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Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, 
ακόμη και τις επιθυμίες και την 

προσπάθεια κάποιων ξένων δυνάμε-
ων να σβήσει η φωτιά της επανάστα-
σης, οι Έλληνες κατάφεραν «με το 
σπαθί τους» πριν από 200 χρόνια να 
αποτινάξουν τον τούρκικο ζυγό, που 
δυνάστευε μεταξύ άλλων τα ιδανικά 
και τις αξίες τους. Τι ήταν άραγε αυτό 
που άναψε την σπίθα της απελευθέ-
ρωσης και γιατί δεν είχε γίνει νωρί-
τερα;

Ιστορικά γνωρίζουμε οτι ο επίση-
μος επαναστατικός αγώνας ξεκίνησε 
την 25η Μαρτίου το 1821 στην Αγία 
Λαύρα Καλαβρύτων, όταν ο Παλαιών 
Πατρών Γερμανός ύψωσε το λάβαρο 
της Αγίας Λαύρας και όρκισε σε αυτό τους αγωνιστές. 
Ωστόσο, οι ιστορικοί αναφέρουν οτι η προετοιμασία 
είχε ήδη ξεκινήσει, με τη Φιλική Εταιρεία να εμπνέει το 
όραμα μιας ελεύθερης Ελλάδας, τουλάχιστον ένα χρό-
νο πριν, με σχέδια που δεν πραγματοποιήθηκαν, αλλά 
έδωσαν στο λαό το το σκίρτημα του πατριωτισμού που 
τελικά με πόνο και με αίμα πολέμησε για την ελευθερία 
του. «Ελευθερία ή Θάνατος» ήταν η πολεμική ιαχή που 
ακουγόταν από άκρη σ’ άκρη της Ελλάδας, αποδεικνύ-
οντας την αποφασιστικότητα κατά της υποδούλωσης 
με κάθε τίμημα, αψηφώντας τον θάνατο.

Για περίπου τέσσερις αιώνες το οθωμανικό σύστη-
μα κατάφερε να παγιωθεί στην Ελλάδα όχι μόνο σε 
πολιτικό, αλλά και σε κοινωνικό και σε συμπεριφορικό 
επίπεδο. Κυριάρχησε στην κουλτούρα των Ελλήνων 
και αποδόμησε, σε ένα μεγάλο βαθμό, κοινωνικές αξί-
ες και ιδανικά. Ο τρόπος που λειτουργούσε δεν ήταν 
μόνο κατακτητικός, αλλά κατάφερε να εμποτίσει στην 
Ελληνική κοινωνία νοοτροπίες υποδούλωσης, που 
υποστήριζαν τα σχέδια της διοίκησης ως μέλη μιας 
αγέλης χωρίς βούληση. Υπό-Δούλοι που λάμβαναν 
αξιώματα και θέσεις στην διοίκηση ικανοποιώντας 
αφενός τις προσωπικές τους φιλοδοξίες και αφετέρου 
τον μηχανισμό των κατακτητών, που σε καμία όμως 
περίπτωση δεν άρμοζε στο Ελληνικό γένος, που γέν-
νησε την Ελευθερία, την δικαιοσύνη, την ισότητα, την 
Τέχνη, τις Επιστήμες και την φιλοσοφική διανόηση. 
Μπορεί λοιπόν οι Έλληνες για 400 χρόνια να «υπνωτί-
στηκαν», να φιμώθηκαν, να φοβήθηκαν, να «εκπαιδεύ-
τηκαν» στην ασφάλεια του συστήματος, αλλά όπως 
αποδείχτηκε, ποτέ δεν άφησαν να υποδουλωθεί το 
πνεύμα τους.

Τα Κηρύγματα του Διαφωτισμού, τα ιδανικά της 
Αναγέννησης και οι ελεύθερες ιδέες που προκάλεσαν 
τη Γαλλική Επανάσταση, φαίνεται πως αφύπνισαν την 
Εθνική συνείδηση των Ελλήνων και τους ενθύμισαν 
τις πνευματικές και αξιακές τους καταβολές από τον 
Σωκράτη, τον Αριστοτέλη, των Πλάτωνα, τον Περικλή, 
τον Δημοσθένη κ.α. Η σπίθα αυτή άναψε την μεγάλη 
φλόγα στην ψυχή των Ελλήνων για Επανάσταση και 
Ελευθερία. Μπορεί στην αρχή να ξεκίνησε με μερικές 

∆ΕΝ ΜΑΣ ΞΕΧΑΣΕ 
ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Ο ΧΙΟΝΙΑΣ

ΤΟ ∆.Σ. Τ� ΣΥ�ΟΓ�
�Ι Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ
�ΛΟ ΠΑΣΧΑ �Ι
�ΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

εξεγέρσεις, που αποτύγχαναν λόγω 
έλλειψης οργάνωσης και συντονι-
σμού, και μπορεί να πέρασαν πολλά 
χρόνια, αλλά έφτασε η κατάλληλη 
στιγμή για να προτρέψει ο Κοσμάς ο 
Αιτωλός λέγοντας: «Να σπουδάζετε 
κι εσείς αδελφοί μου, να μανθάνετε 
γράμματα όσο μπορείτε. Κι αν δεν 
εμάθετε πατέρες, να σπουδάσετε τα 
παιδιά σας, να μανθάνουν τα Ελλη-
νικά» και ο Αδαμάντιος Κοραής να 
αφυπνίσει λέγοντας, «οτι κύριον μέ-
λημα είναι η πνευματική ανάπτυξη 
του γένους, διότι αυτή είναι η προ-
ϋπόθεση για την ελευθερία και την 
ανεξαρτησία». Δεκάδες αξιόλογοι 
δάσκαλοι του Γένους με την επιμονή 

τους κατόρθωσαν να δώσουν μία κατεύθυνση σκέψε-
ως στον δοκιμαζόμενο Έλληνα και να του δώσουν να 
καταλάβει, οτι είναι ο φορέας ενός υπέρτατου πολιτι-
σμού, που πρέπει να αναστηθεί. Διακόσια χρόνια μετά 
την Επανάσταση του 1821 και η Ελλάδα δεν σταμάτη-
σε ποτέ να δοκιμάζεται από αλλεπάλληλες κρίσεις, πο-
λιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, νεανική μετανάστευ-
ση και τώρα την πανδημία COVID-19.

Το ερώτημα παραμένει: Μέσα από αυτές τις κρίσεις 
είναι σε θέση η Ελληνική κοινωνία να συνεχίσει να δι-
ατηρεί το πολιτισμικό της κεφάλαιο, τα ιδανικά και τις 
αξίες, τις στάσεις και τις συμπεριφορές που δημιούρ-
γησαν την Επανάσταση, αλλά και δεκάδες αιώνες κλη-
ρονομιάς, ιστορίας και πολιτισμού;

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 έρχεται να μας 
θυμίσει τη γενέθλιο στιγμή του σύγχρονου Ελληνικού 
Κράτους μετά από αιώνες σκλαβιάς, καταπίεσης του 
Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Μέσα από τον Επανα-
στατικό Αγώνα αναδύθηκαν μεγάλες ηθικές, πολιτικές 
αξίες και ιδανικά, που αποτελούν σήμερα ανάγκη και 
απαιτούμενο της κοινωνίας μας όσο ποτέ άλλοτε. Αυτά 
μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια ολική και 
προσωπική επανεκκίνηση δημιουργώντας το αξιακό 
όραμα που οφείλει να έχει ο καθένας μας, και σε προ-
σωπικό επίπεδο, παραδίνοντάς το στις επόμενες γενιές.

Η ανατροπή των δεδομένων που μας έχει επιφέρει 
η Κρίση που βιώνουμε αποτελεί μία ευκαιρία Αναγέν-
νησης και επανεκκίνησης σε βασικές κοινωνικές αξί-
ες, όπως αλληλεγγύη, συλλογικότητα, δικαιοσύνη και 
ατομική ευθύνη. Ας μην λησμονούμε ποιοι είμαστε και 
τι μπορούμε να καταφέρουμε. Άλλωστε, ποιος λαός 
έπειτα από 4 αιώνες σκλαβιάς και καταπίεσης θα μπο-
ρούσε να διατηρήσει άφθαρτα και αμείωτα τα εθνικά 
ιδανικά του, την πολιτισμική του ταυτότητα, την παι-
δεία και τη γλώσσα του; Η Ελλάδα πορευόμενη στους 
αιώνες έχει αποδείξει πως μπορεί να τα καταφέρει και 
πάντα να βγαίνει νικήτρια στον αγώνα που έχει μάθει 
να δίνει, αρκεί όλοι εμείς να έχουμε ομοψυχία, θάρρος 
και κοινό όραμα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝ. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ
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Ο άντρας ξενιτεύεται
στη Νέα Υόρκη
γλυκοφιλά τη σύζυγο
κι αρχίζουνε οι όρκοι·

– Άντρα μου πας στην ξενιτιά
κι εγώ στο σπίτι μένω,
μα το στεφάνι κι απ’ τους δυο
θα μείνει τιμημένο.

Εργατικός ο σύζυγος
νωρίς θα καζαντήσει
μα την πατρίδα νοσταλγεί
και θέλει να γυρίσει.

∆εν τον κρατάνε άλλο πια
της ξενιτιάς οι μύθοι
γυρίζει πάλι στο χωριό
που τόσο εστερήθη.

Όλο χαρά η σύζυγος
στήνει χορό και γλέντι
για να τιμήσει, του σπιτιού
τον άντρα, τον αφέντη.

– Καλώς σ’ αντάμωσα κυρά
πιστός σε ξαναβρήκα
αφού στο τσακ απέφυγα
τον πειρασμό που μπήκα,

ΖΕΥΓΑΡΙ ΟΡΚΟΥΣ Ε∆ΩΣΕ

ο δόλιος παρασύρθηκα,
τι να σου λέω τώρα,
και στη μικρή περιοχή
πλησίασα με φόρα

και όπως ήμουν έτοιμος
το μπάσιμο να κάνω
θυμήθηκα τον όρκο μας
πετάχτηκα επάνω.

– Άντρα μου τα κατάφερες
τον όρκο να κρατήσεις
δεν είχες άλλον πάνω σου
να τον παραμερίσεις

όμως εγώ αντρούλη μου
που ᾿μουν καπακωμένη
για πες μου πώς να σηκωθώ
επάνω η καημένη.

Βαγγέλης Πετρόπουλος

ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ

Με συμπληρωμένα τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επα-
νάστασης του 1821, αλλά και εν μέσω πανδημίας και αυστηρών υγει-

ονομικών μέτρων, τιμήθηκε και στη Ναύπακτο η επέτειος της Ελληνικής 
Παλιγγενεσίας του 1821. Με αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ι. Μ. Ναό 
του Αγίου Δημητρίου προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. 
Ιερόθεου, την ολιγομελή παρουσία τοπικών αρχών και σωμάτων ασφαλεί-
ας και ελάχιστων πολιτών, τη δοξολογία αλλά και την Επιμνημόσυνη δέηση  
υπέρ των Πεσόντων Αγωνιστών της Επανάστασης. Παρέστησαν ως εκπρό-
σωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η κ. Αγγελική Χαλιμούρδα, ο Δή-
μαρχος Ναυπακτίας Β. Γκίζας, αντιδήμαρχοι, πρώην Δήμαρχοι, ο πρόεδρος 
του δικηγορικού συλλόγου Μεσολογγίου-Ναυπάκτου Χρήστος Παΐσιος και 
ο εκπρόσωπος της ΟΣΥΝ οργανωτικός γραμματέας Χρήστος Βελέντζας. 
Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στην κεντρική πλατεία Ναυπάκτου και 
η αναφώνηση του Εθνικού ύμνου από πολίτη της Ναυπάκτου. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝ. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΟΥ 
κας ΜΑΡΙΑΣ ΣΑΛΜΑ ΣΤΗΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑ

Στην Ορεινή Ναυπακτία βρέθηκε η 
Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Αιτωλοα-

καρνανίας κ. Μαρία Σαλμά. Η βελτίωση 
της καθημερινότητας των πολιτών είναι 
ένα βασικό μέλημα και βρίσκεται στην 
κορυφή της «ατζέντας» της Αντιπερι-
φερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. 
Σαλμά, που εργάζεται καθημερινά προς 
αυτή την κατεύθυνση. Αυτό ήταν και 
το πλαίσιο των επισκέψεων σε ορεινές 
και ημιορεινές τοπικές κοινότητες της 
Ορεινής Ναυπακτίας, όπου άκουσε από 
τους Προέδρους και κατοίκους τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, 
καταγράφοντάς τα και θέτοντας το πλά-
νο για την επίλυσή τους όσα από αυτά 
βρίσκονται στο φάσμα των αρμοδιοτή-
των της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο χωριό μας την υποδέχτηκε ο 
Πρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος Τερψιθέας Κος Σταύρος Αγγελόπουλος, ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου Τερψιθεατών Κος Νικόλαος Τσαντίλης και δυστυχώς λί-
γοι συγχωριανοί λόγω περιοριστικών μέτρων.

Όσον αφορά τα προβλήματα που απασχολούν το χωριό μας π.χ. η 26η Επαρ-
χιακή οδός (ιδιαίτερα το κομμάτι που περνάει μέσα από το χωριό μας) χρειάζεται 
ασφαλτόστρωση, το Ιατρείο που παραμένει ακόμα χωρίς γιατρό κ.α. ετέθησαν σε 
γνώση της Κας Αντιπεριφερειάρχου και λάβαμε ενθαρρυντικές για τις λύσεις τους 
απαντήσεις.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝ. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ
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Τα αντιβιοτικά (αντιµικροβιακά) φάρµακα χρησιµοποι-
ούνται σήµερα σε ευρεία κλίµακα και η χρήση τους 

δίδει συνταρακτικά θεραπευτικά αποτελέσµατα. Όµως, η 
κατάχρηση και η λήψη τους χωρίς την υπόδειξη του ια-
τρού, µπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία µας.

Οι ενδείξεις για θεραπεία µε αντιβιοτικά αφορούν στις 
περισσότερες µικροβιακές λοιµώξεις όπου έχει βρεθεί ο 
αιτιολογικός παράγων (το µικρόβιο) και όταν ο ιατρός 
υποψιάζεται κάποια πιθανή βακτηριδιακή λοίµωξη. Επί-
σης υπάρχουν σπάνιες ειδικές περιπτώσεις όπου ενδεί-
κνυται προφυλακτικά η χορήγηση αντιβιοτικών. Πριν 
όµως αρχίσει η θεραπεία µε κάποιο αντιβιοτικό η συνδυ-
ασµό αντιβιοτικών, θα πρέπει να έχουν ληφθεί κατάλληλα 
δείγµατα για καλλιέργεια στο µικροβιολογικό εργαστήριο, 
ώστε να αναγνωρισθεί ο αιτιολογικός παράγων και η ευ-
αισθησία του στα αντιβιοτικά.

 ∆υστυχώς µε τη χρησιµοποίηση των αντιβιοτικών µπο-
ρεί να προκύψουν ορισµένες ανεπιθύµητες ενέργειες. Οι 
κυριώτερες από αυτές είναι: η αλλαγή της φυσιολογικής 
χλωρίδας του ανθρώπινου οργανισµού, οπότε αλλάζει η 
οικολογική ισορροπία και κάποιο µη παθογόνο µικρό-
βιο µετατρέπεται σε παθογόνο για τον οργανισµό και τον 
µολύνει, διάφορες αλλεργικές εκδηλώσεις, παρενέργειες 
από το νευρικό σύστηµα, πεπτικές διαταραχές, βλάβες 
στο ήπαρ και διαταραχές στην αιµοποίηση. Επίσης όταν 
οι νεφροί είναι ήδη προσβεβληµένοι, ορισµένα αντιβιο-
τικά µπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση τους. Τέλος 
µερικά αντιβιοτικά είναι κυτταροτοξικά. Ειδική τοξικότης 
µπορεί να εµφανισθεί στο έµβρυο µετά την λήψη αντιβιο-
τικού από έγκυο µητέρα.

 Έχοντας υπ’ όψη όλα αυτά τα ιατρικά δεδοµένα, τα 
αντιβιοτικά πρέπει να λαµβάνονται µόνο κατόπιν υποδεί-
ξεως από τον θεράποντα ιατρό. Η κατάχρηση, αλλά µερι-
κές φορές και η χρήση των αντιβιοτικών δεν είναι χωρίς 
παρενέργειες, πολλές φορές σοβαρές και µη αναστρέψι-
µες για τον οργανισµό.

 Η κατάχρηση των αντιβιοτικών σήµερα οφείλεται στη 
εσφαλµένη εντύπωση του κόσµου ότι σε κάθε περίπτωση 
πυρετού θα πρέπει να λαµβάνουν αντιβιοτικά που βρί-
σκουν στο σπίτι τους ή τα αγοράζουν από το φαρµακείο, 
ακόµη και χωρίς συνταγή. Παρ΄όλο που τα τελευταία 

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

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
χρόνια έχει γίνει σχετική διαφώτιση για την άσκοπη και 
επικίνδυνη χορήγηση αντιβιοτικών, το πρόβληµα εξακο-
λουθεί να υφίσταται. Είναι λανθασµένο και άσκοπο και σε 
µία απλή γρίππη χωρίς επιπλοκές να λαµβάνει κάποιος 
αντιβιοτικά. Το ορθό είναι τα αντιβιοτικά να χορηγούνται 
κατόπιν ιατρικής υποδείξεως ως προς το σκεύασµα και τη 
δοσολογία τους.

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆Ι
  Επειδή πολλά αντιβιοτικά διέρχονται τον πλακούντα, 

θα πρέπει να αποφεύγεται η λήψη τους κατά την διάρκεια 
της εγκυµοσύνης και µόνο ο ιατρός επιτρέπεται να συνι-
στά τη χορήγησή τους.

Μερικά αντιβιοτικά είναι ωτοτοτοξικά, δηλαδή προκα-
λούν βλάβες στα αυτιά. Για παράδειγµα η στρεπτοµυκί-
νη είναι ωτοτοξικό αντιβιοτικό και µπορεί να προκαλέσει 
ιλίγγους και να οδηγήσει ακόµη και στην κώφωση. Σε 
έγκυες γυναίκες που έλαβαν στρεπτοµυκίνη έχει σηµειω-
θεί κώφωση νεογνού.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Στις 21 Ιανουαρίου 2021 η Λαµπρινή Μπα-
ρή σύζυγος Ιωάννου ∆ηµητρίου Ανδρεόπου-
λου γέννησε στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρίου Πα-
τρών ένα υγειέστατο κοριτσάκι.

Η εφηµερίδα εύχεται να τους ζήσει.

ΚΗ∆ΕΙΕΣ

• Στις 5 Ιανουαρίου 2021 
απεβίωσε στην Τερψιθέα 
σε ηλικία 94 ετών ο ∆η-
µήτριος Μαραγδούλης. Η 
νεκρώσιµη ακολουθία ετε-
λέσθη στις 6 Ιανουαρίου 
2021 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Τερψιθέας, όπου 
και ετάφη.

• Στις 19 Ιανουαρίου 2021 απεβίωσε στην 
Σεργούλα Φωκίδος σε ηλικία 76 ετών η Ευ-
σταθία Κων. Αγγελοπούλου. Η νεκρώσιµη ακο-
λουθία ετελέσθη στις 20 Ιανουαρίου 2021 στον 
Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου στα Μαυρό-
γεια Βοιωτίας, όπου και ετάφη.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

• Στις 15 Φεβρουαρίου 2021 απεβίωσε στην 
Αθήνα σε ηλικία 97 ετών η Γεωργία Περικλή Σα-
λούρου. Η νεκρώσιµη ακολουθία ετελέσθη στις 
19 Φεβρουαρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Νι-
κολάου Τερψιθέας, όπου και ετάφη.

• Στις 6 Μαρτίου 2021 απε-
βίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 
93 ετών η Αγλαΐα Παν. Γκολιά. 
Η νεκρώσιµη ακολουθία ετελέ-
σθη στις 8 Μαρτίου 2021 στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τερ-
ψιθέας, όπου και ετάφη.

Η εφηµερίδα συλλυπείται 
τους οικείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Στις 29 Νοεµβρίου 2020 ετελέσθη στο Κοι-
µητήριο Τερψιθέας (λόγω περιοριστικών µέτρων) 
το κοινό ετήσιο µνηµόσυνο του Μιχαήλ και της 
Γεωργίας Τριψιάνου.

Στις 3 Ιανουαρίου 2021 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίων Ταξιαρχών στο Νεκροταφείο Χαλαν-
δρίου το 40ήµερο µνηµόσυνο του Κωνσταντίνου 
Λαλαγιάννη.

Στις 3 Ιανουαρίου 2021 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Μεταµόρφωσης του Σωτήρος στην Ελα-
τού το 40ήµερο µνηµόσυνο του Ιωάννη Κο-
τρότσου.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2021 ετελέσθη Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου στην Τερψιθέα το 
40ήµερο µνηµόσυνο του ∆ηµητρίου Μαρα-
γδούλη.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2021 
ετελέσθη στον Ιερό Ναό Γενε-
σίου της Θεοτόκου στα Μαυ-
ρόγεια Βοιωτίας το 40µερο 
µνηµόσυνο της Ευσταθίας Κων. 
Αγγελοπούλου.

Στις 26 Μαρτίου 2021 ετε-
λέσθη στον Ιερό Ναό Αγίας 

Τριάδας Αιγάλεω το 40µερο µνηµόσυνο της 
Γεωργίας Περικλή Σαλούρου.

Στις 28 Μαρτίου 2021 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου στην Τερψιθέα το ετήσιο 
µνηµόσυνο της Παναγιώτας Αθαν. Τσαντίλη.

Η εφηµερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο 
Θεός.

Οι τετρακυκλίνες εάν 
ληφθούν από την µητέρα 
µπορούν να προκαλέσουν 
κίτρινη χρώση των σχηµα-
τιζοµένων νεογιλών οδό-
ντων. Κίτρινη χρώση στα 
δόντια παρατηρείται από 
τις τετρακυκλίνες στα παιδιά εάν τις λάβουν στην παιδική 
ηλικία.

Η κατάχρηση των αντιβιοτικών σήµερα στα παιδιά 
οφείλεται στην εσφαλµένη εντύπωση των µητέρων ότι σε 
κάθε περίπτωση πυρετού θα πρέπει να τους δίδουν αντι-
βιοτικά.

Όπως στους ενήλικες, έτσι και στα παιδιά πρέπει να 
αποφεύγεται η χορήγηση αντιβιοτικών σε ένα απλό κρυ-
ολόγηµα. Ο παιδίατρος είναι εκείνος που θα αποφασίσει 
εάν είναι απαραίτητη η συνταγογράφηση των αντιβιοτικών 
στην εκάστοτε περίπτωση σε συνάρτηση µε την κλινική ει-
κόνα και τις εργαστηριακές εξετάσεις.

Η ΣΠΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

Η παράδοση συνεχίζεται από την οικογένεια 
της Σπυριδούλας Παπαθεοδώρου που στα 90+ 
χρόνια της δίνει οδηγίες στους (εργάτες) και 
τους προσφέρει τον υπέροχο χαλβά της και 
λουκουµάκια. Ο φωτογράφος όπως είναι φυσι-
κό πήρε και για το σπίτι.



∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΓ∆ΟΥΛΗΣ (1927-2021)

Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ4 ¨φωνές και ψίθυροι¨

Πολλά γράφτηκαν καί εἰπώθηκαν γιά φάρµακα καί ἐµβόλια 
ἐναντίον τῆς«πανδηµίας» τοῦ κορωνοϊοῦ. Θεώρησα ἀναγκαῖο, 

στό τεῦχος αὐτό τῆς ἐφηµερίδας µας, νά ἀναφερθῶ καί στά δικά µας 
φάρµακα τῶν Χριστιανῶν. 

Ἐµεῖς οἱ Χριστιανοί, πιστεύουµε ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Προστάτης 
τῆς δηµόσιας ὑγείας. Ἄν δέν ἦταν Αὐτός, θά εἶχε ξεκληρισθεῖ τελείως 
ἡ ζωή στόν πλανήτη µας, µέ τά δηλητήρια µέ τά ὁποῖα µᾶς πότισε 
καί µᾶς ποτίζει ἡ ἐµπορική καί ὑπερκαταναλωτική τακτική τοῦ ψευ-
δοπολιτισµοῦ τῆς δυτικῆς νοοτροπίας, τοῦ ψευδοανθρωπισµοῦ καί 
ψευδοουµανισµοῦ, µέ τό σατανικό σύνθηµα «ὅλα γιά τόν ἄνθρωπο». 

Ἐµεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἔχουµε τὰ δικά µας φάρµακα γιὰ 
τὴν θεραπεία τῶν σωµατικῶν καὶ τῶν ψυχικῶν ἀσθενειῶν. Εἶναι τὰ 
Ἅγια Μυστήριά µας, πού ἐπὶ 2000 χρόνια θαυµατουργοῦν καὶ θεραπεύουν. Παραδείγµατος 
χάριν· 

Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ. Ἡ πίστη µας καὶ ἡ ἐµπιστοσύνη µας στὸν Θεὸ µας εἶναι 
πάνω ἀπὸ ὅλα τά φάρµακα, γιά τό σῶµα καί γιά τήν ψυχή. Καὶ ἡ πίστη µας αὐτὴ στηρίζεται 
πραγµατικὰ στὸν Θεὸν καὶ στὴν ἀληθινὴ ζωή. Καὶ τὴν πίστη µας δὲν τὴν δίνουµε σὲ κανέναν. 
∆ὲν χάνουµε τὴν πίστη µας. 

Αὐτὴ ἡ πίστη δηµιουργεῖ τὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη καὶ γαλήνη, ὁ,τιδήποτε καὶ νὰ συµβαίνει 
ἐξωτερικὰ στὴν ζωή µας. ῎Ετσι, ἐξασφαλίζουµε καὶ τὴν πνευµατική µας ζωή καὶ τὴν ψυχή µας 
ἀλλά καὶ τὴν σωµατική µας ὑγεία, διότι ἡ πίστη θεραπεύει καί σώζει καί τό σῶµα µας καὶ τὴν 
ψυχή µας. ∆ιότι ἔτσι ἑνωνόµαστε µὲ τὸν Ἰατρό καί Θεραπευτή µας τόν Θεό. Τί ἔλεγε ὁ Χριστός 
µετά ἀπό κάθε θεραπεία πού ἔκανε; «ἡ πίστις σου σέσωκέ σε» (Ματθ.9,22). «Ἡ πίστη σου σέ 
ἔσωσε».

Ἐµεῖς οἱ Χριστιανοί κρατᾶµε γερά τήν πίστη µας. Καί γι’ αὐτό, µε τήν πίστη, χιλιάδες Ἅγιοι 
ἔκαναν ἀµέτρητα θαύµατα και ἔσωσαν κόσµο καί κοσµάκη ἀπό πόνους, ἀρρώστιες, ἐπιδηµίες, 
πανδηµίες καί θανάτους.

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ. Θεραπευτικὸ φάρµακο καὶ γιὰ τὸ σῶµα καὶ γιὰ τὴν ψυχὴ εἶναι ἡ προσευχή. 
Προσθέτουµε καὶ ἐδῶ τὰ λόγια του Κυρίου καὶ Θεοῦ µας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού µᾶς εἶπε· «῞Ολα, 
ὅσα ζητήσετε εἰς τὴν προσευχήν, ἐὰν πιστεύετε, θὰ τὰ λάβετε» (Ματθ.21,21). 

Ἐµεῖς οἱ  Χριστιανοί προσευχόµαστε, πρωί καί βράδυ καί ἄλλες ὧρες, πρῶτα µέ τό «Πάτερ 
ἡµῶν» καί µετά µέ ἄλλες προσευχές. 

Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Προστατευτικὸ καὶ θεραπευτικὸ φάρµακο εἶναι ὁ Σταυρός, τὸ 
Σύµβολο τῆς Θυσίας τοῦ Κυρίου µας, πού ἔχει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν δύναµη νά προ-
φυλάσσει τοὺς πιστοὺς ἀπὸ κάθε ἐνέργεια τοῦ διαβόλου ἐναντίον τοῦ σώµατος καὶ τῆς ψυχῆς. 

Ὁ Σταυρός εἶναι τὸ φάρµακό µας. Εἶναι ἡ προστασία µας. Γι’ αὐτὸ ἐµεῖς οἱ Χριστιανοὶ 
κάνουµε τὸν σταυρό µας συνέχεια καὶ σὲ κάθε δυσκολία καὶ σὲ κάθε πρόβληµα καί σέ κάθε 
ἀρρώστια καί πανδηµία. Καὶ πρὶν ξεκινήσουµε µία δουλειὰ. Καὶ πρὶν ξεκινήσουµε τὴν ὁδήγηση 
αὐτοκινήτου ἢ µοτοσυκλέτας. Καὶ πρὶν ξεκινήσουµε ἕνα ταξείδι µέ τραῖνο ἢ πλοῖο ἢ ἀεροπλάνο 
κλπ.  ῎Η µία ἐγχείρηση, ἢ µία ἔνεση ἢ ἕνα ἐµβόλιο...

Καὶ πάντοτε ἐµεῖς οἱ Χριστιανοὶ φορᾶµε σταυρὸ ἐπάνω µας, σὰν ὅπλο ἀµυντικὸ ἀλλὰ καὶ 
ἐπιθετικό. Καί σάν σωτήριο φάρµακο κατά τῶν ἀσθενειῶν καί τοῦ θανάτου. 

ΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ. Σπουδαῖο καὶ θαυµατουργικὰ θεραπευτικὸ Μυστήριο τὸ Εὐχέλαιο, τὸ 
ὁποῖο τελοῦµε γιὰ τὴν σωµατικὴ καί ψυχική ὑγεία τῶν ἀνθρώπων. Τό Εὐχέλαιο, πρῶτα συγχω-
ρεῖ ὅλες τὶς ἁµαρτίες τοῦ ἀσθενοῦς καὶ ἔπειτα τόν θεραπεύει ἀπό τούς πόνους καὶ τὶς ἀσθένειες. 

Ὁ Χριστὸς ἔστειλε τοὺς Ἀποστόλους καὶ «καὶ ἄλειφαν πολλοὺς ἀρρώστους µὲ εὐλογηµένο 
λάδι (Εὐχέλαιον) καὶ τοὺς ἐθεράπευαν» (Μᾶρκ. 6,13). 

Καὶ πάλι, ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ µέσα στὴν Ἁγία Γραφὴ µᾶς λέει τὰ ἑξῆς· «Ὑποφέρει κάποιος 
µεταξύ σας; Ἂς προσκαλέση τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας καὶ ἂς προσευχηθοῦν ἐπάνω 
του, ἀφοῦ τὸν ἀλείψουν µὲ Εὐλογηµένο Λάδι, (Εὐχέλαιον), εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ Κυρίου, καὶ ἡ εὐχὴ 

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

  Τά φ��� �ν Χ���� 
� �οχή ῦ ��νοϊοῦ 

τῆς πίστεως τοῦ Εὐχελαίου, θὰ θεραπεύση αὐτόν πού ὑποφέρει. Ὁ 
Κύριος θὰ τὸν θεραπεύση καί, ἂν ἔχη διαπράξη ἁµαρτίας, θὰ τοῦ 
συγχωρηθοῦν» (Ἰακ.5,14).

Καὶ πάντοτε ἐµεῖς οἱ Χριστιανοὶ καλοῦµε στό σπίτι µας τόν Ἱερέα 
µας, τόν Πνευµατικό καί Ἐξοµολόγο µας καί ζητᾶµε νά τελέσει τό 
Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου. Καί µᾶς ἀλείφει, ὅπου πονᾶµε ἤ ὑποφέρου-
µε, ἤ καί ὁλόκληρους, µέ Εύχέλαιο καί λέει καί τήν εὐχή τῆς πίστεως. 

Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ. Εἶναι καὶ αὐτὴ σπουδαῖο θεραπευτικὸ 
Μυστήριο. Ἀφορᾶ στὴν θεραπεία τῶν ψυχικῶν παθήσεων τῶν 
ἀνθρώπων, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὅµως, ψυχικὲς παθήσεις, προέρχονται 
ἕνα πλῆθος ἀπὸ σωµατικὲς παθήσεις. «Ἀσθενεῖ τὸ σῶµα, ἀσθενεῖ 

µου καί ἡ ψυχή», ψάλλουµε στήν Παράκληση. Ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ µέσα στὴν Ἁγία Γραφὴ µᾶς 
λέει τὰ ἑξῆς· «Νὰ ἐξοµολογῆσθε τὰς ἁµαρτίας σας καὶ νὰ προσεύχεσθε ὁ ἕνας διὰ τὸν ἄλλον, 
διὰ νὰ θεραπευθῆτε» (Ἰακ.4,16).

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ. Τὸ Μυστήριο τοῦ Ἁγιασµοῦ εἶναι τὸ πιὸ συχνὸ Μυστήριο στὸ ὁποῖο κα-
ταφεύγουµε οἱ Χριστιανοὶ, γιὰ τὴν πρόληψη καὶ θεραπεία τῶν ψυχικῶν καὶ σωµατικῶν µας 
ἀσθενειῶν. 

Κάθε πρωὶ κάνουµε τὸν σταυρό µας καὶ πίνουµε λίγο ἁγιασµὸ καὶ ἔπειτα ξεκινᾶµε τὴν 
ἡµέρα µας. Καὶ λέει ἡ εὐχή στὴν Ἱερὴ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασµοῦ· «Κύριε ἐλέησέ µας ὥστε νά 
ἁγιασθεῖ τό νερό αὐτό καί νά γίνει θεραπευτικὸ φάρµακο τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωµάτων µας».

Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Τὸ µεγαλύτερο, τὸ σπουδαιότερο, τὸ ἁγιώτερο τῶν Ἁγίων Μυστηρίων 
εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία τοῦ Σώµατος καὶ τοῦ Αἵµατος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς 
καὶ τῆς ὑγείας. 

Λέει ἡ σχετικὴ εὐχὴ τῆς Ἀκολουθίας τῆς Θείας Μεταλήψεως· «Εὔσπλαγχνε Κύριε, τὸ Σῶµα 
σου τὸ Ἅγιο ἂς γίνει ψωµί, πού θὰ µοῦ µεταδώσει αἰώνια ζωὴ καὶ τὸ Αἷµα Σου τὸ Τίµιο ἄς µοῦ 
γίνει φάρµακο πού θὰ διώχνει κάθε εἴδους ἀσθένεια».

Η ΑΦΟΒΙΑ. Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι πού προσπαθοῦν νὰ µᾶς φοβίσουν, µήπως καὶ χάσουµε 
τὴν ὑγεία τοῦ σώµατος καὶ ἐπικαλοῦνται ἐπιστῆµες καὶ ἐπιστήµονες. 

῞Οµως. Ἡ προστασία τῆς ὑγείας τοῦ σώµατος δὲν ἔρχεται µέ τήν τροµοκρατία καί µὲ τὸν 
ἐκφοβισµό. Ὁ φόβος δὲν προέρχεται ἀπὸ τὸν Θεόν. Ὁ Χριστός µας εἶπε «Μὴ φοβᾶσαι· µόνον 
πίστευε καὶ θὰ γίνῃ θεραπεία» (Λουκ.8,50).

 Ὁ φόβος δὲν προέρχεται ἀπὸ τὸν Θεό. Προέρχεται ἀπὸ τὸν διάβολο καὶ ἀπὸ τὰ ὄργανά 
του, τὰ ὁποία προσπαθοῦν µὲ τὸν φόβο νὰ ἐπικρατήσουν ἐπάνω στοὺς ἀνθρώπους καί νά τούς 
ἐκµεταλλευθοῦν. ῎Οχι στὸν φόβο, ὄχι στὴν τροµοκρατία.

 Ὁ Κύριος εἶπε· «Ξέρετε ὄτι ἐκεῖνοι ποὺ θεωροῦνται ἄρχοντες τῶν ἀνθρώπων, τούς καταδυ-
ναστεύουν, καὶ οἱ µεγάλοι ἄνδρες τους, τούς καταπιέζουν» (Μᾶρκ.10,42). 

Ὁ ἀληθινὸς Χριστιανὸς δὲν φοβᾶται, διότι ἔχει πίστη, διότι ἔχει ἐλπίδα στὸν Θεὸ καὶ τὰ ἔχει 
δώσει ὅλα στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅ,τι πεῖ ὁ Θεός. 

ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΕΣ. Μέ ἀφορµή τό φετινό Πάσχα, εὔχοµαι καί προσεύχοµαι νά βο-
ηθήσει ὁ Θεός ὅλους τούς Τερψιθιῶτες ἀλλά καί ὅλους τούς Χριστιανούς, νά ἔχετε θάρρος, νά 
κάνετε ὑποµονή, νά διατηρήσετε αὐτή τήν περίοδο τήν πίστη σας, νά συµµετέχετε στά φάρµακα 
τῆς Ἐκκλησίας µας. Παράλληλα νά παρηγορεῖτε καί νά ἐνθαρρύνετε τούς φοβισµένους καί 
συνανθρώπους σας.

Ἐπίσης νά εὐχόµαστε καί νά προσευχόµαστε ὅλοι µας νά προστατεύει ὁ Θεός τούς Ἰατρούς, 
τούς Νοσηλευτές καί ὅσους ἀσχολοῦνται µέ τήν σωµατική καί ψυχική ὑγεία τῶν συνανθρώπων 
µας, πού εἶναι τόσο σηµαντικό, ἀλλά δύσκολο καί ἐπικίνδυνο ἔργο. Εὔχοµαι νά περάσουν σύ-
ντοµα ὅλοι οἱ φόβοι, γιά τήν πανδηµία τοῦ κορωνοϊοῦ καί νά περάσουµε τό φετινό Πάσχα καί 
ὅλες τίς γιορτές τῆς Ὀρθοδοξίας µας, χωρίς κορωνοϊούς καί πανδηµίες. Καλή Ἀνάσταση.

π. Νεκτάριος

Άλλο ένα βαρύ πλήγµα δέχτηκε η Τερ-

ψιθέα στο έµπα του 2021. Ο πρόσχα-

ρος καφεντζής µας, σταθερά µόνιµος εκ-

πρόσωπος του χωριού, δεν είναι πια µαζί 

µας. Χάσαµε τον καλοδεχτικό προϋπαντη-

τή µας, πρωταγωνιστή στο καλωσόρισµα  

και την υποδοχή επισκεπτών του χωριού. 

Αγωνιστής της ζωής από τα µικράτα του, 

κατάφερε να νικήσει τη φύση, που τον 

αδίκησε από τη γέννησή του. Ο αγαπηµέ-

νος Μήτσος ήταν, ευγενικός, µε λεπτούς 

τρόπους και υπόδειγµα εργατικότητας. Ήταν κοινωνικό-

τατος, ακούραστος στην εξυπηρέτηση των συνανθρώ-

πων του. Τίµιος, έβγαζε το ψωµάκι του µε τον ιδρώτα 

του, χωρίς να κοροϊδεύει τον κόσµο. Στο 

σπινθηροβόλο βλέµµα του έβλεπες ένα 

άνθρωπο µε παρατηρητικότητα, αντίληψη 

και οξύνοια. Με αυτά τα όπλα κατάφερνε 

και επικοινωνούσε διαβάζοντας τα χείλη, 

τα µάτια και τη σκέψη του συνοµιλητή του 

χωρίς να χρησιµοποιεί την καθιερωµένη 

νοηµατική. Ήταν αξιαγάπητος ο Μήτσος 

και λυπηθήκαµε όταν πριν λίγα χρόνια 

εγκατέλειψε λόγω ασθενείας το αγαπηµέ-

νο του καφενείο. Τώρα ήλθε το τελειωτικό 

χτύπηµα, έφυγε από κοντά µας σκορπίζοντας τη θλίψη σε 

όλους µας. Αντίο κύριε Μήτσο, θα µας λείψεις!

Σπύρος Σκαλτσάς   

Άνοιξαν οι ουρανοί και σε πήραν, πατέρα µου.
Καλό παράδεισο όπου η ψυχούλα σου θα συναντήσει 

τις ψυχές των αγαπηµένων σου, γονείς - γυναίκα σου - των 
αδερφών σου.

Ευχαριστώ για τη συµπαράσταση στο πένθος µου 
τους χωριανούς και συγγενείς µου.

Καθώς ευχαριστώ θερµά τούς:
Πατέρα Νεκτάριο.
Βαγγέλη Ν. Πετρόπουλο,
Οικ. Σταύρου Γ. Αγγελόπουλου,
Οικ. Απόστολου Ν. Πετρόπουλου,
Οικ. Βασίλη Ν. Καµάρα.
Να είναι ελαφρύ το χώµα που σε σκεπάζει. 
Να είναι αναπαυµένη η ψυχούλα σου ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ.

Η κόρη σου
Αλεξία ∆. Μαραγδούλη



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ 5¨φωνές και ψίθυροι¨

Τον τελευταίο χρόνο, το 2020 και δεν γνωρίζουµε για πόσο διάστηµα και το 
2021, θα µείνουµε στο σπίτι. Και, σύµφωνα µε την διαφήµιση «µένουµε σπίτι, 

µένουµε ασφαλείς», αφού µας έκλεισε ο κορωνοϊός. Όµως, µένοντας στο σπίτι, 
δεν έχουµε, οι περισσότεροι, µε τί ν’ ασχοληθούµε και, φυσικά, εκνευριζόµαστε. 
Σ’ ένα διαµέρισµα, οι γυναίκες, ειδικά, τί µπορούν να κάµουν;

Αν αναλογιστούµε, όµως, τις γυναίκες του χωριού µας και, ειδικότερα, µέ-
χρι τα µέσα του περασµένου αιώνα, θα νοιώθουµε τύψεις. Οι γυναίκες εκείνες, 
όποιας ηλικίας κι αν ήταν, δεν εύρισκαν χρόνο ούτε νερό να πιούν. Ήταν τόσες 
πολλές οι δουλειές µέσα κι έξω από το σπίτι, ολοχρονίς, που δεν µπορούσαν 
να πάρουν ανάσα.

Εάν ήταν κάποια σχόλη ή γιορτή, ή 
το βράδυ στα νυχτέρια, µε το φως της 
λάµπας πετρελαίου ή του λυχναριού, µε 
το λάδι, έπρεπε ν’ ασχοληθούν µε το 
πλέξιµο, το κέντηµα, το µπάλωµα των 
ρούχων, το γνέσιµο του µαλλιού και να 
υφαίνουν και στον αργαλειό. Μην ξε-
χνάµε, για αιώνες, η υφαντική, µε την 
Πηνελόπη της µυθολογίας που περίµε-
νε τον Οδυσσέα, η υφαντική ήταν οι-
κιακή τέχνη και, σχεδόν αποκλειστικά, 
γυναικεία ασχολία.

Η γυναίκα έπρεπε να φροντίσει για 
τα ρούχα της οικογένειας και, εκτός 
από τα πλεκτά, ήταν και τα υφαντά. Στο 
χωριό, τα περισσότερα σπίτια, είχαν 
αργαλειό. Στη χώρα µας υπήρχαν τριών 

ειδών αργαλειοί, ο πλαγιαστός, ο όρθιος και του λάκου. Στο χωριό µας συνήθως 
υπήρχε ο πλαγιαστός. Οι γυναίκες του χωριού µας ύφαιναν από τις µάλλινες 
κουβέρτες, τα τσιώλια, που συνήθως ήταν ολόµαλλα, υφάδι και στηµόνι, από 
πρόβειο µαλλί, που τα ’βαφαν σε διάφορα χρώµατα και, κατόπιν, τα πήγαιναν στη 
νεροτριβή (ντριστίλα), όπως και τις φλοκάτες. Αυτά ήταν τα ζεστά σκεπάσµατα 
για τον κρύο χειµώνα. Ύφαιναν πολύ όµορφες µαντανίες, µε χρωµατιστές ρίγες 
και άλλα σχέδια και, πολλές φορές στο χωράφι, οι µικροµάνες, σε δυο αντικρυ-
στά δέντρα, έδεναν µια 
τριχιά και τοποθετούσαν 
τη µαντανία και έτσι, είχαν 
µια κούνια για το µωρό, για 
να είναι και λίγο ψηλά, να 
µην το φτάνουν τα φίδια, 
ήταν δηλαδή, ένα είδος 
αιώρας. Ύφαιναν όµορφες 
καραµελωτές, σεντόνια µε 
λεπτό µαλλί, το οποίο το 
έγνεθαν πολύ λεπτό, τόσο 
λεπτό, που η κλωστή ήταν 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

• Τιµώντας τη διαθήκη του αείµνηστου πατέρα τους, Κωνσταντίνου 
Χρ. Κράρα, τα παιδιά του Χρίστος, Αγγελική και Υπαπαντή προσέφεραν το 
αντίτιµο για την κατασκευή της καγκελόπορτας του προαύλιου χώρου της 
εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Αιωνία η µνήµη του.

• Honoring the wishes as expressed in the will of their late father Kon-
stantinos C. Kraras, his children, Christ, Angel and Ypapanti, donated the 
amount of money needed for the construction of the churchyard gate of 
Saint Nikolaos (Agios Nikolaos). May his memory be eternal.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

σαν τη βαµβακερή, ύφαιναν κουρε-
λούδες, αλλά και χοντρά στρωσίδια 
από το µαλλί της κατσίκας. Ύφαιναν 
ακόµα και τα σακούλια (ταγάρια) και 
τις µαρούδες για τα σχολιαρόπαιδα. 
Τότε δεν υπήρχαν τσάντες για να 
βάζουν τα παιδιά τα βιβλία τους. τα 
µικρά της Α΄ Τάξης είχαν µόνο την 
πλάκα µε το κοντύλι και το αναγνω-
στικό. Η γυναίκα της γυναίκας στον 
αργαλειό δεν σταµατά εδώ. Τα κορί-
τσια, από µικρή ηλικία, την παιδική, 
ετοίµαζαν την προίκα τους. έπρεπε 
να υφαίνουν πολλά προικιά, ο γιού-
κος να ‘ναι πολύ µεγάλος (γιούκος είναι το δίπλωµα των υφαντών κουβερτών, 
τοποθετηµένα το ένα πάνω στο άλλο, δηλαδή τσιώλια, µαντανίες, καραµελωτές, 
κιλίµια, σεντόνια, σακούλια κλπ). όµως ύφαιναν και ενδύµατα. Κάπες για τους 
βοσκούς, πουκάµισα µάλλινα, παντελόνια, γιλέκα, σεγκούνια, µεσοφούστανα για 
τις γυναίκες και ό,τι µπορεί να φανταστεί κανείς. Αν πάµε λίγο πιο πίσω στον 
19ο αιώνα, τότε στον ξεσηκωµό, οι περισσότεροι αγωνισατές, υφαντά ρούχα 
είχαν. Εκείνο ‘όµως που δεν έβλεπε κανείς ή, µάλλον, πολύ σπάνια, ήταν να υφαί-
νουν βαµβακερά, πετσέτες, τραπεζοµάντηλα κλπ, ενώ, αντίθετα, στα νησιά και 
στα Μικρασιατικά παράλια ύφαιναν βαµβακερά, ακόµα και µεταξωτά. Γενικά στο 
χωριό µας επικρατούσε η ύφανση του µαλλιού. Ας θυµηθούµε και το γνωστό: 
«Τιµή µεγάλη και τρανή που ’ναι αργαλειός στο σπίτι. Το κάθε δόντι του χτε-
νιού αξίζει µαργαρίτη …». Επίσης: «Τάκα - τάκα ο αργαλειός µου κι έρχεται ο 
καλός µου …» Η δουλειά του αργαλειού είναι πολύ δύσκολη, θέλει υποµονή και 
επιµονή. Χρειάζεται προσοχή και συγχρονισµό των κινήσεων των χεριών για να 
πηγαινοέρχεται η σαΐτα µε το υφάδι ανάµεσα στο στηµόνι, να χτυπάει το ξυλό-
χτενο το ύφασµα και µε τις κινήσεις των ποδιών στα ποδαρικά (πατήθρες) να 
γίνεται το σχέδιο. Γι’ αυτό λέγανε και το γνωστό «… µε τα ποδάρια ύφαινε και 
µε τα χέρια γνέθει και το µικρό το δάχτυλο περνάει τη σαΐτα …».

Η εργασία της γυναίκας του χωριού µας σ’ όλους τους τοµείς ήταν πολύ 
µεγάλη. Οι περισσότερες, αν και αγράµµατες, ή, στην καλύτερη περίπτωση, έχο-
ντας πάει στο ∆ηµοτικό, µε πολυµελή οικογένεια και µε όλες τις δουλειές, µέσα 
και έξω από το σπίτι να περνάνε από τα χέρια τους, είχαν βαθιά καλοσύνη, 
κοινωνική προσφορά, συνέτρεχαν όποιον είχε ανάγκη και ποτέ δεν βαρυγκο-
µούσαν. ∆εν είχαν ανάγκη από ψυχολόγους και ειδικούς …Αν γίνει σύγκριση 
της ζωής των γυναικών του χωριού µας της τότε εποχής, που δεν υπήρχε καµία 
ευκολία από αυτές που έχουν οι σηµερινές γυναίκες, θα πρέπει να ντρεπόµαστε. 
Μήπως πρέπει, εµείς, σήµερα, να κοιτάξουµε από διαφορετική σκοπιά τη ζωή; 
Ας γίνουν παράδειγµα οι γυναίκες της παλιάς εποχής για τις σηµερινές. Εκείνες 
είχαν συνειδητοποιήσει την αξία της ζωής και της προσφοράς στην οικογένεια 
και την κοινωνία του χωριού.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!
Βασιλική  Σαλούρου-Τροβά

ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΑΞΗ
Σας καθιστώ γνωστόν οτι έλαβα την πρωτοβουλία για να στήσω την 

εικονιζόµενη πινακίδα απέναντι από το χωριό µας. Εγώ κατασκεύασα την 
σιδηροκατασκευή αυτής. Ο Νίκος Τσαντίλης του Σπύρου την έβαψε και 
καλλιτέχνησε και την επιγραφή. Τέλος την τοποθέτηση την εκτελέσαµε οι 
ακόλουθοι: Κουρµούσης Αθανάσιος, Τσαντίλης Νίκος και Κωνσταντίνος Αν-
δρεόπουλος του Βασιλείου. Η πράξη µας αυτή εκδηλώνει την αγάπη µας για 
το χωριό µας που την εκτελέσαµε αφιλοκερδώς.

Ευχαριστούµε για την φιλοξενία στις στήλες της εφηµερίδας µας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ
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ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΙΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ                                                            ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κων/νος Αναγ/του Αναγνωστόπουλος (1802-  …  ) σιδηρούν πάρεδρος Βετολίστας το 1850
Μήτρος Αναγ/κη Αναγνωστόπουλος (1799-1881) σιδηρούν
Πάνος Αναγ/κη Αναγνωστόπουλος (1814-1871) σιδηρούν
Σταύρος Αναγ/του Αναγνωστόπουλος (1812-1863) σιδηρούν
Μήτρος Ανδρεόπουλος(Τσάκος) (1793-  …  ) σιδηρούν
Αναγνώστης Αντων. Αντωνόπουλος(Χαρλεντής) (1800-  …  ) στρατιώτης σιδηρούν µονιµοποιήθηκε στο στρατό ξηράς και συνταξιοδοτήθηκε σαν στρατιώτης
Βασίλειος Κων. Αρµάος (1803-  …  ) υπό τον Ιω. Φαρµάκη
Ιωάννης Βλάχος (  …  -1840) µετεπαναστατικά επιστάτης στο Επάνω Βενέτικο, παπούς του λογοτέχνη Γιάννη Βλαχογιάννη
Κώστας Γεωργίου (1793-  …  ) υπό τον Ιω. Φαρµάκη
Κων/νος Γεωργίου (1813-  …  ) στο 6ο Τάγµα Οροφυλακής Ευρυτανίας, δεν έλαβε εθνόσηµο
Παναγιώτης Γεωργίου σιδηρούν
Κων/νος Γιαννακόπουλος στρατιώτης αίτηση για αριστείο από τη ∆ηµογεροντία Αράχοβας Λκρίδος
Αθανάσιος Γεωρ. Γκολιάς(-όπουλος) (1806-1881) σιδηρούν
Ανδρέας Ιω. Γκολιάς(Λακουµέντας) (1802-1881) υπό τον Ιω. Φαρµάκη
Νικόλαος Ιω. Γκολιάς(-γιαννόπουλος) (1806-  …  ) υπό τους Γ. Καραϊσκάκη, Ιω. Φαρµάκη,Πάνο Βενέτικο, Σπ. Ξύδη (κατά την αίτηση)
Αντώνιος Γρούµπας (1812-  …  ) σιδηρούν
Γεώργιος Γρούµπας (1803-  …  ) δωδέκαρχος χαλκούν υπό τον Ιω. Φαρµάκη, προήχθη στη θέση του θανόντος αδελφού του
Παναγιώτης Γρούµπας (1800-1828) δωδέκαρχος υπό τον Ιω. Φαρµάκη, αδελφός του Γεωργίου, απεβίωσε αιφνιδίως
Νικόλαος ∆ηµητρίου (1818-  …  ) σιδηρούν Νικ. ∆ηµ. Αναγνωστόπουλος
Αθανάσιος Κων. Ζαρίφης (1793-1870) σιδηρούν πληγώθ. στο χέρι στην Καλιδρόµη,επι κεφαλής στρατιωτών,διέθεσε περιουσία,υπαξ. β' τάξεως
Γεώργιος Νικολ. Ζαρίφης (1805-  …  ) σιδηρούν
Ιωάννης Ζαρίφης σιδηρούν
Αθανάσιος Ιωάννου; σιδηρούν
Κων/νος Παναγ. Καλλίγας(-όπουλος) (1809-  …  ) σιδηρούν από το Λυκοχώρι του ∆ήµου Ποτιδανείας, παντρεύτ. το 1839 την Πανώρια Χρ. Παπαδόγιαννου
Γιώτης Καρβούνης (1791-  …  ) σιδηρούν υπό τον ∆ήµο Σκαλτσά,πολέµησε και στη Βαρνάκοβα
Θωµάς Καρβούνης (1807-  …  ) σιδηρούν υπό Ι. Φαρµάκη, Ανδρ. Σαφάκα πολέµησε στην Παπαδιά, Μεσολόγγι κ.α
Ιωάννης Καρβούνης σιδηρούν
Σπύρος Καρβούνης (1816-1881) σιδηρούν
Παναγιώτης Γεωρ. Καρτέρης (1806-  …  ) σιδηρούν συνέχισε στην Οροφυλακή Ευρυτανίας(4ο Τάγµα)
Κων/νος Αθ. Κοζώνης(Παπαδόγιαννος) (1800-  …  ) σιδηρούν γιός του Αθ. Παπαδόγιαννου, γενάρχης των Κοζωναίων
Παναγιώτης Γεωρ. Κοϊτσάνος (1813-  …  ) σιδηρούν
Χρήστος Κοϊτσάνος (1800-  …  ) σιδηρούν
∆ηµήτριος Νικ. Κοκοτάκης (1803-1891) µπουλουκτζής χαλκούν αξιωµατικός στον αγώνα, επίτιµος λοχαγός της Βασιλ. Φάλαγγος και βουλευτής αργότερα
Ιωάννης Νικ. Κοκοτάκης (1805-  …  ) σιδηρούν επίτιµος αξιωµατικός, αδελφός του ∆ηµητρίου
Νικόλαος Κοκοτάκης (1778-  …  ) σιδηρούν πατέρας των ∆ηµητρίου και Ιωάννου, α΄εκλεγµένος δήµαρχος Αποδοτίας 
Χρήστος Πέτρ. Κοκοτάκης (1800-1875) ανηψιός του Νικολάου, µε µεγάλη προσφορά, αδικήθηκε από την επιτροπή εκδουλεύσεων
Ανδρέας Κοντογιάννης (1803-  …  ) δωδέκαρχος σιδηρούν υπό Νικ. Μήτσου Κοντογιάννη, τον Ιω. Φαρµάκη. Πληγώθηκε στην πολιορκία της Υπάτης
Νικόλαος Γεωρ. Κοντογιάννης (1800-  …  ) σιδηρούν υπό τον Ιω. Φαρµάκη
Κων/νος Κουίνης (1805-  …  ) σιδηρούν χρυσοχόος
Χρήστος Κούτρας (1815-  …  ) σιδηρούν
Νικόλαος Γεωρ. Κράρας (1801-1885) χαλκούν σηµαιοφόρος για 2 χρόνια του Γ. Καραϊσκάκη, δασοφύλακας
Γεώργιος Κωνσταντινόπουλος(Σκαρλάτος) (1812-  …  ) υπολοχαγός ανακηρύχθηκε αξιωµ. 7ης τάξεως, συνταξιούχος υπολοχαγός το 1865 στην Πάτρα 
Αθανάσιος Νικ. Μακρής(Γκολιάς) (1805-1873) σιδηρούν υπό τον Ιω. Φαρµάκη,γιός του Νικ. Γ. Γκολιά, γενάρχης των Μακραίων
Ιωάννης Μιχοκωστόπουλος (1803-  …  ) υπό τον Ιω. Φαρµάκη
Απόστολος Μπάσιος φονεύθηκε στο Μεσολόγγι και τα παιδιά του µετώκησαν στη Ναύπακτο σαν Αποστολόπουλοι
∆ηµήτριος Μπατζάκης υπό τον στρατηγό Ανδρίτσο Σαφάκα.
Ιωάννης Ιω. Μπουκουβάλας (1791-1865) σιδηρούν της οικογενείας των αρµατωλών, µεταξουργός
Σταύρος Νικολογιαννόπουλος (1805-  …  ) υπό τον Ιω. Φαρµάκη
Αναγνώστης Οικονόµου(-όπουλος) (  …  -1825) λοχαγός φονεύθηκε σε µάχη το 1825 ή το 1826 στην έξοδο του Μεσολογγίου; 
Ιωάννης Αθ. Οικονόµου (1816-1889) χαλκούν ο α΄δάσκαλος της Βετολίστας (1845), δίδαξε για πολλά χρόνια στο χωριό
Γεώργιος Αθ. Παπαδιάς (1812-  …  ) στο 6ο Τάγµα Οροφυλακής Ευρυτανίας, δεν έλαβε εθνόσηµο
Ιωάννης Αθ. Παπαδόγιαννος(Αθανασίου) (1802-1869) σιδηρούν πληγώθηκε στο κεφάλι το 1828 στη µάχη της Ακροπόλεως
Αθανάσιος Θεοδωρ. Παπαθεοδώρου(Τσιριµώκου) (1795-  …  ) πένταρχος στην πεντακοσιαρχία Ιω. Φαρµάκη, γιός του παπα-Θόδωρου Τσιριµώκου
Χαράλαµπος Θεοδωρ. Παπαθεοδώρου(Τσιριµώκου) (1803-  …  ) υπό τον Ιω. Φαρµάκη, αδελφός του Αθανασίου
∆ηµήτριος Σταυρ. Παπασταύρου(Παπαδόγιαννου) (1800-1858) µπουλουκτζής σιδηρούν αξιωµατικός στον αγώνα, γιός του παπα-Σταύρου Παπαδόγιαννου
Κων/νος Χρ. Παπαχρήστου(Παναγοπούλου) (1807-  …  ) πληγώθηκε στο αριστερό πόδι το 1824 στη µάχη της Καλιακούδας
Αθανάσιος Πετρ. Πετρόπουλος(Κοκοτάκης) (1820-1889) σιδηρούν αδελφός του Χρ. Κοκοτάκη
Κων/νος Πριόβολος; σιδηρούν
Ιωάννης Παναγ. Σερέτης(Παπαπαναγιώτου) (1806-  …  ) λοχίας σιδηρούν γιός του παπα-Παναγιώτη Σερέτη, συνέχισε στην Οροφυλακή Ευρυταν.(6ο Τάγµα), συνταξ. 1869
Κων/νος Παναγ. Σερέτης(Παπαπαναγιώτου) (1800-  …  ) χαλκούν αδελφός του Ιωάννη, επικεφαλής συγγενών του, διέθεσε την περιουσία του για τον αγώνα
Νικόλαος Παναγ. Σερέτης(Παπαπαναγιώτου) (1814-  …  ) σιδηρούν 3ος αδελφός
Γιάννος Σταµατογιαννούλας σιδηρούν
Κωνσταντής Σταµατογιαννούλας σιδηρούν
Αθανάσιος Σταµατόπουλος (1812-  …  ) σιδηρούν
Γεώργιος Σταµατόπουλος (1799-  …  ) χαλκούν
Αθανάσιος Τσαντίλης (1804-  …  ) υπό τον Ιω. Φαρµάκη
Αθανάσιος Ζησ. Τσαντίλης (1808-  …  ) υπό τον Ιω. Φαρµάκη
Γεώργιος Τσαντίλης (1803-  …  ) πένταρχος υπό τον Ιω. Φαρµάκη
Ίωάννης Τσαντίλης (1803-  …  ) υπό τον Ιω. Φαρµάκη
Γεώργιος Φαρµάκης (1795-  …  ) υπό τον στρατηγό Ανδρίτσο Σαφάκα
∆ηµήτριος Χρ. Χριστόπουλος(Παπαδόγιαννος) (1814-1875) σιδηρούν γιός του Χρήστου Ιω. Παπαδόγιαννου, γενάρχης των Χριστοπουλαίων
Παναγιώτης Χρ. Χριστόπουλος(Παπαδόγιαννος) (1799-  …  ) στρατιώτης σιδηρούν συνέχισε στην Οροφυλακή, πατέρας του παπα-Κώστα Χριστόπουλου

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι Τερψιθιώ-
τες γιόρτασαν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, 

αλλά και την Εθνική επέτειο της Επανάστασης του 
1821 με ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί φέτος συμπλη-
ρώνονται 200 χρόνια από την στιγμή που οι Έλληνες 
αποφάσισαν να διεκδικήσουν την ελευθερία τους.

Η πατρίδα με το βλέμμα στο μέλλον θυμάται 
για μία ακόμη φορά τα λόγια του Μακρυγιάννη:  
«...Πατρίς, να μακαρίζεις γενικώς όλους τους Έλληνες, 

25η ΜΑΡΤΙΟΥ
του Συλλόγου Τερψιθεατών κ. Νικόλαος Αθ. Τσαντί-
λης και πολλοί συγχωριανοί μας.

Με ιδιαίτερη τιμή θα ήθελα να αναφέρω τα ονό-
ματα των αγωνιστών που έλαβαν μέρος στην Επανά-
σταση του 1821 και είχαν καταγωγή από την Τερψι-
θέα (Βετολίστα), όπως ακριβώς είναι καταγεγραμμέ-
να από τον Σπύρο Σκαλτσά.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝ. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ

οτι θυσιάστηκαν για σένα, να σ’ αναστήσουνε, να ξανα-
ειπωθείς, άλλη μια φορά ελεύθερη πατρίδα, που ήσουν 
χαμένη και σβησμένη από τον κατάλογο των Εθνών».

Οι Τερψιθιώτες μετά τον εκκλησιασμό τέλεσαν 
με τον σεβαστό παπα-Χρήστο Επιμνημόσυνη δέηση 
στο μνημείο των Πεσόντων Ηρώων. Εκ μέρους της 
κοινότητας κατέθεσε στεφάνι ο Πρόεδρος του Τοπι-
κού Διαμερίσματος Τερψιθέας κ. Σταύρος Αγγελό-
πουλος, στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος 

                                       ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 1821-1829                                                   Επιµέλεια Σπύρος Σκαλτσάς
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THE MEDICINES OF CHRISTIANS  
IN THE ERA OF CORONAVIRUS

By Father Nektarios

Much has been written about the medicines and 
vaccines to treat and protect us from the coronavirus 
during this pandemic. I thought it necessary in this is-
sue of our newspaper that I should also write about our 
Christian medicine and cure. 

We as Christians believe that God is the most impor-
tant protector of public health. If it wasn’t for Him, life 
on our planet would have been obliterated by the poi-
sons concocted for us to drink and the hyperconsumer-
ism of a fake western culture hidden under the pseudo- 
philanthropic and satanic slogan ‘all for humankind.’ 

We as Christians have our own important medicines 
for the ailments of our bodies and souls. They are our 
Holy Mysteries that for over 2000 years have performed 
miracles and have protected us. These medicines are:

Our faith in God. Prayer. Our noble Cross, Holy Oil 
(euchelaio), Holy Water Agiasmos, Holy Communion of 
the Body and Blood of Christ, that is the source of life 
and health, and the biggest, most important and holi-
est of the Holy Sacraments. There is also Fearlessness. 
Many try to scare us, that we may lose the health of our 
bodies despite the science and scientists, but the pro-
tection of health is important and does not come with 
fearmongering and terrorizing. Fear does not come 
from God. Christ told us «Don’t be afraid. Just believe 
and you will be healed» (Luke 8,50).

In light of Easter, I hope and pray with the help of 
God that all Terpsitheans and Christians, have courage 
and patience, and maintain your faith during this dif-
�cult period, and remember to also participate safely 
in the medicines of our Church. At the same time, re-
member to support and help your neighbors and com-
munity by giving them courage to overcome their fear. 
Let us also all of us hope and pray that Gid protectc 
our doctors and nurses and healthcare workers, and all 
those who take care of our community’s physical and 
mental health, a di�cult, dangerous but important role 
today. 

I hooe thatbthe fears about the coronavirus pan-
demic will quickly subside, so that we can celebrate 
Easter this year and all the Orthodox holidays, without 
viruses and pandemics. Kali Anastasi. 

Father Nektarios

ANTIBIOTICS 
by Dr. Cissie Kozoni

Antibiotics (antimicrobial medicines) are currently 
used on a wide scale and their use causes exciting ther-
apeutic results. But abuse and taking them without the 
doctor’s prescription can have serious consequences 
for our health.

The recommended use of antibiotics is for most mi-
crobial infections where the causal agent (the germ) 
has been found and when the physician suspects some 
possible bacterial infection. There are also rare special 
cases where conditions are indicated for antibiotics. 
However, before treatment with an antibiotic, appro-
priate samples for cultivation in the microbiological 
laboratory should be taken to identify the causal agent 
and its susceptibility to antibiotics.

Unfortunately, using antibiotics may result in some 
undesirable effects. The main Side effects are: the 
change in the normal �ora of the human body, chang-
es to the ecological balance and possible conversion 
of non-pathogen into pathogens that infect the body, 
various allergic reactions, nervous system e�ects, di-
gestive disorders, liver damage and haemophiliac dis-
orders. Also when the kidneys are already infected, 

some antibiotics may exacerbate their condition. Fi-
nally some antibiotics are cytotoxic. Special toxicity 
may occur in the fetus after taking an antibiotic during 
pregnancy.

Considering all this medical data, antibiotics should 
only be taken at the instruction of the physician. Anti-
biotics should not be abused, as the use of antibiotics 
is not without side e�ects, sometimes severe and irre-
versible for the body.

 The abuse of antibiotics today is due to the wrong 
impression that any case of fever should receive anti-
biotic treatment, of any kind they �nd in their home or 
from the pharmacy without a prescription. Although 
there has been some enlightenment in recent years re-
garding the careless and dangerous administration of 
antibiotics, the problem is still in place. It’s wrong and 
pointless to take antibiotics in the case of a simple �u 
without complications. The correct manner is for anti-
biotics to be administered by medical advice with soe-
ci�cations on preparation and dosage.

ANTIBIOTICS AND CHILDREN
Since many antibiotics pass through the placenta, 

they should be avoided during pregnancy and only the 
physician is allowed to recommend their administra-
tion.

Some antibiotics are ototoxic, which means they 
cause ear damage. For example streptomycin is an oto-
toxic antibiotic and can cause vertigo and even lead to 
deafness. In pregnant women treated with streptomy-
cin, neonatal deafness has been noted.

Tetracycline if taken by a mother can cause yellow 
colour of the forming neonatal teeth. Yellow staining in 
teeth by tetracycline is seen in children if taken in child-
hood.

The abuse of antibiotics today in children is due to 
the misunderstanding of mothers that they should give 
antibiotics for any fever. As in adults, children should 
avoid antibiotics for a simple cold It is the pediatrician 
to decide whether prescribing antibiotics is necessary 
based on the clinical results and laboratory tests in 
each case.

THE TRADITIONAL ROLE  
OF WOMEN IN TERSITHEA
by Vasiliki Salourou Trova

Over the past year and longer in some parts of the 
world, spanning 2020 and 2021, and we don’t know 
how much longer, we have been staying at home be-
cause as the “we live home, we stay safe” commercial 
says, this is how coronavirus will end. 

But living at home, we have to deal with each other 
more, and of course, get upset. In an apartment, wom-
en especially, what can they do?

We are forced to feel guilty, however, when we con-
side the women of our village in the middle of the last 
century. Those women, of many di�erent families, were 
so busy, they couldn’t �nd the time to drink a glass of 
water. There were so many jobs inside and outside the 
house, all year long, there was no chance for a breather.

If it was a school or a feast, in the evening by the 
light of the oil lamp, they had to deal with knitting, em-
broidery, patching of wool clothing, and weaving on 
the loom. Let us not forget, that since ancient times, 
think Penelope of mythology, who waited for Ulysses 
while looming, the textile industry was a domestic art 
and almost exclusively female work.

The woman had to take care of the family’s clothes, 
both knitted and woven. In the village, most houses 
had a loom. In Greece, there were three kinds of looms, 
the side, the upright and the pit. In our village of Terp-
sithea, there was usually the side loom. The women of 

our village weaved woolens and blankets of sheep’s 
wool, that were then washed and let shrunk in water 
to seal the holes at the water mill like �okates. These 
were the warm covers for the cold winter. They dyed 
wool to make very beautiful ‘mandania’ with colored 
stripes and other patterns. They would make the ‘tso-
lia’ for the shepherds and other items of clothing. Many 
times when tending their �eld, village mothers would 
tie the blankets high up on trees like a hammock with 
two knots, so they had a crib for the baby, safe from 
snakes. Hooray! There were also beautiful caramel-
colored sheets of wool, which they loomed very thin, 
so thin that the thread was like ragged cotton but also 
interwoven with thick layers of goat’s hair. They would 
make the ‘kourelia’ rags of di�erent colors for rugs, and 
other uses. They made the (‘tagaria’) bags that held the 
marbles for school children, as well as the (‘maroudes’) 
bags for kids to put their books, even for the little ones 
in the �rst class who carried only their slate and chalk 
while just learning to read. 

The woman’s life on the loom didn’t stop here. Girls, 
from a young age, had to prepare their dowry. They 
had to weave many things for their dowry, such as ‘Yu-
kos’ (yukos are the diploma of woven blankets, which 
are piled on top of each other, i.e. blankets, mandanes, 
‘caramelotes’, covers, kilims, sheets, bags, etc.). They 
also wove clothes, shepherd capes, wool shirts, pants, 
vests, nightclothes, full skirts, and everything you can 
imagine. If we go a little further back to the 19th cen-
tury during the uprising, most fighters had woven 
clothes. In our area cotton-weaving was rare, that was 
used to make towels, tablecloths, etc. while on the con-
trary, on the Greek islands and the Asia Minor coastline, 
women wove cotton, and even silk. In general, wool 
weaving prevailed. Let us remember the folk songs of 
yore: ‘Honor large and great which is a loom artist at 
home. Each tooth of the hair is worth a pearl’ …’. Also: 
“Taka-taka my loom and my good man comes …” The 
loom’s work is very di�cult, it takes patience and per-
severance. It takes care and timing of the movements 
of hands to bring the shuttle back and forth between 
the chest, to hit the wood comb and the rhythmic foot 
movements on the ‘patithres’ (pedals) to make the pat-
tern. That’s why they said the usual ‘… with the legs 
and with their hands it spins and the little �nger goes 
through the shuttle …’. It was truly an art.

The work of our village’s women in all areas was 
very great. Most of Terpsithea’s mothers and wives and 
daughters, though illiterate, or, at best, some elemen-
tary school, with very big families and all the jobs, in-
side and outside the house, had a deep kindness, grace, 
warmth, and hospitality, always helping the needy in 
their community. They had no need for psychologists 
and experts …

Comparing the di�cult lives of the women of our 
village back then, to what today’s women have, we 
should be ashamed. We must look at life from a dif-
ferent perspective today, and let these great village 
women of yore who were our grandmothers and great 
grandmothers become an example for us today. They 
had realized the value of life and o�ering to the family 
and to the community of the village. 

HAPPY EASTER!

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

by Georgia N. Kollias - Daskalakis, M.P.A.
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Στις 26 Νοεµβρίου 1925 λειτούργησαν πάλι οι επάρατες αγχόνες 
στου Γουδή, οι ίδιες αγχόνες που κρέµασαν τους 6 για προδο-

σία µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Στις 15 Νοεµβρίου 1922 
είχαν απαγχονισθεί οι Γεώργιος Χατζανέστης, ∆ηµήτριος Γούναρης, 
Νικόλαος Στράτος, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, Γεώργιος Μπαλτα-
τζής καὶ Νικόλαος Θεοτόκης. Πρωταγωνιστής ήταν και στις δύο 
εκτελέσεις ο Στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος (1878-1952). 

Μας απασχολεί τώρα η 2η 
εκτέλεση της 26ης Νοεµβρίου 
1925, διότι σε αυτήν εκτελέστη-
κε ο εκ καταγωγής Τερψιθιώτης 
Γεώργιος Χρ. Ζαριφόπουλος 
(1881-1925). Ήταν γιος του 
εκ Βετολίστας Ταγµατάρχη της 
χωροφυλακής Χρήστου Γε-
ωργ. Ζαρίφη ή Ζαριφόπουλου 
(1838-1912) και της Τασούλας 
Ν. Γκολιοπούλου. Ο Γεώργιος 
γεννήθηκε το 1881, ακολούθησε 
και αυτός το στρατιωτικό στά-
διο, φθάνοντας στο βαθµό του 
Αντισυνταγµατάρχη της Χωρο-
φυλακής. Στις 3 Αυγούστου 1911 
τοποθετείται Ανθυποµοίραρχος 
στο Τάγµα Χωροφυλακής. Έλα-
βε ενεργό µέρος στους πολέµους 1912-13 και στη Μικρασιατική 
Εκστρατεία 1917-1923. Το 1920 είναι Μοίραρχος Υπασπιστής στην 
Ανώτατη ∆ιοίκηση Χωροφυλακής Ηπείρου. Τέλος Αυγούστου του 
1923 (Ταγµατάρχης τότε) συµµετείχε µαζί µε τον Αρχηγό της Χωρο-
φυλακής ∆ηµοσθένη Φλωριά στη διερεύνηση της δολοφονίας, στην 
Κακαβιά, του Στρατηγού Τελίνι, της ιταλικής αποστολής που ήταν 
υπεύθυνη για την χάραξη των αλβανικών συνόρων (27/8/1923). Το 
Νοέµβριο του 1923 είναι Βασιλικός Επίτροπος του Στρατοδικείου 
του Γ΄ Σώµατος Στρατού και εκφράζεται ευµενώς υπέρ των δικα-
ζόµενων αξιωµατικών στη Θεσσαλονίκη για Στάση στη Μικρασία. 
Για το λόγο αυτό συνελήφθη, ανακλήθηκε στην Αθήνα και αντικα-
ταστάθηκε άµεσα από τον Συνταγµατάρχη, ∆ιευθυντή του ∆ικαστι-
κού του Γ΄ Σώµατος Στρατού, κο ∆ηµητρίου. Το Φύλλο Πορείας 
του χορήγησε ο ∆ιοικητής του Γ΄ Σώµατος Στρατού Υποστράτηγος 
Αλέξανδρος Οθωναίος. Μη ξεχνούµε ότι πρωθυπουργός ήταν ο 
στρατιωτικός Στυλιανός Γονατάς, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία µε 
επανάσταση το 1922 και µε σκοπό να τιµωρήσει τους υπεύθυνους 
της Μικρασιατικής Καταστροφής. 

Το Μάρτιο του 1924 ανέλαβε επιτέλους την πρωθυπουργία ο 
Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Με τις πρώτες αλλαγές ο Ζαριφόπου-
λος προήχθη σε Αντισυνταγµατάρχη (22/3/1924) και τοποθετήθηκε 
∆ιευθυντής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Θεσ/νίκης (βλέπε ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΟΣ ΤΥΠΟΣ και ΝΕΑ ΑΛΗΘΕΙΑ 23/3/1924). Ο Πάγκαλος αρχές 
Ιουνίου ενώ ήταν στην κυβέρνηση Παπαναστασίου Υπουργός Εννό-
µου Τάξεως ανέλαβε και το Υπουργείο Στρατιωτικών, όταν παραι-
τήθηκε ο Κονδύλης (10-6-1924). Από 18 Ιουνίου 1924 Υπουργός 
Εννόµου Τάξεως ανέλαβε ο Ιωσήφ Κούνδουρος. Σε λίγο έπεσε η 
κυβέρνηση Παπαναστασίου και σχηµάτισε κυβέρνηση ο Θεµιστο-
κλής Σοφούλης (Ιούλιος 1924). Την εποχή εκείνη το πολιτικό κλίµα 
µαστιζόταν από τις καταχρήσεις του δηµοσίου χρήµατος. Ο Ζαρι-
φόπουλος έγραψε επιστολή προς τον Πάγκαλο (αρχές Ιουλίου), 
στην οποία του εξέθεσε στοιχεία καταχρήσεων και ζητούσε οικονο-
µική ενίσχυση της Υπηρεσίας (500000 δρχ) να ερευνήσει, να παρα-
κολουθήσει τους υπόπτους και γενικά να εξιχνιάσει την υπόθεση. 
Απάντηση δεν έλαβε ποτέ. Ακολούθως έλαβε αναρρωτική άδεια 
από 14-7-1924 έως 21-8-1924 µε αναπλήρωση στη θέση του από 
τον Αντισυνταγµατάρχη κο Κων. Πατεράκη. Σε τρεις ηµέρες όµως 
αυτός αντικαταστάθηκε από τον Αντισυνταγµατάρχη κο Εµµ. Κα-
λοχριστιανάκη (18/7/1924), κριθείς ανεπαρκής λόγω της επίθεσης 
του Γ΄ ∆ηµοκρατικού Τάγµατος Θεσ/νίκης σε γραφεία εφηµερίδων 
της πόλης (λέχθηκε ότι πίσω από την επίθεση ήταν ο Θ. Πάγκαλος, 
προσπαθώντας να εµποδίσει τη δηµοσίευση της οµιλίας, στη Θεσ-
σαλονίκη, του ανακάµψαντος από την εξορία Ιω. Μεταξά). 

Αυτή τη φορά η τύχη ήταν µε το µέρος του Ζαριφόπουλου, που 
είχε φύγει µε άδεια. Επιστρέφοντας από την άδεια, ανασκουµπώ-
θηκε στη δουλειά. Στις 25 Αυγούστου πραγµατοποίησε διάλεξη µε 
θέµα την «Ίδρυση Σχολής Χωροφυλακής Ανωτέρων Αξιωµατικών». 
Μία πρόταση χρήσιµη, που έθετε επιτακτική την ανάγκη για την 
ίδρυση Σχολής Χωροφυλακής, µε επί πλέον στόχο την επιµόρφω-
ση των ήδη ενεργών αξιωµατικών της Χωροφυλακής. Ένα καρφί 
στο καθεστώς της απαιδευσίας, που ίσως τον καταδίωκε στην µέχρι 
τώρα πορεία του. Στις 27 Αυγούστου βοήθησε να επιλυθούν µε ει-
ρηνικό τρόπο οι διαφορές που είχαν προκύψει µεταξύ καπνεµπό-
ρων και καπνεργατών, στην εξαγωγή καπνών από το λιµάνι της 
Θεσ/νίκης. Σε λίγο άρχισαν οι συλλήψεις καταχραστών της ονοµα-
ζόµενης σπείρας Φαρδέλλου-∆ρακάτου και σία. Ως εµπλεκόµενος 
συνελήφθη και ο Ζαριφόπουλος την 20η Σεπτεµβρίου 1924. Τότε 
ο Πλοίαρχος Λυκούργος Τσουκαλάς διαφώνησε στην εκδίκασή 
των από Στρατοδικείο, διότι «κόρακας κοράκου µάτι δεν βγάζει». 
(ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 18/9/1924-08). Όµως δεν εισακούστηκε και 
δηµοσιεύτηκε το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα «Περί αρµοδιότητος του 

ΜΙΑ ΑΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Γράφει ο Σπύρος Σκαλτσάς

δρο τον ∆ηµήτριο ∆άρα (∆ικαστ. 
Σύµβουλο Α΄ ταξ.-Συνταγµατάρχη), 
µέλη τους: Ναπολέοντα Ζέρβα (Αντι-
συνταγµατάρχη), Κων/νο Περιστέρη 
(Ταγµατάρχη), Γεώργιο Παπακυριαζή 
(Λοχαγό), Παπαδόπουλο (Λοχαγό), 
Κων/νο Κοµνηνό (Καπνοπώλη) και 
Ανδρέα Βήχο (Έµπορο Ποδηλάτων). 
Κυβερνητικός Επίτροπος ήταν ο Κρέ-
ων Μπουφίδης. Πολιτική Αγωγή ήταν 
ο Αποστολάκης, Νοµικός Σύµβουλος 
παρά τω Υπουργείω Στρατιωτικών. 
Συνήγοροι υπεράσπισης ήταν η 
αφρόκρεµα των δικηγόρων, όπως οι 
Κωνσταντίνος Λυκουρέζος, Άγγελος 
Τσουκαλάς, Κων. Τσουκαλάς, Τζωρτζόπουλος, ∆ηµήτριος Μπα-
µπάκος, Χρήστος Σγουρίτσας, Χρ. Λαδάς, ∆ουζίνας, Καρανικό-
λας, Αµβράζης, Α. Ρωµανός, Μπαµπάκος, Μπενούκας, ∆ηµητρίου, 
Ιατρόπουλος κ.α. Ο Ζαριφόπουλος είχε συνηγόρους τον Χρήστο 
Σγουρίτσα και τον Π. Βασιλικόπουλο.

Για το σύνολο των καταχρήσεων διώκονταν 3 στρατιωτικοί, 
ένας αστυνοµικός, ένας πρώην στρατιωτικός και 16 πολίτες, όπου 
ο ένας ήταν γυναίκα:

Αριστείδης ∆ηµ. Αϊδινλής έµπορος, Απόστολος Φαρδέλλος 
πρώην Ανθυπολαχαγός ∆ιαχειρίσεως, ∆ιονύσιος Σπυρ. ∆ρακάτος 
Αντισυνταγµατάρχης ∆ιαχειρίσεως, Αντώνιος Αλάκιας ωπορο-
πώλης, Κων/νος Καρασούλας παραγγελιοδόχος πρώην Έφεδρος 
Υπολοχαγός, Νικόλαος Κ. Ζαφειράκης µεσίτης πρώην Ανθυπολο-
χαγός ∆ιαχειρίσεως, Χρηστίνα Ταµπαροπούλου ∆ακτυλογράφος 
στο Ειδικό Λογιστήριο του Υπουργείου Στρατιωτικών, Βασίλειος 
Σχοινάς δικηγόρος, Σπυρίδων Μιλτ. Θεοδωράτος κτηµατίας, Ηλί-
ας Παπάζογλου υπάλληλος ∆ηµαρχίας, Ηλίας Σπηλιώτης φοιτη-
τής Φαρµακευτικής πρώην Λοχίας στο Ειδικό Λογιστήριο του 
Υπουργείου Στρατιωτικών, Νέστωρ Φαρδέλλος, Αθανάσιος Χρ. 
Αναγνωστόπουλος Αντισυνταγµατάρχης του Ελέγχου, Γεώργι-
ος Χρ. Ζαριφόπουλος Αντισυνταγµατάρχης της Χωροφυλακής, 
∆ηµήτριος Παπάζογλου, Αθανάσιος Φ. Παναγόπουλος χρηµατι-
στής, τότε Ανθυπολοχαγός ∆ιαχειρίσεως, Ιωάννης Μιχαλόπουλος 
σωφέρ, ∆ηµήτριος Παπαδήµας, ∆ιονύσιος Ρουµπούλας, Άγγελος 
Πετρόπουλος ιδιωτικός υπάλληλος και Ιωάννης Γερόσταθος υπάλ-
ληλος χρηµατιστηριακού γραφείου.

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ
1ον. Παραπέµπεται ο Αριστείδης Αϊδινλής έµπορος, κατηγο-

ρούµενος επί απάτη του ∆ηµοσίου. Ούτος διά να προσπορισθή 
αθέµιτον όφελος παρέστησεν εις την ενταύθα υπηρεσίαν της Β΄ 
Μεραρχίας εν γνώσει ψευδή πράγµατα ως αληθή, ειπών ότι επε-
τάχθησαν εις χείρας αυτού 139.300 οκάδες κριθής κατ’ αυτόν τον 
τρόπον κατόρθωσε και εισέπραξε 251.854 δρ. ενώ τοιαύτη επίταξις 
ουδέποτε έλαβε χώραν.

2ον. Παραπέµπονται οι Αριστείδης Αϊδινλής, Απόστολος Φαρ-
δέλλος, ∆ιονύσιος ∆ρακάτος Αντισυνταγµατάρχης ∆ιαχειρίσεως, 
Χρηστίνα Ταµπαροπούλου δακτυλογράφος, Γεώργιος Ζαριφόπου-
λος Αντισυνταγµατάρχης της Χωροφυλακής κατηγορούµενοι διά 
πλαστογραφίαν και χρήσιν πλαστού εγγράφου. Ούτοι εξέδωκαν 
έγγραφα επ’ ονόµατι άλλου. Ούτω εξεδόθη το υπ’ αριθ. 1405 [5-
8-1924] χρηµατικόν ένταλµα του Υπουργείου των Στρατιωτικών εκ 
δρ. 762.500 επ’ ονόµατι Αριστοτέλους Νικολαΐδου δι’ αξίαν 6.100 
ζευγών αρβυλών το οποίον εξώφλησαν εν Θεσσαλονίκη. 

3ον. Παραπέµπονται οι Απόστολος Φαρδέλλος, Αντώνιος Αλά-
κιας, Βασίλειος Σχοινάς δικηγόρος, Σπυρίδων Μιλτ. Θεοδωράτος 
κτηµατίας, Ηλίας Παπάζογλου υπάλληλος. Ούτοι παρέστησαν εις 
την Επιτροπήν ∆ιακανονισµού Απαιτήσεων Μ. Ασίας ότι ο εξ αυ-
τών Αν. Αλάκιας ονοµάζεται Στάµος Κεχαγιόγλου και ότι εις χείρας 
αυτού επετάχθησαν εν Γιάρες της Μ. Ασίας 468 σφάγια µεγάλα και 
1640 µικρά.

4ον. Παραπέµπονται οι Αριστείδης Αϊδινλής, Απόστολος Φαρ-
δέλλος και Γεώργιος Ζαριφόπουλος δια πλαστογραφίαν. Ούτοι πα-
ρέστησαν ψευδώς εις την Επιτροπήν Απαιτήσεων Μ. Ασίας ότι ο εξ 
αυτών Απόστολος Φαρδέλλος υπό την ιδιότητά του ως Ανθυπολο-
χαγού της ∆ιαχειρίσεως είχεν επιτάξη εις Ουσάκ δια τας ανάγκας 
του στρατεύµατος εις χείρας του εξ αυτών ∆. Σαφάκα τα εξής είδη: 
85650 οκάδας σίτου, 164.060 οκάδες κριθής, 185 σφάγια µεγάλα, 
καθαρού βάρους κρέατος 30500 οκάδων και 386 µικρά µικτού βά-
ρους 9809 οκάδων. Κατ’ αυτόν τον τρόπον εισέπραξαν 400.000 δρχ. 
[ακριβέστερα 417.449 δρχ.]. Επίσης ο εξ αυτών Απόστολος Φαρ-
δέλλος συνέταξε πλαστά πιστοποιητικά βεβαιούντα, ότι ο διοικητής 
του Β΄ Τµήµατος της Τοπικής Εκµεταλλεύσεως Κιουταχείας είχεν 
επιτάξη δήθεν εις βάρος του ∆. Σαφάκα 118.080 οκάδας κριθής, 
76850 οκάδας σίτου, 185 σφάγια µεγάλα, 390 σφάγια µικρά, 45980 
οκάδας κριθής και 6500 οκάδας σίτου. Των πλαστών τούτων εγ-
γράφων εγένετο χρήσις κατά την ενώπιον της ενταύθα Επιτροπής 
Απαιτήσεων Μ. Ασίας εκδίκασιν της απαιτήσεως του ∆. Σαφάκα. 

5ον. Παραπέµπονται οι Αθανάσιος Φ. Παναγόπουλος χρηµα-
τιστής, τότε Ανθυπολοχαγός ∆ιαχειρήσεως, Ιωάννης Μιχαλόπου-
λος σωφέρ, ∆ηµήτριος Παπαδήµας γραµµατεύς του Υπουργείου 

Στρατοδικείου επί αδικηµάτων τινών» στο 234 ΦΕΚ 23/9/1924. 
Εν τέλει το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών έβγαλε Βούλευµα να εκδι-
καστούν οι υποθέσεις από τα πολιτικά ∆ικαστήρια. Κατατέθηκε ψή-
φισµα στη Βουλή και αποφασίστηκε να δικάζονται οι καταχραστές 
από 7-µελές Εφετείο (17/12/1924). 

Στις 8 Οκτωβρίου 1924 ο Ζαριφόπουλος προφυλακίστηκε για 
καταχρήσεις των επιτάξεων της Μικράς Ασίας. Συγκεκριµένα δι-
ωκόταν για πλαστογραφία εγγράφου και απάτη, σε εξαργύρωση 
απαίτησης για αγαθά, που δήθεν επιτάχθηκαν για τους στρατιώ-
τες της Μικρασιατικής Εκστρατείας στη Κιουτάχεια. Στην ανάκριση 
επικαλέστηκε ότι είχε αναφέρει 2 µήνες πριν την κατηγορία στον 
Πάγκαλο (Υπουργό τότε της Εννόµου Τάξεως), ότι γίνονταν κατα-
χρήσεις και είχε ζητήσει εγγράφως (δι’ επιστολής) να σταλεί στην 
υπηρεσία κονδύλι 500000 δραχµών για έξοδα ανακάλυψης των 
ενόχων. Το γεγονός οµολόγησε στον ανακριτή ο Πάγκαλος και πα-
ραδέχτηκε ότι δεν έδωσε σηµασία, λόγω αοριστίας των στοιχείων. 
Βλέποντας ο Ζαριφόπουλος τον µελανό ορίζοντα τέθηκε σε απο-
στρατεία την 27η Οκτωβρίου 1924. Εν τω µεταξύ συνελήφθησαν 
πολλοί από τους κατηγορούµενους, οι οποίοι διέφευγαν την σύλλη-
ψη. Πολλοί συνελήφθησαν στην Σερβία και τέλος 2-3 στη Γαλλία (οι 
Αρ. Αϊδινλής και Αθαν. Παναγόπουλος συνελήφθησαν στη Γαλλία 
την 16η Απριλίου 1925). 

Σας παραθέτω τώρα ένα ιστορικό των προηγηθεισών δικών 
καταχρήσεων από πολιτικά και στρατιωτικά δικαστήρια για να µορ-
φώσετε γνώµη για την αλλοπρόσαλλη απονοµή δικαίου των µεν 
και των δε. 

Στις 20 Μαΐου 1925 άρχισε στο Εφετείο η δίκη των καταχρα-
στών της Στρατιάς Μικράς Ασίας Πλ. Χρυσανθακόπουλου (Υπο-
στράτηγου), Ι. Θεοφιλόπουλου (Συνταγµατάρχου), Ι. Αποστολόπου-
λου (Συνταγµατάρχου) και στις 5 Ιουνίου 1925 αθωώθηκαν όλοι. 
Στις 22 Ιουνίου 1925 άρχισε στο Εφετείο η 1η δίκη (που αφορούσε 
µία πτυχή των κατηγοριών) των καταχραστών Κ. Αρβανίτη (Ταγµα-
τάρχου Ελέγχου), Νικολ. Αγγελίδη (Λοχαγού ∆ιαχειρήσεως), Μιχ. 
Κοζύρη (Λοχαγού Ελέγχου) και Γ. Ανδρεάδη ιδιώτη. Στις 25 Ιουνίου 
ο Κ. Αρβανίτης αθωώθηκε και οι υπόλοιποι καταδικάστηκαν: Νικ. 
Αγγελίδης 16 έτη πρόσκαιρα δεσµά, Γ. Ανδρεάδης φυλάκιση 2,5 
έτη και Μιχ. Κοζύρης φυλάκιση 1,5 έτη. Όµως µετ’ ολίγον ο Νικ. 
Αγγελίδης µαζί µε άλλους άρχισαν να δικάζονται για αδικήµατα 
κατάχρησης από το Ειδικό Στρατοδικείο Αθηνών (27/9/1925). 
Ο συνήγορος του Ν. Αγγελίδη, Π. Βασιλικόπουλος, επιχειρηµατο-
λογώντας καταφέρνει διακοπή της δίκης (31/8/1925) για να απο-
φανθεί ο Άρειος Πάγος περί αρµοδιότητας του Στρατοδικείου (ο 
Αγγελίδης δικαζόταν για το ίδιο αδίκηµα από δύο δικαστήρια και 
συνένοχοί του δικάστηκαν από πολιτικό δικαστήριο και µάλιστα 
µερικοί αθωώθηκαν). ∆υστυχώς ο Άρειος Πάγος έκρινε νόµιµη 
την εκδίκαση στο Στρατοδικείο και συνεχίστηκε η δίκη (12/9/1925). 
Έτσι στις 17/9/1925 ο Κυβερνητικός Επίτροπος Κρέων Μπουφί-
δης πρότεινε την ποινήν «θανάτου δι’ αγχόνης» για όλους τους 
κατηγορούµενους. Το αποτέλεσµα ήταν λίγο πριν ανακοινωθούν οι 
ποινές, ξηµέρωµα της 18/9/1925, ο Ν. Αγγελίδης να αυτοκτονή-
σει στο κελί του. Κατόπιν αυτού, το µεσηµέρι, το Στρατοδικείο κα-
τάργησε τη δίκη εντελώς (έχασε το πλεονέκτηµα να φονεύσει αυτό 
τον κατηγορούµενο). Ο αυτόχειρας σε µία από τις επιστολές που 
άφησε, αυτή προς τον συνήγορό του Π. Βασιλικόπουλο, γράφει: 
«Αυτοκτονώ δια να µην δώσω εις τον Πάγκαλον την ευ-
χαρίστησιν να κάµη πολιτικήν επάνω εις το πτώµα µου και 
εις τον δήµιον Μπουφίδην, και δια να απαλλάξω και τους 
αδελφούς µου του στίγµατος». Ω! πόσο δίκιο είχε ο Αγγελίδης. 

Η δίκη σπείρας Φαρδέλλου-∆ρακάτου και σία (και Γ. Ζαριφό-
πουλου) καθυστέρησε (ίσως επειδή ανέµεναν από τη Γαλλία, τον 
µεν Αθ. Παναγόπουλο στις 12 Ιουνίου και τον Αρ. Αϊδινλή στις 9 
Ιουλίου 1925). Έτσι τους πρόλαβε ο Πάγκαλος, ο οποίος την 25η 
Ιουνίου 1925 ανέλαβε την πρωθυπουργία και επέβαλε σταδια-
κά την γνωστή δικτατορία του. Ο Πάγκαλος ανακάλεσε από την 
αποστρατεία τον Αντιστράτηγο Αλέξανδρο Οθωναίο (Πρόεδρο του 
Στρατοδικείου στη «∆ίκη των Εξ») και τον Κρέοντα Μπουφίδη ∆ι-
καστικό Σύµβουλο Α΄ Τάξεως, στον οποίο ανέθεσε την ∆ιεύθυνση 
∆ικαστικού του Α΄ Σώµατος Στρατού και ο οποίος έµελλε να είναι 
ο Κυβερνητικός Επίτροπος στη δίκη του Ζαριφόπουλου. Θέλοντας 
επίσης να επιτύχει την εσχάτην των ποινών για τους καταχραστές 
συνέταξε ∆ιάταγµα «περί υπαγωγής αδικηµάτων τινών εις την δι-
καιοδοσίαν στρατιωτικών δικαστηρίων», το οποίο δηµοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 229/31-8-1925. ∆εδοµένου ότι τα αδικήµατα είχαν τελε-
στεί προ πολλού, εφαρµόστηκε ο νόµος µε αναδροµική ισχύ, µία 
καθαρά παράνοµη, αντισυνταγµατική και αντιδηµοκρατική πρα-
κτική. Στο Ειδικό Στρατοδικείο που θα συσταθεί καταργούνται τα 
ένδικα µέσα για τον κατηγορούµενο. Η ποινή θανάτου θα εκτελείται 
δι’ αγχόνης και οι προβλεπόµενες ποινές χωρίς αναστολή είναι: 
1) Αντί προσκαίρων δεσµών, η ποινή θανάτου ή η δια του βίου 
δεσµών 2) Αντί της ειρκτής, η ποινή των προσκαίρων δεσµών ή 
συντρεχουσών κατά την κρίσιν του ∆ικαστηρίου ιδιαζουσών επιβα-
ρυντικών περιστάσεων, η των ισοβίων δεσµών ή η του θανάτου. 3) 
Αντί της φυλακίσεως, η ειρκτή. 

Έτσι στις 16-10-1925 άρχισε η δίκη του Ζαριφόπουλου, µαζί µε 
άλλους 20 συγκατηγορουµένους, ενώπιον Ειδικού Στρατοδικείου 
στην αίθουσα του Α΄ ∆ιαρκούς Στρατοδικείου Αθηνών µε Πρόε-

Γ. Ζαριφόπουλος (1881-1925)

Θεόδωρος Πάγκαλος
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Οικονοµικών, ∆ιονύσιος Ρουµπούλας παντοπώλης, Άγγελος Πε-
τρόπουλος κτηµατίας και Ιωάννης Γερόσταθος φοιτητής επί απάτη 
πλαστογραφία κ.λ.π. Οι εξ αυτών Αθανάσιος Παναγόπουλος πα-
ρέστησαν εις την αρµοδίαν υπηρεσίαν του Υπουργείου των Στρα-
τιωτικών ότι υπό της Επιτροπής Απαιτήσεων Μ. Ασίας επεδικάσθη 
δι’ αποφάσεώς της υπέρ του Στ. Ιωσηφίδου ποσόν 190.230 δρχ. 
δι’ αντίτιµον επιταχθείσης εις χείρας αυτού ξυλείας εκ 373 κυβι-
κών µέτρων, ενώ τοιαύτη επίταξις ουδέποτε έλαβε χώραν, ούτε ο 
Στ. Ιωσηφίδης είναι υπαρκτόν πρόσωπον. Κατ’ αυτόν τον τρόπον 
εξεδόθη και εξωφλήθη χρηµατικόν ένταλµα εκ δρχ. 190.230 υπό 
του Αθ. Παναγοπούλου. Επίσης παρέστησαν εις την υπηρεσίαν του 
Υπουργείου των Στρατιωτικών ότι επεδικάσθη υπέρ του Π. Θωµο-
πούλου ποσόν 192.000 δρχ. δι’ αντίτιµον επιταχθέντος εις χείρας 
14.100 υπέρ οκάδων ελαίου προς δρχ. 8 κατ’ οκάν και 9900 οκά-
δων σάπωνος προς 8 δρχ. διά τας ανάγκας του στρατεύµατος ενώ 
τοιαύτη επίταξις δεν εγένετο. Επίσης παρέστησαν εις την Επιτροπήν 
Απαιτήσεων Μ. Ασίας ότι επετάχθησαν εις χείρας του ανύπαρκτου 
προσώπου Ανδρ. Ιµαράκη 135.000 οκάδες σίτου και 5.000 οκά-
δες ερίου αιγός αξίας 195.000 δρχ. τας οποίας εισέπραξαν, ενώ 
τοιαύτη επίταξις ουδέποτε έλαβε χώραν. Παρέστησαν εις την Επι-
τροπήν Απαιτήσεων Μ. Ασίας ότι επετάχθησαν εις χείρας του Θ. 
Νικολαΐδου 8.600 οκάδες κριθής και 14.500 οκάδες ερίου αξίας 
179.160 άς εισέπραξαν, ενώ τοιαύτη επίταξις ουδέποτε έλαβε χώ-
ραν. Ωσαύτως συνέθεσαν και εξέδωκαν πλαστόν έγγραφον ότι εις 
χείρας του Κ. Μαρίνη επετάχθησαν εν ∆ορυλαίω 107.000 οκάδες 
σίτου, ενώ ουδέποτε εγένετο τοιαύτη επίταξις και έλαβον 107.000 
δρχ. Επίσης συνέθεσαν και εξέδωσαν διπλότυπον απόδειξιν παρα-
λαβής εξ επιτάξεως 143.000 οκάδων σίτου, 3.600 κριθής, 4.500 
οκάδων ερίου αιγός αξίας εν όλω 199.160 δρχ. ας εισέπραξαν. Οι 
εξ αυτών Αθανάσιος και Γεώργιος Παναγόπουλος και Ιωάννης Μι-
χαλόπουλος παρέστησαν εις την Επιτροπήν Απαιτήσεων Μ. Ασίας 
ότι εις χείρας Ι. Μιχαλοπούλου επετάχθησαν 14.900 οκάδας ελαί-
ου, 9.900 οκάδας σάπωνος αξίας 198.400 δρχ. άς έλαβον. Παρέ-
στησαν εις την υπηρεσίαν του Υπουργείου ότι υπό της Επιτροπής 
Απαιτήσεων Μ. Ασίας επεδικάσθη (απόφ. 617, ένταλµα 2645/1923) 
υπέρ του Ι. Μιχαλοπούλου ποσόν 189.967 δρχ. δι’ επίταξιν σίτου. 
Το ποσόν τούτο εισέπραξαν ενώ τοιαύτη επίταξις ουδέποτε εγένετο. 
Οι Αθ. Παναγόπουλος, Γ. Παναγόπουλος, ∆ιον. Ρουµπούλας και 
Ιωάννης Γερόσταθος παρέστησαν εις την Επιτροπήν Απαιτήσεων 
Μ. Ασίας ότι εις χείρας ∆. Ρουµπούλα επετάχθησαν 98.000 οκάδας 
ορύζης και 2.800 οκάδας άλατος αξίας 28.995 δρχ. τας οποίας και 
έλαβον. Παρέστησαν ότι εις χείρας του ∆. Ρουµπούλα επετάχθησαν 
εν Προύσση 3.000 οκάδες ελαιών και 2.000 οκάδες άλατος αξί-
ας 30.000 δρχ. άς έλαβον. Επίσης εισέπραξαν 198.000 διά δήθεν 
επίταξιν ειδών. Παρεµόρφωσαν την έννοιαν γνησίου εγγράφου του 
αρχηγού της Επαναστάσεως κ. Ν. Πλαστήρα δι’ ού απεστέλλετο 
προς την Επιτροπήν Απαιτήσεων αίτησις του ∆. Λιάκου‧ µεταβαλό-
ντες τον αριθµόν έκαµαν χρήσιν αυτής.

6ον. Παραπέµπονται οι Αριστείδης Αϊδινλής, Απόστολος Φαρ-
δέλλος, ∆ιονύσιος ∆ρακάτος, Αντώνιος Αλάκιας, Κων/νος Καρα-
σούλας, Νικόλαος Ζαφειράκης, Χρηστίνα Ταµπαροπούλου, Βασί-
λειος Σχοινάς, Σπυρίδων Θεοδωράτος, Ηλίας Σπηλιώτης, Νέστωρ 
Φαρδέλλος και Γεώργιος Ζαριφόπουλος παρέστησαν εις την υπη-
ρεσίαν του Ειδικού Λογιστηρίου ότι υπό της Επιτροπής Απαιτήσε-
ων επεδικάσθη υπέρ του Α. Φαρδέλλου ποσόν 181.440 δρχ. διά 
δήθεν επίταξιν ελαίου‧ το ποσόν τούτο εισέπραξαν. Παρέστησαν 
ότι επεδικάσθη (απόφ. 1078, ένταλµα 6235/12-11-1923) υπέρ του 
Α. Φαρδέλλου ποσόν 199496 δρχ. δι’ επίταξιν ελαίου 18000 οκά-
δων και σάπωνος 6937 οκάδων. Το ποσόν τούτο εισέπραξαν εκ 
του ∆΄ Ταµείου Πληρωµών. Παρέστησαν εις την υπηρεσίαν του 
Ειδικού Λογιστηρίου ότι υπό της Επιτροπής Απαιτήσεων Μ. Ασίας 
επεδικάσθη (απόφ. 1065, ένταλµα 2029/12-11-1923) υπέρ του Αντ. 
Αλάκια ποσόν δρχ. 189.258 δι’ επίταξιν σίτου 145860 οκάδων και 
κριθής 72330 οκάδων, το οποίον εισέπραξαν. Επίσης παρέστησαν 
εις την υπηρεσίαν του Ειδικού Λογιστηρίου του Υπουργείου ότι επε-
δικάσθη υπέρ του ανυπάρκτου προσώπου Ι. Κοφινά ποσόν 186.840 
δρχ. δι’ επίταξιν ερίου όπερ εισέπραξαν. Ωσαύτως παρέστησαν εις 
την υπηρεσίαν του Ειδικού Λογιστηρίου ότι επεδικάσθη υπέρ του 
ανυπάρκτου προσώπου Φ. Γεωργιάδου ποσόν 181.300 δρχ. δι’ επί-
ταξιν ερίου και σίτου όπερ και έλαβον. Επίσης παρέστησαν εις την 
αυτήν υπηρεσίαν ότι επεδικάσθη υπέρ του ανυπάρκτου προσώπου 
Ι. Σακελλαρίου ποσόν 195.780 δρχ. δι’ επίταξιν σίτου και κριθής 
όπερ και εισέπραξαν. Παρέστησαν ωσαύτως εις την υπηρεσίαν ότι 
επεδικάσθη υπέρ του ανυπάρκτου προσώπου Ν. Σκοπελίτου ποσόν 
199.360 δρχ. δι’ επίταξιν ερίου αιγός και σίτου, όπερ και εισέπρα-
ξαν. Εις την ιδίαν υπηρεσίαν παρέστησαν ότι επεδικάσθη υπέρ των 
ανυπάρκτων προσώπων Γ. Στρατόγλου και Κ. Μαράφογλου ποσόν 
198.800 δρχ. δι’ επίταξιν σάπωνος και σίτου. 

7ον. Παραπέµπεται ο Αντισυνταγµατάρχης του Ελέγχου Αθ. Χ. 
Αναγνωστόπουλος διότι ούτος παρέσχεν εις τους Αϊδινλήν, Φαρ-
δέλλον, ∆ρακάτον, Καρασούλαν και λοιπούς τοιαύτην βοήθειαν, 
άνευ της οποίας δεν ηδύναντο ούτοι να φέρωσιν εις πέρας τας 
πράξεις των. 

Εις µάτην οι συνήγοροι υπεράσπισης υπέβαλαν ένσταση αναρ-
µοδιότητας του δικαστηρίου, επειδή τα αδικήµατα είχαν διαπραχθεί 
πριν από την έναρξη ισχύος του νοµοθετήµατος Πάγκαλου. Η έν-
σταση απορρίφτηκε, µε επιχείρηµα, από τον Στρατοδίκη Κ. Περι-
στέρη, το ρωµαϊκό δόγµα, ότι «Υπέρτατος νόµος είναι η σωτηρία 
του λαού». Ο συνήγορος κος Χρ. Λαδάς του υπενθύµισε ότι από τη 
Ρώµη επήγασε και το δόγµα «άς εφαρµοσθή ο Νόµος και άς κατα-
στραφή ο κόσµος». Μεγάλος θόρυβος έγινε για την κανονικότητα 

της εκδίκασης, λόγω του ότι το Νοµοθ. ∆ιάταγµα της 20ης Ιουλίου 
1925, βάσει του οποίου συγκλήθηκε το εν λόγω Στρατοδικείο, δεν 
κυρώθηκε από την Συνέλευση της Βουλής (όπως δεν κυρώθηκε 
όλο το νέο Σύνταγµα), διότι εν τω µεταξύ την διέλυσε ο Πάγκαλος. 
Υπενθυµίζουµε ότι ο Άρειος Πάγος είχε αποφανθεί θετικά για την 
νοµιµότητα της προηγούµενης δίκης του αυτόχειρα Αγγελίδη. 

Το κατηγορητήριο στηρίχθηκε κυρίως στον αµφιλεγόµενο µάρ-
τυρα, τέως Ανθυπολοχαγό της ∆ιαχειρίσεως, Απόστολο Φαρδέλλο. 
Αυτός ήταν από τους πρωταγωνιστές των καταχρήσεων και ενώ είχε 
κατηγορηθεί από την 5/7/1923 για καταχρήσεις, δεν έγινε απολύ-
τως καµµία ενέργεια (υπήρξε Αναφορά του Ανθυποµοίραρχου Χε-
ρουβιµίδη, που υποβλήθηκε την 5/7/1923 στο Ειδικό Απόσπασµα 
Ασφαλείας, βλέπε εφηµ ΕΜΠΡΟΣ 17/9/1924). Μία µαρτυρία του υπ’ 
αρ. 1 µάρτυρα, ήταν και η µαρτυρία ότι αποπειράθηκαν να τον δω-
ροδοκήσουν µε 100000 δρχ., δύο απεσταλµένοι του Ταγµατάρχη του 
Ελέγχου Παν. Νινιού, ο οποίος πρωτοστάτησε στην ανακάλυψη και 
την σύλληψη των καταχραστών. «∆ώσε µου και µένα µπάρµπα», ή 
«ο σώζων εαυτόν σωθήτω». Οπότε ή ο Φαρδέλλος ψεύδεται (από 
εκδίκηση) ή ο «λύκος ενεδύθη δοράν προβάτου». Να χαρώ εγώ 
µάρτυρα… Ο ίδιος µάρτυρας κατέθεσε ότι κακώς ο Νινιός δηµοσί-
ευσε τις καταχρήσεις στις εφηµερίδες, διότι έδωσε την ευκαιρία να 
δραπετεύσουν ουσιώδεις καταχραστές. Ο Νινιός είπε ότι ο Φαρδέλ-
λος τον συκοφαντεί από εκδίκηση για τη σύλληψή του και ότι δηµο-
σίευσε στοιχεία για να µπορέσει να ξεσκεπάσει και υψηλά ιστάµενα 
πρόσωπα, τα οποία θα κουκούλωναν τα στοιχεία µιας µυστικής 
έρευνας και προανάκρισης. Τώρα κατά πόσον ξεσκέπασε όλα τα 
υψηλά πρόσωπα δεν γνωρίζω. Οι καταχρήσεις όπως φαίνεται ήταν 
καθεστώς στο στράτευµα και αποκρύβονταν. Όσο για το κουκούλω-
µα και την δραπέτευση προσέξτε: Ο Αθαν. Παναγόπουλος πρώην 
Ανθυπολοχαγός ∆ιαχειρίσεως συνελήφθη για παλαιότερες καταχρή-
σεις. Σχεδόν αµέσως αποφυλακίσθηκε µε Βούλευµα του Συµβουλίου 
Πρωτοδικών µε την εξωφρενική εγγύηση των 500 δρχ. Συνελήφθη 
πάλι στις 11/9/1924 αλλά και πάλι αποφυλακίστηκε (µάλλον µε πλα-
στό Προεδρικό ∆ιάταγµα Απονοµής Χάριτος). Το αποτέλεσµα ήταν 
να δραπετεύσει το Νοέµβριο του 1924 στη Γαλλία, όπου εκδόθηκε 
αργότερα και µετήχθη πλέον για να δικασθεί στις 12/6/1925. Στην 
περίπτωσή του Φαρδέλλου, το «ένοχος ένοχον ου ποιεί» …πήγε 
περίπατο. Οι περισσότερες µαρτυρίες του ήταν του στυλ «κάποιος 
µου είπε ότι του είπαν», δηλαδή η τέλεια αµφισβήτηση! Περίεργη 
είναι και η δήλωση των αδελφών Φαρδέλλου δια του συνηγόρου 
τους, ότι δεν τους ενδιέφεραν οι διαµαρτυρίες των άλλων συνηγό-
ρων περί συνταγµατικότητας του ∆ικαστηρίου (όπως φαίνεται, επι-
στρατεύτηκαν από το ∆ικαστήριο και από βασικοί κατηγορούµενοι 
µεταβλήθηκαν σε βασικούς κατηγόρους). 

Κατά την απολογία του ο Ζαριφόπουλος απέκρουσε τις κατη-
γορίες. 

Ανάφερε ότι γνώριζε τον Αϊδινλή από την Μικρασία όταν ήταν 
διερµηνέας των ελληνικών αρχών (ήταν δάσκαλος πριν), σε µια 
δίκη στο Μπαϊντήρ. Κατόπιν ασχολήθηκε µε το εµπόριο και αγό-
ρασε πολλές απαιτήσεις από µικρασιάτες. Από τότε ήταν φίλοι και 
προσπάθησε να τον βοηθήσει για κάποιες απαιτήσεις του από την 
Επιτροπή ∆ιακανονισµού Απαιτήσεων Μικράς Ασίας, γνωρίζοντάς 
του τον Αθ. Αναγνωστόπουλο Ταµία. Η φιλία µε τον Αϊδινλή τον 
οδήγησε σε ατόπηµα, λόγω της τυφλής εµπιστοσύνης, όταν αυτός 
εισέπραξε ένα πλαστό ένταλµα µε το όνοµα Νικολαΐδης, επώνυ-
µο της συµβίας του, που είχε δώσει στο ξενοδοχείο «Τουρίστ», µε 
το οποίο όνοµα τον ζήτησε (ανάρµοστη πλαστοπροσωπία, δεκτή 
από Αστυνοµικό ∆ιευθυντή). Επίσης διαβεβαίωσε ότι γνώριζε τον 
Σαφάκα από τον πόλεµο, έδειξε καλή διαγωγή και εµπορευόταν 
σιτηρά στη Μικρασία. Ανέφερε ότι είχε ειδοποιήσει τον Πάγκαλο για 
τις καταχρήσεις και δεν έλαβε απάντηση στην επιστολή, οπότε οι 
Στρατοδίκες ο Πρόεδρος ∆ηµ. ∆άρας και ο Ναπολέων Ζέρβας τον 
έψεξαν διότι δεν κατέδωσε τους καταχραστές και παραιτήθηκε των 
περαιτέρω ενεργειών (µήπως από πείσµα;).

Ας δούµε τα περίεργα της δίκης που τον αφορούν.
1) Η διαδικασία ξεκίνησε από το 2ο παραπεµπτικό στο 

οποίο εµπλέκεται ο Ζαριφόπουλος και είναι και η τελευταία πράξη 
της σπείρας! Εντελώς ανάποδα δηλαδή.

2) Ο επιστρατευµένος µάρτυρας Απ. Φαρδέλλος κατέθεσε 
ότι έλαβε ο Ζαριφόπουλος 100000 δρχ., χωρίς να έχει δει καν το 
ένταλµα, επειδή ήταν φίλος του επισπεύδοντος Αϊδινλή. Αφού δια-
µαρτυρήθηκε ο Ζαριφόπουλος, ότι δεν είναι δυνατόν να εξαγορά-
στηκε µε 100000 η φιλία του µε τον Αϊδινλή, µετά από διακοπή της 
δίκης ο Φαρδέλλος ανέφερε ότι έλαβε ο Ζαριφόπουλος το ποσό 
διότι έπεισε τον Ταµία Αθ. Αναγνωστόπουλο να εξαργυρώσει το 
ένταλµα. Ότι θέλουµε λέµε! Στο τέλος της δίκης ο συνήγορός του 
Βασιλικόπουλος επισήµανε ότι είναι αδύνατον να δόθηκε στον Ζα-
ριφόπουλο τόσο µεγάλο µερτικό χωρίς να έχει καν αναµειχθεί στις 
λεπτοµέρειες της είσπραξης. 

3) Στην επισήµανση του Προέδρου προς τον Φαρδέλλο, ότι 
στην προανάκριση δεν ανέφερε ότι είχε λάβει 30000 ο Αναγνωστό-
πουλος, αυτός απάντησε ότι το έκρυψε σκόπιµα δια να επιβαρύνει 
τον Αϊδινλή και τον Ζαριφόπουλο. Από αξιοπιστία …άλλο τίποτα! ο 
µάρτυς. 

4) Ενώ αναφέρεται χρηµατισθείς και ο Συνταγµατάρχης Ιω. 
Μαντέλος, που δεν ήταν κατηγορούµενος, ο Μπουφίδης δικαιο-
λόγησε την µη κλήτευση, λέγοντας ότι δεν περιλαµβανόταν στην 
προανάκριση και αν χρειαζόταν θα προσήρχετο. Μην τον είδατε 
τον Παναή… Ο Φαρδέλλος ανέφερε ότι το πλαστό ένταλµα Σταµα-
τόπουλου ανέλαβαν να το καλύψουν αξιωµατικοί Του Υπουργείου 
Στρατιωτικών! Συναδελφική αλληλεγγύη και αµεροληψία. Γενικά 

στην εξέταση των µαρτύρων διαπιστώθηκε ότι βασικά γρανάζια 
στις καταχρήσεις ήταν πολλοί αξιωµατικοί, οι οποίοι όµως δεν ήταν 
ανάµεσα στους κατηγορούµενους της δίκης. Καϋµένε Ζαριφόπουλε 
τι σού ’µελλε να πάθεις!

5) Σε κάποιο σηµείο της εξέτασής του, ο Φαρδέλλος ανα-
φέρει ότι είχε γράψει ψευδώς στο σηµειωµατάριό του, ως αµειφθέ-
ντα, διάφορα ονόµατα, για να ξεγελάσει στη µοιρασιά τον Αϊδινλή. 
Ίσως το ίδιο έπραττε και ο Αϊδινλής. Μήπως και ο Ζαριφόπουλος 
εµπλεκόταν σε κάποιες περιπτώσεις ψευδώς; (αν και δεν βρέθηκε 
γραµµένο το όνοµά του σε κανένα σηµειωµατάριο ή ηµερολόγιο). 
Προχωρώντας η διαδικασία ο Πρόεδρος ανέφερε ότι πρέπει να 
τηρούσε και 2ο σηµειωµατάριο ο Φαρδέλλος, το οποίο όµως δεν 
βρέθηκε και αυτός δεν παραδέχτηκε την ύπαρξή του. Πόσο αληθινά 
είναι τα ρηθέντα του Φαρδέλλου; 

6) Ο Αθ. Αναγνωστόπουλος Αντισυνταγµατάρχης του Ελέγ-
χου, ο οποίος κατηγορήθηκε για συµµετοχή στη σπείρα, αλλά πρό-
λαβε να συµµετάσχει νωρίς στις συλλήψεις των υπολοίπων (κά-
νοντας και µηνύσεις), ανάφερε ότι ο Ζαριφόπουλος προσπάθησε 
να τον δωροδοκήσει (µετά τη σύλληψη του). ∆εν µπόρεσε όµως 
να δικαιολογήσει το γεγονός ότι δεν έκανε µήνυση για δωροδοκία 
τότε και ότι επισκεπτόταν τον Ζαριφόπουλο µετά την απόπειρα. Η 
µάρτυς Λευκαδίτου αναφέρει ότι, όταν βρισκόταν στον «οίκο αρε-
τής» (όπως είπε) του Αθ. Αναγνωστόπουλου, τότε αυτός θορυ-
βήθηκε από την επίσκεψη του Ζαριφόπουλου. Όταν αποχώρησε 
ο Ζαριφόπουλος της εκµυστηρεύτηκε ότι ούτος αποπειράθηκε να 
τον δωροδοκήσει. Ας δούµε τώρα τι απάντησε ο Κυβ. Επίτροπος 
Κρέων Μπουφίδης: «∆εν µου λέτε κυρία µου πως σας φαίνεται 
ότι ένας εγκληµατίας µπαίνει ασύστατος µέσα στον οίκον Αρε-
τής- όπως χαρακτηρίσατε την οικίαν του Αναγνωστοπούλου- και 
επιχειρεί να δωροδοκήσει τον διδάσκαλον της Αρετής, όστις ούτε 
καν διεµαρτυρήθη κατά την απόπειραν της δωροδοκίας;». Μήπως 
ο Αναγνωστόπουλος, µε την αναφορά της δωροδοκίας, θέλησε να 
βγεί άσπιλος από τις καταχρήσεις; Ο Αναγνωστόπουλος είναι και ο 
πλέον ύποπτος για την εξαφάνιση 100 εγγράφων, αποφάσεων της 
Επιτροπής ∆ιακανονισµού Απαιτήσεων της Μικράς Ασίας, για την 
οποία πράξη είχαν κατηγορήσει τον Αθ. Παναγόπουλο, Ανθυπολο-
χαγό της ∆ιαχειρίσεως, µολονότι ήταν τότε προφυλακισµένος. Επι-
σηµάνθηκε στη δίκη ότι δεν ήταν ηρωισµός του Αναγνωστόπουλου 
η αποκάλυψη της πλαστότητας και της εξαφάνισης εγγράφων, αλλά 
ούτως επιτάσσει το καθήκον.

7) Κάποια στιγµή ο συνήγορος του Φαρδέλλου, Μπαµπά-
κος διαµαρτύρεται, διότι ο Κυβερνητικός Επίτροπος Μπουφίδης, 
δια παρελκυστικών ερωτήσεων, δεν αφήνει τον πελάτη του να απο-
καλύψει τους συνενόχους του. Ο Μπουφίδης ανταπαντά ότι, όπως 
εξελίσσονται τα πράγµατα, ο Φαρδέλλος θα ενοχοποιήσει όλη την 
Ελλάδα. Προσπαθώντας να αποσείσει τις βαρύτατες ευθύνες του 
κατηγορεί άσπιλα πρόσωπα. Ο Ζαριφόπουλος και ο Αϊδινλής δι-
αψεύδουν τον Φαρδέλλο όταν ο τελευταίος προσπαθεί να εµπλέ-
ξει τον Συνταγµατάρχη Νικ. Φιλιππαίο, λέγοντας ότι έτσι του είπαν 
ούτοι. Ο Φαρδέλλος λέει ψέµατα ή ο Μπουφίδης προσπαθεί να 
καλύψει κάποιους; Όπως και νά ’χει ο Ζαριφόπουλος είναι µεταξύ 
Σκύλας και Χάρυβδης.

8) Όταν ο Συνταγµατάρχης Νικόλαος Φιλιππαίος, Πρόε-
δρος της Επιτροπής ∆ιακανονισµού Απαιτήσεων της Μικράς Ασί-
ας, ανέφερε ότι ελάµβανε στο γραφείο του πολλά σηµειώµατα για 
διεκπεραίωση υποθέσεων, από το Πολιτικό Γραφείο και από την 
Επανάσταση, ο Στρατοδίκης Ναπ. Ζέρβας χαρακτήρισε τα λεγόµενα 
άσχετα µε την υπόθεση διότι δεν αφορούσαν πλαστά έγγραφα. Μή-
πως όµως δεν αφορούσαν τα γνωστά πλαστά και αφορούσαν άλλα, 
τα οποία απεκρύβησαν.

9) Η απαίτηση Κεχαγιόγλου εκδικάστηκε την 29/3/1924. 
Η απάντηση από το Υπουργείο γιατί στάλθηκε µετά από 1 µήνα; 
Μήπως για να δοθεί χρόνος στους καταχραστές για την είσπραξη; 
Καλά λένε ότι «το ψάρι βρωµάει από το κεφάλι». 

10)  Ο Φαρδέλλος άλλαζε συνέχεια την κατάθεσή του, οπότε 
κάποια στιγµή ο συνήγορος Λαδάς …εξήγησε ότι ήταν η δέκατη 
έκδοση του Φαρδέλλου, θα ακολουθούσε και ενδέκατη. Κάποια 
στιγµή µάλιστα ο Φαρδέλλος ανέφερε ότι πήγε µαζί µε τη Χριστίνα 
Ταµπαροπούλου στο σπίτι του ∆ρακάτου για να πάρουν σφραγίδα 
και άλλη γραφική ύλη για τα πλαστά έγγραφα. Όµως διαψεύστη-
καν και οι δύο από το ∆ρακάτο, διότι περιέγραφαν λάθος το σπίτι 
του. Σηµειωτέον ότι ο ∆ρακάτος είχε ήδη υπογράψει την ενοχή του, 
οπότε δεν είχε λόγο να µη παραδεχθεί και την επίσκεψη. Άλλο ένα 
δείγµα της αξιοπιστίας του µάρτυρα Φαρδέλλου. Άλλο ένα τραντα-
χτό παράδειγµα …αξιοπιστίας του Φαρδέλλου είναι η µαρτυρία 
του ότι σε µία απαίτηση ενέπλεξε και τον Παλαιολόγου λέγοντας ότι 
του το ανέφερε ο Αϊδινλής (ο οποίος τον διέψευσε), που είχε επαφή 
µε τον πεθερό του. Ο Παλαιολόγου έστειλε επιστολή διαµαρτυρίας 
λέγοντας ότι δεν τους γνωρίζει καν και µάλιστα ότι δεν είχε ποτέ 
πεθερό, διότι η σύζυγός του ήταν ορφανή. Καταλάβατε τώρα που 
βασίστηκε το κατηγορητήριο! 

11) Κατά τη διαδικασία πολλοί µάρτυρες απεκαλύφθησαν 
ψευδόµενοι. Σε προτροπή του Κυβ. Επιτρόπου να συλληφθούν, ο 
Πρόεδρος απάντησε ότι στο τέλος της δίκης θα συλληφθούν πολ-
λοί. Κάτι τέτοιο όµως δεν νοµίζω να έγινε, αυτό που ενδιέφερε ήταν 
µόνο οι αγχόνες.

12)  Ο ανεκδιήγητος Φαρδέλλος εκνεύρισε τον Κυβ. Επίτρο-
πο µε τα ανερµάτιστα που έλεγε περί χρηµατισµού, οπότε αυτός του 
είπε: «Εσύ µπορείς να πής πως αν µας πληρώσης και µεις δεν θα 
σε κρεµάσουµε. ∆εν ντρέπεσαι αναιδέστατε». Σε άλλο σηµείο της 
δίκης του είπε. –«Άφησε τα ψέµατα Φαρδέλλο, αυτά που λες είναι 
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συρραφή των όσων εκµαίευσες εις την φυλακή από συγκρατούµε-
νούς σου». 

13) Σε άλλο επεισόδιο της δίκης ο Πρόεδρος πιέζει τον Αϊδιν-
λή να µαρτυρήσει πως βρέθηκαν οι απαιτήσεις του γραµµένες στις 
καταστάσεις της Κιουτάχειας. Ο Αϊδινλής απαντά ότι δεν γνωρίζει 
και ο Πρόεδρος του αντιπαραθέτει την µαρτυρία Φαρδέλλου. Ο 
Αϊδινλής εξανίσταται και του λέγει: «Τότε είναι περιττή η απολογία 
µου, ρωτάτε τον Φαρδέλλο και κόψτε µας όλους πέρα για πέρα». 
Πάντως ο Αϊδινλής µέχρι τέλους της δίκης δεν οµολόγησε, όπως 
δεν οµολόγησε και ο Αναγνωστόπουλος. Σηµειώνω ότι κατάσταση 
της Κιουταχείας ήταν µία πραγµατική κατάσταση, των απαιτήσεων 
ιδιωτών που επιτάχτηκαν τα αγαθά τους, για τις ανάγκες του στρα-
τεύµατος. Είχε καταστρωθεί στο Μέτωπο στην Κιουτάχεια, σε ενεργό 
χρόνο, όταν ήταν εκεί ο Ελληνικός Στρατός. Αυτή την κατάσταση 
πήραν οι καταχραστές (άγνωστο πώς) και την παραποίησαν βάζο-
ντας και το όνοµα του Αϊδινλή ως απαιτητή. 

14)  Ο Πρόεδρος ∆άρας ρώτησε µάρτυρα, αν «είναι λογικό 
να ζητεί ένας Αστυνοµικός ∆ιευθυντής (ο Ζαριφόπουλος) 500000 
δρχ δια τα µικροέξοδά του». –«Πρωτοφανές δια τα αστυνοµικά 
χρονικά», έλαβε ως απάντηση. Ο συνήγορος Βασιλικόπουλος σχο-
λίασε: «Μα ακριβώς γι’ αυτό δεν ανεκαλύφθησαν οι καταχρήσεις 
από τα αστυνοµικά όργανα, ούτε θα ανεκαλύπτοντο αν δεν είχε 
τόσα πειστήρια µαζί του ο Φαρδέλλος. Η ανακάλυψις οφείλεται εις 
τυχαίο γεγονός. Άλλως θα εκλέπτοντο όχι 13 εκατοµµύρια αλλά 43 
εκατοµµύρια».

15)  Ο Ανθυποµοίραρχος (το 1924) Παπαοικονόµου κα-
τέθεσε ότι όταν πήγε να συλλάβει τον Αϊδινλή στη Θεσσαλονίκη, 
πληροφορηθείς ότι ούτος είναι στις Σέρρες, τον διέψευσε ο Ζα-
ριφόπουλος λέγοντας ότι δεν είναι στις Σέρρες, όπως έµαθε από 
την Αστυνοµία των Σερρών. Ο Παπαοικονόµου υπεννόησε ότι αυτό 
ήταν πρόφαση του Ζαριφόπουλου και τέθηκε το ερώτηµα πως γνώ-
ριζε ότι καταζητείτο ο Αϊδινλής. Όπως εξακριβώθηκε ο Ζαριφόπου-
λος είχε πληροφορηθεί την καταζήτηση κατόπιν τηλεγραφήµατος 
από την Αθήνα και όντως είχε τηλεγραφήσει στις Σέρρες για τον 
Αϊδινλή. Καθαρή συκοφάντηση του Ζαριφόπουλου δηλαδή. Έτσι 
καταρρίφθηκε η κατηγορία ότι ούτος εφυγάδευσε τον Αϊδινλή. 

16)  Ο Ζαριφόπουλος ερωτά πως είναι δυνατόν να του δόθη-
καν 50000 δρχ για το ένταλµα Σαφάκα το 1ο 10ήµερο Ιουλίου του 
1924, ενώ η µοιρασιά έγινε τον Φεβρουάριο του 1924 (Ο Καρασού-
λας κατέθεσε ότι έλαβε 30000 στη Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο 
του 1924 και ο Φαρδέλλος είδε τον Ζαριφόπουλο µαζί µε τον Αϊ-
δινλή αρχές Ιουλίου 1924). Στην κατηγορία ότι έλαβε 60000 δρχ για 
να τις δώσει στον Φιλιππαίο, απάντησε ότι ούτος δεν έχει σχέση µε 
όλα αυτά, αδίκως τον παίρνουν στο λαιµό τους οι κατηγορούµενοι 
και προσθέτει, αν ο Αϊδινλής γνώριζε τον Φιλιππαίο δεν θα χρεια-
ζόταν συστατική επιστολή από το Πολιτ. Γραφείο του Σοφούλη, για 
παρέµβαση σε αυτόν.

17)  Στην απεγνωσµένη προσπάθεια να βρουν οι κατήγοροι 
κάποια κατηγορία σηµαντική για τον Ζαριφόπουλο, δεδοµένου ότι 
βασίζονταν στη µαρτυρία του κατηγορούµενου Φαρδέλλου, (ανυ-
πόληπτου, όπως τον χαρακτήρισαν άλλοι), προσπάθησαν να ενο-
χοποιήσουν όλες τις σχέσεις του Ζαριφόπουλου. Ο Ζαριφόπουλος 
εξήγησε ότι γνώρισε την 16-χρονη Ευτυχία Νικολαϊδου, όταν κατέ-
φυγε σε αυτόν, ως ∆ιευθυντής της Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης που 
ήταν, τον Μάρτιο του 1924. Ήταν έγκυος εγκαταλελειµµένη από ένα 
φαντάρο. Την έβαλε στο νοσοκοµείο και µετά από 2 µήνες γέννησε. 
Το παιδάκι το έδωσε στο Βρεφοκοµείο. Τη φιλοξένησε για λίγο και 
την πήρε για την Αθήνα τον Ιούλιο όπου της γνώρισε τον Αϊδινλή. 
Έτσι την αποκατέστησε κατά κάποιο τρόπο. Την γλύτωσε, όπως είπε, 
από το κακόφηµο και …αρρωστηµένο πεζοδρόµιο. Σας παραθέτω 
τώρα ένα διάλογο από λεπτοµέρεια της παραµονής στην Αθήνα, για 
να καταλάβετε την µεροληψία εις βάρος του Ζαριφόπουλου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επήγες εις τα Μέθανα δια λουτρά επ’ αδεία την 
οποία έλαβες;

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ: Επήγα αλλά δεν ευρήκα θέσιν εις το ξενο-
δοχείον και επέστρεψα εις Αθήνας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και επήγες εις το «Εµπορικόν» του µάρτυρος κ. 
Θιακού, που έµενε ο Φαρδέλλος και ο Αϊδινλής για να είσαι κοντά 
στους συνενόχους σου. 

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ: Ένας έξυπνος άνθρωπος, αν ήταν ένοχος 
θα πήγαινε να καθήση µαζύ µε τους συνενόχους του για να εγείρη 
περισσοτέρας υπονοίας;

ΜΠΟΥΦΙ∆ΗΣ: Μα ήσο βέβαιος ότι δεν θα ανεκαλύπτοντο αι 
καταχρήσεις

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ: Μα τότε θα ήµουν πολύ κουτός, αν ενόµι-
ζα ότι εγκληµατική πράξις τοιαύτης εκβάσεως απεκλείετο ν’ ανα-
καλυφθή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τότε για τι εκάθησες στο «Εµπορικόν» και για τι 
κατέθεσε τόσα εναντίον σου ο Θιακός; 

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε πρόεδρε, επήγα στο «Εµπορικόν», 
όπως θα επήγαινα εις ένα οποιονδήποτε άλλο ξενοδοχείον. Όσον 
δια την εναντίον µου κατάθεσιν του ιδιοκτήτου του ξενοδοχείου 
Θιακού, τι περιµένετε να καταθέση ένας άνθρωπος που διευθύνει 
τοιούτον οίκον; 

ΜΠΟΥΦΙ∆ΗΣ: Α, ώστε δεν ήτο περιωπής ξενοδοχείον. Τότε 
γιατί σύ, ένας αστυνοµικός διευθυντής, επήγες και κάθησες εκεί;

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ: Μα επί τέλους, κ Επίτροπε, δεν είµαι και 
Άγιος Αντώνιος. Πέστε µε ανήθικον επί τέλους. Άλλως τε το έγρα-
ψαν και αι εφηµερίδες. 

18)  Στις 11/11/1925 ο Κων/νος ∆εµερτζής τέως Βουλευτής 
και κατοπινός Πρωθυπουργός (1935-36), δηµοσίευσε µία ανακοί-

νωση, µε την οποία τασσόταν κατά της εκδίκασης, µε µεταγενέ-
στερο νόµο από τον χρόνο της τέλεσης της πράξης. Χαρακτήρισε 
έγκληµα την ποινή του θανάτου µε βάση αυτόν το νόµο (αναλογι-
ζόµενος ίσως ότι η µέχρι τώρα πορεία της δίκης οδηγεί προς την 
αγχόνη). Φυσικά η δήλωσή του έπεσε στο κενό, οι περισσότεροι 
από τους δικαστές και την κοινή γνώµη ήταν σαν αφιονισµένοι, 
διψούσαν για αίµα.

19)  Ο κατηγορούµενος Αθ. Παναγόπουλος κατέθεσε ότι 
έπρεπε να κάθονται στο εδώλιο οι Αξιωµατικοί: Συνταγµατάρχης 
Νικόλαος Φιλιππαίος, Αντισυνταγµατάρχης Αθ. Χ. Αναγνωστόπου-
λος, Λοχαγός Νικόλαος ∆επάστας, Υπολοχαγός ∆ηµήτριος Ζω-
γραφάκης και κυρίως ο Αργυράκης. Μάλιστα για τον Φιλιππαίο 
κατέθεσε ότι στα εξαφανισθέντα εντάλµατα υπήρχε ένα του Χατζη-
γιαννάκη, το οποίο εξωφλήθηκε από τον Φιλιππαίο και ότι από τις 
καταχρήσεις απεκόµισε 1 εκατοµµύριο δρχ. ∆εν ξέρω τι να πώ, έχω 
χάσει το λογαριασµό…

20) Ο Ζαριφόπουλος ακούγοντας τον Κυβερνητικό Επίτρο-
πο Κρέοντα Μπουφίδη στην αγόρευση-ετυµηγορία του, κούνησε 
µοιραία το κεφάλι του. Ερωτώµενος για την κίνηση απάντησε ότι: 
«…η κρίσις, των δυναµένων να έχουν τοιαύτην, εις την περίπτωσιν 
Αναγνωστοπούλου, είναι τοιαύτη, οία είναι και περί εµού». ∆ηλαδή 
θα έπρεπε να τύχει της ιδίας ποινής µε την του Αναγνωστόπουλου. 
∆εδοµένου ότι ο Κυβ. Επίτροπος δια τον Ζαριφόπουλο πρότεινε 
καταδίκη εις θάνατο, ενώ για τον Αναγνωστόπουλο απαλλαγή λόγω 
αµφιβολιών.

21)  Μη έχοντας αποδείξεις ενοχής του Ζαριφόπουλου, ο 
συνήγορος πολιτικής αγωγής Αποστολάκης αναφέρει στην τελική 
αγόρευσή του, την ύπαρξη επιστολής (ανωνύµου;) προς τον Πά-
γκαλο, στην οποία ο Ζαριφόπουλος κατηγορείται ως µικροκαταχρα-
στής χαρτοπαίκτης και έχων υπόπτους σχέσεις. Ο Ζαριφόπουλος 
απάντησε ότι όλα αυτά είναι ανακριβή και αν ήταν ακριβή δεν θα 
παρέµενε ∆ιευθυντής Αστυνοµίας. Η πολιτική αγωγή επιστράτευσε 
και την τελευταία ώρα συκοφαντίες για να πετύχει την καταδίκη.

22)  Την τελευταία ώρα ο Φαρδέλλος αλλάζει πάλι την κα-
τάθεσή του και λέγει ότι το ένταλµα των 762500 της Θεσ/νίκης το 
εισέπραξε ο ίδιος και όχι ο Αϊδινλής. Καταρρίπτεται έτσι το «φίλος 
τον φίλο φίλευε…», ότι δηλαδή ο Αϊδινλής έδωσε µερτικό στον 
Ζαριφόπουλο λόγω φιλίας κ.λπ. 

Στις 24 Νοεµβρίου 1925 βγήκε η απόφαση του Στρατοδικείου, 
µε την οποία καταδικάζονταν στον δι’ αγχόνης θάνατον ο µεγαλέ-
µπορος Αριστείδης Αϊδινλής (ψήφοι 5 κατά2), ο Αντισυνταγµατάρ-
χης του Στρατού ∆ιονύσιος ∆ρακάτος (ψήφοι 4 κατά3) και ο Αντι-
συνταγµατάρχης της Χωροφυλακής Γεώργιος Ζαριφόπουλος (ψή-
φοι 4 κατά 3), εις ισόβια δεσµά οι Απόστολος Φαρδέλλος (ψήφοι 
6 κατά 1), Αθανάσιος Παναγόπουλος (ψήφοι 6 κατά 1) διότι έσχον 
αδελφούς πεσόντας εν πολέµω και διότι διεφώτισαν την ∆ικαιοσύ-
νην και απεκάλυψαν την αλήθειαν, ο Γεώργιος Παναγόπουλος εις 
πρόσκαιρα δεσµά 12 ετών, οι Ιωαν. Μιχαλόπουλος, Αντ. Αλάκιας, 
Ν. Ζαφειράκης, ∆. Ρουµπούλας εις πρόσκαιρα δεσµά 10ετών και 1 
ηµέρας, ο Αθ. Αναγνωστόπουλος εις ειρκτήν 8 ετών, Κ. Καρασού-
λας εις ερκτήν 5 ετών και 1 ηµέρας, Χρηστίνα Ταµπαροπούλου 
και Ηλίας Σπηλιώτης εις φυλάκισιν 2 ετών, ο Ιω. Γερόσταθος εις 
φυλάκισιν 1 έτους. Απηλάγησαν οι Β. Σχοινάς, Νέστωρ Φαρδέλ-
λος, ∆. Παπαδήµας, Ηλίας Παπάζογλου και Άγγ. Πετρόπουλος. 
Πολλοί νόµιζαν ότι δεν θα εκτελείτο η απόφαση, οι Στρατοδίκες 
επισκέφθηκαν τον Πάγκαλο και του ζήτησαν να µη εκτελεσθούν 
οι κατηγορούµενοι. ∆υστυχώς ο Πάγκαλος ήταν αµετάπειστος, δεν 
άκουσε ούτε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Παύλο Κουντουριώτη 
(στον οποίο εισηγήθηκε και ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστοµος για µε-
τατροπή της ποινής της αγχόνης εις ισόβια δεσµά). Μάλιστα επειδή 
οι Άγγλοι έστελναν απεσταλµένο για να ανακαλέσει την απόφασή 
του, επίσπευσε τις εκτελέσεις. Τελικά ο Αϊδινλής έλαβε χάρη και δεν 
θα εκτελείτο (ίσως επειδή συνελήφθη επί Γαλλικού εδάφους και η 
Γαλλία είχε καταργήσει τη θανατική ποινή). 

Ο Ζαριφόπουλος από την πρώτη στιγµή της ανακοινώσεως 
της ποινής του έδειξε µεγάλη ψυχραιµία. Ο Φαρδέλλος αναρρω-
τήθηκε για την θανατική ποινή του Ζαριφόπουλου και για τα δικά 
του ισόβια! Πάντως και οι 3 µελλοθάνατοι δυσανασχέτησαν για την 
ποινήν των πρωταγωνιστών Απ. Φαρδέλου και Αθ. Παναγόπουλου. 
Ας δούµε τι είπε ο Ζαριφόπουλος στο συντάκτη της εφηµερίδας 
ΠΡΩΙΑ: «∆εν µπορεί να το χωρέσει το κεφάλι µου, µε καταδικά-
ζουν εις θάνατον για πράγµατα, τα οποία αγνοώ. Εγώ καταχρα-
στής; Εγώ πλαστογράφος; Μπορούσαν να µου πούνε ότι έπαιζα 
χαρτιά, ότι αγαπούσα τις γυναίκες και ότι δήποτε άλλο, όχι όµως 

ότι έκλεψα. Έπειτα να συλλογίζεται κανείς ότι καταδικάζεται να 
πληρώση τας αµαρτίας των άλλων. ∆ικαζόµεθα ηµείς εις θάνα-
τον ενώ εκείνοι τιµωρούνται µε 8 και µε 10 χρόνια φυλακή. ∆εν 
θέλω βέβαια να υποστώ τον ατιµωτικόν αυτόν θάνατον. Αν πρό-
κειται όµως να µείνω ισόβια δεσµά προτιµώ να αποθάνω». -Είσθε 
λοιπόν θύµα των άλλων, παρατηρεί ο συντάκτης. « Είµαι θύµα 
της καλοκαγαθίας µου και τίποτε άλλο. Επειδή εις όλους τους 
φίλους µου ήµουνα καλός γι’ αυτό έφθασα σ’ αυτό το σηµείο». 
(εφηµ. ΠΡΩΙΑ 26-11-1925). Άλλη εφηµερίδα έγραψε ότι είπε: «…
Τι αποδείξεις είχε το Στρατοδικείον που µε κατεδίκασε; Με κα-
τηγορούσε για πλαστογραφία, που είναι η απόδειξις; Είχα κάµη 
πλαστογραφίας επειδή το ήθελε ο Φαρδέλλος;». (εφηµ. ΣΦΑΙΡΑ 
26-11-1925). Ο Ζαριφόπουλος δεν έχασε καθόλου το χιούµορ του. 
Στον γραµµατέα του Στρατοδικείου κο Καντά που τον επισκέφθηκε 
και ο οποίος προσπάθησε να τον καθησυχάσει, µιλώντας του για 
ενδεχόµενη χάρι, είπε: «Θα ξυριστώ δια να είµαι αύριον φρέσκος 
και να µη µε µπερδεύει το σκοινί της αγχόνης» (εφηµ. ΑΘΗΝΑΙ 
26-11-1925). Αργότερα, τελειώνοντας το ξύρισµά του, πλήρωσε τον 
κουρέα λέγοντάς του να προσέχει, µην του πάρει τα χρήµατα αυτά 
ο Αποστολάκης, ως προϊόν κατάχρησης του ∆ηµοσίου. Μιλώντας 
µε τους δηµοσιογράφους άνοιξε την καρδιά του λέγοντας: 

 «…∆εν φαντάζοµαι πως ηµπορεί να υπάρξη άνθρωπος που 
να θέλη να ιδή άλλους συνανθρώπους του να σύρωνται εις το 
ικρίωµα. Γι αυτό καταλαβαίνω τα βαθύτερα συναισθήµατα, που 
σας κρατούν εδώ να µας συντροφέψετε και να µας παρηγορή-
σετε. Η παρηγοριά όµως δεν χρειάζεται σε µάς. Ξέρουµε τι µας 
περιµένει. Εγώ µάλιστα δεν δίνω πεντάρα για την ζωή µου. Να, 
ποιους λυπάµαι, να ποιοι είνε αµαρτία να πεθάνουν. Ο ∆ρακάτος 
και ο Αϊδινλής, που έχουν οικογένειες και τις αφήνουν πίσω έρη-
µες. Θα ήµουν πολύ ευχαριστηµένος, αν τη στιγµή που θα πεθά-
νω έλθει χάρις γι αυτούς τους δυο. Ο ∆ρακάτος έχει τη γυναίκα 
του άρρωστη, το µεγάλο του κορίτσι φυµατικό και στο δρόµο. 
Εκείνο όµως που ήθελα να συστήσω σε σας, είνε τούτο: Καµµιά 
φορά η µαυροµύτα, τρέχει στο γράψιµο και γράφει κάτι περισσό-
τερο από ό,τι πρέπει να γράψη. Συντρέχουν πολλοί λόγοι γι’ αυτό. 
Η ψυχολογική στιγµή, η βία, η απροσεξία. Γι’ αυτό, προσέχετε. 
Προσέχετε πολύ. ∆εν κρατώ κακία κανενός. Προσέχετε όµως, 
γιατί όπως ξέρετε, ό,τι γραφή και όπως και αν γραφή πιάνει. Και 
εξακολούθησε: Ηµείς δεν φταίµε. Εκείνοι που έπρεπε να τιµω-
ρηθούν, δεν ετιµωρήθησαν, αλλά ετιµωρήθηµεν ηµείς, που σαν 
άνθρωποι παρεσύρθηµεν. Αυτοί που µας παρέσυραν, άλλοι ζούν 
και άλλοι φρρίστ, εβγήκαν κι’ έξω από την φυλακή!...∆εν παραπο-
νούµαι, κατά της εκδοθείσης αποφάσεως. Υπήρξα πάντοτε νοµι-
µόφρων και σέβοµαι την απόφασιν του δικαστηρίου. Εκείνο δια 
το οποίον παραπονούµαι, είνε ότι η δικαιοσύνη, πριν ετυµηγορή-
ση, πρέπει να εξετάζη καλύτερα και ν’ αποφασίζη ψυχραιµότερα. 
Ας είνε όµως. ∆ίνω τον λόγο µου, πως εκεί που θα πάω, δεν θα 
δηµιουργήσω στον κόσµο των πνευµάτων για κανέναν δυσµενή 
ατµόσφαιραν. Όταν κάποτε συναντηθούµεν εκεί πέρα, θα δήτε 
ότι εκράτησα το λόγο µου…» (εφηµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ 26-11-1925).

Ας δούµε έναν άλλο µονόλογό του για εκείνους που κλέψανε:
«…Τους ξέρετε και τους ξέρω πολύ καλά όπως τους ξέρει 

και όλος ο κόσµος που παρηκολούθησε την δίκη… Α! όµως δεν 
πρέπει να ξεχνώ τον Αναγνωστόπουλο. Ήµουνα ανακατεµένος 
λέγει, εις τας καταχρήσεις και ενώ αυτός καθότανε στου Τσακα-
γιάννη [τέρµα Ζωοδόχου Πηγής] και ήθελε να πάη στην Κηφισιά, 
επέρασε από την Αιόλου κάτω από το ξενοδοχείο που έµενα. Σα 
να µη µπορούσε να πάη από του Θων [γωνία λεωφ. Αλεξάνδρας 
και Κηφισίας], ή να πάρη το λεωφορείο από την πλατεία του 
Κάνιγγος. Έπρεπε, βλέπεις, να περάση από το ξενοδοχείο µου, 
να είµαι εγώ στο µπαλκόνι µε τις µπιζάµες µου, να τον φωνάξω 
και να τον δωροδοκήσω. Και όµως εγλύτωσε µε οκτώ χρόνια. 
Εξέχασα ότι ήµουν καταχραστής τροµερός. Εγώ πλαστογρά-
φος… Μα είναι να γελά κανείς. Και γιατί; Για να φάµε µερικές 
δεκάδες χιλιάδες του ∆ηµοσίου µε τον Αϊδινλή. Μα εγώ ήµουνα 
παντοδύναµος. Αν ήθελα να κλέψουµε ήταν ανάγκη να κάνωµε 
πλαστογραφίες και να µπούµε µέσα; Εγώ ήµουνα βαλής [τουρκι-
κά νοµάρχης;]. Μα εγώ ήµουνα παντοδύναµος. Αν θέλαµε λεπτά, 
δεν είχα παρά ν’ ανοίξω µε τον Αϊδινλή ένα χαρτοπαίγνιο και να 
βγάλουµε εκατοµµύρια… Εγώ πλαστογράφος; Όχι. Αν µε πης 
γυναικά, ναι. Να µε πης γλεντζέ µάλιστα. Χαρτοπαίκτη; Βέβαια 
στα νειάτα µου. Ο Ζαριφόπουλος ένα ελάττωµα έχει, είχε δη-
λαδή, πρέπει να λέω αφού είµαι µελλοθάνατος. Ότι θυσιαζότανε 
πάντα για τους φίλους του» (εφηµ. ΕΜΠΡΟΣ 27-11-1925). 

Την προηγούµενη ηµέρα ενώ ανέµεναν την απόφαση του Στρα-
τοδικείου, λόγω προηγηθείσας πληµύρας είχαν διακοπή ρεύµατος. 
Έτσι άναψαν σπαρµατσέτα για φωτισµό στη φυλακή. Ο Ζαριφόπου-
λος στη θέα των σπαρµατσέτων άρχισε να ψέλνει εκκλησιαστικούς 
ύµνους συµπαρασύροντας και τους υπόλοιπους φυλακισµένους. 
Λίγο ακόµα αν παρέµενε στη φυλακή θα είχε …ξεσηκώσει το σύ-
µπαν. Ξέρετε τι παράγγειλε ως τελευταία του επιθυµία; κρασί και 
κοκορέτσι. «Με κοκορέτσι γεννήθηκα και µε κοκορέτσι θέλω να 
πεθάνω», είπε στον ∆ιευθυντή των φυλακών κο Νίκου. Η επιθυ-
µία του έγινε αµέσως δεκτή (αντί κοκορέτσι του πήγαν σπληνάντε-
ρο). Τον ∆ρακάτο προσπαθούσε να τον παρηγορήση και του είπε: 
«Πιες Νιόνιο µου γιατί, καθώς λένε, στον άλλο κόσµο, που θα 
πάµε, θα βρούµε µακαριότητα, αλλά όχι ρετσίνα». Το µεγαλείο 
της ψυχής του Ζαριφόπουλου‧ δεν λιποψύχησε καθόλου. Μέχρι τέ-
λους ήταν κοινωνικότατος. Επειδή στο τέλος είχε αποµονωθεί από 
άλλους κρατουµένους του νοσοκοµείου των φυλακών, σκάρωσε 
λοιπόν ένα µακάβριο αστείο. Συνέταξε ένα ραδιοτηλεγράφηµα και 

Ο Γ. Ζαριφόπουλος και ο ∆ιον. ∆ρακάτος
µπροστά στο ικρίωµα
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το έδωσε στον φύλακα για να το ανακοινώσει στους άλλους κρα-
τούµενους. Το τηλεγράφηµα έχει ως εξής: 

«Εξ Άρεως ώρα 9 1/4, 25 Νοεµβρίου 1925
 Νοσοκοµείον Π. Στρατώνος, Αθήνας (Γής)
Ταξείδιον ευχάριστον. Στοπ. Βρόχος γλυκύτατος εξαποστέλ-

λει ηµάς µακράν υµών. Παρακαλώ τηρήσατε ψυχραιµίαν και 
υποµονήν, αναµιµνησκόµενοι ότι θάττον ή βράδιον θέλοµεν συ-
ναντηθή εκεί όπου ήδη ηµείς βαίνοµεν και ένθα ουδέ πόνος ουδέ 
στεναγµός υπάρχει. Εάν ποτέ είτε θεληµατικώς ως κακοί άνθρω-
ποι, είτε αθελήτως ελυπήσαµεν υµάς, παρακαλούµεν κρατήσατε 
απόψεις σας ίνα επιλύσωµεν αυτάς κατά την συνάντησίν µας.» 
Ζαριφόπουλος, ∆ρακάτος, Αϊδινλής

Στον Υπαρχιφύλακα Παυλάτο, που βρισκόταν στο δωµάτιό 
τους, είπε: «Κύτταξε να µε σηκώσης πρωί αύριο, µη µ’ αφήσης 
και µε πάρη ο ύπνος». 

Στη φυλακή τον επισκεπτόταν ο συγγενής του Στέφανος Βοβο-
λίνης και ο φίλος του Ανδρικόπουλος. Μάλιστα ο τελευταίος του 
έλεγε συνέχεια ότι θα του δοθεί χάρις. — Αν δεν σου δοθεί χάρις 
αύριο να µε φτύσεις, του λέει. Οπότε ο Ζαριφόπουλος του απαντά: 
«Αν αγαπάς να σε φτύσω τώρα γιατί αύριο δεν θα αδειάζω».

Ο Ζαριφόπουλος από την πρώτη στιγµή µέχρι την τελευταία 
του δεν ήλπιζε σε µαταίωση. Μάλιστα κάποια στιγµή είπε στους δύο 
συγκατηγορουµένους του: «Σας κρεµούν και εσάς επειδή κρε-
µούν εµένα. Μαζί µε µένα σας πήρε και σας το σχέδιο». (εφηµ. 
Εθνος 26-11-1925). Όταν λίγο αργότερα ο Αϊδινλής του ανακοίνω-
σε ότι του δόθηκε χάρις, ο Ζαριφόπουλος χάρηκε, λυπήθηκε όµως 
για τον ∆ρακάτο. Τότε διαµείφθηκε ο εξής διάλογος:

 ΑΪ∆ΙΝΛΗΣ: Σε πήρα όµως στο λαιµό µου καηµένε Ζαριφό-
πουλε, γιατί από µένα γνώρισες τον Φαρδέλλο και έµπλεξες. 

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι! ∆ιαµαρτύροµαι. Με πήρε στο λαιµό 
του ο Αναγνωστόπουλος που κατεδικάσθη µόνον 8 χρόνια και 
όλους µας ο Φαρδέλλος και ο Παναγόπουλος. Θα αποκαλυ-
φθούν όµως κάποτε αυτά, αλλά θα είναι αργά. Εµείς, θα έχουµε 
πεθάνει άδικα.

ΑΪ∆ΙΝΛΗΣ: Ο Αναγνωστόπουλος µου έστειλε επιστολή, δια 
της οποίας µου λέγει να πω ότι είναι αθώος.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ: Είχε αυτό το θράσος; Οµιλεί περί τιµής ο 
Αναγνωστόπουλος; 

(εφηµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ 27-11-1925). 

Λίγο πριν την αναχώρηση άφησε στον ∆ιευθυντή της Φυλακής 
κο Νίκου την Επιστολή-∆ιαθήκη που εικονίζεται, όπου αναφέρει: 
«Κε Νίκου, σας παρακαλώ θερµώς όπως παραδώσητε τας απο-
σκευάς µου και όλα µου τα πράγµατα εις τον κον Στέφανον 
Βοβολίνην, ίνα τα παραδώση εις τους οικείους µου. Σας αφή-
νω µε πολλήν αγάπην Γ. Ζαριφόπουλος Αθήνησι 26 Νοεµβρίου 
1925». Τότε πάλι ο Αρχιφύλακας Μαρτζώκης προσπάθησε να τους 
ενθαρρύνει, οπότε πήρε την απάντηση του Ζαριφόπουλου: «Τέτοια 
χάπια δεν τα τρώω εγώ. Αφήστε τις ελπίδες. Έχουµε σιγουρά-
ντζα. Θα κάνω ωραίο κρεµαστάρι», γυρίζοντας προς τον ∆ρακάτο 
πρόσθεσε, «∆εν θα είσαι άσχηµος και σύ…» Μετά γύρισε προς 
τον Υπαρχιφύλακα Τσιριγώτη και του είπε: «Τι κλαις εσύ, αφού δεν 
κλαίω εγώ». Το πρωί της 26ης Νοεµβρίου 1925, ο Ζαριφόπουλος 
µαζί µε τον ∆ρακάτο µεταφέρθηκαν από τη φυλακή του Παλαιού 
Στρατώνα (στο Μοναστηράκι) για τον απαγχονισµό στου Γουδή. 
Εκεί συγκεντρώθηκε πολύς κόσµος (800 αυτοκίνητα και πάνω από 
10000 άνθρωποι). Στις 9 και 20 λεπτά όλα είχαν τελειώσει. Την 
σωρό του φρόντισε να ενταφιασθεί στο Νεκροταφείο Πατησίων (Β΄ 
Νεκροταφείο) ο πρώην αστυνοµικός Στέφανος Βοβολίνης. Ο Ζαρι-
φόπουλος, όπως ανέφερε στη φυλακή, κατέλιπε εν ζωή τη µητέρα 
του (Τασούλα) και την αδελφή του, µάλλον την Ελένη, σύζυγο Στέ-
φανου Βοβολίνη. 

Ο Στέφανος Γ. Βοβολίνης, πρώην Μοίραρχος γεννήθηκε στην 
Κέρκυρα το 1879 µετείχε στους πολέµους 12-13, 17-21. Ήταν 
γλωσσοµαθής και τον βρίσκουµε νωρίς το 1913, ως Ανθυπασπι-
στή παρά το πλευρό του Αρχηγού της Χωροφυλακής, ιταλού Γκαρ-
λιότα, να πρωταγωνιστεί στη σύλληψη του ληστή Φλώρου και των 
συντρόφων του. Το 1915, ενώ ήταν Ανθυποµοίραρχος εξέδωσε το 
βιβλίο «Πρόχειρον Εγκόλπιον ∆ικαστικής Αστυνοµίας». Το 1917, 
ενώ υπηρετούσε στη Θεσσαλονίκη ∆ιοικητής Τµήµατος Καταδιώ-
ξεως, συνέλαβε µεταξύ άλλων και τη συµµορία Μουλά. Στο τέλος 
του έτους προήχθη σε Μοίραρχο, Υποδιοικητής Αστυνοµίας Θεσ/
νίκης. Κατόπιν αναλαµβάνει ∆ιευθυντής Καταδιώξεως στην Αθήνα. 
Η δράση του τον έκανε «διαβόητο». Το Σεπτέµβριο του 1922 πρω-
ταγωνίστησε στη σύλληψη του έκπτωτου πρωθυπουργού ∆. Γούνα-
ρη, ο οποίος µετά από την περιβόητη «δίκη των εξ» θανατώθηκε. 
Κάποιοι τότε τον έψεξαν, διότι δεν διασφάλισε πολλά διπλωµατικά 
απόρρητα έγγραφα, που είχε κατασχέσει από τον Γούναρη και άρ-
χισαν να πωλούνται σε Πρεσβείες κ.λπ. ∆υστυχώς η αµοιβή του για 
όλα όσα προσέφερε στο Σώµα ήταν λίγο αργότερα, η παραποµπή 
του στο Στρατοδικείο µε άλλες γελοίες κατηγορίες, η καταδίκη του 
σε ειρκτή 5 και1/2 έτη και η καθαίρεσή του. Έτσι έληξε άδοξα η 
καριέρα του «Πουαρώ» της εποχής. Στο Αρχείο της οικογένειας 
Βοβολίνη που διασώζεται στην Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρεται, 
«Ο µέγιστος των Αστυνοµικών ή ο µάγος Αστυνοµικός Στέφανος 
Βοβολίνης».

ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Προσέξτε τώρα να δούµε την τύχη των πρωταγωνιστών. 
Στις 1 Σεπτεµβρίου 1926 καταρτίστηκε από τη Στρατιωτική ∆ι-

καιοσύνη Ν.∆ιάταγµα, µε το οποίο η ποινή Θανάτου του Αρ. Αϊδιν-

λή µετριάστηκε σε 20 έτη Πρόσκαιρα ∆εσµά. Οµοίως και τα Ισόβια 
∆εσµά των Απ. Φαρδέλλου και Αθ. Παναγόπουλου.

Λίγο αργότερα (28/09/1926) από το δικηγόρο Χρήστο Σγουρί-
τσα υποβλήθηκε µήνυση για ψευδορκία κατά του Θεοδ. Πάγκαλου, 
διότι ούτος κατέθεσε ενόρκως στον Ανακριτή, ότι όταν ήταν Αρχι-
στράτηγος (Στρατιάς Έβρου) του κατήγγειλαν ότι ο Ζαριφόπουλος 
εχρηµατίζετο από Οίκους Ανοχής. Μία κατηγορία που βάρυνε στο 
∆ικαστήριο και έστειλε τον Ζαριφόπουλο στην αγχόνη. Επίσης κα-
τέθεσε ότι την εποχή εκείνη ο Ζαριφόπουλος ως ∆ιευθυντής Αστυ-
νοµίας Θεσσαλονίκης έκανε καταχρήσεις και εκβιασµούς, ενώ είναι 
γνωστό ότι ο Ζαριφόπουλος έγινε ∆ιευθυντής τρεις µήνες µετά την 
παραίτηση του Πάγκαλου από την Αρχιστρατηγία. Επίσης ο Σγου-
ρίτσας κατέθεσε επιστολές του Πάγκαλου προς τον Ζαριφόπουλο, 
όταν δεν ήταν Αρχιστράτηγος, στις οποίες αποκαλούσε τον Ζαριφό-
πουλο φίλο και του ζητούσε διάφορα ρουσφέτια. 

Στις 21 Οκτωβρίου 1926 ο Αθ. Παναγόπουλος δια του συνη-
γόρου του ζήτησε την αναίρεση της απόφασης του Στρατοδικείου 
λόγω του ότι το ∆ιάταγµα βάσει του οποίου δικάστηκε κρίθηκε 
αντισυνταγµατικό. ∆υστυχώς ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση 
(11/12/1926) βασιζόµενος στο ότι απαγορεύονται τα ένδικα µέσα 
κατά απόφασης Στρατοδικείου… 

 Μετά από δύο περίπου χρόνια ο Πάγκαλος ήταν κατηγορού-
µενος για τις …καλές του πράξεις. Ας δούµε µερικές καταθέσεις. 

1). Γράφει λοιπόν η εφηµερίδα ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ (23-10-1927)
«Ο Ζαριφόπουλος απηγχονίσθη διά προσωπικούς λόγους»
 Καταθέτοντας ο µάρτυς Αϊδινλής στον ανακριτή Καλκάνη λέ-

γει: «…ότι πιστεύει ότι ο Πάγκαλος απηγχόνησε τον Ζαριφόπου-
λον διότι είχε λόγους να το πράξη. Τούτο πιστεύει ο µάρτυς, διότι 
έχει ιδίαν αντίληψιν και διότι του το είπεν ο Ζαριφόπουλος, όταν 
η υπόθεσις ήτο ακόµη εις τα πολιτικά δικαστήρια. Ο Εισαγγελεύς 
και Ανακριτής Εφετών απεφάνθησαν τότε υπέρ της απολύσεως 
Ζαριφοπούλου. Ο Πάγκαλος διέταξε να αναλάβη επειγόντως την 
συνέχεια των ανακρίσεων η στρατιωτική δικαιοσύνη. Ως λόγον 
της οργής του Παγκάλου κατά του Ζαριφοπούλου ο µάρτυς ανα-
φέρει, ότι, όταν ο Ζαριφόπουλος ήτο διευθυντής της αστυνοµίας 
Θεσσαλονίκης έγραψε προς τον Πάγκαλον ότι γίνονται καταχρή-
σεις. ∆εν έλαβεν όµως καµµίαν απάντησιν. ∆ια τον λόγον αυτόν 
όταν απηλλάγη των καθηκόντων του ο Ζαριφόπουλος προέβη εις 
ανακοινώσεις δια του τύπου πράγµα όπερ εξώργισε τον Πάγκαλον. 
Εκτός αυτών, κατά τον Αϊδινλήν, ο Πάγκαλος είχεν κατά του Ζαρι-
φοπούλου και άλλους λόγους εντελώς προσωπικούς. Γενικώτερον 
ως προς την έκδοσιν της αποφάσεως κατέθεσεν ότι αύτη ήτο εκ 
των προτέρων ειληµµένη….» 

Αναφέρει παρακάτω, ότι είδε και σηµείωµα που επιδόθηκε από 
τον Ναπολέοντα Ζέρβα στους άλλους Στρατοδίκες και υπεδείκνυε 
ποιοι πρέπει να εκτελεσθούν (ανάµεσα ήταν και οι 3 που έγιναν 2 
τελικά).

Επίσης ο Ταγµατάρχης Κ. Γκίνος (πρωταγωνιστής των συλλή-
ψεων) έµπιστος φίλος του Πάγκαλου, ο Στρατοδίκης Ναπολέων 
Ζέρβας και ο Ανθυποµοίραρχος Παπαοικονόµου, προσπαθούσαν 
να καθησυχάσουν και να πείσουν τον Ζαριφόπουλο, ότι δεν δια-
τρέχει κανένα κίνδυνο και ότι ακόµη κατά την στιγµήν που θα έχει 
φθάσει εις το ικρίωµα, θα του δοθεί χάρη. Τα ίδια έλεγαν και κατά 
την τελευταία στιγµή ο Κρέων Μπουφίδης και ο Κυπαρισσιώτης ∆ι-
καστικοί Σύµβουλοι κατ’ εντολήν του Πάγκαλου.

2). Ο Ανδρέας Βήχος (λαϊκός ∆ικαστής) κατέθεσε ότι ήταν 
κατά της αναδροµικής εφαρµογής της ποινής της αγχόνης και δια-
πίστωσε ότι ήταν προαποφασισµένη η απόφαση.

3). Ο κ. Κων/νος Κοµνηνός (λαϊκός ∆ικαστής) κατέθεσε ότι ο 
Πάγκαλος του ζήτησε επανειληµµένα να καταδικάσει εις θάνατον 
τους καταχραστές. Επίσης ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κρέων 
Μπουφίδης στην αγόρευσή του είπε ότι ουδεµία κυβέρνηση δεν θα 
κατηγορούσε τους δικαστές διά έκδοση καταδικαστικής απόφασης. 

4). Ο κ. ∆ιδάχος (Υπουργός ∆ικαιοσύνης επί κυβερνήσεως 
Κονδύλη) στην κατάθεσή του χαρακτήρισε την πράξη αυτή εκ προ-
µελέτης φόνο και πάντα τα λαβόντα χώραν απλή σκηνοθεσία και 
δηµοκοπία.

5). Ο κ. Χρήστος Σγουρίτσας συνήγορος του Ζαριφόπουλου 
κατέθεσε ότι ο Πάγκαλος διέκειτο ευµενώς προς τον πελάτη του 
όταν ήταν ∆ιευθυντής Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης και όταν εκείνος 
(ο Πάγκαλος) του πρότεινε να λάβει µέρος σε κίνηµα που προε-
τοίµαζε, ο πελάτης του αρνήθηκε. Επίσης κατέθεσε ότι ο Ζαριφό-
πουλος είχε στείλει επιστολή προς τον Πάγκαλο, όταν εκείνος ήταν 
Υπουργός Εννόµου Τάξεως, µε την οποία τον αποκαλούσε άτιµον 
και συκοφάντην. 

Τον Απρίλιο του 1928 οι ανακριτικές αρχές απασχολήθηκαν 
µε µίαν περίεργη υπόθεση. Όπως κατήγγειλε ο αθωωθείς από το 
Στρατοδικείο κ. Βασίλειος Σχοινάς, ο Συνταγµατάρχης της Επιµε-
λητείας Ιωάννης Κ. Μαντέλος (γεννηθείς στη Μεγάλη Λοµποτινά), 
λίγο πριν τη δίκη, δωροδόκησε τους Αρ. Αϊδινλή, Απ. Φαρδέλλο, 
Αθ. Παναγόπουλο κ.λπ. για να αναιρέσουν τις πρώτες επιβαρυντι-
κές γι’ αυτόν καταθέσεις τους, όπερ και έπραξαν. ∆εδοµένου ότι 
και ο Στρατοδίκης Λοχαγός Παπακυριαζής είχε µυνήσει τότε τον 
Μαντέλο για συµµετοχή στη σπείρα, χωρίς όµως αποτέλεσµα. Μή-
πως έπρεπε κάποιος άλλος να εµπλακεί στο σενάριο των κατηγο-
ρουµένων για να γίνεται σωστά η µοιρασιά; Μήπως έτσι έµπλεξαν 
τον Ζαριφόπουλο; Όπως καταλαβαίνουµε µάλλον ήταν και άλλοι 
υψηλόβαθµοι µπλεγµένοι στην υπόθεση, οι οποίοι διέφυγαν µε δι-
αφόρους τρόπους.

Στις 16 Μαΐου 1928 άρχισε ενώπιον 5-µελούς Ειδικού Εφετείου, 
η αναθεώρηση της ∆ίκης Φαρδέλλου κ.λπ. Η απόφασή του δηµοσι-
εύτηκε στις 1 Ιουνίου 1928 και ήταν η εξής:

Ο εν αποστρατεία Συνταγµατάρχης του Ελέγχου Αθανάσιος 
Αναγνωστόπουλος κηρύχτηκε αθώος λόγω αµφιβολιών και κατα-
δικάστηκαν, οι Απ. Φαρδέλλος, Αρ. Αϊδινλής εις 10 ετών πρόσκαι-
ρα δεσµά Αθ. Παναγόπουλος εις 10 ετών και 3 µηνών πρόσκαιρα 
δεσµά, Γ. Παναγόπουλος εις 4 ετών φυλάκισιν, Αντ. Αλάκιας εις 5 
ετών και 6 µηνών ειρκτήν, Ν. Ζαφειράκης εις 3 ετών φυλάκισιν, 
Χριστίνα Ταµπαροπούλου εις 2 ετών φυλάκισιν, Ιω. Μιχαλόπου-
λος εις 5 ετών και 6 µηνών φυλάκισιν, ∆. Ρουµπούλας εις 3 ετών 
φυλάκισιν και Κωνσταντινίδης εις 2 ετών και 7 µηνών φυλάκισιν. 
Υποθέτω ότι ο Ζαριφόπουλος, αν ζούσε, θα είχε παρόµοια τύχη µε 
την του Αναγνωστόπουλου. 

Στις 14 Ιουνίου 1928, συζητώντας στη Βουλή για την αναδρο-
µικότητα της ποινής της αγχόνης που εφάρµοσε το 1925 ο Πά-
γκαλος, αναφέρθηκε: Όταν στη δίκη Αγγελίδη, ο Πρόεδρος του 
Στρατοδικείου Νικ. Κουτσουρελάκης, αµφισβήτησε τον αντισυνταγ-
µατικό νόµο του Πάγκαλου, αυτός απείλησε ότι θα τον στείλει στα 
Ιωάννινα. Έτσι στην επόµενη δίκη Φαρδέλλου, ∆ρακάτου… έβαλε 
Πρόεδρο τον ∆ηµ. ∆άρα. 

Συµπερασµατικά δεν γνωρίζουµε ούτε µπορούµε να βγάλουµε 
ασφαλές πόρισµα για την ενοχή ή το βαθµό ενοχής του Ζαριφόπου-
λου χωρίς κάποια νέα στοιχεία. Ίσως πολλά στοιχεία τα πήρε µαζί 
του ο εκτελεσθείς, ο οποίος επανειληµµένα υποσχόταν ότι θα προβεί 
σε αποκαλύψεις, που δεν έκανε. Μάλλον ο πυρήνας των καταχρήσε-
ων ήταν τόσο σκληρός που έτσι και τον έσπαζε θα ξεσκέπαζε πολ-
λούς, ίσως και φίλους του, πράγµα που δεν ήθελε. Ο Ζαριφόπουλος 
το είπε, ότι θυσιαζότανε πάντα για τους φίλους του. Μήπως όµως 
για να µην αποκαλύψει στοιχεία αργότερα, επιτάχυνε τη θανατική 
του καταδίκη (του …βούλωσαν το στόµα, κατά το κοινώς λεγόµε-
νον). Πάντως για θανατική καταδίκη δεν νοµίζω να ήταν.

 Ένα άλλο σηµείο που δεν ανέφερα είναι ότι πλήρωσε για την 
πολιτική του τοποθέτηση. Όπως έγραψε η αντιβενιζελική εφηµε-
ρίδα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, ότι οι ∆ρακάτος και Ζαριφόπουλος, 
ανεδείχθησαν ηγέτες των καταχρήσεων, καλυπτόµενοι από τον 
µανδύα των βενιζελικών, ληστών του δηµοσίου πλούτου. Κάποιοι 
ιστορικοί όµως αναφέρόυν ότι οι εκτελέσεις ήταν η πρακτική των 
βενιζελικών για να διατηρήσουν την εξουσία του κράτους. Τι να 
πει κανείς, τρικυµία εν κρανίω, ή ότι ο επάρατος ∆ιχασµός ήταν 
αµφίδροµα εναλλασσόµενος (βενιζελισµός-αντιβενιζελισµός). Άλλη 
εφηµερίδα εφηµ. (ΣΚΡΙΠ 15/9/1924) βιάστηκε να …συλλάβει τον 
Ζαριφόπουλο από τις 14/9/1924 πράγµα που διαψεύδει η Αστυ-
νοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης στις 16/9/1924 (εφηµ ΕΜΠΡΟΣ 
17/9/1924). Γεγονός πάντως είναι ότι το Υπουργείο Εννόµου Τά-
ξεως, στήριξε τον Ζαριφόπουλο (στην αρχή της προανάκρισης 
Φαρδέλλου), και την παραµονή της σύλληψής του, ο ίδιος ο Πρω-
θυπουργός Σοφούλης (που είχε επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη), µί-
λησε για συκοφαντίες. Αναµφίβολα η εποχή χαρακτηριζόταν από 
πολιτική αστάθεια και δυστυχώς θύµα της, έγινε ο Ζαριφόπουλος. 

∆υστυχώς µε αυτή την εκτέλεση χάσαµε ένα λαµπρό αξιωµα-
τικό, και αυτή η καταδίκη και ρετσινιά έµεινε µέχρι τις µέρες µας, 
όπου πολλοί την επικαλούνται άκριτα, σαν µία λαµπρή πράξη κα-
θάρσεως. Κρίµα! 

Υ.Γ.: Τα περισσότερα στοιχεία και φωτογραφίες έχω αντλήσει 
από εφηµερίδες της εποχής, όπου µπορείτε να βρείτε πολλές λε-
πτοµέρειες. Φωτογραφίες, κατά τον απαγχονισµό, απαθανάτισε ο 
Πέτρος Πουλίδης και µπορείτε να τις δείτε στο Ηλεκτρονικό αρχείο 
της ΕΡΤ.Η διαθήκη του Ζαριφόπουλου

Ο απαγχονισµός



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ12 ¨φωνές και ψίθυροι¨

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

ΑΡΒΑΝΙΤΗ Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ 46, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 2109640409

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 ΜΠΟΛΙΑΣΜΑ
— Πού πας Μήτσο πουρνό-πουρνό;
— Για µπόλιασµα.
— Πού θα το κάνεις;
— Απάνου ψηλά.
— Μπα και πώς θ’ ανέβεις;
— Εγώ; Ας είν’ καλά η νοσοκόµα.
— Όι-όι! νοσοκόµα θα σου κεντρώσει τα δέντρα;
— Όχι παιδάκι µ’ εµένα θα µπολιάσει. Είναι αυτούνο το µπόλι για τον κόβιντ.
— Μπα και θ’ ανέβ’ απάνω σ’;
— Μακάρ’ ν’ ανέβαινε, αλλά απ’ ότ’ µού ειπαν θα µ’ το σβουρίξ’ ψηλά στον ώµο.
— Και ποιο θα καν’ς;
— Το άστρα ζένεκα µού είπαν.
— Α! θα δεις άστρα απ’ τη γυναίκα;
— Λες ορέ Γιάννη; Αν είν’ απ’ τα χεράκια τ’ς, χαλάλι τ’ς, ας πάει και το παλιάµπελο.
— Άικ’σα ότ’ αυτό είναι τζούφιο. ∆εν κάν’ς το φάιζερ ή το µοντέρνα ή το τζόνσον εντ 

τζόνσον.
— ∆εν γροικάω τι µ’ λες. Να φάει η µοντέρνα το Γιάννη-Γιάννη.
— Κοίτα! Άικ’σα µ’ ένα µπόλι δεν θά ’χεις κούκο.
— ∆ηλαδή-δηλαδή;
— Να ορέ Μήτρο, δεν θά ’χεις λίµπιντο, δεν θα καµαρώνει ο µουστακαλής.
— Σοβαρά; Και δεν έχω σκαρώσει ακόµα µε τη Μήτραινα την πεντάδα για µπάσκετ. Ω 

πω-πω-πω τι µε βρήκε τον κ’ρούνη. Μα καλά οι αθεόφοβοι ή µάλλον οι θεοµπαίχτες, δεν 
έκαναν πειραµατικούς ελέγχους; ∆εν ολοκλήρωσαν το τρίτο στάδιο ερεύνης; Έριξαν στην 
παγκόσµια αγορά, ένα τόσο επικίνδυνο σκεύασµα. Και όλα αυτά στον βωµό του κέρδους;

— Μπα βλέπω Μήτρο, λύθηκε η γλώσσα σου! Απ’ τη τηλεόρα τά ’µαθες αυτούνα;
— ∆εν µας φθάν’ που κάνουν γρουµπούλια στο αίµα [θρόµβωση], δεν θα µας κάν’ 

και κούκου; Ιγώ τώρα δα γκαστρώνω γαϊδούρα στον ανήφορο!
— Ωρε και στα Μούλεν Ρουζ να πας θα γλέπ’ς τα πατώµατα. Πάντως για τα γρου-

µπούλια, είδα µε τα µάτια µ’ τ’ν Ακρίβω, νά ’ναι τα πόδια τ’ς νταούλι, µετά απ’ το µπόλι. 
Πήγε στου νουσουκουµείο κι έκαν’ «υπέροχο». Εκεί τ’σ είπαν έχ’ θρόµπωσ’. Μην τα ρω-
τάς, χλίβεται η καψερή.

— Τι να σ’ πώ ρε Γιάνν’. Ο θεός να βάλει το χέρι του! Από τη σκύλα στη χάρυβδη εί-
µαστε. Και κάτι τελευταίο: όλο µπολιαζόµαστε, όλο λοκνταουνιαζόµαστε και όλο χειρότερα 
πάµε. Ξέρουµε που πάµε ή κάνουµε πειράµατα στης µυλωνούς τον κ…λο!

Υ.Γ. Ελπίζω να έγραψα ψέµµατα. Ο χρόνος θα δείξει!
Ο µπολιασµένος δαιµόνιος ρεπόρτερ 
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ΦΩΤΟ 
 ΚΟΥΙΖ

ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗ-
ΓΟΥΜΕΝΟ: Από τότε φαινό-
ντουσαν ότι θ’ ανέβουν ψηλά…
Η φωτογραφία είναι από το κα-
λοκαίρι του 1965 στην κληµατα-
ριά του Σταύρου Γιαννέτσου. Από 
αριστερά εικονίζονται: Χρήστος 
∆ιονυσόπουλος, Γιάννης Σωτηρό-
πουλος, Γιώργος ∆ιονυσόπουλος. 
Φωτογράφος ο Σπύρος Γιαννέ-

ΕΚΤΑΚΤΟ ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΦΩΤΟ 
ΚΟΥΙΖ (τ. 131): ∆υστυχώς δεν είχαµε αντα-

πόκριση για τα πρόσωπα της φωτογραφίας. 
Η εικαζόµενη λύση, σύµφωνα µε τον κο Ντίνο 
Σαλούρο, τον οποίο ευχαριστούµε και για την 
παραχώρηση της φωτογραφίας, υποθέτει ότι ει-
κονίζονται τα παιδιά της Αριστοτέλαινας. ∆ηλα-
δή είναι ο Ηλίας Αριστ. Φινινής (1919-1940), που 
σκοτώθηκε στον πόλεµο του 40, και η  Ιωάννα 
Αριστ. Φινινή (1921-2003), σύζυγος Ιω. Μεταξά.    

τσος, τον οποίο ευχαριστούµε για την ευγενική παραχώρηση της φωτογραφίας. 


