιού Βενετίας Αλ. Αγγελοπούλου), γέν-
νησε στο Μαιευτήριο «Λητώ» ένα υγιέστατο αγοράκι.

• Στις 25 Ιανουαρίου 2018 η Μαγδαληνή Μπασιάκου σύ-
ζυγος Νικολάου Βρύζα, γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι 
στο Νοσοκομείο του Ρίου.

• Στις 12 Μαρτίου 2018 η Βίκυ Βαμβάκη σύζυγος Δημη-
τρίου Χρ. Διονυσόπουλου, γέννησε στο μαιευτήριο «Μητέ-
ρα» δίδυμα κοριτσάκια.

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Η Μαρινάκη Κλεονίκη-Σπυριδούλα του Γεωργίου και 

ο Alessandro Sanfilippo του Silvio, βάπτισαν τα αγοράκια 
τους, Βαλεντίνο και Φοίβο, στην Κρήτη, στην γενέτειρα 
του αείμνηστου στρατιωτικού προππάπου τους Εμμανουήλ 
Μαρινάκη. Ακολούθησε κρητικό γλέντι στο πατρικό τους.

ΓΑΜΟΙ
• Στις 7 Οκτωβρίου 2017 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώ-

σεως Σωτήρος Ελληνικού ετελέσθη ο γάμος του Νικο λάου 
Ευαγ. Πετρόπουλου (γένους Αθανασίας Ν. Αρβανίτη) και 
της Κωνσταντίνας Ιω. Μαραγκόπουλου.

• Στις 5 Ιανουαρίου 2018 τελέστηκαν, σε στενό οικογε-
νειακό κύκλο, στο Δημαρχείο Ηρακλείου Αττικής, οι γάμοι 
του Νικολάου Φινινή και της Σιν Τιν Γιό (Xsin Tin Yu). Κου-
μπάροι: Γιάννης Νικολακόπουλος και Θεόφιλος Φινινής.

Η εφημερίδα εύχεται να ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ
• Στις 19 Δεκεμβρίου 2017 απεβίωσε η Αικατερίνη Γ. Λόη, 

γένους Νικ. Δ. Αρβανίτη. Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη 
την επομένη στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ελευθέρια-
νης Ναυπακτίας, στο Νεκροταφείο της οποίας ετάφη.

• Στις 23 Ιανουαρίου 2018 απεβίωσε στην Αθήνα, σε ηλι-

της Πολυζώης σύζυγος της Μαρίτσας Γ. Σερέτη. Η νεκρώ-
σιμη ακολουθία ετελέσθη την επομένη στον Ιερό Ναό της 
Αγίας Παρασκευής στο Α΄ Νεκροταφείο Πατρών, όπου 
και ετάφη.

Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 23 Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικο-

λάου στο Λυγιά Ναυπάκτου ετελέσθη το εξάμηνο μνημό-
συνο του Κωνσταντίνου Β. Βελέντζα.

• Στις 21 Ιανουαρίου 2018 ετελέσθη στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Δημητρίου Αμπελοκήπων το εξάμηνο μνημόσυνο του 
Ιωάννη Ν. Χορμόβα.

• Στις 21 Ιανουαρίου 2018 ετελέσθη στον Ιερό Ναό Αγί-
ας Τριάδας Χολαργού το 40-ήμερο μνημόσυνο της Αρι-
στέας Β. Κοϊτσάνου.

• Στις 21 Ιανουαρίου 2018 ετελέσθη στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Παντελεήμονος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου το ετήσιο 
μνημόσυνο της Μαρίας Σπ. Τσαντίλη.

• Στις 28 Ιανουαρίου 2018 ετελέσθη στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Κωνσταντίνου Ηλιούπολης το 40-ήμερο μνημόσυνο της 
Αικατερίνης Λόη (γένους Νικ. Δ. Αρβανίτη).

• Στις 3 Μαρτίου 2018 ετελέσθη στον Ιερό Ναό Ανα-
στάσεως Νεκροταφείου Ηλιούπολης το 40-ήμερο μνημό-
συνο του Ιωάννη Σ. Γκολιά.

• Στις 18 Μαρτίου 2018 ετελέσθη στον Ιερό Ναό  Αγίου 
Δημητρίου Αμπελοκήπων το 40-ήμερο μνημόσυνο του 
Αντωνίου Αδρασκέλα.

Η εφημερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο Θεός.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ο Αθανάσιος Κουρμούσης έστειλε χρηματικό ποσό 

στο Χαμόγελο του Παιδιού για τη μνήμη της Άννας Κοκ-
κοτάκη, που συμπληρώθηκαν τρία (3) έτη από το θάνατό 
της· αντί μνημοσύνου που έπρεπε να γίνει το τέλος Νοεμ-
βρίου 2017.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

κία 72 ετών ο Ιωάννης Σπ. Γκολιάς. Η νεκρώσιμη ακολουθία 
ετελέσθη στις 26 Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό Αναστάσε-
ως Νεκροταφείου Ηλιούπολης όπου και ετάφη.

• Στις 8 Φεβρουαρίου 2018 απεβίωσε στην Αθήνα σε 
ηλικία 75 ετών ο Αντώνιος Ιω. Αδρασκέλας (ανεψιός του Ιω. 
Χορμόβα, παλαιός μαθητής Τερψιθέας). Η νεκρώσιμη ακο-
λουθία ετελέσθη την επομένη στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγο-
ρίου στα Γρηγορίτικα Δωρίδος και η ταφή στο Νεκροταφείο 
Γρηγορίου Ναυπακτίας.

• Στις 17 Φεβρουαρίου 2018, σε ηλικία 79 ετών, βρήκε τρα-
γικό θάνατο (παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Μποζαΐτικα 
Αχαΐας) ο Αριστείδης Ιω. Σαλούρος. Η νεκρώσιμη ακολουθία 
ετελέσθη στις 20 Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό του Αγί-
ου Παντελεήμονα στην Πάτρα όπου και ετάφη. 

• Στις 1 Μαρτίου 2018 απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 
80 ετών ο Δημήτριος Π. Αυλόγητος. Η νεκρώσιμη ακολουθία 
ετελέσθη στις 3 Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως 
Νεκροταφείου Ηλιούπολης και η ταφή στο Νεκροταφείο 
Καψάλων Στυρέων Ευβοίας.

• Στις 11 Μαρτίου 2018 απεβίωσε στο Κορωπί σε ηλικία 80 
ετών η Βασιλική Δήμα γένους Γεωργίου Μπάρου. Η νεκρώσιμη 
ακολουθία ετελέσθη στις 12 Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγί-
ων Θεοδώρων στο 1ο Νεκροταφείο Κορω πίου, όπου ετάφη.

• Στις 13 Μαρτίου 2018 απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 94 
ετών ο Ιωάννης Κοζάκης. Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη 
στις 15 Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τερψι-
θέας όπου ετάφη.

• Στις 24 Μαρτίου 2018 απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 82 
ετών η Αγγελική Καντέλη γένους Ν. Κοϊτσάνου. Η νεκρώσιμη 
ακολουθία ετελέσθη στις 27 Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Βασιλείου στο Νεκροταφείο Βύρωνα, όπου και ετάφη.

• Στις 25 Μαρτίου 2018 απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 
91 ετών ο Παναγιώτης Ν. Κοϊτσάνος. Η νεκρώσιμη ακολουθία 
ετελέσθη στις 28 Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικο-
λάου Τερψιθέας όπου ετάφη.

• Στις 26 Μαρτίου 2018 απεβίωσε στην Πάτρα ο Παναγιώ-

Α γαπητοί Τερψιθιώτες και αναγνώστες της «ΤΕΡ-
ΨΙΘΕΑΣ», καλό Πάσχα. Στο φετινό πασχαλινό 

άρθρο επέλεξα να προβάλλω στην αγάπη σας τον 
Άγιο Σίμωνα τον Κυρηναίο. Τον άνθρωπο που αγ-
γάρευσαν οι ρωμαίοι στρατιώτες να σηκώσει τον 
Σταυρό του εξαντλημένου, από τα μαρτύρια, Χρι-
στού, στον Γολγοθά, στο δρόμο προς την σταύρωση. 
Μολονότι ο Κυρηναίος διαδραμάτισε αυτό το ρολό 
στο δράμα της Σταύρωσης του Χριστού, τα ίχνη του 
χάθηκαν από την ιστορία της χριστιανικής ζωής. Πα-
ραμένει, όμως, σύμβολο θυσίας και συμπαράστασης 
μέχρι σήμερα. Ας δούμε, όμως, τι έγινε τότε.

Βασανισμένος, εξουθενωμένος, πληγωμένος ο 
Ιησούς, με δυσκολία κουβαλούσε τον Σταυρό του, 
ανεβαίνοντας την Οδό του Μαρτυρίου, επιβαρυμένο 
με όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Κατέρρεε σχεδόν 
σε κάθε πέντε-δέκα βήματα. Κοντά Του βρίσκονταν 
λίγες γυναίκες που συνόδευαν την Μητέρα Του, την 
Παναγία μας, αλλά και πλήθος άλλοι, που Τον χλεύα-
ζαν. Όλοι οι Μαθητές Του είχαν εξαφανισθεί. Ξαφνι-
κά εμφανίσθηκε, ερχόμενος από τους αγρούς, ένας 
γεροδεμένος αγρότης. Επρόκειτο για τον Σίμωνα τον 
Κυρηναίο. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες δεν έχασαν την 
ευκαιρία και του έδωσαν την εντολή να κουβαλή-
σει εκείνος τον Σταυρό του Ιησού. Ο Σίμωνας πήρε 
στους ώμους του τον βαρύ Σταυρό και τον κουβάλη-
σε μέχρι τον τόπο της εκτελέσεως. Ήταν η μοναδική 
βοήθεια που δέχθηκε από άνθρωπο, ο Θεάνθρω-
πος, στο έργο της Σωτηρίας. 

Ποιος, όμως, ήταν αυτός ο Σίμωνας; Οι τρεις ευ-
αγγελιστές τον ονομάζουν «Κυρηναίο». Η Κερύνεια 
(στα βόρεια της σημερινής Λιβύης) ήταν παλαιά 
Ελληνική αποικία, η όποια διέθετε μεγάλη παροικία 
Εβραίων. Η παροικία αυτή αριθμούσε, κατά τον Δ’ αι-
ώνα π.Χ. περί τους 100.000 Εβραίους. Πολλοί από 
αυτούς έρχονταν κατ’ έτος στα Ιεροσόλυμα για το 
Πάσχα των Ιουδαίων. Εκεί, οι Κυρηναιοι κατείχαν και 
μια μεγάλη συναγωγή. Είναι πιθανόν ο Σίμωνας να είχε 
εγκατασταθεί στα Ιεροσόλυμα, εφόσον «έρχονταν 

από τον αγρό». Πολλοί ερευνητές θε-
ωρούν ότι ο Σίμωνας, ως Λίβυος, ήταν 
έγχρωμος -μαύρος- γεγονός που θα 
εξηγούσε και την «αγγάρευσή» του, 
να σηκώσει τον Σταυρό. 

Για τον Σίμωνα η Ιστορία δεν μας 
δίνει πολλές πληροφορίες. Μια, μόνο, 
αρχαία παράδοση λέει ότι, κατά την 
διαδρομή προς τον Γολγοθά, ο Ιησούς 
γύρισε μια φορά το κεφάλι Του προς 
αυτόν, που ακολουθούσε με τον Σταυ-
ρό, και τον ευχαρίστησε. Ο Σίμωνας 
αισθάνθηκε ξαφνικά ότι ο Σταυρός 
ελάφρυνε και η καρδιά του γέμισε 
από χαρά. Δεν έφυγε, όταν ανέβηκαν στον Γολγοθά. 
Παρέμεινε κοντά στον Χριστό, μέχρι το τέλος και 
φώναξε, μαζί με τον Ρωμαίο στρατιώτη, «πράγματι 
αυτός ήταν ο Υιός του Θεού». Έπειτα βαπτίσθηκε 
χριστιανός. Η Εκκλησία μας τον έχει κατατάξει μετα-
ξύ των Αγίων. Φέρεται να είναι ο πρώτος αφρικανός 
Άγιος.

Υπάρχουν, όμως, και σήμερα «Κυρηναίοι», 
που κρατούν σταθερά, ακλόνητα και ανυποχώρητα 
το Σταυρό του Χριστού κι ανεβαίνουν το δικό τους 
Γολγοθά, της ομολογίας της πίστης, με θάρρος και 
αγάπη για τον Σωτήρα Χριστό, περιμένοντας να τους 
ομολογήσει και ο Χριστός ενώπιον του Θεού Πατέ-
ρα Του, στους Ουρανούς. 

Υπάρχουν και σήμερα «Κυρηναίοι», που με 
αγάπη και θυσία βοηθάνε τους συνανθρώπους τους 
στην ελάφρυνση του σταυρού τους. Πεινάνε, και 
τους δίνουν φαγητό. Διψάνε, και τους ποτίζουν. Δεν 
έχουν ρούχα, και τους ντύνουν. Άρρωστοι είναι, και 
τους επισκέπτονται για να τους δώσουν κουράγιο 
και παρηγοριά. Ξένοι είναι, και τους φιλοξενούν. Φυ-
λακισμένοι είναι, και πάνε κοντά τους.

Υπάρχουν και σήμερα «Κυρηναίοι», οι οποίοι, 
και μέσα στην ίδια την οικογένειά τους σηκώνουν 
με απέραντη υπομονή το σταυρό του δικού τους 

ανθρώπου, του ηλικιωμένου γέροντα ή 
της γερόντισσας, του κατάκοιτου συζύ-
γου ή της συζύγου, του παράλυτου ή 
του παιδιού τους, που είναι άτομο με 
ειδικές ανάγκες. Όλοι αυτοί είναι από 
τους ευλογημένους του Θεού, που θα 
κληρονομήσουν την Βασιλεία των Ου-
ρανών. 

Υπάρχουν και σήμερα «Κυρηναί-
οι», οι οποίοι βλέπουν, στο πρόσωπο 
των συνανθρώπων τους, τον ίδιο τον 
Χριστό, διότι ο Χριστός είπε: «Εφ’ 
όσον κάνατε όλα αυτά έστω και σε 
έναν, από τους μικρούς αδελφούς μου, 

είναι σαν να το κάνατε σε Μένα».
Υπάρχουν και σήμερα «Κυρηναίοι», οι οποίοι 

στέκονται δίπλα σε αθώους που διώκονται, διότι 
ζουν την ζωή της αγιότητας, και χλευάζονται, και συ-
κοφαντούνται, και οδηγούνται με ψέματα σε δικα-
στήρια και δικάζονται και καταδικάζονται άδικα. Ας 
χαίρονται όλοι αυτοί, διότι ο μισθός τους θα είναι 
πολύς στον Ουρανό. 

Υπάρχουν και σήμερα οι «Κυρηναίοι», που 
σηκώνουν το δικό τους προσωπικό σταυρό, της θλί-
ψης, της δυσκολίας, της ασθένειας, του πόνου, του 
θανάτου. Σταυρός βαρύς, κάποτε ασήκωτος, που 
πονά, πληγώνει, κλονίζει την ψυχή και απειλεί να τη 
συντρίψει. Και τότε κάποιο αόρατο χέρι σηκώνει το 
σταυρό και συνεχίζεται ο αγώνας. Είναι ο Χριστός, 
που ανταποδίδει τη βοήθεια του Σίμωνος του Κυρη-
ναίου στον κάθε πονεμένο άνθρωπο. 

Μακάρι όλες και όλοι μας να ανήκουμε στις 
κατηγορίες αυτές. Μακάριοι όλες και όλοι να εί-
μαστε «Κυρηναίοι».

Πηγή: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ 

Καλή δύναμη σε όλα όσα κάνετε για την ιδιαίτερη πατρίδα 
μας. Σας εύχομαι από την καρδία μου, Καλή Ανάσταση.

π. Νεκτάριος

Τη στήλη επιμελείται ο π. Νεκτάριος Γκολιόπουλος, Μοναχός της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου

ΜΑΚΑΡΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ«ΚΥΡΗΝΑΙΟΙ»
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Στις 21 Ιανουαρίου μετά την 10ην πρωινήν μαζευτήκαμε παρά το 
κρύο πολλοί συμπατριώτες και κόψαμε την ετήσια βασιλόπιτα. Φέ-

τος το νόμισμα το κέρδισαν οι κυνηγοί στο κομμάτι που παρέλαβε γι’ 

Με μεγάλη συμμετοχή γιορτάσαμε 
και φέτος τα «Κούλουμα» στην 

Τερψιθέα. Μια γιορτή που ξεκίνησε τα 
τελευταία χρόνια και την αγκάλιασε ο 
κόσμος. Ευτυχώς βοήθησε ο καιρός και 
πήγαν όλα καλά. Οι ντόπιοι και τα μέλη 
του Δ.Σ. του Συλλόγου δούλεψαν για 

να διασκεδάσει όλος ο κόσμος. Είχαμε 
πολλούς φιλοξενούμενους και πάλι φέ-
τος μας τίμησε η Άνω Χώρα. Ένα εύγε 
στην Χαρίκλεια για τη φασολάδα, στην 
Γιαννούλα για τους χαλβάδες και γενικά 
μπράβο σε όλους όσους δούλεψαν για 
να περάσουμε καλά. Και του χρόνου!

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΗΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑ

αυτούς ο Νίκος Θανασέλλος. Καλή θήρα λοι-
πόν για το 2018! 

Φέτος η μεγάλη διασκέδασή μας έγινε την Πα-
ρασκευή 9 Φεβρουαρίου στο μουσικό στέκι 

«Παλιά Μαρκίζα» στο Παγκράτι. Περάσαμε όμορφα 
με τα τραγούδια του αξέχαστου Στράτου Διονυσίου 
ερμηνευμένα από τον γιό του τον Διαμαντή και τον 

μουσικοσυνθέτη Γιώργο Γεωργόπουλο με την κόρη 
του Αθηνά στο τραγούδι. Φυσικά έκτακτα είχαμε κα-
λεσμένους τραγουδιστή και κλαρίνο ρουμελιώτικο. 
Το… κάψαμε εκείνο το βράδυ. Και του χρόνου να εί-
μαστε καλά να το γιορτάσουμε!

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ – ΧΟΡΟΣ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΟ ΗΡΩΟΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

Ο Νικόλαος Τριψιάνος καταθέτοντας στεφάνι 
στο Ευπάλιο, όπου είναι Γυμνασιάρχης



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ 5¨φωνές και ψίθυροι¨

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Στις 18 Μαρτίου έγιναν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου. Στη Γενική Συνέλευση 

που έγινε αυτή την ημερομηνία για τον σκοπό αυτό πρώτα εκλέξαμε πΠρό-
εδρο της Συνέλευσης τον κο Κώστα Ανδρεόπουλο και Γραμματέα την Τασούλα 
Δρακάκη. Ο κος Ανδρεόπουλος έδωσε τον λόγο στον απερχόμενο Πρόεδρο κο 
Νικόλαο Τσαντίλη ο οποίος διάβασε τον Διοικητικό Απολογισμό που ακολουθεί:

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2018
Κύριε πρόεδρε της συνέλευσης, αγαπητά μέλη του Συλλόγου:
Περάσαμε μαζί μια δύσκολη οικονομική διετία, όπως και όλη η χώρα. Παρ’ 

όλα αυτά με τη δική σας βοήθεια ο Σύλλογος ξεπέρασε τα όποια προβλήματα 
και σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε τον απολογισμό μας 

Ας δούμε λοιπόν τα πεπραγμένα μας την 2ετία που πέρασε.
Συνεχίστηκε η έκδοση της εφημερίδας μας που είναι ο συνδετικός κρίκος 

των μελών
Αναγκαστήκαμε όμως να περιορίσουμε τις σελίδες της τελευταία, χωρίς με-

γάλη περικοπή της ύλης, λόγω οικονομικής στενότητας. Ευχαριστούμε όλους 
και όλες που στηρίζετε συνεχώς την έκδοσή της.

Η πρώτη εκδήλωση του Συλλόγου είναι κατ’ έτος κοπή πίττας.
Το Δ.Σ. και όλοι μας σαν μέλη φροντίσαμε και πραγματοποιήσαμε 2 επιτυχη-

μένες συγκεντρώσεις για τη διατήρηση του εθίμου.
Τα δύο χρόνια αυτά πραγματοποιήσαμε 2 επιτυχημένες συνεστιάσεις ξε-

περνώντας όλες τις προβλέψεις. Σε αυτές συμβάλαμε όλοι μας με αποτέλεσμα 
να περάσουμε 2 υπέροχες και αλησμόνητες βραδιές. Στη φετινή συνεστίαση 
στο κέντρο «Παλιά Μαρκίζα» ξεφαντώσαμε με τον Διαμαντή Διονυσίου και συ-
νοδεία δημοτικής ορχήστρας χορέψαμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Συνεχίσαμε να γιορτάζουμε Απόκριες και Κούλουμα στο χωριό μας· ιδιαί-
τερα φέτος ο καιρός μας βοήθησε και περάσαμε υπέροχα, έχοντας μεγάλη συμ-
μετοχή. Στην ποιότητα της εκδήλωσης βοήθησαν οι μαγειρικές δεινότητες των 
γυναικών του χωριού. 

Πραγματοποιήσαμε και τα δύο χρόνια εκδρομές· επισκεπτόμενοι το 2016 
το Ναύπλιο. Η προσέλευση ήταν τόση ώστε ναυλώσαμε 2 λεωφορεία. Πέρυσι 
επισκεφθήκαμε τη Λευκάδα. Δεν χρειάζεται να αναφέρω το πόσο ωραία περά-
σαμε και στις δύο εξορμήσεις. 

Αθλητικές εκδηλώσεις.
Συνεχίσαμε με μεγάλη επιτυχία τα 2 προηγούμενα χρόνια κάθε Αύγουστο το 

τουρνουά ποδοσφαίρου με γειτονικά χωριά καθώς και το τουρνουά μπάσκετ 
3Χ3 με μεγάλη συμμετοχή και πλήθος φιλάθλων από όλη την ευρύτερη περιο-
χή.

Ξεφλουδίσια
Η μεγαλύτερη καλοκαιρινή εκδήλωση της περιοχής που 

γίνεται στο χωριό μας είναι τα Ξεφλουδίσια ή ξεμπούλτσι-
σμα του καλαμποκιού. Είναι και η μεγαλύτερη εκδήλωση 
που πραγματοποιεί ο Σύλλογός μας. Την αναβίωση αυτού 
του εθίμου την έχουμε αγκαλιάσει όλα τα μέλη και φυσικά 
στέφθηκε και τα 2 χρόνια με επιτυχία παρόλο που ο συν-
διοργανωτής Δήμος λιγόστεψε κατά πολύ την οικονομική 
στήριξή του, γονατίζοντας οικονομικά το Σύλλογό μας. 

Ως συνήθως ο Σπύρος Σκαλτσάς πραγματοποίησε και τα 
2 καλοκαίρια την επιτυχημένη έκθεση φωτογραφίας στη 
πλατεία του χωριού μας . Και αυτή την εκδήλωση την αγκά-
λιασαν τα μέλη που φυσικά την στήριξαν με την αθρόα προ-
σέλευσή τους. Για να αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον πρέπει 
να ανοίξουμε όλοι τα σεντούκια μας και να προμηθεύσουμε 
τον ακούραστο ερευνητή με φωτογραφικό και αρχειακό υλι-
κό. Αυτός θα το αξιοποιήσει και θα το διαιωνίσει.

Ο Σύλλογος κάθε χρόνο συμβάλλει επίσης στον εορτα-
σμό του Πολιούχου μας Αγίου Νικολάου. 

Στα δύο χρόνια που πέρασαν ο Σύλλογος κατόρθωσε 
την ανακατασκευή του πέτρινου παγκακιού στον Άη-Θανά-
ση. Ένα πολύ όμορφο έργο και με τεράστια συναισθηματική 
αξία για τους περισσότερους από εμάς. 
Επίσης φροντίσαμε για τον φωτισμό του 
Parking στο Ιατρείο σε καλαίσθητα κο-
λωνάκια. Στο τέλος Νοεμβρίου εκδώσα-
με ένα κομψό Ημερολόγιο του 2018 με 
ωραία τοπία του χωριού, το οποίο έγινε 
ανάρπαστο.

Αυτός είναι με λίγα λόγια ο απολο-
γισμός της διετίας που πέρασε. Σε λίγο 
θα κληθείτε να εκλέξετε ένα νέο Δ. Σ. για 
να συνεχίσει την πορεία του Συλλόγου. 
Εύχομαι ολόψυχα το μέλλον να είναι γε-
μάτο επιτυχίες για το Σύλλογό μας. Θα 
ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα ξε-
χωριστά και τους συνεργάτες μου στο 
Δ. Σ. για τη συμμετοχή όλων σας στις εκ-

Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας.  
Γενική Συνέλευση - Εκλογή Νέου Κεντρικού Συμβουλίου

Πραγματοποιήθηκε η ΛΔ΄ Τακτική Γεν. Συνέλευση της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.), στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΑΝ.ΣΥ. 
στην Αθήνα. Πρόεδρος της Συνέλευσης εκλέχτηκε ο εκπρόσωπος του 
Συλλόγου Αβωρανιτών - Λιβαδακιωτών κ. Μούτσιος Νικόλαος. Ο απερ-
χόμενος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Τσώτας Ιωάννης εξέθεσε στους 
αντιπροσώπους των συλλόγων-μελών τα πεπραγμένα του Κεντρικού 
Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Στην έκθεση πε-
πραγμένων έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, 
στην προώθηση των καταστατικών σκοπών, στα θέματα της επικοινω-
νίας, στη λειτουργία του Συντονιστικού Συμβουλίου, στις σχέσεις της 
Ομοσπονδίας με τους φορείς της επαρχίας μας (ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ -ΑΙΤΩΛΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - Ο.Τ.Α. - ΠΑΝ.ΣΥ. ) καθώς και στην κατάσταση των οικο-
νομικών της Ο.ΣΥ.Ν.

Ακολούθησε ενημέρωση των αντιπροσώπων των συλλόγων σε θέμα-
τα σχετικά με τα προγράμματα LEADER της Αιτωλικής Αναπτυξιακής από 
τον Γεν. Δ/ντή της κ. Μιχαλόπουλο Χαράλαμπο.

Στη συνέχεια έγινε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των αντιπροσώπων 
των συλλόγων και κατάθεση προτάσεων με στόχο τη χάραξη μιας ακόμη 
καλύτερης πορείας της Ομοσπονδίας για την επόμενη διετία.

Στην εκλογική διαδικασία που ακολούθησε έγινε εκλογή των νέων με-
λών του Κεντρικού Συμβουλίου της Ο.ΣΥ.Ν. για τη διετία 2018 - 2020, η 
εκλογή του νέου 5μελούς Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και η εκλογή 
των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας για την Παναιτωλοακαρνανική Συ-
νομοσπονδία. (ΠΑΝ.ΣΥ.).

Τα νέα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβου-

λίου σε συνεδρίασή τους το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 συγκροτήθηκαν 
σε σώμα ως εξής:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Δημαδάμα Δήμητρα (Αράχωβα)
Αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Θεόδωρος (Ποκίστα)
Β΄ Αντιπρόεδρος: Καλαβρουζιώτης Αθανάσιος (Καλαβρούζα)
Γεν. Γραμματέας: Πια Ιωάννα (Ελατόβρυση)
Β΄ Γεν. Γραμματέας: Ζήσιμος Βασίλειος (Πλάτανος)
Ταμίας: Σαλτός Κων/νος (Νεοχώρι)
Β΄ Ταμίας: Ασημακοπούλου Λεμονιά (Λευτέριανη)
Έφορος Εκδόσεων: Αναστασόπουλος Παναγιώτης (Δορβιτσά)
Οργανωτικός Γραμματέας: Βελέντζας Χρήστος (Τερψιθέα)
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Κοτρώτσος Παναγιώτης (Αμπελακιώτισσα)
Υπεύθυνος Γραφείου : Λόη Βασιλική (Καστανιά)
Αναπληρωματικό μέλος: Χατζής Χαράλαμπος (Χόμορη)

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Τσαντίλης Νικόλαος (Τερψιθέα)
Αντιπρόεδρος: Κούκουνας Δημήτριος (Αράχωβα)
Γραμματέας: Κάβουρας Κωνσταντίνος (Δορβιτσά)
Μέλος: Αντωνοπούλου Λαμπρινή (Καστανιά)
Μέλος: Μάμαλη Πολυτίμη (Ποκίστα)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝ.ΣΥ.
Εκλέχτηκαν οι: Δούρος Χαράλαμπος (Αμπελακιώτισσα), Κατσαντώ-
νη Ασημίνα (Αράχωβα), Κουβαράς Ευθύμιος (Καστανιά), Λόης Κων/νος 
(Ελευθέριανη ) , Τσαναής Μιχαήλ (Τερψιθέα) Χαλμούκης Σπύρος (Δεν-
δροχώρι) Χαραλαμπόπουλος Χαράλαμπος (Δορβιτσά) .

Το Κεντρικό Συμβούλιο

Ευ. Πετρόπουλος

Κ. Γκολιάς

Σπ. Αυλόγητος

Κ. Αρβανίτης

Ν. Τσαντίλης

Στ. Σαλούρου Χρ. Κατσακούλα

Αποχαιρετιστήριο Δείπνο του κου Τσώτα Ο γνωστός μουσικός καλλιτέχνης κος Π. Κοτρώτσος 
Έφορος Δημ. Σχέσεων στην ΟΣΥΝ

Ο απελθών Πρόεδρος 
της ΟΣΥΝ κος Ιω. Τσώτας

Η νέα Πρόεδρος της ΟΣΥΝ 
κα Δήμητρα Δημαδάμα

(Συνεχίζεται στη σελ. 7)
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Μ ία από τις λίγες οικογένειες που διατήρησαν την ονομασία της 
αλώβητη στο πέρασμα των χρόνων, είναι η του Λιανού. Προ-

φανώς το όνομα το πήρε κάποιος πρόγονος, που ήταν λεπτός, αδύ-
νατος. Πρώτο οικιστή στην Βετολίστα συναντώ τον στρατιωτικό Κώ-
στα Γεωργίου Λιανό, 33 ετών, σε Εκλογ. Κατάλογο του 1847. Αυτός 

ή ήταν παλαιός κάτοικος 
και βαφτίστηκε λόγω ιδι-
οσυγκρασίας «Λιανός», 
ή ήρθε σώγαμπρος και 
πήρε γυναίκα την Τασιά 
Θεοδοσίου Τσιριμώκου 
(παλαιότερη η οικογέ-
νεια Τσιριμώκου). Πά-
ντως εκείνη την εποχή το 
επώνυμο απαντιέται ανα-
τολικά της Ναυπάκτου, 
όπως στο Ξηροπήγαδο, 
στη Σκάλα και μετέπει-
τα στη Δάφνη, χωρίς να 
έχω βρει κάποια βεβαι-
ωμένη συγγένεια. Σπίτι 
και λίγα χωράφια είχε η 
οικογένεια στη «Βρύση 
Θεοδωρόπουλου». Το 
1883 ο Σπύρος Κ. Λιανός 

αγοράζει από την Εκκλη-
σία του Άη Νικόλα τον κα-
στανόλογγο που βρίσκεται 
κάτω από τον Άη Γιώργη 
και πάνω από τον Καρβου-
νιάρη, αλλά αμέσως μετά 
τον μεταπώλησε. Η οικογέ-
νεια, καθώς βλέπουμε στα 
χρόνια, αυξανόταν, όμως ο 
κλήρος της δεν μεγάλωνε 
στο χωριό (ίσως ξενοπα-
ντρεύονταν), γι αυτό πολλά 
μέλη μετανάστευαν· άλλοι 
για Ναύπακτο, άλλοι για 
Πάτρα και άλλοι για Αθή-
να. Από το σόι ξεχώρισαν 
ο Γεώργιος Κ. Λιανός (1849-1914) Ταγματάρχης Πεζικού, ο γιός του 
Παναγιώτης (1903-…) Συμβολαιογράφος Ναυπάκτου και ο εν ζωή 
Γεώργιος Κ. Λιανός συνταξ. Συμβολαιογράφος Αθηνών. Φυσικά ξε-
χώρισε στην Τερψιθέα το τελευταίο κλαδί της οικογένειας με το Γε-
ώργιο Σπ. Λιανό (1890-1948) ξακουσμένο τσαρουχά της Ναυπακτίας 
και τον γιό του Σπύρο (1925-2014), αξέχαστο καφετζή και τηλεφω-
νητή του χωριού μας. Με την αποβίωση του Σπύρου έσβησε και το 
όνομα στο χωριό. Ευχαριστώ τον Γιώργο Κ. Λιανό και την κόρη του 
Τέμυ, καθώς και την κα Κούλα Σπ. Λιανού για τις πληροφορίες.

TO  Σ Ο Ϊ  Μ Α Σ  ( Λ ΄ Μ Ε Ρ Ο Σ )
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΙΑΝΟΥ

Γράφει ο Σπύρος Σκαλτσάς

Ο αξέχαστος καφετζής Σπύρος Λιανός
(1925-2014)

Ο αγαπητός μας Γεώργιος Κ. Λιανός (1920-    )
πρώην Συμβολαιογράφος Αθηνών
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ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: Η φωτογραφία είναι από το καλοκαίρι του 
1967 στο σπίτι Παπασταύρου ή Κατσαμπίνη. Εικονίζονται μπροστά: η οικογένεια Διο-
νυσόπουλου, που έμενε τότε σε αυτό το σπίτι, ξεχωρίζοντας από αριστερά τον Γιώργο, 
την αξέχαστη μητέρα Χριστίνα, τον Χρήστο και μπροστά καθιστό τον Νίκο. Πίσω οι κα-
λεσμένοι: αριστερόθεν Νίκος Αναγνωστόπουλος, φιλοξενούμενος Αθηναίος, Θανάσης 
Στέγγος, Ανδρέας Σκαλτσάς, Παναγιώτης και Κώστας Στεργίου και Βασίλης Σκαλτσάς. 
Τότε έκανε γενέθλια η οικογένεια της Θεόνης Ρούμπου (γένος Λαζαρόπουλου), δεν 
θυμόμαστε για ποιο μέλος, και κάλεσε όλα τα παιδάκια από την πλατεία (τρομάρα 
τους!). Την φωτογραφία ψαρέψαμε στο facebook από τον Νίκο Διονυσόπουλο και τη 
σύζυγό του Ειρήνη, τους οποίους ευχαριστούμε. 

Θέμα: Κατεστραμμένος κοινοτικός δρόμος
Αποστολέας: Vasso Panagiotopoulou <syliapana@yahoo.gr>
Παραλήπτης: terpsith@otenet.gr <terpsith@otenet.gr>

Ημερομηνία: 2018-03-28 13:09

Σας αποστέλλουμε φωτογραφίες όπου φαίνεται η πλήρης καταστροφή 
κοινοτικού δρόμου στο χωριό μας, Τερψιθέα Ναυπακτίας.

Τον δρόμο αυτό χρησιμοποιούν για τη μετακίνησή τους αρκετές οικογέ-
νειες κυρίως ηλικιωμένοι και παιδιά.

δηλώσεις του Συλλόγου καθώς και τον ακούραστο εργάτη του Συλλόγου μας 
Σπύρο Σκαλτσά.

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

βουλίου για την 2ετία 2016-2018.
Η Γενική Συνέλευση καλείται να κρίνει και να απαλλάξει από κάθε ευθύνη το 

απερχόμενο Δ.Σ.
Ευχαριστούμε πολύ

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

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο κος Σπύρος Σκαλτσάς, ο οποίος διάβασε τον 

Οικονομικό Απολογισμό εκ μέρους του Ταμία κου Κώστα Αρβανίτη. Σε γενικές 
γραμμές ΕΣΟΔΑ: 39710,18€, ΕΞΟΔΑ:36634,16€, ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 3076,02€ 

3. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής κος Σπύρος Σκαλτσάς διάβασε την 

Έκθεση που συνέταξε η Ελεγκτική Επιτροπή υπό την Προεδρία του. Η Έκθεση 
ήταν θετική για την οικονομική και διοικητική διαχείριση της διετούς θητείας.

4. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κος Ανδρεόπουλος ζήτησε από τα παρόντα μέλη της 

Συνέλευσης να κρίνουν και να απαλλάξουν το απερχόμενο Συμβούλιο, όπερ 
και έγινε. 

5. ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ομόφωνα εκλέξαμε για την Εφορευτική Επιτροπή τους: Μιχάλη Τσαναή, Βα-

σίλειο Σαλούρο και Παναγιώτη Καλλιαμβάκο.

6. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Ακολούθησε η Ψηφοφορία, από την 12η μεσημβρινή έως την 14η μετά με-

σημβρίαν ώρα.

7. ΔΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλειοψήφησε η Χρύσα Κατσακούλα σύζυγος Πάνου Αυλόγητου. Ακολού-

θως στις 15.00 μ.μ. η κα Χρύσα κάλεσε όλους τους ψηφισθέντες και προχώρη-
σαν στη Σύγκλιση σε Σώμα.

8. ΣΥΓΛΙΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ
Τα ψηφισθέντα μέλη του Συλλόγου σγκεντρώθηκαν μετά την ψηφοφορία 

στις 15.00 μ.μ. και συγκρότησαν το εξής σώμα:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΑΛΟΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ: ΑΥΛΟΓΗΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ: ΓΚΟΛΙΑΣ ΑΘ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΤΡΙΨΙΑΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΣΑΛΟΥΡΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΤΡΙΨΙΑΝΟΣ ΜΙΧ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος)
ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Αντιπρόεδρος)

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Γεν. Γραμματέας)
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ταμίας)

ΒΛΑΧΟΣ ΚΙΜ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (Μέλος)
ΘΑΝΑΣΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Μέλος)

ΣΕΡΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Μέλος)

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΚΟΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΓΚΟΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

(Συνεχίζεται από την σελ. 5)
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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

ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
dimgolias@yahoo.gr

ALL4ONE  - 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΑΣΗ

Τιμολέοντος 17  Aθήνα 2109210188

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 6 ΑΙΓΑΛΕΩ 2105315800

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

ΚΑΡΤΕΡΗ ΣΟΦΙΑ
skarteri@gmail.com

ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 94 ΠΑΤΡΑ
2610622976, 
6976798839

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

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 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ 6946497614

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

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΠΤΥΧ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΩΦ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ 142 
ΑΧΑΡΝΑΙ

2102405150
6974994418

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. 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

Κουίζ για δυνατούς λύτες. Δε νομίζουμε να βρείτε τα πρόσωπα 
εκτός και αν είστε 95 plus. Πάντως όλοι, με λίγη παρατηρητικό-
τητα, μπορούμε να περιγράψουμε τον χρόνο, τον τόπο, το περι-
βάλλον, τους εικονιζόμενους κ.λπ. Καλή επιτυχία, καλά κρασιά 
και καλό Πάσχα!  

ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖ

Ο ΝΕΡΟΦΟΡΟΣ
Το καλοκαίρι στο χωριό τα νερά στερεύουν. Έτσι το λιγο-

στό νερό το μοιράζονταν οι κάτοικοι ολημερίς και ολονυκτίς 
με ώρες μοιρασιάς. Το νερό, της Λίπας κυρίως, χωριζόταν σε 
δυο μεράδια και είχε νεροφόρο για τη σωστή ρύθμιση. Ένας 
από τους καλύτερους τελευταίους νεροφόρους ήταν ο κυρ 
Αλέκος. Καλοσυνάτος άνθρωπος, κοινωνικότατος και λαλίστα-
τος. Δεν χαλούσε χατίρι κανενός και κατάφερνε να μοιράζει το 
νερό χωρίς επεισόδια και τσακωμούς. Αυτό κυρίως οφειλόταν 
στην ομιλία του· δεν μπορούσες να σταυρώσεις κουβέντα, σε 
έπαιρνε μονότερμα. Όμως μια φορά την πάτησε. Ξεκινώντας 
να ενημερώσει για το νέο ωράριο ποτίσματος, έπιανε με κάθε 
μια ποτίστρω (συνήθως οι γυναίκες πότιζαν σαν προχο-φεμι-
νίστριες) την κουβέντα λακριντί. Άιντε αγάλι-αγάλι προχώραγε 
παραπανούλια να ενημερώσει. Τον πήρε η μέρα ενημερώνο-
ντας, αλλά δεν ξέρω πώς, θες η χρονοτριβή με κάθε μία, θες να 
πήρε ανάποδα τη λίστα ενημέρωσης, φτάνει κάποτε στη Φώτω 
για να της δώσει το νερό. Όμως ενώ η κατάσταση έλεγε ότι η 
Φώτω θα πότιζε 9-11 το βράδυ, η ώρα ήταν 10, οπότε η Φώτω 
ζημιωνόταν μια ώρα. -Τώρα Αλέκο μ’ τι θα κάνω με μια ώρα; 
Ώσπου να το βάλω στον κήπο θα μ’ το παρ’ς πάλι. Θέλω κι 
άλλη μια ώρα. -Μη στεναχωριέσαι Φώτω, θα το πάρ’ς μέχρι τ’ς 
12. -Σώπα καλέ, θα φας μια ώρα απ’ τ’ Θανάσω; -Καλά λες, μη 
φωνάειζ’ς μη σ’ ακούσ’. Να το πάρ’ς αργότερα γένεται; -Πότε 
για κοίτα το χαρτί σ’. -Μπα! Αυτή τη βδομάδα δεν το γλέπω, 
όλες το χρειάζονται το νερό. -Και ’γω τι θα γένω η καψερή; Θα 
γλέπω τα καλαμπόκια μ’ ξαπλωμένα τ’ ανάσκελα; - Περίμενε 
ορή κάποια λύση θα βρω. Α! το βρήκα! -Μ’ φαίνεται μεθαύριο 
θα βρέξ’ (τα μερομήνια το λέν’), οπότε κλέβω μισή ώρα απ’ τη 
Κούλα και μισή απ’ τη Μήτραινα και στο φέρνω μια ολάκερη 
ώρα. -Μαύρε κουρούνη ζουρλάθ’κες; Άμα βρέξ’ δε θέλω ούτε 
το νερό σ’, ούτε τ’ν ώρα σ’, τώρα τι κάνω η μαύρ’!;…

Δεν ξέρω αν ακόμα ο Αλέκος συζητάει και αν βρήκε λύση 
σε αυτό το γρίφο, το σίγουρο είναι όμως ότι, η επόμενη από τη 
Φώτω δεν πήρε στάλα νερό. 

Υ.Γ. Κάθε ομοιότητα με πρόσωπα ή καταστάσεις είναι εντε-
λώς συμπτωματική.

Ο Τρελανέμας παλιο-δαιμόνιος ρεπόρτερ
(ο Τρελανέμας, του Τρελανέμα, κ.λπ.) 


