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ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Αγαπητά μας μέλη

Λόγω των έκτακτων μέτρων, 
του κοινωνικού αποκλεισμού 
εξ αιτίας της πανδημίας του 
covid-19, αναβάλαμε τις αρχαιρε-
σίες, οι οποίες θα λάβαιναν χώρα 
τον Μάρτιο του 2020. Ο χρόνος 
που μεσολάβησε ήταν πολύ δύ-
σκολος για όλους. Συνάνθρωποί μας και μέλη 
χάθηκαν, άλλοι έμειναν παράλυτοι, επιχειρήσεις 
καταστράφηκαν. Συμπολίτες μας έμειναν άνερ-
γοι και πολλοί έσβησαν νικημένοι όχι από τον 
Κορωνοϊό, αλλά από άλλες ασθένειες, που δεν 
μπόρεσαν να ιάσουν λόγω του κατακλυσμού 
των νοσοκομείων από την πανδημία. Πολλοί 
μάλιστα υπέστησαν νευρικό κλονισμό από τον 
κοινωνικό αποκλεισμό. Ο Σύλλογός μας παρ’ 
όλα αυτά τα προβλήματα άντεξε, συνεχίζοντας 
να διοικείται από το απερχόμενο Διοικητικό 

ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Λόγω της πανδηµίας του Κορωνοϊού και των περιοριστικών 
µέτρων, και οι φετινές εκδηλώσεις πιθανόν δεν θα πραγµα-
τοποιηθούν. Σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών, θα γίνει 
ενηµέρωση από τα µέλη του ∆.Σ. 

Συμβούλιο, επικοινωνώντας με 
τα μέλη μέσω της Εφημερίδας 
και μέσω των τηλεπικοινωνιακών 
συσκευών. Τώρα έχοντας περά-
σει ένας χρόνος, με την σταδιακή 
άρση των περιοριστικών μέτρων 
πρέπει να συνεχίσουμε τον βίον 
μας κανονικά. Έτσι το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Συλλόγου Τερψιθεατών συνήλ-
θε με τηλεδιάσκεψη, όπως έπραττε καθ’ όλο 
το διάστημα του αποκλεισμού (Lockdown) και 
αποφάσισε να γίνουν οι αρχαιρεσίες στις 18 
Σεπτεμβρίου 2021. Φυσικά σε συνεννόηση με 
το Δ.Σ. ας φροντίσουμε να λάβουμε μέρος στις 
αρχαιρεσίες, είτε ως συντονιστές, είτε ως απλά 
μέλη. Αξίζει και είναι απαραίτητη η ύπαρξη του 
Συλλόγου σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Είμαστε 
ευγνώμονες προς το απερχόμενο Δ.Σ. για την 
υπομονή τους στην παράταση της θητείας των. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Σε επικοινωνία που είχαμε με την Περιφέ-
ρεια Αττικής ενημερωθήκαμε ότι δεν θα 
δοθεί άλλη παράταση για τα Διοικητικά 
Συμβούλια των Συλλόγων που έχει λήξει η 
θητεία.

Η Περιφέρεια μάς ενημερώνει ότι όλοι οι 
Σύλλογοι που είναι σε παράταση λόγω λή-
ξης της θητείας τους πρέπει οπωσδήποτε 
έως 30 Ιουνίου 2021 τα Δ.Σ. τους να προ-
κηρύξουν εκλογές, οι οποίες λόγω της παν-
δημίας και της δυσκολίας προσέλευσης 
των μελών τους κατά τους θερινούς μή-
νες, μπορούν να διενεργηθούν τον Ιούλιο 
ή τον Αύγουστο, και το αργότερο έως 30 
Σεπτεμβρίου 2021.

Για το Κεντρικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος: Δήμητρα Δημαδάμα

Η Γραμματέας: Ιωάννα Πια

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΚΑΙ ΤΟ ∆.Σ. 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Η Τερψιθέα από ψηλά
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Εκδότης - Διευθυντής - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Τερψιθεατών Ναυπακτίας

Γραφεία: Γλάδστωνος 10, 10677 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & Fax: 210-38.22.513
Δικτυακός τόπος: http://www.terpsithea.net,

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: terpsith@otenet.gr 

Εκδοτική Παραγωγή:                           Τηλ.: 210-34.76.090

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΕ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡ. 155/296151-20

ΙΒΑΝ: GR6001101550000015529615120
Κωδ. SHIFT Τράπεζας (BIC): ETHNGRAA

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Προκειµένου να συµπεριλαµβάνουµε στη στήλη ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ όλες τις κοινωνικές ει-
δήσεις (βαπτίσεις, αρραβώνες, γάµους, πένθη, επιτυχίες, δωρεές κ.ά), παρακαλούµε να 
µας ενηµερώνετε, γιατί είναι αδύνατο να τις γνωρίζουµε µε λεπτοµέρειες. Μπορείτε να 
τηλεφωνείτε ή να στέλνετε φαξ στο 210-38.22.513 ή να στέλνετε ηλεκτρονικό µήνυµα 
(e-mail) στη διεύθυνση terpsith@otenet.gr.

Η Συντακτική Επιτροπή

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  Μ Ε  Τ Ο  ∆ . Σ .  Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟ  ΑΠΟ ΤΙΣ 18:00 - 21:00 ΕΚΤΟΣ  ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ
ΓΛΑ∆ΣΤΩΝΟΣ 10 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX  210 3822513 - E-mail:  terpsith@otenet.gr

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ.

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

Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ
¨φωνές και ψίθυροι¨

Ήταν ακόμα έφηβος
και το χωριό θ’ αφήσει,
σε κάποια πόλη του Μωριά
δουλεύει για να ζήσει.

Σε φούρνο ζύμωνε ψωμί
με το αφεντικό του,
και κάποια μέρα άνοιξε
τον φούρνο τον δικό του.

Καλά πηγαίνει η δουλειά
τι άλλο να προσμένει,
απ’ το χωριό παντρεύεται
μια κόρη προκομμένη.

Όμως αρρώστησε βαριά
και πρόσταξε η μοίρα,
παιδί ν’ αφήσει ορφανό
και τη γυναίκα χήρα.

Η χήρα πήρε σύνταξη
και το αποφασίζει,
θα πάρει το παιδάκι της
και στο χωριό γυρίζει.

Και τώρα κάθε Κυριακή
που έχει λειτουργία,
μια λειτουργιά με το παιδί
στέλνει στην εκκλησία.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μια Κυριακή που ο μικρός
τη λειτουργιά πηγαίνει,
δυο φτωχογειτονόπουλα
την έχουνε στημένη.

Προτού προλάβει να τα δει
τον περιτριγυρίζουν,
αρπάζουνε τη λειτουργιά
και την καταβροχθίζουν.

Η χήρα που δεν έπαψε
τον άντρα της να κλαίει,
τον βλέπει μεσ’ στον ύπνο της
να φτάνει και να λέει·

Μου ’στειλες τόσες λειτουργιές
γυναίκα μου σπουδαία,
μα μόνο μία έλαβα
εχθές, την τελευταία.

Βαγγέλης Πετρόπουλος

Σ Τ Ι Γ Μ Ι Ο Τ Υ Π Α
Από τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος 

στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας.
Από τον εορτασμό του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου 

στο εκκλησάκι της Πάνω Γειτονιάς.



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ 3¨φωνές και ψίθυροι¨

Ηµόδα των τροπικών ταξιδιών, ο του-
ριστικός συνωστισµός στα θέρετρα 
που συντελεί στην κακή ποιότητα των 

προσφεροµένων τροφών, τα συχνά αεροπορικά 
ταξίδια µε τα φαγητά του κέτεριγκ, περικλείουν 
ένα σηµαντικό υγειονοµικό κίνδυνο που µπορεί 
να µην είναι κατά κανόνα απειλητικός για τη ζωή, 
σίγουρα όµως χαλάει µερικές πολύτιµες ηµέρες 
των διακοπών.

 Πολύ συχνά χρησιµοποιείται ο όρος τροφική 
δηλητηρίαση.

Σαν τροφική δηλητηρίαση χαρακτηρίζεται ένα 
σύνδροµο που εκδηλώνεται µε διάρροια, ανο-
ρεξία, ναυτία, έµετο και πυρετό. Τα συµπτώµατα 
αυτά αρχίζουν απότοµα και συνοδεύονται από 
κοιλιακούς πόνους. Ο ασθενής συνήθως αποκα-
θίσταται, έστω και χωρίς θεραπεία µέσα σε µία 
έως τρεις ηµέρες. 

  
ΑΙΤΙΑ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
 Πράγµατι υπάρχουν πολλά µικρόβια, τοξίνες 

µικροβίων και ιοί που όταν αναπτυχθούν στο φα-
γητό γίνονται αίτια τροφικής δηλητηριάσεως. Η 
ζέστη του καλοκαιριού αποτελεί ιδανικό παράγο-
ντα για τον γρήγορο πολλαπλασιασµό τους. 

Οι µικροοργανισµοί που ενοχοποιούνται για 
τις καλοκαιρινές τροφικές δηλητηριάσεις είναι 
η σαλµονέλλα, το κολοβακτηρίδιο, οι σιγκέλλες, 
ο σταφυλόκοκκος, το VibrioParahaemolyticus, ο 
βάκιλλος cereus, κ.ά. 

 Επίσης, τα παράσιτα όπως λάµβλια και κρυ-
πτοσπορίδια, καθώς και τους ιούς τύπου ρότα, 
που µπορούν να είναι αίτια γαστρεντερίτιδος. 

 Σε χώρες χαµηλής υγειονοµικής στάθµης, 
πηγή µολύνσεως µπορεί να είναι το νερό. Κυρίως 
η διάρροια προκαλείται από τα νωπά λαχανικά 
και τα φρούτα, τα θαλασσινά, τα γαλακτοκοµικά 
προϊόντα και τα παγωτά.

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

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ 
ΤΡΟΦΙΚΕΣ 

∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ

«∆ΙΑΡΡΟΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΩΝ»
 Πρόκειται για την συχνότερη οξεία γαστρε-

ντερίτιδα που εµφανίζεται σε ταξιδιώτες τροπι-
κών και ηµιτροπικών χωρών αλλά και άλλων πε-
ριοχών. Αυτή παρουσιάζεται σε µεµονωµένα άτο-
µα ή µε µορφή µικρής επιδηµίας. Είναι ελαφρά 
νόσος και δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός, 
ότι λόγω αλλοιώσεως των κακώς διατηρουµένων 
τροφίµων παρουσιάζεται και στις Μεσογειακές 
χώρες και στην Ελλάδα. 

Το αίτιό της είναι το εντεροτοξιγόνο κολοβα-
κτηρίδιο. Η διάρροια των ταξιδιωτών προσβάλ-
λει πολλούς τουρί-
στες κάθε χρόνο όταν 
υπάρχει σηµαντική δι-
αφορά στο κλίµα, τις 
κοινωνικές συνθήκες 
και το επίπεδο υγιεινής 
από τις αντίστοιχες 
συνθήκες που επικρα-
τούν στον τόπο από 
όπου προέρχονται. 

  
ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΤΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ
∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ

Ο ιατρός θα συστή-
σει αναπλήρωση των 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Στις 11 Ιουνίου 2021, η Σπυριδούλα Αγγε-
λοπούλου σύζ. του Θεόδωρου Μπερούκα, 
γέννησε στο ιδιωτικό Μαιευτήριο Πατρών, ένα 
υγιέστατο αγοράκι.

Η Εφηµερίδα εύχεται να τους ζήσει.

ΚΗ∆ΕΙΕΣ

• Στις 20 Ιανουαρίου 2021 απεβίωσε στην 
Αθήνα η Ελένη Τσεργά, το γένος Ανδρέα Κων. 
Αρβανίτη, σε ηλικία 100 ετών. Η νεκρώσιµη 
ακολουθία ετελέσθη στις 22 Ιανουαρίου 2021 
στον Ιερό Ναό του νεκροταφείου Αγίας Μαρί-
νας Ηλιούπολης, όπου και ετάφη.

• Στις 25 Μαΐου 2021 απεβί-
ωσε στο Toronto του Canada, 
σε ηλικία 84 ετών, ο Γεώργιος 
Ανδρεόπουλος. Η νεκρώσιµη 
ακολουθία ετελέσθη στις 28 
Μαΐου 2021 στον Ιερό Ναό 
του Προφήτη Ηλία και ετά-
φη στο St. John’ s Cemetery 
Mississauga Ontario.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

• Στις 14 Ιουνίου 2021 απεβίω-
σε στο Toronto του Kanada, σε 
ηλικία 85 ετών, ο ∆ηµήτριος Κο-
ντοστέργιος, σύζυγος της Πηνε-
λόπης Θανασέλου. Η νεκρώσιµη 
ακολουθία ετελέσθη στις 17 Ιου-
νίου 2021 στον Ιερό Ναό Προ-
φήτη Ηλία Mississauga και ετάφη 
στο Meddowudle Cemetery, Mississauga.

• Στις 15 Ιουνίου 2021 απεβίωσε στην Αθήνα, 
σε ηλικία 62 ετών, η Αικατερίνη Αρβανίτη. Κατό-
πιν επιθυµίας της έγινε πολιτική κηδεία στις 17 
Ιουνίου 2021 και η σορός της αποτεφρώθηκε 
στις 18 Ιουνίου 2021.

• Στις 20 Ιουνίου 2021 απεβίωσε στην Αθή-
να, σε ηλικία 65 ετών, ο Βασίλειος Σκαλτσάς. Η 
νεκρώσιµη ακολουθία ετελέσθη στις 24 Ιουνίου 
2021 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του νε-
κροταφείου Μεταµόρφωσης Αττικής, όπου και 
ετάφη.

Η Εφηµερίδα συλλυπείται τους οικείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

• Στις 28 Φεβρουαρίου 2021 ετελέσθη στον 
Ιερό Ναό του νεκροταφείου Αγ. Μαρίνας 
Ηλιού πολης το 40ήµερο µνηµόσυνο της Ελέ-
νης Τσεργά, το γένος Ανδρέα Κων. Αρβανίτη.

• Στις 11 Απριλίου 2021 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου, στο Γουδί, το 
40ήµερο µνηµόσυνο της Αγλαΐας Παναγιώτη 
Γκολιά.

• Στις 17 Απριλίου 2021 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γερασίµου στα Ιλίσια, το ετήσιο 
µνηµόσυνο του Ιωάννη Νικ. Ανδρεόπουλου.

• Στις 23 Μαΐου 2021 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Προφήτη Ηλία, στο Παγκράτι, το 3χρονο 
µνηµόσυνο του Σπύρου ∆ηµ. Γκολιά.

• Στις 27 Ιουνίου 2021 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Προφήτη Ηλία Mississagua το 40ήµερο 
µνηµόσυνο του Γεωργίου Ανδρεόπουλου.

Η Εφηµερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο 
Θεός.

υγρών από το στόµα (όπως νερό, τσάι, χαµοµήλι) 
και αναπλήρωση των ηλεκτρολυτών µε ελαφρά 
τροφή µε αρκετό αλάτι. Χορηγείται εάν χρεια-
σθεί αντιεµετικό, αντιπυρετικό, και αντιδιαρροϊκά 
φάρµακα, και πρέπει να ακολουθείται και µία σχε-
τική δίαιτα για να επέλθει η ανάρρωση γρήγορα. 

Αντιβιοτικά χορηγούνται µόνον κατόπιν εντο-
λής του θεράποντος ιατρού.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜ-

ΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΕΣ 
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
 Η κυριότερη προφύλαξη είναι η αποφυγή των 

πιθανών πηγών µολύνσεων, όπως υπόπτων γα-
λακτοκοµικών προϊόντων, παγωτού, θαλασσινών, 
νωπών λαχανικών και φρούτων. Καλύτερα να κα-
ταναλώνεται εµφιαλωµένο νερό στις τροπικές και 
ηµιτροπικές χώρες. Γενικώς οι ταξιδιώτες πρέπει 
να προσέχουν το φαγητό τους και το ποτό τους 
από άποψη καθαριότητας και ποιότητας.

 Η Νικολίτσα-Αθηνά 
Καλλιαµβάκου εισήχθη µε 
υποτροφία στο Seton Hall 
University in South Orange, 
New Jersey U.S.A. και θα 
σπουδάσει Εγκληµατολογία 
και Εκπαίδευση.

Η Εφηµερίδα σε συγχαί-
ρει και σου εύχεται και εις 
ανώτερα.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ



Ο Μήτσος… ο Επόπτης

Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ4 ¨φωνές και ψίθυροι¨

Ανάµεσα στ α ιερά κειµήλια της Ιεράς Μονής Στροφάδων και Αγίου ∆ιονυ-
σίου, στη Ζάκυνθο, περιλαµβάνεται και η θαυµατουργική 

εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου «Η Πάντων Χαρά».
Η παράδοση αναφέρει ότι η αυτοκράτειρα Ειρήνη η Λα-

σκαρίνα, περνώντας µε το στόλο της από τη Ζάκυνθο, στα-
µάτησε στη νήσο των Στροφάδων και προσευχήθηκε στη Θεο-
τόκο να θεραπεύσει την αδελφή της. Η Θεοτόκος έκανε το θαύµα της 
και η αυτοκράτειρα στο ταξίδι της επιστροφής πέρασε από το νησί, 
ανάγγειλε το θαύµα στους Μοναχούς και τους υποσχέθηκε να τους 
βοηθήσει σε ό,τι ήθελαν. Εκείνοι της ζήτησαν να τους κτίσει το Μο-
ναστήρι σε µορφή φρουρίου, για να προφυλάσσονται από τις επι-
δροµές των πειρατών. Η Ειρήνη εκπλήρωσε την ευσεβή επιθυµία 
των Μοναχών, οι οποίοι ευχαρίστησαν την Παναγία και θέλοντας 
να εκφράσουν την χαρά πού τους έδωσε την ονόµασαν «Η Πά-
ντων Χαρά».

Η Μαριάµ όπως ήταν το πραγµατικό της όνοµα, πριν εξελλη-
νιστεί σε Μαρία, ήταν η µονάκριβη κόρη ενός ηλικιωµένου ζευ-
γαριού, της Άννας και του Ιωακείµ. Όλη τους την ζωή πάλευαν να 
αποκτήσουν ένα παιδί όµως δεν είχαν σταθεί τυχεροί. Αντίθετα 
ζούσαν σε καθεστώς κοινωνικής αποµόνωσης, αφού οι άτεκνοι 
εκείνη της εποχή θεωρούνταν λίγο έως πολλοί καταραµένοι ή όχι 
ευλογηµένοι από τον Θεό. Κατά την παράδοση η Αγία Άννα προ-
σευχήθηκε στον Θεό δηλώνοντας πως αν της χάριζε ένα παιδί θα 
το αφιέρωνε σε Εκείνον. Λίγες µέρες µετά, ο αρχάγγελος Γαβριήλ 
επισκέφθηκε το ζευγάρι και τους ενηµέρωσε πως οι προσπάθει-
ες τους θα έχουν αποτέλεσµα και το παιδί τους θα είναι φορέας 
µιας ξεχωριστής αποστολής. Παρά το προχωρηµένο της ηλικίας του 
ζευγαριού, τα λόγια του αγγέλου βγήκαν αληθινά και γέννησαν ένα 
όµορφο κορίτσι. Της έδωσαν το όνοµα Μαριάµ, το οποίο σηµαίνει 
βασίλισσα, κυρία αλλά και ελπίδα.

Όταν η Μαριάµ έγινε τριών ετών, οι γονείς της, τήρησαν την υπό-
σχεση τους και την οδήγησαν το Ναό του Σολοµώντος, όπου την 
παρέλαβε ένας ιερέας ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον Προφήτη 
Ζαχαρία, τον πατέρα του αγίου Ιωάννη του Προδρόµου. Η Πανα-
γία έζησε 12 χρόνια στο Ναό, στα Άγια των Αγίων. Κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας 
αυτός που της έφερνε καθηµερινά τροφή ήταν ο ίδιος ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Όταν 
ήρθε η ώρα να βγει από τον Ναό, οι ιερείς αποφάσισαν να την δώσουν σε κάποια 

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

ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ

οικογένεια, δεδοµένου πως οι γονείς της είχαν ήδη φύγει από τη ζωή. Τότε, γνω-
ρίζοντες κατά την παράδοση, την ειδική αποστολή της Μαριάµ, 
βρήκαν έναν µεγάλο σε ηλικία άνδρα, τον Ιωσήφ, ο οποίος ήταν 
χήρος και πατέρας τριών παιδιών. Τέσσερις µήνες έµεινε κοντά 

στον Ιωσήφ, στη Ναζαρέτ, η Μαριάµ µέχρι να ξεκινήσει πλέον το 
θεϊκό σχέδιο.

Στη Ναζαρέτ την επισκέφθηκε ξανά ο Γαβριήλ όπου της είπε το 
ιστορικό: «Χαίρε κεχαριτωµένη, ο Κύριος µετά σου». Τότε έµαθε και η 

ίδια ποια ήταν η αποστολή της την οποία αποδέχτηκε µε χαρά. Λίγους µήνες 
αργότερα ο Ιησούς γεννήθηκε και η µητέρα του ήταν πάντοτε κοντά του, 
ακόµη και την στιγµή της Σταύρωσης. Από το βιβλίο των Πράξεων των 
Αποστόλων γνωρίζουµε ότι η Παναγία παρέµεινε κοντά τους µέχρι την 
ηµέρα της Πεντηκοστής. Η τελευταία συνάντηση µε τον αρχάγγελο που 
την συντρόφευε από τα τρία της χρόνια, έγινε τρεις µέρες πριν την κοίµη-
σή Της. Τότε ο Γαβριήλ την ενηµέρωσε ότι πλέον ήρθε η ώρα, δίνοντας 
της µεγάλη χαρά αφού θα έβλεπε ξανά το παιδί Της. Η παράδοση αναφέ-
ρει ότι την τρίτη ήµερα από την εµφάνιση του αγγέλου, λίγο πριν κοιµη-
θεί η Θεοτόκος, οι Απόστολοι δεν ήταν όλοι στα Ιεροσόλυµα, αλλά σε 
µακρινούς τόπους όπου κήρυτταν το Ευαγγέλιο. Τότε, ξαφνικά νεφέλη 
τους άρπαξε και τους έφερε όλους µπροστά στο κρεβάτι, όπου ήταν 
ξαπλωµένη η Θεοτόκος και περίµενε την κοίµηση Της. Μαζί δε µε 
τους Αποστόλους ήλθε και ο ∆ιονύσιος Αρεοπαγίτης, ο Άγιος Ιερό-
θεος ο διδάσκαλος του ∆ιονυσίου, ο Απόστολος Τιµόθεος, και άλλοι.

Όταν εκοιµήθη, µε ψαλµούς και ύµνους την τοποθέτησαν στο 
µνήµα της στη Γεθσηµανή. Ο µοναδικός που δεν ήταν παρών στο 

γεγονός ήταν ο Απόστολος Θωµάς. Λέει η παράδοση πως όταν η νεφέ-
λη, το σύννεφο δηλαδή, µετέφερε τον Θωµά στη Γεθσηµανή συνάντησε την 

Θεοτόκο την στιγµή της ανόδου Της στον ουρανό. Εκείνη του χάρισε την 
ζώνη Της για να µπορεί να αποδείξει την συνάντησή τους. Όταν ο Θωµάς 
πήγε και εξιστόρησε το γεγονός στους υπόλοιπους Αποστόλους, άνοιξαν 
τον τάφο και είδαν πως το σώµα έλειπε. Η Παναγία όταν µπήκε στο Ναό 
ήταν τριών ετών. Έµεινε στο ιερό δώδεκα χρόνια. Τρείς µήνες αφού βγήκε 

από το ιερό µέχρι τον Ευαγγελισµό και εννέα µήνες κυοφορία, δεκαέξι ετών 
γεννά τον Χριστό. Έζησε µε τον Χριστό τριάντα δύο χρόνους, άρα 48 ετών ζει την 

Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψή Του. Έζησε µετά απ’ την Πεντηκοστή άλλα 
έντεκα χρόνια και εκοιµήθη στη Γεθσηµανή, σε ηλικία 59 ετών.

π. Νεκτάριος

Τον γνώρισα το Πάσχα του 1975, όταν για πρώτη 
φορά ήλθα στην Τερψιθέα µε την αρραβωνιαστικιά 

µου Θεοδώρα (Ντόρα) και τον αείµνηστο πεθερό µου 
Κώστα ∆ηµ. Παπαλιβερίου και φιλοξενηθήκαµε στο 
σπίτι της θείας Βασιλικής Μαραγδούλη. Τότε γνώρισα 
τον Μήτσο, τον εξάδερφο της Ντόρας, που διατηρούσε 
το µικρό του ραφείο, ράπτης άριστος ών, στη µικρή 
κοινωνία του ορεινού ωραίου Ναυπακτιώτικου χω-
ριού. Μου έκαµε εντύπωση η φυσιογνωµία του: ψηλός, 
ωραίος, αρρενωπός, λεβέντης, σβέλτος κυρίως, µα… 
µογγιλάλος! Κι όµως, λαλίστατος εν τη αλαλία του. Χα-
ρακτηριστικός στο φέρσιµό του, τις κινήσεις του, όταν 
ήθελε να εκφρασθεί, ενώ η γλώσσα του σώµατός του 
πρόδιδε έναν νοήµονα άνθρωπο. Εάν δεν τον καταλά-
βαινες µε το πρώτο, έβγαζε χαρτί και µολύβι και µε 
κατάλληλες χειρονοµίες και νοήµατα σου ανέλυε µε 
σχήµατα και αριθµούς αυτά που ήθελε να σου πει. Οι 
συγχωριανοί, βέβαια, τον καταλάβαιναν αµέσως, εµείς 
που αργότερα επισκεπτόµασταν το χωριό τα καλοκαί-
ρια, πολύ λιγότερο. 

Αργότερα, όταν άνοιξε το καφενείο, το µεγάλο στέκι 
του χωριού στο δηµόσιο δρόµο, αποτέλεσε το µεγάλο 
επόπτη όλου του χωριού και όχι µόνον. Γνώριζε το βίο 

και την πολιτεία του καθενός, τα χαρµόσυνα και τα δυσά-
ρεστα, τα νέα των Τερψιθεατών που ζούσαν και εκτός χω-
ριού, στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, τα σόγια, τα σπίτια, 
τις γειτονιές, τα σοκάκια και τα µονοπάτια, τα κτήµατα των 
χωριανών και τις ρεµατιές. ∆εν υπήρχε περίπτωση να µην 
ήταν παρών σε κάθε χτίσιµο νέου σπιτιού ή ανακαίνιση, σε 
κάθε δηµόσιο και ιδιωτικό έργο, σε κάθε νέα κατασκευή 
στο χωριό. Με τα αεικίνητα πόδια του όργωνε όλη την 
έκταση της Τερψιθέας και πέραν αυτής. Μέγας επόπτης, 
παντεπόπτης, θα έλεγα, ο Μήτσος. Και µάλιστα έκανε και 

σωστές υποδείξεις, ακόµη και σε σπουδαγµένους, όταν 
παρατηρούσε ότι πήγαινε να γίνει κάτι στραβό. Μέχρι 
τα 89 του χρόνια ο Μήτσος ο κωφάλαλος τα έκανε και 
τα «έλεγε» όλα. Τον θυµάµαι στα πανηγύρια του χω-
ριού, τον δεκαπενταύγουστο, να περιέρχεται όλα τα 
τραπέζια, να χαιρετά και να «συνοµιλεί» µε όλους και 
να ανταλλάσσει ευχές. Και πίσω του να τον ακολουθεί η 
αγαπηµένη του ξανθιά γάτα, που ένοιωθε κάθε νόηµα 
που της έκανε, σαν άνθρωπος.

Τώρα, που στα 94 του χρόνια µας άφησε, σκέπτο-
µαι ότι τέτοιοι χαρακτήρες, σαν τον Μήτσο, σπανίζουν 
και δύσκολα αντικαθίστανται. Όµως, την επόµενη 
φορά που θα ’ρθω στην Τερψιθέα και θα ’χει φύγει 
–µακάρι– ο επάρατος Κορωνοϊός, που µας έχει καίρια 
 ταλαιπωρήσει, θα πάω στον τάφο του σιωπηλός και θα 
του πω «µυστικά» ότι η φυσιογνωµία, το ύφος και τα 
χαρίσµατά του, θα µας είναι αισθητά για πολύν καιρό, 
γιατί ήταν σηµείο αναφοράς για το χωριό του. Και µπο-
ρεί να µην τον ακούσω να µου µιλήσει, όπως έκανε άλ-
λωστε όσα χρόνια έζησε, αλλά, µε βεβαιότητα, εκείνος 
θα µε ακούσει!

Σαλαµίνα 5.1.2021
Παύλος Αποστ. Φήµης

νάµεσα στ α ιερά κειµήλια της Ιεράς Μονής Στροφάδων και Αγίου ∆ιονυ-
σίου, στη Ζάκυνθο, περιλαµβάνεται και η θαυµατουργική 

µάτησε στη νήσο των Στροφάδων και προσευχήθηκε στη Θεο-
τόκο να θεραπεύσει την αδελφή της. Η Θεοτόκος έκανε το θαύµα της 
και η αυτοκράτειρα στο ταξίδι της επιστροφής πέρασε από το νησί, 
ανάγγειλε το θαύµα στους Μοναχούς και τους υποσχέθηκε να τους 
βοηθήσει σε ό,τι ήθελαν. Εκείνοι της ζήτησαν να τους κτίσει το Μο-
ναστήρι σε µορφή φρουρίου, για να προφυλάσσονται από τις επι-
δροµές των πειρατών. Η Ειρήνη εκπλήρωσε την ευσεβή επιθυµία 
των Μοναχών, οι οποίοι ευχαρίστησαν την Παναγία και θέλοντας 
να εκφράσουν την χαρά πού τους έδωσε την ονόµασαν «Η Πά-

Η Μαριάµ όπως ήταν το πραγµατικό της όνοµα, πριν εξελλη-
νιστεί σε Μαρία, ήταν η µονάκριβη κόρη ενός ηλικιωµένου ζευ-
γαριού, της Άννας και του Ιωακείµ. Όλη τους την ζωή πάλευαν να 
αποκτήσουν ένα παιδί όµως δεν είχαν σταθεί τυχεροί. Αντίθετα 
ζούσαν σε καθεστώς κοινωνικής αποµόνωσης, αφού οι άτεκνοι 
εκείνη της εποχή θεωρούνταν λίγο έως πολλοί καταραµένοι ή όχι 
ευλογηµένοι από τον Θεό. Κατά την παράδοση η Αγία Άννα προ-
σευχήθηκε στον Θεό δηλώνοντας πως αν της χάριζε ένα παιδί θα 
το αφιέρωνε σε Εκείνον. Λίγες µέρες µετά, ο αρχάγγελος Γαβριήλ 
επισκέφθηκε το ζευγάρι και τους ενηµέρωσε πως οι προσπάθει-
ες τους θα έχουν αποτέλεσµα και το παιδί τους θα είναι φορέας 
µιας ξεχωριστής αποστολής. Παρά το προχωρηµένο της ηλικίας του 
ζευγαριού, τα λόγια του αγγέλου βγήκαν αληθινά και γέννησαν ένα 
όµορφο κορίτσι. Της έδωσαν το όνοµα Μαριάµ, το οποίο σηµαίνει 

Όταν η Μαριάµ έγινε τριών ετών, οι γονείς της, τήρησαν την υπό-
σχεση τους και την οδήγησαν το Ναό του Σολοµώντος, όπου την 
παρέλαβε ένας ιερέας ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον Προφήτη 
Ζαχαρία, τον πατέρα του αγίου Ιωάννη του Προδρόµου. Η Πανα-
γία έζησε 12 χρόνια στο Ναό, στα Άγια των Αγίων. Κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας 

οικογένεια, δεδοµένου πως οι γονείς της είχαν ήδη φύγει από τη ζωή. Τότε, γνω-

στον Ιωσήφ, στη Ναζαρέτ, η Μαριάµ µέχρι να ξεκινήσει πλέον το 
θεϊκό σχέδιο.

ιστορικό: «Χαίρε κεχαριτωµένη, ο Κύριος µετά σου». Τότε έµαθε και η 
ίδια ποια ήταν η αποστολή της την οποία αποδέχτηκε µε χαρά. Λίγους µήνες 

αργότερα ο Ιησούς γεννήθηκε και η µητέρα του ήταν πάντοτε κοντά του, 
ακόµη και την στιγµή της Σταύρωσης. Από το βιβλίο των Πράξεων των 
Αποστόλων γνωρίζουµε ότι η Παναγία παρέµεινε κοντά τους µέχρι την 
ηµέρα της Πεντηκοστής. Η τελευταία συνάντηση µε τον αρχάγγελο που 
την συντρόφευε από τα τρία της χρόνια, έγινε τρεις µέρες πριν την κοίµη-
σή Της. Τότε ο Γαβριήλ την ενηµέρωσε ότι πλέον ήρθε η ώρα, δίνοντας 
της µεγάλη χαρά αφού θα έβλεπε ξανά το παιδί Της. Η παράδοση αναφέ-
ρει ότι την τρίτη ήµερα από την εµφάνιση του αγγέλου, λίγο πριν κοιµη-
θεί η Θεοτόκος, οι Απόστολοι δεν ήταν όλοι στα Ιεροσόλυµα, αλλά σε 
µακρινούς τόπους όπου κήρυτταν το Ευαγγέλιο. Τότε, ξαφνικά νεφέλη 
τους άρπαξε και τους έφερε όλους µπροστά στο κρεβάτι, όπου ήταν 
ξαπλωµένη η Θεοτόκος και περίµενε την κοίµηση Της. Μαζί δε µε 
τους Αποστόλους ήλθε και ο ∆ιονύσιος Αρεοπαγίτης, ο Άγιος Ιερό-
θεος ο διδάσκαλος του ∆ιονυσίου, ο Απόστολος Τιµόθεος, και άλλοι.

µνήµα της στη Γεθσηµανή. Ο µοναδικός που δεν ήταν παρών στο 
γεγονός ήταν ο Απόστολος Θωµάς. Λέει η παράδοση πως όταν η νεφέ-

λη, το σύννεφο δηλαδή, µετέφερε τον Θωµά στη Γεθσηµανή συνάντησε την 
Θεοτόκο την στιγµή της ανόδου Της στον ουρανό. Εκείνη του χάρισε την 
ζώνη Της για να µπορεί να αποδείξει την συνάντησή τους. Όταν ο Θωµάς 
πήγε και εξιστόρησε το γεγονός στους υπόλοιπους Αποστόλους, άνοιξαν 
τον τάφο και είδαν πως το σώµα έλειπε. Η Παναγία όταν µπήκε στο Ναό 
ήταν τριών ετών. Έµεινε στο ιερό δώδεκα χρόνια. Τρείς µήνες αφού βγήκε 

από το ιερό µέχρι τον Ευαγγελισµό και εννέα µήνες κυοφορία, δεκαέξι ετών 
γεννά τον Χριστό. Έζησε µε τον Χριστό τριάντα δύο χρόνους, άρα 48 ετών ζει την 

Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψή Του. Έζησε µετά απ’ την Πεντηκοστή άλλα 
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Το µαντήλι, ανάλογα µε τη χρήση, το ύφασµα, το µέγεθος, το 
χρώµα, τα κεντίδια και τα πλουµίδια, ακόµη και την περιοχή, 

έχει πολλά ονόµατα.
Το µαντήλι του χεριού, το λεγόµενο ρινόµακτρο, άσπρο συ-

νήθως για τους άνδρες και µεγαλύτερο, ενώ για τις γυναίκες είναι 
κεντηµένο, χρωµατιστό και µικρότερο.

Η ιστορία του µαντηλιού είναι πολύ παλιά. Κατ’ άλλους, ξεκί-
νησε από την Περσία. Φυσικά, σήµερα, τα µαντήλια, τουλάχιστον 
της µύτης, έχουν αντικατασταθεί από τα χαρτοµάντιλα, όπως και 
οι πετσέτες του φαγητού από τις χαρτοπετσέτες. Μέχρι και τα 
µέσα του περασµένου αιώνα, του 20ού, πολλά µαντήλια ήταν έργα 
τέχνης σπουδαία, όπως στο διήγηµα του Γρηγορίου Ξενόπουλου 
«Το ζακυνθινό µαντήλι», εµπνευσµένο από µια λαϊκή ρίµα του νη-
σιού του. Εκτός από το µονόγραµµα, που κεντούσαν οι κοπέλες, 
τα ρινόµακτρα ήταν στολισµένα µε δαντέλες και πολύχρωµα κεντίδια και ήταν 
από πολύ λεπτά υφάσµατα, όπως βατίστα, τούλι, µετάξι..

Φυσικά, στην προίκα τους, ετοίµαζαν δωδεκάδες µαντήλια, γιατί έπρεπε να 
προσφέρουν δώρα και στους συγγενείς του γαµπρού.

Τα µαντήλια που είχαν και έχουν ξεχωριστή θέση, ήταν τα µαντήλια της κε-
φαλής. Οι µαντήλες, τα λουσσοµάντηλα, όπως τα λέει ο λαός, ακόµα και του λαι-
µού, τα περίφηµα φουλάρια, οι γυναίκες δεν έπαψαν ποτέ να τα χρησιµοποιούν.

Οι γυναίκες του χωριού µας, µε τα µαντήλια του κεφαλιού είχαν µεγάλη σχέ-
ση. Όλες, νέες και ηλικιωµένες, φορούσαν µαντήλες. Οι νέες κάλυπταν το κεφά-
λι µε τις περίφηµες λευκές βαµβακέλες, οι οποίες ήταν αναπόσπαστο µέρος της 
καθηµερινής τους φορεσιάς στις αγροτικές δουλειές, δεµένες µε το «κοϊρούκι». 
Συνήθως οι παντρεµένες φορούσαν τις καφέ µαντήλες, τις λεγόµενες σκέπες, οι 
δε πενθούσες, νέες και ηλικιωµένες, φορούσαν µαύρες µαντήλες και, φυσικά, οι 
χήρες δεν τις έβγαζαν ποτέ όσο ζούσαν. Είναι γνωστές οι φράσεις στο χωριό 
µας, τότε φυσικά, τις περασµένες εποχές, τότε που και στη Ναύπακτο πήγαιναν 
µε τα πόδια, µε τις οποίες έδιναν την παραγγελία: «να µου φέρεις µια βαµβακέλα», 
που, φυσικά, ήταν λευκή, ή µια σκέπη, που ήταν καφετιά, ή ένα µαύρο µαντήλι 
κι ακόµα λίγο ύφασµα ντρίλι, για αντρικό παντελόνι, ή λίγες πήχεις (τότε χρησι-
µοποιούσαν τον πήχυ και όχι το µέτρο) αλατζά ή τσίτι για γυναικεία φορέµατα 
καθηµερινής χρήσης.

Φηµισµένα µαντήλια, εκτός από τα ξενόφερτα, όπως τα βιενέζικα και των 
Ινδιών, ήταν τα παρισινά και τα καλαµατιανά. Ακόµα και το τραγούδι, λέει: «σαν 
πας στην Καλαµάτα και ’ρθεις µε το καλό, φέρε µου ένα µαντήλι, να δέσω στο λαι-
µό…». Όµως και ο αείµνηστος συµπατριώτης µας Γιάννης Γαϊτάνης, που εξέδιδε 
την εφηµερίδα «Τα Νέα της Ρούµελης», είχε και το ακόλουθο ποίηµα για το 
µαντήλι: «Βλάχα ’µ το µαντήλι σου το χρυσοκεντηµένο / το βλέπουν τα βοσκόπουλα, 
φουντώνουντα όνειρά τους / Τσελιγκοπούλα του βουνού πώς το ’χεις υφασµένο / σε 
τί αργαλειό διασίδωνες κι έκαψες την καρδιά τους …»

ΤΟ ΜΑΝΤΗΛΙ 
Σε µερικά µέρη της χώρας µας στόλιζαν µε µαντήλια φανταχτε-

ρά τ’ άλογα που χρησιµοποιούσαν η νύφη κι ο γαµπρός την ηµέρα 
του γάµου τους.

Τα χρυσοκεντηµένα «φακιόλια» µε τις πούλιες, τις χάντρες και 
τα φλουριά, αληθινά ή ψεύτικα, αποτελούσαν απαραίτητο συµπλή-
ρωµα στις ελληνικές φορεσιές. Σε πολλά µέρη της Μικρασίας µε 
µαντήλια σκέπαζαν το «σινί» (ταψί) µε τα γλυκά. Αυτά τα µαντήλια 
ήταν µεγαλύτερα, λεπτοΰφαντα και µε χρυσοκλωστή ή ασηµοκλω-
στή κεντηµένα.

Το µαντήλι, πέρα από την πρακτική του χρήση, είναι συνυφα-
σµένο και µε διάφορες εκδηλώσεις χαράς, ακόµα και συµφωνίες 
εµπορικών συναλλαγών ή αρραβώνων, τα λεγόµενα «µαντηλώµατα», 
ενώ έχουν συνδεθεί άρρηκτα και µε τον ανθρώπινο πόνο. Το µα-
ντήλι γίνεται, όπως αναφέρθηκε, σύµβολο πένθους σε θάνατο προ-

σφιλών προσώπων και οι γυναίκες φορούν τα λεγόµενα µαύρα κρέπια και κρα-
τούν χειροµάντηλα µε µαύρη µπορντούρα. Στο χωρισµό, όταν φεύγουν δικοί µας 
άνθρωποι για τα ξένα, τους αποχαιρετούµε κουνώντας ένα µαντήλι. Η λαϊκή µας 
µούσα ποτέ δεν έπαψε να υµνεί το µαντήλι, όπως: «…περίµενα να ’ρθει ο καλός 
µου από την ξενητειά και ’κείνος µου ’στειλε µαντήλι χρυσοµάντηλο…». Αλλού πάλι, 
τραγουδάει για τη νύφη, που σέρνει το χορό κρατώντας ένα άσπρο ή πολύχρω-
µο φανταχτερό µαντήλι και, ακόµα: «Άσπρη είσαι και άσπρη φαίνεσαι και άσπρη είναι 
η φορεσιά σου κι άσπρο µαντήλι (πέπλο) έδεσες τριγύρω στα µαλλιά σου…».

Από την αρχαιότητα το µαντήλι παρουσιάζεται στον ελληνικό χώρο µε 
τ’ αραχνοΰφαντα πέπλα της Αθηνάς. Ακόµα και στα παραµύθια, οι νεράϊδες πα-
ρουσιάζονται µε λευκά και πολύχρωµα πέπλα, που τα ’πλεκαν στα µαρµαρένια 
αλώνια από τις βρυσοµάνες και όταν κάποιος πρόφταινε ν’ αρπάξει το πέπλο, 
δεν µπορούσε η νεράϊδα να φύγει (µαγνάδι).

Επίσης, η λαϊκή µας µούσα εξυµνεί το κεντηµένο µαντήλι, το µοσχοµυρισµέ-
νο και µε µοσχοσάπουνο πλυµένο, το πολύχρωµο, το χρυσοκεντηµένο, ακόµα 
και το «αρπαγµένο» µαντήλι από της νιας, της όµορφης κοπελιάς το κεφάλι.

Σ’ ορισµένες περιοχές της χώρας µας και οι άνδρες έβαζαν και βάζουν πάνι-
νες µαντήλες γύρω από τη σκούφια. Ακόµα και τα κασκόλ, µεταξωτά ή µάλλινα, 
που φορούν οι άνδρες, είναι ένα είδος µαντηλιού.

Η χρήση των µαντηλιών έπαιξε και παίζει ρόλο, ανάλογα και µε τις κλιµατο-
λογικές συνθήκες κάθε τόπου.

Φυσικά το µαντήλι στην ελληνική λαογραφία είναι ανεξάντλητο.
Για τις γυναίκες, όµως, του χωριού µας, των περασµένων εποχών, τότε που 

οι αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες απασχολούσαν τους κατοίκους, το 
µαντήλι του κεφαλιού ήταν απαραίτητο και, µάλιστα, στις δουλειές του καλο-
καιριού.

Καλό καλοκαίρι!
Βασιλική Σαλούρου-Τροβά

Φέτος δεν ήταν πολύς ο κόσμος που ήλθε στο χωριό μας για να γιορτάσει 
τις άγιες ημέρες του Πάσχα, λόγω του COVID-19. Ευχόμαστε να είμαστε 
όλοι καλά, και του χρόνου το πανέμορφο χωριό μας να μας υποδεχθεί 

όλους, απελευθερωμένους από τη μάστιγα της εποχής, να γιορτάσουμε 
την Ανάσταση του Χριστού μας, και οι γειτονιές μας να ζωντανέψουν ξανά 
από κόσμο.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑ
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Αλήθεια, τι σχέση έχει το περιβάλλον-φύση και ο πο-
λιτισµός, µε την επίδραση του ανθρώπου επί αυτών; 

Προτού δώσω την απάντηση, θα ήθελα να αναφερθώ 
στους ορισµούς τι είναι Περιβάλλον – Φύση και τι Πολι-
τισµός. Περιβάλλον – Φύση είναι: Όλος ο κόσµος, γήινος 
και ουράνιος, µαζί µε όλα τα άψυχα και έµψυχα και τους 
φυσικούς νόµους που τον διέπουν. Και που µέσα σ’ αυτό 
ζει και κινείται ο άνθρωπος. Πολιτισµός είναι: Το σύνολο 
των προσπαθειών, ενεργειών και δραστηριοτήτων των αν-
θρώπων να πραγµατοποιήσουν τους σκοπούς της ζωής 
τους, όποιοι κι αν είναι, ψυχοπνευµατικής, κοινωνικής ή 
υλικής υφής, µέσα σε ορισµένο φυσικό και κοινωνικό πε-
ριβάλλον, το οποίο θα διαµορφώσουν ανάλογα µε τους 
στόχους που έχουν θέσει συνειδητά για τη βελτίωση της 
ζωής τους. Και αυτή η βελτίωση απλώνεται σε όλα τα πε-
δία: στο ηθικό, το αισθητικό, το θρησκευτικό, το κοινωνικό, 
το υλικό κ.λπ. Άρα, λοιπόν, και στα δύο, περιβάλλον και 
πολιτισµός, υπάρχει ένας κοινός παράγων· ο άνθρωπος. 

Σήµερα, το περιβάλλον – φύση και ο πολιτισµός υπο-
φέρουν συγχρόνως, επειδή και οι δύο αλληλοεπηρεάζονται 
και η φθορά του ενός προκαλεί και την άµεση ή έµµεση 
φθορά του άλλου, από την επίδραση των ανθρώπων. Μια 
προσεκτική παρατήρηση των επιτελεσθέντων µεταβολών 
του περιβάλλοντος – φύση τα τελευταία εξήντα-εβδοµήντα 
χρόνια, µας κάνει να δεχτούµε αυτήν την αλληλεξάρτηση. 
Οι άνθρωποι αντλούν όλα τα στοιχεία της ζωής τους από 
το περιβάλλον – φύση. Ακόµα και την αισιοδοξία. Η γη 
και η θάλασσα µάς δίνουν τροφή. Τα δάση το οξυγόνο. Οι 
πηγές το πολύτιµο αγαθό που ονοµάζεται νερό. Ο διαυγής 
ουρανός την ηλιακή θερµική ενέργεια. 

Σ’ όλα αυτά όµως τα περιβαλλοντικά στοιχεία, ο κυρί-
αρχος αλαζόνας άνθρωπος από πλεονεξία επιφέρει ανελέ-
ητη καταστροφή και απαισιοδοξία. Οι επιπτώσεις της ανά-
πτυξης, η φθορά, η εσκεµµένη καταστροφή, απειλούν όλο 
και περισσότερο το φυσικό περιβάλλον που εκτίθεται στην 
επαφή µε τις υποδοµές, την αδόκιµη χρήση της οικιστικής 
και τουριστικής ανάπτυξης, την κάθε είδους ρύπανση (εδώ 
πρέπει να σηµειωθεί ότι σήµερα η συγκέντρωση και µόνον 
του διοξειδίου του άνθρακα είναι 60 φορές µεγαλύτερη 
από ό,τι στην προβιοµηχανική εποχή), και τις µακροχρόνι-
ες επιπτώσεις των κλιµατολογικών αλλαγών.

Σήµερα που το ανθρώπινο δυναµικό της γης ξεπερ-
νά τα επτάµισι δισεκατοµµύρια ψυχές –αριθµός πολύ µε-
γάλος–, κάθε άτοµο γίνεται πολλές φορές στη ζωή του, 
εκών-άκων, επιζήµιο στο περιβάλλον – φύση. Μπορεί από 
απροσεξία ή εσκεµµένα να κάψει δάση, να µολύνει νερά, 
να ρυπάνει. Από κακή έννοια του συµφέροντος, τα εργο-
στάσια µε τα προβλήµατα και µε τους ρύπους τους µολύ-
νουν το υπέδαφος και τον αέρα, τα κάθε είδους πλεούµενα 
µολύνουν τις θάλασσες και τις ακρογιαλιές, οι ασυνείδητοι 
µε τα απορρίµµατα «του πολιτισµού» βροµίζουν τις πό-
λεις και την ύπαιθρο. Και τέλος, µεγάλες εκτάσεις της γης 
γίνονται άγονες, από κακούς ανθρώπινους υπολογισµούς, 
επιφέροντας έτσι διατάραξη της φυσικής αρµονίας.

Οι επιστήµονες προσπαθώντας να καλυτερεύσουν και 
να απλουστεύσουν τη ζωή των ανθρώπων καταφεύγουν 
σε διάφορες ανακαλύψεις (διάσπαση του ατόµου, ακτίνες 
λέιζερ κ.λπ.). Αν οι ανακαλύψεις αυτές χρησιµοποιηθούν 
κατάλληλα και ειρηνικά, έχει καλώς. Αν όµως ξεφεύγουν 
του ειρηνικού σκοπού τους τότε γίνονται στα χέρια των 
παρανοϊκών και των άπληστων όπλο αυτοκαταστροφής 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

της ανθρωπότητας. Και τότε όλοι έχουµε συµµετοχή στον 
επικείµενο όλεθρο. 

Άρα, έχουµε χρέος όλοι, επιστήµονες και απλοί πολί-
τες, να ελέγχουµε τις ανακαλύψεις αυτές, ώστε να προλαµ-
βάνουµε και τις απότοµες καταστροφές (ατοµικές βόµβες, 
πυρηνικά εργοστάσια κ.λπ.) και τις προοδευτικές (φυτο-
φάρµακα, τοξικά, βιοµηχανικά απόβλητα, πυρκαγιές και 
άλλα), που είναι εξ ίσου µεγάλες και καταστροφικές.

Οι ανακαλύψεις που έγιναν στα τελευταία εβδοµήντα-
ογδόντα χρόνια είναι περισσότερες και πλέον σηµαντικές 
από τις ανακαλύψεις που έγιναν µέσα στα προηγούµενα 
πέντε χιλιάδες χρόνια. Γιατί τότε ο άνθρωπος ζούσε στο 
περιβάλλον – φύση χωρίς να το ενοχλεί. Οι µεγάλες ζηµιές 
του περιβάλλοντος άρχισαν να γίνονται αισθητές από το 
1920. Αν οι µεγάλες ή οι µικρές παρεµβάσεις, που έγιναν 
και γίνονται από τον άνθρωπο κάθε ηµέρα στον πλανήτη, 
µπορούσαν να γίνουν όλες γνωστές και πολλαπλασιαζό-
ντουσαν (υποθετικά) επί εκατό εκατοµµύρια και ο αριθµός 
αυτός πολλαπλασιαστεί επί τριακόσιες εξήντα ηµέρες, και 
το γινόµενο αυτό επί 70 έτη, τότε θα παρουσιαζόταν ένας 
εξωφρενικά αστρονοµικός αριθµός ζηµιών που έχει επιφέ-
ρει µεγάλη καταστροφή στο οικοσύστηµα της γης. Με πολ-
λή λύπη εξακριβώθηκε αυτή η δραµατική αλήθεια, λες και 
η ανθρωπότητα έχει να κάνει µ’ έναν άσπονδο εξωγήινο 
εχθρό, ενώ το περιβάλλον που ζούµε και κινούµεθα, όπως 
είπαµε, δεν είναι άλλο παρά η ίδια η ζωή µας. 

Βέβαια, οι ζηµίες αυτές, που γρήγορα συσσωρεύτηκαν 
όλα αυτά τα χρόνια, και δεν είναι µία αµελητέα ποσότητα, 
επέφεραν την επιτακτική ανάγκη να χτυπήσει το περιβάλ-
λον – φύση πρόωρα το καµπανάκι του κινδύνου του. Και 
επειδή το καµπανάκι χτύπησε, ας προσθέσουµε κι εµείς 
την ισχνή φωνή µας για την προστασία του στο σύνθηµα 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

∆εν υπάρχει δικαιολογία να µην παίρνουµε το ζωο-
σωτήριο αυτό σύνθηµα σαν προσωπική µας υπόθεση και 
να µην χρονοτριβούµε ώστε να είναι πλέον αργά για να 
παρέµβουµε. Ενθυµούµενοι άλλωστε και το απόφθεγµα 
«Αντιλαµβανόµαστε την αξία ενός πράγµατος µόνον όταν 
το χάσουµε». Σήµερα µε την πλήρη αστικοποίηση πόλεων 
και υπαίθρου και τις συνταρακτικές τεχνικές και επιστη-
µονικές επιτυχίες και προόδους, ο σύγχρονος άνθρωπος 
ζώντας σε µία ανερµάτιστη κοινωνία οπού µέσα της ει-
σχώρησε ο καιροσκοπισµός, η αλλοτρίωση, η βία και η 
εγκληµατικότητα, άγνωστος µέσα σε αγνώστους, δεν απο-
λαµβάνει πλέον τη χαρά της ζωής παρά µόνο σκοτούρες, 
άγχη και αγωνίες.

Η τεχνική και µηχανική ανάπτυξη, η αστικοποίηση, η 

ανταγωνιστική κοινωνία, ο καταναλωτισµός και, πάνω απ’ 
όλα, η αποµάκρυνσή του από το φυσικό του περιβάλλον 
και από τον φυσικό τρόπο ζωής του, επηρέασαν τον χαρα-
κτήρα του, ώστε να χάσει την ιδιαιτέρα του προσωπικότητα 
και να γίνει απόκοσµος. Αναζητώντας την ευηµερία του 
στο κυνήγι των υλικών αγαθών. Θεωρώντας ξεπερασµέ-
νες όλες τις ηθικές αξίες που, αν µερικοί επιµένουν να 
τις υπερασπίζονται θεωρούνται ονειροπόλοι, και αντιµε-
τωπίζονται ως εξωπραγµατικοί, καθώς όλα πωλούνται και 
όλα αγοράζονται, µε αποτέλεσµα ο σύγχρονος άνθρωπος 
να αποµακρύνεται από τον πλησίον του και δυστυχώς και 
από τον ίδιο του τον εαυτό. Μέρα µε τη µέρα, χρόνο µε 
τον χρόνο, ο σηµερινός άνθρωπος γεµίζοντας φροντίδες, 
γίνεται πιο αγχώδης και νευρικός, αγανακτισµένος, δυ-
σπνοϊκός, αµίλητος και αγέλαστος, τόσο που κάπου κάπου 
ν’ αναπολεί, αλλά χωρίς να µπορεί να επαναφέρει, τους 
παλιούς καλούς καιρούς, τους παλιούς χαµένους παραδεί-
σους του λαϊκού πολιτισµού, που οι άνθρωποι τότε, παρό-
λες τις αντιξοότητες και τις στερήσεις, είχαν την αµεριµνη-
σία χωρίς το σηµερινό άγχος του καταναλωτισµού και της 
ανταγωνιστικότητας.

Τα δάση, οι πολύχρωµοι κάµποι, οι δαντελένιες ακρο-
γιαλιές, το κελάρυσµα του νερού στα ρυάκια, το κελάη-
δηµα των πουλιών κ.ά. δεν είναι είδη πρώτης ανάγκης 
(τροφή ή κατοικία). Είναι όµως στην πραγµατικότητα είδη 
πρωτίστης ανάγκης, γιατί αυτά µας δίνουν το ερέθισµα για 
την καλή λειτουργικότητα του οργανισµού µας, την πνευ-
µατική µας ανάταση και την ισόρροπη οικολογική τάξη 
στον Πλανήτη Γη. Οι πρόγονοί µας που ήξεραν καλά ότι 
η ψυχική καλλιέργεια και ανάταση του ανθρώπινου νου 
είχαν βοηθό τη φύση, αναγνωρίζοντας ότι ο κόσµος είναι 
«Σύστηµα εξ ουρανού και γης και των εν τούτοις φύσεων» 
σοφά θεοποίησαν τον ορισµό αυτό και συνδέοντάς τον µε 
το «Θείο», του είχαν δώσει και έναν βαθύ συµβολισµό: 
«Τον σεβασµό του ανθρώπου προς αυτό και την απόκτη-
ση σαφούς και ενσυνείδητης γνώσεως για τη σηµασία της 
αξίας του». Αξίας που δυστυχώς χρόνο µε τον χρόνο, µέρα 
µε τη µέρα, εκπίπτει, ολοένα και περισσότερο, παιζόµενη 
στο χρηµατιστήριο των ακόρεστων κερδοφόρων σκοπιµο-
τήτων, δάση, ποτάµια, θάλασσες, λίµνες, οροπέδια, τα κα-
ταβροχθίζει µε βουλιµία ο Μολώχ του κέρδους. Ενός κέρ-
δους που δεν αποδέχεται σήµερα αυτό που δεχόντουσαν 
οι προπάτορές µας, δηλαδή αυτή τη θαυµαστή τάξη που 
υπάρχει στο Σύµπαν. Και που κατέληγαν στο συµπέρασµα 
«κατά τον δόντα λόγον» να είναι και η συµπεριφορά του 
ανθρώπου προς τα έµψυχα όντα αφού έτσι έχουν τα πράγ-
µατα. ∆ηλαδή, να βρίσκονται σε αρµονία µε την παγκό-
σµια τάξη. Γιατί αν επέλθει καταστροφή σε ένα κοµµάτι του 
περιβάλλοντος – φύση, δεν γίνεται µια ζηµία, αλλά δια-
πράττεται µια αδικία και αυτό γίνεται αιτία να διαταραχθεί 
η φυσική αρµονία. 

Είναι να θαυµάζει κανείς πως µε πόση ευαισθησία 
έβλεπαν το περιβάλλον – φύση και γενικότερα την όλη 
οικολογία οι αρχαίοι Έλληνες, χωρίς να αντιµετωπίζουν 
οξύτατο πρόβληµα όµως εµείς σήµερα. Γιατί από νωρίς 
είχαν ασχοληθεί µ’ αυτό και µε τρόπο πολύ ορθό. Έδωσαν 
δηλαδή την προτεραιότητα στο «κατ’ αρετή ζην» όπως και 
στις έννοιες του µέτρου, του ρυθµού, της αρµονίας και της 
λιτότητας. Έννοιες που σήµερα η ανθρωπότητα δεν ακο-
λουθεί και «κατά κακία ζην».

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝ. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ

Κορίτσι µας καλό ταξίδι στην όµορφη και γε-
µάτη αγάπη και εµπειρίες ψυχή σου. Πάντα 

έλεγες “Το σώµα δε µε νοιάζει τι θα απογίνει αν 
δεν είµαι εδώ” και ίσως να ’χες δίκιο... την ψυχή 
σου όµως την εµπλούτισες µε αξίες και ήθος που 
δύσκολα συναντά κανείς.

Υπήρξες το στήριγµά µας, πρωτοπόρα, δυ-
ναµική µε όνειρα, µια αστείρευτη πηγή  ενέργειας 
και έµπνευσης! 

Θυµόµαστε τους χορούς, τα ταξίδια, τα αστεία 
που κάναµε... 

Πάντα µπροστά και πάντα µε µια διάθεση να µάθεις 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
όσα περισσότερα γίνεται και να είσαι ένα βήµα πιο 
µπροστά από την εποχή, που ζούµε.

∆ε θα ξεχάσω που σε έπαιρνα από τα µαθή-
µατα για e-shop και µου έλεγες “Αχ, να ’µουν 
δέκα χρόνια νεότερη, θα άνοιγα και ένα!”... Αρκε-
τές φορές ένιωθα ότι δε σε προλαβαίνω...

Θα σε θυµόµαστε ως ένα ανήσυχο και ταξιδιά-
ρικο πνεύµα. Τιµή µας που ήσουν στη ζωή µας και 
µας γαλούχησες µε αξίες και ιδανικά. Έφυγες µα-
χήτρια, δε περιµέναµε κάτι διαφορετικό.

Η γοητευµένη Οικογένεια σου
Άρης - Σοφία - Έλενα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο Άρης Σούγελας προσέφερε ένα χρημα-
τικό ποσόν στον Σύλλογο Τερψιθεατών, στη 
μνήμη της αγαπημένης του συζύγου Αικατε-
ρίνης Νικ. Αρβανίτη.
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VIRGIN, EVERYTHING JOY
By Father Nektarios

Among the holy relics of the Holy Monastery of Stro-
fades and Agios Dionysios, in Zakynthos, is the miracu-
lous icon of the Most Holy Theotokos “I Panto Chara”. 
Tradition states that Empress Irene Laskarina, passing by 
Zakynthos with her fleet, stopped on the island of Stro-
fades and prayed to the Virgin to heal her sister.  The Vir-
gin Mary performed her miracle and the empress on the 
return journey passed through the island, announced 
the miracle to the monks and promised to help them 
in whatever they wanted.  They asked her to build the 
Monastery in the form of a fortress, to protect them from 
pirate raids.  Irene fulfilled the pious wish of the monks, 
who thanked the Virgin Mary and wanting to express the 
joy she gave them, called her “The Joy of All”.

But how was the Virgin Mary born?  What was her life 
like?  Why was Her body never found?  How old was she?  
These are just some of the goal setting shareware that 
you can use.

She was the only daughter of Anna and Joachim, who 
miraculously, at an advanced age, gave birth to her and 
gave her the name Mariam, which means queen, lady and 
hope.  When she was three years old, her parents took 
her to the Temple, where she lived for 12 years.  When 
she was 15, the priests handed her over for protection to 
an elderly man, Joseph, who was a widow and father of 
three, as her parents had already passed away.

In Nazareth, where she lived, the Archangel Gabriel 
visited her and said: “Hail, rejoicing, the Lord is with you.”  
Then she learned what her mission was, which she gladly 
accepted.  A few months later, Jesus was born in Beth-
lehem.  The Virgin Mary was always near Him, until the 
moments of the Crucifixion, the Resurrection and the As-
cension.  From the book of Acts we know that the Virgin 
Mary remained with Him until the Pentecost.

Shortly before Her sleep, the following miracle hap-
pened.  The Apostles were not all in Jerusalem.  Then, 
suddenly, a cloud grabbed them and brought them all to 
the bed, where the Virgin was lying.  When she fell asleep, 
with psalms and hymns, they placed Gethsemane in her 
memory.  The only one who was not present was the 
Apostle Thomas, who left three days later.  The Apostles 
for his sake opened the tomb and saw that the body was 
missing.  Her holy body had been transferred from earth 
to Heaven.

The Virgin Mary was three years old when she entered 
the Temple.  She stayed in the sanctuary for twelve years.  
Three months after she left the sanctuary until the An-
nunciation and nine months pregnant, she gives birth to 
Christ at the age of sixteen.  She lived with Christ for thir-
ty-two years, so 48 years he lives His Crucifixion, Resur-
rection and Ascension.  He lived for another eleven years 
after Pentecost and died in Gethsemane at the age of 59.

SUMMER FOOD POISONING
By Dr. Cissie Kozoni

The fashion of tropical travel, and the overcrowding 
in resorts contributes to the poor quality of food on of-
fer.  Frequent air travel with catered food is a significant 
health risk that may not normally be life-threatening, but 
it certainly spoils  some precious vacation days.

The term food poisoning is very often used.
Food poisoning is a syndrome characterized by diar-

rhea, anorexia, nausea, vomiting and fever.  These symp-
toms start abruptly and are accompanied by abdominal 
pain.  The patient usually recovers, even without treat-
ment within one to three days.

CAUSES OF FOOD POISONING
There are indeed many germs, microbial toxins and 

viruses that grow in food and cause food poisoning.  The 
heat of summer is an ideal condition for their rapid mul-
tiplication.

The microorganisms that are guilty of summer food 
poisoning are salmonella, coliforms, sigella, staphyloco-
cus, vibrio parahaemolyticus, bacillus cereus, etc.  Also, 

parasites such as lamblias and cryptospores, as well as 
rotaviruses, can be causes of gastroenteritis.

In countries with poor sanitation, water can be a 
source of contamination.  Diarrhea is mainly caused by 
fresh vegetables and fruits, seafood, dairy products and 
ice cream. 

“TRAVELERS ‘DIARRHEA”
The most common acute gastroenteritis occurs in 

travelers that visit tropical and subtropical countries and 
other regions.  It occurs in individuals or in the form of a 
small epidemic.  It is a mild disease but the fact should 
not be ignored that due to spoilage of poorly preserved 
food, it occurs in both Mediterranean countries and in 
Greece.

Its cause is the enterotoxigenic coliform bacterium.  
Traveler’s diarrhea affects many tourists each year when 
they face a significant change in climate, social condi-
tions and level of hygiene from the corresponding condi-
tions prevailing in the place where they come from.

 
TREATMENT OF FOOD POISONING

The doctor will recommend replenishing oral fluids 
(such as water, tea, chamomile) and replenishing elec-
trolytes with light food that has enough salt.  Sometimes  
antiemetic, antipyretic, and antidiarrheal drugs are need-
ed, and a proper diet must be followed for recovery to 
occur quickly.

Antibiotics are given only on the order of the treating 
physician.

 PRECAUTIONS TO BE TAKEN BY SUMMER TRAVELERS
The main precaution is to avoid possible sources of 

infections, such as suspected dairy products, ice cream, 
seafood, fresh vegetables and fruits.  Better to consume 
bottled water in tropical and subtropical countries.  Gen-
erally travelers should pay attention to their food and 
drink in terms of cleanliness and quality.

THE HANDKERCHIEF
By Vasiliki Salourou Trova

The handkerchief, depending on the use, the fabric, 
the size, the `color, the embroidery and the plumes, even 
the area, has many names.

 The handkerchief, the so-called nasopharynx, is usu-
ally white for men and larger, while for women it is em-
broidered, colored and smaller.

 The history of the handkerchief is very old.  Accord-
ing to others, it started in Persia.  Of course, today, hand-
kerchiefs, at least on the nose, have been replaced by 
tissues, as well as food towels from paper towels.  Until 
the middle of the last century, of the 20th, many hand-
kerchiefs were great works of art, as in the short story of 
Grigorios Xenopoulos “The Zakynthian handkerchief”, in-
spired by a folk rhyme of his island.  Apart from the mon-
ogram, which the girls embroidered, the rhinoceros were 
decorated with lace and colorful embroidery and were 
made of very thin fabrics, such as cotton, tulle, silk.

Of course, in their dowry, they prepared dozens of 
handkerchiefs, because they had to offer gifts to the 
groom’s relatives.The handkerchiefs that had and have a 
special place, were the head scarves.  The handkerchiefs, 
the handkerchiefs, as the people say, even the neck, the 
famous scarves, women never stopped using them.

 The women of our village had a great relationship 
with the headscarves.  All of them, young and old, wore 
handkerchiefs.  The young women covered their heads 
with the famous white cotton, which was an integral part 
of their daily costume in agricultural work, tied with the 
“koirouki”.  Usually married women wore brown handker-
chiefs, the so-called roofs, and mourners, young and old, 
wore black handkerchiefs and, of course, widows never 
took them off while they were alive.  The phrases are 
known in our village, then of course, in the past, when 
in Nafpaktos they also went on foot, with which they 
gave the order: “bring me a cotton”, which, of course, was 
white, or one that was brown, or a black handkerchief 
and a little more cloth, for men’s trousers, or a few ffor 

orearms (then they used the forearm and not the meas-
ure), and if there was money left,  for women’s everyday 
dresses.

 Famous handkerchiefs, in addition to foreign ones, 
such as Viennese and Indian,or Parisian, were from Kal-
amata.  Even the song says: “if you go to Kalamata and 
‘come with the good, bring me a handkerchief, to tie 
around my neck…”.  However, our late compatriot Gian-
nis Gaitanis, who published the newspaper “Ta Nea tis 
Roumeli”, also had the following poem about the hand-
kerchief:  “mountain how did you weave it / on what 
loom did it spread and you burned their hearts… »

In some parts of our country, the horses used by the 
bride and groom on their wedding day were decorated 
with fancy handkerchiefs.

The gold embroidered “beans” with the sequins, the 
beads and the coins, real or fake, were a necessary com-
plement to the Greek costumes.  In many parts of Asia 
Minor they covered the “sini” (baking tray) with sweets 
with handkerchiefs.  These handkerchiefs were larger, 
finely woven and embroidered with gold or silver thread.

The handkerchief, in addition to its practical use, is in-
tertwined with various manifestations of joy, even trade 
agreements or engagements, the so-called “handker-
chiefs”, while they are inextricably linked to human pain.  
The handkerchief becomes, as mentioned, a symbol of 
mourning for the death of loved ones and women wear 
the so-called black crepes and hold handkerchiefs with a 
black border.  At the separation, when our people leave 
for strangers, we say goodbye to them by waving a hand-
kerchief.  Our popular muse never stopped praising the 
handkerchief, such as: “Or I was waiting for my good one 
to come from abroad and you burned their hearts…»

In some parts of our country, the horses used by the 
bride and groom on their wedding day were decorated 
with fancy handkerchiefs.

The gold embroidered “beans” with the sequins, the 
beads and the coins, real or fake, were a necessary com-
plement to Greek costumes.  In many parts of Asia Mi-
nor they covered the “sini” (baking tray) with sweets with 
handkerchiefs. These handkerchiefs were larger, finely 
woven and embroidered with gold or silver thread.

The handkerchief, in addition to its practical use, is in-
tertwined with various manifestations of joy, even trade 
agreements or engagements, the so-called “handker-
chiefs”, while they are inextricably linked to human pain.  
The handkerchief becomes, as mentioned, a symbol of 
mourning for the death of loved ones.  Women wear the 
so-called black crepes and hold handkerchiefs with a 
black border.  During separations, when our people leave 
for abroad, we say goodbye to them by waving a hand-
kerchief for a final farewell.  Popular muses never stopped 
clutching the handkerchief, such as: “As I was waiting for 
my good one to come from abroad. 

“and ‘he’ sent me a handkerchief a gold handker-
chief… “.  Elsewhere, he sings about the bride, who drags 
the dance holding a white or colorful fancy scarf and, 
also: “You are all in white, your costume is white and you 
tied a white scarf (veil) around your hair…”.

From antiquity the handkerchief is presented in 
Greece with the cobwebs of Athena.  Even in fairy tales, 
the fairies are presented with white and colorful veils, 
which were woven in the marble threshing floors by the 
fountains and when someone was about to grab the veil, 
the fairy could not leave (magnate).

Also, our folk muse praises the embroidered hand-
kerchief, the musk-scented and washed with musk soap, 
the colorful, the gold-embroidered, even the “snatched” 
handkerchief from the young, beautiful girl’s head.

In some parts of our country, men also put and put 
cloth handkerchiefs around the hat.  Even scarves, silk or 
wool, worn by men, are a kind of handkerchief.

The use of handkerchiefs has played and still plays a 
role, depending on the climatic conditions of each place.

Of course the handkerchief in Greek folklore is inex-
haustible.

For the women of our village, however, of the past, 
when the agricultural and livestock work kept the inhab-
itants busy, the headscarf was necessary to   stay cool 
and keep hair in place during the summer work.

Have a good summer!

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

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

2634053111, 
6979209538

ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2634024194

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

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

ΠΕΝΘΟΣ
Ο δαιµόνιος αδυνατεί να σας διασκεδάσει, διότι πενθεί µαζί σας, την απώλεια 
του αγαπηµένου µας και φανατικού αναγνώστη µου Βασιλείου Σκαλτσά.

Ο λυπηµένος δαιµόνιος ρεπόρτερ

Μο�ζ� � �ο�. 
Ένα ω	� ζ�� ��-
�ν� � ��ώ�ση. 
Γ� να �ύ, ��ε 
��η�����; 

ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖ

ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗ-
ΓΟΥΜΕΝΟ: Η φωτογραφία 
είναι από το καλοκαίρι του 1965 
µε φόντο το σπίτι του Σταύρου 
Γιαννέτσου. Από αριστερά ει-
κονίζονται: Ανδρέας Σκαλτσάς 
(καθιστός) Σπύρος Γιαννέτσος, 
Κώστας Στεργίου. Η φωτογραφία 
είναι από το αρχείο του Σπύρου 
Γιαννέτσου, τον οποίο ευχαρι-

στούµε για την ευγενική παραχώρηση της φωτογραφίας. 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ 
ΦΩΤΟ  ΦΩΤΟ  
ΚΟΥΙΖΚΟΥΙΖ

Πού, πότε, ποιοι; 
Τώρα µάλιστα! 
∆ύσκολο θέµα. 
Να δω ποιος εί-
ναι διαβασµένος!

(τ. 133)

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΚΙΝΗΣΕΣ ΝΑ ΠΑΣ;

Στις 14 Μάη έκλεισες τα 65 σου χρόνια, στις 
20 του Ιουνίου έκλεισες όλο τον βίο σου επί 

γης. Της Πεντηκοστής, Μεγάλη Γιορτή! Εσύ που 
δεν χαλούσες ποτέ χατήρι, αυτή τη φορά µάς 
στεναχώρησες. Ναι, Βασίλη, κλαίµε για την απου-
σία σου. Μας λείπει η αθώα και ευγενική παρου-
σία σου, η άδολη και αληθινή φιλία σου, αυτό το 
χαρούµενο και χαµογελαστό βλέµµα σου, ακό-
µα και η θέση σου στο ψαλτικό στασίδι. Ήσουν 
κοινωνικότατος και οι σχέσεις σου µε τους συ-
νανθρώπους ήταν απονήρευτες, χωρίς σκεπτικι-
σµούς ή υστεροβουλίες. Είχες µεγάλη καρδιά και συγχωρούσες όσους 
εκµεταλλεύτηκαν την καλοσύνη σου ή σε πίκραναν άδικα. Αδελφέ µου, 
64 χρόνια ζήσαµε κοντά ο ένας στον άλλο και ήµασταν ο καθένας η 
σκιά του άλλου. ∆υστυχώς, αυτή η λαίλαπα του κορωνοϊού κατάφερε να 
µας χωρίσει. Μόνο από την αγάπη σου προς τον Θεό δεν κατάφερε να 
σε χωρίσει. Μέχρι τελευταία στιγµή µε την ψαλτική δόξαζες τον Κύριο. 
Πιστεύω ότι και τώρα εκεί ψηλά, είσαι στον χορό των αγγέλων του Κυ-
ρίου. Αδελφέ µου, µε αυτή την αρρώστια σου δεν µπόρεσα ούτε να σε 
αποχαιρετήσω. ∆εν µπόρεσα να σου ζητήσω να µε συγχωρέσεις για τις 
πίκρες που σού ’δωσα. Στο ζητάω τώρα, αδελφέ, και να πρεσβεύεις υπέρ 
ηµών, όλων που σε αγαπήσαµε. Αχ, βρε Βασίλη, έκανες πολύ κόσµο να 
κλάψει, καλό σου ταξίδι, αδελφέ µου!  

Σπύρος Σκαλτσάς


