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Μετά από ένα δυστύχημα 
σε παιδότοπο η ΚΕΔΚΕ 

(Κεντρική Ένωση Δήμων και 
Κοινοτήτων Ελλάδος) πήρε 
απόφαση να ξηλώσει όσες 
Παιδικές Χαρές, ανά την επι-
κράτεια, δεν πληρούν κάποιες 
πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. 
Έτσι μοιραία ξηλώθηκε και η 
Παιδική Χαρά του χωριού. 

Τώρα όμως αρχίζουν τα 
προβλήματα. Για να γίνει μια 
εγκεκριμένη Π. Χαρά πρέπει να 

διατεθεί ένα αστρονομικό ποσό (με συνθετικά-αποσβεστικά τερέν κ.λπ. 
κ.λπ.). Φυσικά κανένας Δήμος, κανένας Σύλλογος και κανένας τολμηρός 
δεν μπορεί να βάλλει τώρα και για πολλά χρόνια τόσα χρήματα για Π. 
Χαρά. Δηλαδή μια γενιά τουλάχιστον καταδικάζεται να μην κουνιέται 
στην παιδική τους ηλικία. Επειδή ίσως κουνιούνται τα μυαλά κάποιων 
καρεκλοκένταυρων… Ίσως να τα κουνάμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας 
όταν μεγαλώσουν. Όταν θα 
φθάνουν 25 χρονών θα τους 
δίνουμε ένα μπιμπερό για να 
τους πάμε στην τζαμάτη Παι-
δική Χαρά. Βέβαια καλά θάναι 
αφού δουλειά πιάνουν (αν 
πιάνουν) στα 50 και σύνταξη 
θα παίρνουν στα 110! 

Ωραίος κόσμος, αγγελικά 
πλασμένος! Και τώρα κύριοι, 
που βαλθήκατε να τρελλάνετε 
ένα λαό ολόκληρο, τώρα που 
θ’ αρχίσουν να κουνιούνται τα 
παιδιά στις κερασιές με καναβίδια, τώρα λέω, δεν κινδυνεύουν; Λύθη-
κε το πρόβλημα; Το σκεπτικό σας είναι λάθος. Διότι με το ίδιο σκεπτικό 
αν πέσει ένα παιδάκι στο δρόμο (που είναι δημόσιος) και χτυπήσει, θα 
φταίει ο Δήμος που δεν έβαλε τερέν. Εν τέλει μήπως κάποιοι πουλάνε 
τρέλλα με τερέν; (για να αποσβαίνεται κάπως η οξύτητά της). 

Έννοια σας όμως, βρήκαμε τη λύση. Να σφαγιαστούν τα παιδάκια 
όλα πάραυτα. Ναι κύριοι, γίνεστε Ηρώδης! Αλλά ό,τι και να κάνετε θα 
γεννηθεί ο Χριστός και θα πάρει το φραγγέλιο για να καθαρίσει τον 
χώρο από τα ζιζάνια! Αμήν, χρονιάρες μέρες!

 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
( Ο.ΣΥ.Ν. ) Αρ. πρωτ. 23                                                                       Αθήνα, 5/12/2015

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

Προς: κ. Δήμαρχο Ναυπακτίας
Κοιν: Δ.Σ. Συλλόγων – Μελών της Ο.ΣΥ.Ν. 

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Πληροφορηθήκαμε από μέλη μας ότι ο Δήμος Ναυπακτίας προβαίνει σε απο-

ξήλωση των παιδικών χαρών στις τοπικές κοινότητες καθώς δεν πληρούν τις προ-
διαγραφές που ορίζει η νομοθεσία.

Κατανοούμε την ευθύνη που φέρει ο Δήμος, ωστόσο οφείλουμε να τονίσουμε 
ότι πρόκειται για ένα θέμα που έχει και κοινωνικές συνέπειες καθώς τα χωριά μας 
πλέον στερούνται τις ελάχιστες υποδομές που διαθέτουν για τα παιδιά. 

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πολλές παιδικές χαρές, ιδίως στις 
ορεινές δημοτικές ενότητες, είχαν κατασκευαστεί με δαπάνη των πολιτιστικών 
συλλόγων.

Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, θα επιθυμούσαμε να λάβουμε επίσημη 
ενημέρωση για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεσθε να προβείτε προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, το οποίο θα είναι ιδιαίτερα έντονο τους καλοκαιρι-
νούς μήνες που αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών που έρχονται στα χωριά μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία και οποιαδήποτε συνδρομή προκει-
μένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει ανακύψει.

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

                                   Ο Πρόεδρος                             Η Γραμματέας
                               Τσώτας Ιωάννης                             Πια Ιωάννα

Πότε θα την ξαναδούμε;

ΜΗΠΩΣ ΠΗΓΑΜΕ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΑΚΡΟ;

Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η συνεστίαση του Συλλόγου θα γίνει την 
 Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016,  

στο Μουσικό Μεζεδοπωλείο  
«Το Μυστικό»,  Αμισσού & Ανδρέα 

Λεντάκη Υμηττός Τηλ. 210 76 29 905. Το 
γνωστό τραγούδι του Χατζιδάκι μιλάει για 
κάποιο μυστικό που υπάρχει στον Υμηττό. 
Ελάτε λοιπόν «Άπαντες» να ανακαλύψουμε 

στο «Μυστικό» ποιο είναι το …μυστικό!  

Η κοπή της πίτας 
του Συλλόγου 
Τερψιθεατών 

για το νέο έτος 
2016, 

θα γίνει την 
Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016, 

ώρα 10.00, 
στα γραφεία του Συλλόγου, 

Γλάδστωνος 10, 4ος όροφος, 
Αθήνα. 

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

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

2 0 1 6

Το ξήλωμα των παιδικών μας αναμνήσεων

Φ Θ Ι Ν Ο Π Ω Ρ Ο
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
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➢ ΓΑΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΓΙΑΓΙΑ: 1880-1967
ΕΝΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Εκδότης - Διευθυντής - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Τερψιθεατών Ναυπακτίας

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

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: terpsith@otenet.gr 

Εκδοτική Παραγωγή:                           Τηλ.: 210-34.76.090

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΕ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡ. 155/296151-20

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

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

Η Συντακτική Επιτροπή

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  Μ Ε  Τ Ο  Δ . Σ .  Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟ  ΑΠΟ ΤΙΣ 18:00 - 21:00 ΕΚΤΟΣ  ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ

ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX  210 3822513 - E-mail:  terpsith@otenet.gr

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ ................................................ 2109969542 ................................................... 6973049067
2. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ .................................................          -        .................................................... 6977776230
3. ΓΚΟΛΙΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ........................................................2110114147 ................................................... 6974048592
4. ΔΡΑΚΑΚΗ  Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ................................................. 2106915819 ....................................................6977611543
5. ΚΟΛΟΒΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ .................................................... 2109963981 ................................................... 6972052223
6. ΜΠΑΚΑΛΗΣ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ............................................. 2107773238 ................................................... 6946497614
7. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ .............................................. 2109516297 ................................................... 6932648485
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Στη θύμησή μου κατοικείς, Εσύ γιαγιά- κυρούλα,
Στυλιώτισσα, αρχόντισσα, και στόνομα Χρυσούλα!
Σε μελετάει τ’ αχείλι μου, μνημόσυνο σου κάνει,
μικρό τ’ αγιοκέρι μου, για Σένανε δεν φτάνει.
Γιαγιά μου με τη σκέπη σου, και με τα σκούρα ρούχα
στο σπίτι σου ερχόμουνα, αδυναμία σούχα!
Μούδινες τα καλούδια σου, φροντίδα και στοργή,
τη μπαμπανάτσα τη ζεστή, τις μούρες, το τυρί!
Τα καλαμπόκια τα ψητά, στ’ αμπέλι στα Βαρκά
βρέχαμε παξιμάδια σου στα δροσερά νερά!
Με γέμιζες μ’ αισθήματα, γλύκαινες την καρδιά,
με λουκουμάκι, βύσσινο, μού έδινες χαρά!
Σ’ όλο τον κόσμο πρόσχαρη, σκόρπιζες ανθρωπιά,
τοιμόγεννες να ξεγεννάς, να βγουν γερά παιδιά,
στη βάπτισή τους πάλι εσύ, για όλα εκεί βοηθούσες
τ’ αρσενικά λαχτάριζες, γι’ αυτό και μ’ αγαπούσες!
Να λες τα παλιοθήλυκα, δεν πρέπει να γεννιούνται,
βάσανα, πίκρες θάχουνε, κι’ όλο θα τυραννιούνται.
Μοίρα κακιά τσαλάκωσε, τις τρείς καλές σου κόρες,
ταλαίπωρες, δε γέρασαν, δεν άντεξαν τις μπόρες.
Στο Σάλωνα η συμφορά την πρώτη ξεματώνει,
νέα, αφήνει ορφανά, εκεί για πάντα μόνη.
Θεός, ευλόγησε το γιό, γερό με λεβεντιά!
Ψυχούλα που σε φρόντισε, μέχρι τα γηρατειά!
Για βασκαμό, ξεμάτιασμα, τρέχαν στην αφεντιά σου
μυστήριο, τα λόγια σου, το λάδι κι θωριά σου!
Πρώτη στο θέρο, στις ελιές, στ’ αμπέλι να τρυγίσεις
με τ’ αεράκι τ’ αλαφρό, στ’ αλώνι να λιχνίσεις!
Σαν κεραμίδια κόλλαγες, φύλλα πάνω στη γλήνα,
στο πατητήρι να δεχτούν, τα σπάρτα τα σταφύλια.
Δύσκολα, άθλια στερνά, εκεί στο καμαράκι.
με το χειμώνα παγερό, ζεστό καλοκαιράκι.
Πατήσια γίνατε κλουβί, με όλιο νεράκι,
Μ’ αγκυλωμένα γόνατα, στην άκρη στο κρεβάτι.
ανήμπορη, ακίνητη και σ’ εύρισκα μονάχη.
Το λέω ακόμα πως πονώ, και δεν το νταγιαντώ
πολλές φορές ναρχόμουνα, να σ’ έβλεπα λιγάκι,
τίλιο, κοκόσιες νάφερνα και κουτσουπιάς κλαδάκι.
Φλεβάρη απαλλάχτηκες, κι εγώ στη Ναυπακτία
για τη Μηλιά οι συγγενείς σε πάνε συνοδεία,
σε ξενυχτούν στο σπίτι σου, το τζάκι τους ζεσταίνει
από τα Ρόγκια ξύλα σου, στην πλάτη φορτωμένη.
Πουρνάρες κει στις Εκκλησιές, παππούς σε περιμένει…
Γιαγιά μου σβέλτη, ανάλαφρη, σε έβλεπα παιδάκι
πέταξε τ’ άγια χώματα, σαν ίσκιος, αεράκι
στο πάνω κόσμο γρήγορα, τρέξε σαν ελαφίνα,
για να χαρείς, ό,τ’ έχασες στη σκλάβα την Αθήνα.
Πρόφθασε όλα π’ αγαπάς, τα είχες για καλά,
φτάσε ως τον Αϊ Θόδωρο, για γάργαρα νερά.
Πάρε απ’ τα ίτσια ευωδιά, από το ντούσκο χνώτο!
Κ’ ετούτο πεζοτράγουδο, και στο παππούλη δώστο.
Στο Κούκο τίλιο μάζευες, κι αλλού τα χαμομήλια.
Λύχνο στο σπίτι δεν θα βρεις, άναψε τα καντήλια
Μόνο στ’ αμπέλι να μην πας, και μου ψυχοπονέσεις
χωράφι χέρσο έγινε, γιαγιά μου δε θ’ αντέξεις. 
κλαίω το βυσσινόκηπο, τα ήμερα κλαριά,
όπως και συ τη γίδα σου που έκλεψαν παλιά.
Κρατάω το τσουκάλι σου, που έπινες κρασί
και μια φωτογραφία σου, που είμαστε μαζί
μες στη κορνίζα κι’ ο παππούς στο τοίχο κρεμαστή…
Σπίτι χωριού αγνάντευε, τη γέρικη σκαμνιά,
λογάκια, χαιρετίσματα, να φέρνουν τα πουλιά… 

Ναύπακτος 1997- Χ. Τσόκας

Η Τερψιθιώτικη ομογέ-

νεια μεγάλωσε κατά 1 

μέλος. Ο George Golias  

του Αθανασίου και η 

Irene Tsororos  παντρεύ-

τηκαν την 25η Οκτωβρίου 

2015 στον Ελληνορθόδο-

ξο Ναό Holy Cross του 

Brooklyn  στο N. York. 

Ευχόμαστε να ζήσουν και 

καλούς απογόνους!
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ΗΣιδηροπενική Αναιμία αποτελεί τη συχνότερη 
μορφή αναιμίας που συναντάται στην κλινική 

πράξη. Συμβαίνει σε όλες τις ηλικίες, αλλά πλήττει συ-
χνότερα τον γυναικείο πληθυσμό, διότι οι περισσό-
τερες γυναίκες σε κάποια φάση της αναπαραγωγικής 
ηλικίας τους την εμφανίζουν.

Η Σιδηροπενική Αναιμία σε ορισμένες περιοχές 
του πλανήτη με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπε-
δο εξελίσσεται σε μεγάλο πρόβλημα δημόσιας υγεί-
ας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι 
άνω των 500 εκατομμυρίων ατόμων πάσχουν από 
Σιδηροπενική Αναιμία, εκ των οποίων το μεγαλύτερο 
ποσοστό απαντά στην Ασία και Αφρική. Τα περισσό-
τερα άτομα είναι γυναίκες 20-50 ετών και παιδιά.

Η Σιδηροπενική Αναιμία αποτελεί μία συμπτωμα-
τική κατάσταση που είναι πάντοτε δευτερογενής κά-
ποιου αιτιολογικού παράγοντα.

Ο Σίδηρος είναι ένα απαραίτητο και σημαντικό 
στοιχείο του ανθρώπινου οργανισμού διότι συμμετέ-
χει σε πολλές βιολογικές διεργασίες, όπως η σύνθεση 
της αιμοσφαιρίνης και η παραγωγή των ερυθρών αι-
μοσφαιρίων, η μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς και 
η σύνθεση διαφόρων ενζύμων.

Η μείωση των επιπέδων σιδήρου επιδρά στην πα-
ραγωγή αιμοσφαιρίνης και εκδηλώνεται ως Σιδηροπε-
νική Αναιμία.

Το ολικό ποσό σιδήρου σε ένα φυσιολογικό ενήλι-
κα είναι 3 έως 5 γραμμάρια περίπου, εξαρτώμενο από 
το φύλο και το βάρος του ατόμου. Είναι υψηλότερο 
στους άνδρες από ότι στις γυναίκες και κατανέμεται 
στους ιστούς, την αιμοσφαιρίνη και το πλάσμα.

Η διατροφή ενός ενήλικα, με δυτικού τύπου δια-
τροφή, περιέχει 10-20 mgr (χιλιοστογραμμάρια) σιδή-
ρου, από τα οποία μόνο μέχρι 10% έχει την ικανότητα 
ο οργανισμός να απορροφήσει, δηλαδή 1 έως 2 mgr 
(χιλιοστογραμμάρια).

Ο σίδηρος ανευρίσκεται σε μεγάλη ποικιλία ζωι-
κών και φυτικών τροφών αλλά, συνήθως, στις περισ-
σότερες, σε μικρή περιεκτικότητα. Οι κύριες διατρο-
φικές πηγές είναι το κρέας και κυρίως το ήπαρ και οι 
νεφροί, ο κρόκος του αυγού, το κριθάρι και το σιτά-
ρι, τα πράσινα λαχανικά και τα φρούτα. Το γάλα και 

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

ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ 
ΑΝΑΙΜΙΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•  Στις 25 Νοεμβρίου 2015  η Αναστασία Τσε-

μποτάρη, σύζυγος Γεωργίου Στ. Παπαθεοδώρου 
γέννησε στο Μαιευτήριο Πατρών, ένα  υγιέστατο 
αγοράκι.

 Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσει.

ΓΑΜΟΙ
•  Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2015 έγινε ο γάμος 

του Γεωργίου Στ. Παπαθεοδώρου μετά της Ανα-
στασίας Τσεμποτάρη, στον Ιερό Ναό Αγίου Νι-
κολάου Λυγιά Ναυπάκτου.

•  Το Σάββατο 18 Ιουλίου 2015 έγινε ο γάμος 
του Αλεξάνδρου Κ. Μπανιά, γένους Φωτεινής Αλ. 
Αγγελοπούλου, μετά της Μαρίας Παντογιάννη, 
του Βασιλείου και της Ελένης, στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Τρικόρφου Ναυπακτίας.

•  Την 10η Οκτωβρίου 2015 έγινε ο γάμος του 
Σάββα Καρτέρη και της Μαρίας Δουμεντζιάνου 
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καισαριανής . 

•  Την 25η Οκτωβρίου 2015 στον Ελληνικό 
Ορθόδοξο Ναό Holy Cross στο Brooklyn της 
Νέας Υόρκης έγινε ο γάμος του Γεωργίου Αθαν. 
Γκολιά και της Ειρήνης Τσορορού. 

•  Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015, στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Ναυπάκτου, έγινε ο γάμος 
της Λαμπρινής Λομβαρδέα, κόρης της Ιωάννας 
της Ζωής Αρβανίτη-Αδαμοπούλου και του Νικο-
λάου Θεοδωροπούλου.

Η εφημερίδα εύχεται να ζήσουν.

Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
•  Στις 4 Οκτωβρίου 2015 ετελέσθη στον Ιερό 

Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το
6-μηνο μνημόσυνο του Βασιλείου Γ. Γκολιά.
•  Στις 11 Οκτωβρίου 2015 οι αδελφοί Γεωρ-

γίου Μπάρου ετέλεσαν στον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Τερψιθέας μνημόσυνο στη μνήμη των 
γονέων των.

•  Στις 25 Οκτωβρίου 2015 ετελέσθη στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το

ετήσιο μνημόσυνο του Παναγιώτη Θεμ. Τρι-
ψιάνου.

•  Στις 1 Νοεμβρίου 2015 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Ευαγγελιστρίας στο Ίλιον το ετήσιο μνημό-
συνο της Χρυσάνθης Θανασέλου.

•  Στις 8 Νοεμβρίου 2015 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 40-ήμερο 
μνημόσυνο της Γιαννούλας Ν. Πετροπούλου.

•  Στις 15 Νοεμβρίου 2015 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το τρίχρονο 
μνημόσυνο του Κων/νου Ιω. Σαλούρου.

•   Στις 29 Νοεμβρίου 2015 ετελέσθη στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το ετήσιο 
μνημόσυνο της Άννας Οδ. Κοκκοτάκη.

Η εφημερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο 
Θεός.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

ΚΗΔΕΙΕΣ
•  Στις 8 Ιουνίου 2015 απεβίωσε ο Δημήτριος 

Μακρής του Σπυρίδωνος και της Παναγιώτας. Η 
νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη την επομένη στον 
Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία Φανερω-
μένη) Μανάγουλης Δωρίδος, στο κοιμητήριο της 
οποίας ετάφη. 

•  Στις 7 Οκτωβρίου 2015 απεβίωσε στο χωριό σε 
ηλικία 99 ετών η Γιαννούλα Ν. Πετροπούλου. Η νε-
κρώσιμη ακολουθία ετελέσθη την επομένη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, όπου και ετάφη.

•  Στις 9 Νοεμβρίου 2015 απεβίωσε στην Αθή-
να η Σταυρούλα Κοζώνη-Γκιωνάκη. Η αγαπητή μας 
Στάβη, που την αποχωριστήκαμε απροσδόκητα, 
ήταν κόρη του ήρωα των οχυρών «Ρούπελ» στρα-
τηγού Γεωργίου Κοζώνη. Η νεκρώσιμη ακολουθία 
ετελέσθη την επομένη στον Ιερό Ναό Ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου του Κοιμητηρίου Παπάγου 
όπου και ετάφη. 

•  Στις 10 Νοεμβρίου 2015 απεβίωσε στη Ναύ-
πακτο ο Σπύρος Αδαμόπουλος σύζυγος της Ζωής 
Αθ. Αρβανίτη. Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη 
την επομένη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ναυ-
πάκτου, στο κοιμητήριο του οποίου ετάφη. 

•  Στις 26 Νοεμβρίου 2015 απεβί-
ωσε στην Αθήνα σε ηλικία 99 ετών ο 
Ηλίας Χρ. Κράρας. Η νεκρώσιμη ακο-
λουθία ετελέσθη την 28 Νοεμβρίου 
2015 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
Τερψιθέας, όπου και ετάφη.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ

 Η Παναγιώτα Παναγοπούλου, κόρη της 
Αλεξάνδρας Κατσούρη πέτυχε και σπουδάζει 
στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 Η Έλενα Γεωργάκη Κοκκοτάκη εισήχθη 
στο τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών 
στο ΤΕΙ Αθηνών.

ΠΗΡΕ ΠΤΥΧΙΟ

 Ο Κωνσταντίνος Κοσμίδης (γιος της Ει-
ρήνης Παπαλιβερίου) τελείωσε με επιτυχία τις 
σπουδές του και έλαβε το πτυχίο της Οδοντια-
τρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Του 
ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια.

κυρίως το αγελαδινό έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε 
σίδηρο. Σε γενικές γραμμές ο σίδηρος που προέρχε-
ται από ζωικές τροφές απορροφάται καλύτερα από 
αυτόν των φυτικών.

Φυσιολογικά ο ανθρώπινος οργανισμός, ευρίσκε-
ται σε μία κατάσταση θετικού ισοζυγίου σιδήρου.

 Αιτιολογία - Παθογένεια
Υπάρχουν τρεις σημαντικοί μηχανισμοί που οδη-

γούν σε έλλειψη σιδήρου (Fe) και στην παθογένεια 
της Σιδηροπενικής Αναιμίας.
 1. Αυξημένες ανάγκες του οργανισμού για σίδηρο (Fe)
2.  Απώλεια σιδήρου από απώλεια αίματος σε αιμορ-

ραγίες
3.  Ελαττωμένη πρόσληψη και απορρόφηση σιδήρου

Αυξημένες ανάγκες σε σίδηρο παρατηρούνται σε 
παιδιά, κυρίως, κατά την περίοδο της ανάπτυξής του 
και σε γυναίκες κατά την διάρκεια της αναπαραγωγικής 
περιόδου της ζωής τους. Με την έναρξη της εμμήνου 
ρύσεως και για τα χρόνια που διαρκεί, πολύ συχνά, 
αναπτύσσεται στις γυναίκες αρνητικό ισοζύγιο σιδή-
ρου στον οργανισμό. Αυτό συμβαίνει λόγω της εμμή-
νου ρύσεως, της εγκυμοσύνης και του θηλασμού, διότι 
αυξάνονται οι φυσιολογικές απαιτήσεις για σίδηρο.

Σιδηροπενική Αναιμία είναι συχνή σε γυναίκες με 
μεγάλη απώλεια αίματος κατά τη περίοδο τους και σε 
γυναίκες με πολλές εγκυμοσύνες σε συχνά διαστήματα.

Η πλέον σοβαρή αιτία Σιδηροπενικής Αναιμίας εί-
ναι η αυξημένη απώλεια σιδήρου. Οι αυξημένες απώ-
λειες σιδήρου συμβαίνουν λόγω παθολογικής απώλειας 
αίματος σε αιμορραγίες του πεπτικού συστήματος. Ο 
καρκίνος του παχέος εντέρου, ο καρκίνος του στομά-
χου, το πεπτικό έλκος, οι αιμορροϊδοπάθεια, η διαφραγ-
ματοκήλη, η εκκολπομάτωση, η ελκώδης κολίτις και οι 
πολύποδες του εντέρου, είναι συνήθεις αιτίες απώλειας 
αίματος και ανάπτυξης Σιδηροπενικής Αναιμίας. Επίσης, 
η μακροχρόνια λήψη ασπιρίνης (σαλικυλικά) αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα σιδηροπενικής αναιμίας.

Αυξημένες απώλειες σιδήρου παρουσιάζονται και σε 
παθολογικές καταστάσεις του γεννητικού συστήματος 
από μηνορραγίες και μητρορραγίες, κυρίως (ινομυώματα 

μήτρας), και σπανιότερα, από ορμονικές διαταραχές. Σε 
αυτή την περίπτωση η διόρθωση της αναιμίας είναι δευ-
τερεύον στοιχείο και τεράστια σημασία έχει η ανεύρεση 
του αιτίου που προκαλεί την αυξημένη απώλεια.

Εάν δεν ανευρεθεί το αίτιο, η διόρθωση της αναι-
μίας θα είναι προσωρινή και θα χαθεί πολύτιμος χρό-
νος που μπορεί να στοιχίσει ακόμα και τη ζωή του 
ασθενή (π.χ. σε καρκίνο του παχέος εντέρου).

Το τρίτο αίτιο της Σιδηροπενικής Αναιμίας, η ελατ-
τωμένη πρόσληψη σιδήρου, είναι αποτέλεσμα είτε 
διατροφικής έλλειψης, είτε μειωμένης απορρόφησης.

Διατροφική μειωμένη πρόσληψη συμβαίνει για οι-
κονομικούς λόγους (σε αναπτυσσόμενες χώρες), σε 
άτομα με διαιτητικές ιδιαιτερότητες και με ανορεξία. 
Η μειωμένη πρόσληψη σιδήρου είναι πολλές φορές 
αποτέλεσμα διαφόρων εξαντλητικών τύπων διαίτης, 
κυρίως σε γυναίκες, η αποφυγή κρέατος για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και στους φυτοφάγους λόγω της 
έλλειψης κατανάλωσης κρέατος.

Διαταραχές της απορρόφησης του σιδήρου εμφα-
νίζονται και σε άτομα με νοσήματα του εντέρου όπως 
σύνδρομο δυσαπορρόφησης (στεατόρροια – sprue) 
και σε άτομα που έχουν υποστεί γαστρεκτομή.

(Συνεχίζεται)

Α΄ μέρος



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ4 ¨φωνές και ψίθυροι¨

Στο σημερινό άρθρο της καλής μας Εφημερίδας θέλω να παρουσιάσω λίγες δηλώσεις 
του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου. Είναι δηλώσεις 

ομολογίας της ελληνορθόδοξης χριστιανικής πίστης από τον ανώτατο άρχοντα της Πατρί-
δας μας, πού, νομίζω, αξίζουν τον δίκαιο έπαινο από όλους τους ορθόδοξους Έλληνες. Δεν 
μας συνηθίζουν οι άρχοντες σε παρόμοιες δηλώσεις. Σαν να ντρέπονται… Σαν να φοβού-
νται να πουν δυο λόγια για το Χριστό, την Παναγία, τα ελληνορθόδοξα ιδανικά... Σαν να 
θέλουν να ξεκόψουν τη χριστιανική παιδεία από τους νεοέλληνες. Σαν να υπηρετούν αλ-
λότριες δυνάμεις... Σαν… σαν… σαν… Σε αντίθεση, ο σημερινός Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, σε πάρα πολλές δηλώσεις του, εντός και εκτός της Ελλάδος, προβάλλει με 
θάρρος και κύρος την Ελληνορθόδοξη Χριστιανική παράδοση. Από τις πολλές δηλώσεις 
του, που έψαξα και βρήκα στο διαδίκτυο, δημοσιεύω τις ακόλουθες:
 «Τύχη αγαθή, η Αχαΐα και η Πάτρα πορεύονται ανά τους αιώνες υπό την σκέπη και την 
ευλογία του Αγίου Ανδρέου, του Πρωτοκλήτου των Αποστόλων. Από αυτόν εδώ τον Τόπο, 
όπου άθλησε και μαρτύρησε υπέρ Χριστού, το κήρυγμα του Αγίου Ανδρέου αναβλύζει 
πάντα, και κυρίως στις μέρες μας, επίκαιρο για την Ελλάδα μας και τον Λαό μας αλλά και 
για ολόκληρη την Χριστιανοσύνη: Αγάπη στον Συνάνθρωπο, Αλληλεγγύη, Κοινωνική 
Δικαιοσύνη» (Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015, Δήλωση μετά την Λιτάνευση της Αγίας Κάρας και 
της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου).
«Το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα, η Ρώμη, ο Χριστιανισμός, είναι τα τρία βασικά στοιχεία, οι 
τρεις πυλώνες, που στηρίζεται το αέτωμα της Ευρώπης» (Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 Δή-
λωση μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας κ.Sergio Mattarella 
στη Ρώμη).
 «Την σκυτάλη από την μεγαλειώδη Ρώμη πήρε η, ρωμαϊκής προέλευσης από πλευράς 
κρατικής δομής, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, κυρίως μέσω των Λογίων του Ελληνικού Γένους 
μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι κατέρριψαν δια παντός τον ευτελή 
ιστορικώς μύθο της, δήθεν, «σκοτεινής» μεσαιωνικής περιόδου. Συγκεκριμένα, οι ως άνω 
Λόγιοι ανέλαβαν την ιστορική ευθύνη ν’ αναδειχθούν κληρονόμοι δύο, διαλεκτικώς συν-
δεόμενων μεταξύ τους, παραδόσεων. Και, για την ιστορική ακρίβεια, πρώτον, της παρά-
δοσης του Ελληνικού Πνεύματος. Και, δεύτερον, της παράδοσης της Ορθοδοξίας, η οποία 
επικαιροποίησε αλλά και κορύφωσε –κατά τις γραφές της Καινής Διαθήκης και ιδίως των 
Ευαγγελίων- το κατ’ εξοχήν, όπως τονίσθηκε, συστατικό στοιχείο του Αρχαίου Ελληνικού 
Πνεύματος, δηλαδή τον Άνθρωπο, την αξία του και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπι-
κότητάς του, υπό όρους αρετής και αλληλεγγύης. Μ’ άλλες λέξεις οι Λόγιοι αυτοί υπήρξαν 
οι φύλακες, ταυτοχρόνως, της αρχαιοελληνικής και της ορθόδοξης παράδοσης» (Παρα-
σκευή 27 Νοεμβρίου 2015 Χαιρετισμός προς τους Ελληνιστές που διδάσκουν σε Ιταλικά Πανε-
πιστήμια).
«Συν Θεώ και Ανθρώποις, το «Χριστός Ανέστη» κατά το Πάσχα του 2017 θα ψαλεί ξανά 

Επιμελείται ο Τερψιθεάτης Ιερομόναχος π. Νεκτάριος Ιωάννου Γκολιόπουλος

στο νέο Ελληνορθόδοξο «Εθνικό Ιερό του Αγίου Νικολάου», στο «Σημείο Μηδέν» της Νέας 
Υόρκης. Ο νέος Ναός του Αγίου Νικολάου, ως Ορθόδοξη πηγή έμπνευσης, προτρέπει τον 
Άνθρωπο και στην επί γης καταξίωσή του, μεσ’ από τον σεβασμό της αξίας του και την 
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Δηλαδή στην καταξίωση εκείνη που τον 
ωθεί στο οριακό μέγεθος της εικόνας και της ομοίωσης του Δημιουργού του» (Τετάρτη 23 
Σεπτεμβρίου 2015 Χαιρετισμός κατά τα εγκαίνια της έκθεσης του Santiago Calatrava «Η ανα-
γέννηση του Ναού του Αγίου Νικολάου στο «Σημείο μηδέν»).
«Ο Ελληνισμός και η Χριστιανοσύνη, πιστοί στην μακραίωνη εθνική και θρησκευτική μας 
παράδοση, γιορτάζουν σήμερα, σε κάθε σημείο της Γης, το Πάσχα του Καλοκαιριού: Την 
Κοίμηση της Θεοτόκου και Υπερμάχου Στρατηγού. Εκείνης που, εδώ και χιλιετίες, καθο-
δηγεί τα βήματά μας στο δρόμο του εθνικού χρέους. Κατά την σημερινή συγκυρία μιας 
πρωτόγνωρης κρίσης, οικονομικής και κοινωνικής, που πλήττει καιρίως τον Λαό μας, πα-
ρακαλούμε ευλαβικά την Υπέρμαχο Στρατηγό να μας εμπνέει και να μας καθοδηγεί, ώστε 
ενωμένοι και αποφασισμένοι να διανύσουμε τον ανηφορικό, πλην όμως ελπιδοφόρο, δρό-
μο του εθνικού μας μέλλοντος. Μέσα σ’ αυτό το ιστορικό και θρησκευτικό πλαίσιο στρε-
φόμαστε, για μιαν ακόμη φορά, ως Λαός και ως Έθνος προς την Παναγία, η οποία ούτως 
ή άλλως «εν τη κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπεν», αφού απλώς «μετέστη προς την ζωήν, 
Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής», απευθύνοντάς Της την ταπεινή μας έκκληση: «Θεοτόκε η 
ελπίς, πάντων των Χριστιανών, σκέπε, φρούρει, φύλαττε τους ελπίζοντας εις Σε» (Σάββατο 
15 Αυγούστου 2015 Χαιρετισμός κατά την εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τήνο).
«Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος σηματοδοτεί μιαν από τις σπουδαιότερες Δεσποτικές 
εορτές στην Ορθόδοξη παράδοση. Μαζί με την Γέννηση και την Ανάσταση, η Μεταμόρ-
φωση στο όρος Θαβώρ της Γαλιλαίας συνθέτει, ουσιαστικώς, το ιερό τρίπτυχο που απο-
δίδει την, δογματικώς ολοκληρωμένη, υπόσταση του Κυρίου. Συγκεκριμένα, η Μεταμόρ-
φωση αποδίδει την συνάντηση του Θείου και του Ανθρωπίνου και κορυφώνει την επί Γης 
δόξα του Κυρίου. Ταυτοχρόνως, η συνάντηση αυτή καλεί, μεσ’ από την πεμπτουσία της 
χριστιανικής διδασκαλίας, τον Άνθρωπο να υπερβεί τις γήινες καταβολές του και να επι-
διώξει την τελείωσή του, όπως άλλωστε επιτάσσει και η ετυμολογική ρίζα του ονόματός 
του: «Άνω θρώσκω». Κάπως έτσι η Μεταμόρφωση του Σωτήρος εμφανίζεται για εμάς, τους 
Έλληνες που έχουμε ταχθεί φύλακες της κιβωτού της Ορθοδοξίας, ως αφετηρία έμπνευ-
σης με στόχο την υπέρβαση κάθε εθνικής κρίσης» (Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015, Χαιρετισμός 
κατά τη λιτάνευση της εικόνας της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Σάμο).

Μαζί με τις ολόθερμες ευχές μου για καλά και άγια Χριστούγεννα και καλή χρονιά, σας 
παρακαλώ να διαβάστε πάλι και πάλι το άρθρο αυτό και όλοι ας δοξάσουμε το Θεό, διότι 
ένας ανώτατος άρχοντας δεν διστάζει να κηρύττει δημόσια και με το κύρος του αξιώματός 
του την ορθόδοξη πίστη και την ελληνορθόδοξες παραδόσεις. Μακάρι κι άλλοι άρχοντες 
να του μοιάσουν. Καλές γιορτές.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ

Διαβάζω και ξαναδιαβάζω την εφημερίδα μας και 
δεν τη χορταίνω. Το άρθρο για τη φιλοξενία υπέρο-

χο. Τα ποιήματα του Ευάγγελου με αλληγορίες και νο-
ήματα. Η στήλη της κ. Κοζώνη πάρα πολύ ωφέλιμη για 
τη σωματική μας υγεία. Για την πνευματική υγεία μας 
βάζω κι εγώ το κερασάκι στην τούρτα με ένα πνευμα-
τικό άρθρο, κάθε φορά, και σας ευχαριστώ για τη φι-
λοξενία στις σελίδες της ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ. Οι φωτογραφίες 
από τα Ξωκκλήσια μας παραπέμπουν σε συγκινητικές 
αναμνήσεις. Υπέροχο και το άρθρο για το μάτιασμα της 
κ. Σαλούρου-Τορβά, ιδιαίτερα ο επίλογος. 

Οι φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις του καλοκαι-
ριού πολλές και υπέροχες. Ειλικρινά ζήλεψα!!! Μακάρι 
να μπορούσα να ήμουν εκεί. Το άρθρο τού Σπύρου για 
τον Ανδρέα Σκαλτσά και το Γιάννη Βλαχογιάννη εντυ-
πωσιακό. Η στήλη της κ. Γεωργίας Κόλλια - Δασκαλάκη 
μοναδική. Είναι μεγάλος ο κόπος αλλά και το μεράκι της 
να μεταφράζει, χρόνια τώρα, σημαντικά κείμενα στην 
αγγλική γλώσσα. Τα στιγμιότυπα από διά φορες εκδηλώ-
σεις πρωτότυπα και εντυπωσιακά.

Ξεχωριστή και η σελίδα με το ελεύθερο βήμα, με 
ενδιαφέρουσες επιστολές και απόψεις. 

Οι φωτογραφίες του κουίζ μας συνδέουν με τις ρίζες 
μας. Όσο για τον.... δαιμόνιο ρεπόρτερ, κάνω πως δεν 
γνωρίζω ποιος είναι αλλά είναι κάθε φορά το κάτι άλλο. 
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Καμαρώνω για σας και 
προσεύχομαι για την επιτυχία του Συλλόγου μας. 

Ιδιαίτερα θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και 
αδελφικό μου φίλο Χρήστο, που κατάφερε με αγάπη, 
ζήλο και διάκριση (δεν λέω διπλωματία) να ενώσει 
τους παλιούς με τους νέους του όμορφου χωριού μας. 
Μπράβο σε όλους. Πολλά μπράβο. Ο Θεός να σας δίνει 
δύναμη να συνεχίζετε το υπέροχο έργο σας. Και, σας 
βεβαιώνω, είναι πολύ σημαντικό στις δύσκολες μέρες 
που περνάει η Πατρίδα μας. Καλά Χριστούγεννα κι ευ-
λογημένο να είναι το 2016.

 Με πολλή αγάπη Χριστού
π. Νεκτάριος Γκολιόπουλος

ΗΛΙΑΣ ΧΡ. ΚΡΑΡΑΣ (1916 – 2015)

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 “αναχώρησε” 
για το τελευταίο του ταξίδι ένας από τους τε-

λευταίους “γέροντες” του χωριού μας.
Ο Ηλίας Χρ. Κράρας “έφυγε” από τη ζωή, 

πλήρης ημερών, σε ηλικία 99 ετών στο σπίτι του 
στην Αθήνα.

Γεννήθηκε στην Τερψιθέα στις 5 Ιανουαρίου 
1916, σύμφωνα με χειρόγραφο έγγραφο του πα-
τέρα του Χρίστου Ιωαν. Κράρα.

Όλος ο βίος του εξελίχθηκε ουσιαστικά στο χωριό εκτός από την 
δεκαετή περίοδο που βρέθηκε στην Αμερική κοντά στα εκεί αδέλφια 
του και ανίψια του. Η αγάπη του για το χωριό ήταν τέτοια που μέχρι 
τις τελευταίες του στιγμές πάντα ρωτούσε για τα τεκταινόμενα εκεί 
και ιδιαίτερα για τους συγχωριανούς του. Η ζωή του ήταν γεμάτη και 
ευτύχησε να γνωρίσει τέσσερα εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα. 

Οι δραστηριότητες του ήσαν τόσες πολλές στη δι-
άρκεια της ζωής του που είναι δύσκολο να καταγρα-
φούν. Υπηρέτησε για περίπου μια δεκαετία στις ένο-
πλες δυνάμεις στη περίοδο 1940 - 1949 συμπεριλαμ-
βανομένου και δύο χρόνια στην Ανακτορική Φρουρά.

Για πολλά χρόνια ήταν Γραμματέας της Κοινότητας 
Τερψιθέας και εκτός από τις εργασίες του αγρότη, του 
νοσοκόμου της δεκαετίας του 1950 όταν δεν υπήρχε 

γιατρός στο χωριό, του περιπτερά στην Πάτρα, του εργάτη σε εργο-
στάσια στην Αμερική, σε οικογενειακή επιχείρηση των αδελφών του, τα 
τελευταία χρόνια έκανε και τον ψάλτη στην Εκκλησία του χωριού μας.

Η απώλεια της συζύγου του Ελένης, πριν τρία χρόνια, ήταν ένα 
βαρύ πλήγμα γι’αυτόν και έκτοτε ο κόσμος του ήταν διαφορετικός. 
Πάντοτε όμως έβρισκε μεγάλο κουράγιο μέσω της επικοινωνίας του 
με την άμεση οικογένεια του, τον αδελφό του στην Αμερική, τους συγ-
γενείς, τους συγχωριανούς και τους φίλους του.

Ο Θεός ας τον αναπαύσει και ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον 
σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του.

Τα παιδιά του, τα εγγόνια και τα δισέγγονα του. 

Οι οικογένειες Χρίστου Η. Κράρα και Υπαπαντής 
Κράρα – Τσιτούρα ευχαριστούμε όλους τους  συγγε-
νείς και φίλους για τη συμμετοχή τους στο πένθος και 
για τις προσφορές τους στην εκκλησία του Αγίου Νι-
κολάου στο χωριό, εις μνήμην του πατρός μας Ηλία.

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΟΥ 

Έχεις συμπληρώσει ήδη έναν αιώνα ζωής. Από τα μάτια σου πέρασαν 
ταινίες ολόκληρες και αυτές οι ταινίες, είναι αλήθεια, φυλάκιζαν μέσα 

στη δύναμη των ιστοριών τους, θλίψη και χαρές, στιγμές απογοήτευσης 
και εποχές επιτυχίας, πολέμους και άδικες σφαγές, μα ύστερα το φως 
της ειρήνης, της ομόνοιας, της γλυκιάς συμφιλίωσης που ωθεί τους αν-
θρώπους στην πρόοδο, στην κούρσα προς τα αστέρια της ευτυχίας. 

Για εμένα, πάντα ένας ουρανός τόσο γαλανός και ξάστερος σαν τις 
αναμνήσεις μιας παιδικότητας που έντυσες με τη μελωδία της εγκάρδιας 
σου αύρας. Σε θυμάμαι δίπλα μου, από τα πρώτα κιόλας χρόνια της 
πορείας μου πάνω στη γη. Ένα ξανθό κοριτσάκι και ένας μεγαλόσωμος 
κύριος με άσπρα, αραιά μαλλιά και μπλε, καλοσυνάτα μάτια προχωρούν 
χέρι χέρι και διασχίζουν πράσινες οάσεις, εξερευνούν μια χαοτική μεγα-
λούπολη, αναλύουν τη μοίρα του ανθρώπου, χαμογελούν ο ένας στον 
άλλον και ξορκίζουν, έτσι, τον χρόνο που κυλάει σαν το νερό που αδυ-
νατείς να φυλακίσεις στη χούφτα σου, σαν τις φλόγες που καίνε με τη 
δύναμή τους το δάσος του θνητού πεπρωμένου, σαν τον αέρα που ποτέ 
δεν υπόγραψε συμβόλαιο αφοσίωσης με την ευάλωτη καρδιά σου. 

Άραγε, ξέρεις πόσο σε αγαπώ; Για όλη τη στοργή που μου χάρισες 
τόσο απλόχερα, τη συμπαράσταση τον καιρό που τη χρειαζόμουν, την 
ενθάρρυνση όταν γύρευα τα καύσιμα που θα απογείωναν τον πύραυ-
λο των ονείρων, την πίστη σου στο υλικό που φώλιαζε στη ψυχή μου, 
για όλα αυτά και πόσα ακόμη, ένα ευχαριστώ δεν θα ήταν αρκετό και 
χιλιάδες πολύχρωμα λουλούδια δεν θα συγκρίνονταν με τον κήπο του 
μεγαλείου σου. 

Και μου δίδαξες ότι η ζωή ανήκει σε εκείνους τους ρομαντικούς 
ταξιδιώτες που κουβαλούν στους ώμους τους έναν σάκο γεμάτο δώρα, 
γιατί γνωρίζουν ότι το μονοπάτι μας στον κόσμο σημαδεύεται από τους 
χορούς μας και ότι αυτοί οι χοροί μεταμορφώνονται σε μαγικές άμαξες 
και ζεσταίνουν την καρδιά μας μονάχα όταν σφραγίζονται από χέρια που 
ακουμπούν το ένα το άλλο, καθώς αφήνονται στο ρυθμό μιας ανθρω-
πιάς, τόσο σπάνιας όσο και εξιλεωτικής. 

Ένα χάδι τρυφερό το πέρασμα σου από το προσωπικό μου βιβλίο 
και μεταμορφωτικό σαν τα καλοκαίρια που ποτέ δεν ξεχάσαμε, σαν το 
λαμπερό ήλιο που διείσδυσε ακόμη και στα πιο σκοτεινά υπόγεια των 
φόβων μας. 

«Εμπιστέψου τους ανθρώπους», μου ψιθύριζες… « Πρόσφερε τους 
την αλήθεια τους, τα πιο γνήσια σου συναισθήματα, το πιο πηγαίο σου 
γέλιο, την πιο ειλικρινή και κεφάτη παρέα, τις πιο ζεστές αγκαλιές, τα 
πιο συγκινητικά δάκρυα, τους πιο δύσκολους αποχωρισμούς. Με άλλα 
λόγια, ζήσε και στο τέλος αυτού του παιχνιδιού που λέγεται ζωή, μη με-
τρήσεις τα λεφτά που ξόδεψες, τις ελπίδες που αποδείχτηκαν φρούδες, 
τους έρωτες που σε έκαψαν με την απατηλή τους λάμψη, τις δουλειές 
που έχασες, τους φίλους που σε πρόδωσαν. 

Δεν είσαι ποτέ χαμένη, καταλαβαίνεις; Όσο η καρδιά σου είναι 
γεμάτη φως, θα υπάρχουν τόσοι προορισμοί να εξερευνήσεις, τόσες 

θάλασσες να διασχίσεις, τόσα όνειρα να κατακτήσεις, τόσοι σπουδαίοι 
άνθρωποι να αγαπήσεις. 

Πια τα χρόνια έχουν περάσει. Μεγάλωσες και αδυνατείς να περπατή-
σεις. Δεν βλέπεις πολύ καλά, κάποιες φορές δυσκολεύεσαι να ακούσεις. 
Μα αν με ακούς τώρα, να ξέρεις ότι το πιο ξεχωριστό άτομο που γνώρι-
σα υπήρξες εσύ και πως όσο μακριά και αν βρίσκομαι δεν 

ξεχνώ ότι η ζωή είναι εκείνο το παιχνίδι που, όπως σοφά μου είπες 
κάποτε, δεν θέλει μέτρημα, μονάχα ψυχή. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΤΟΥΡΑ
(Εγγονή Ηλία Κράρα)



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ 5¨φωνές και ψίθυροι¨

ΘΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΚΑΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ

Πολλά έθιμα και παραδόσεις, που φθάνουν 
μέχρι το θρύλο, τηρούνταν στο χωριό μας, 

όπως και σ’ ολόκληρη την ύπαιθρο, τις περα-
σμένες δεκαετίες, όταν οι ορεινές περιοχές της 
χώρας μας είχαν κατοίκους. Τώρα, ας μη γελιό-
μαστε, σε ορισμένα χωριά ζουν μόνο λίγοι ηλικι-
ωμένοι. Μόνιμος παπάς δεν υπάρχει. Σχολεία δεν 
λειτουργούν. Τα χωράφια είναι χέρσα, δεν καλλι-
εργούνται πλέον. Ζώα δεν υπάρχουν.

Όταν λέμε ότι θέ-
λουμε να πάμε στο χω-
ριό μας να γιορτάσουμε 
παραδοσιακά Χριστού-
γεννα, εννοούμε ότι θα 
έχουμε το χοιρινό κρέας, 
που το έτρεφαν οι χω-
ριανοί ολοχρονίς, για να 
το σφάξουν τα Χριστού-
γεννα. Να ετοιμάσουν τα 
ωραία εκείνα λουκάνικα, 
που στέγνωναν κρεμα-
σμένα στο πάτερο, από 
τη θερμοκρασία και το 

κάπνισμα του τζακιού, από εκεί που κατέβαιναν, 
από το «μπχαρί», οι καλικάτζαροι, τα «παγανά», 
για να μαγαρίσουν το σπίτι και τα φαγητά, όταν 
τα ’βρισκαν ξεσκέπαστα. Οι νοικοκυρές, αφού, 
από τις προηγούμενες των Χριστουγέννων μέ-
ρες, δεν είχαν σταυ-
ρώσει τα χέρια τους 
από τις δουλειές, 
ετοίμαζαν τις ματιές, 
τις σαρμάδες με το 
ψιλοκομμένο χοιρινό 
κρέας, το ψητό κρέας, 
τη γλύνα, το λίπος του χοιρινού, για να ’χουν ως 
τις Απόκριες και το Πάσχα και, πολλές φορές, 
ολοχρονίς. Πάστωναν και κρέας στον τάλαρο, για 
να κρατάει για πολύ καιρό. Ετοίμαζαν τα χριστό-
ψωμα, που το ζύμωμα του ψωμιού ήταν χρονο-
βόρα διαδικασία. Ετοίμαζαν και τα γλυκά, με όλα 
τα’ αγνά εκείνα υλικά.

Παραμονή Χρι-
στουγέννων, πήγαι-
ναν τα παιδιά και 
έλεγαν τα κάλαντα, 
αφού τότε στο χω-
ριό υπήρχαν πολλά 
παιδιά. Οι χωριανοί 
και όλες οι νοικοκυ-
ρές τα φίλευαν. Σπά-
νια έδιναν χρήματα. 

Συνήθως έδιναν στα παιδιά καρύδια (κοκόσιες), 
μήλα, ρόδια … Τα παιδιά, 
με τα κάλαντα των Χρι-
στουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς, έφερναν ένα 
αισιόδοξο μήνυμα, ότι, με 
την γέννηση του Χριστού 
και την αλλαγή του χρόνου, θα έλθουν για όλους 
καλύτερες μέρες και τα παιδιά θα ζούσαν σ’ ένα 
ευτυχισμένο κόσμο …

Τα παιδιά, όμως, φο-
βόντουσαν και τους κα-
λικατζάρους. Γι’ αυτό, 
την παραμονή των Χρι-
στουγέννων, οι νοικοκυ-
ρές έριχναν λίγη στάχτη 
στις γωνίες του σπιτιού, λιβάνιζαν, έριχναν και 
νερό και έμπηγαν κι ένα πηρούνι στο σφαγμένο 
χοιρινό, ενώ στη φωτιά έριχναν αλάτι και έκαιγαν 

κι ένα παλιοπάπουτσο 
για να φεύγουν οι καλι-
κάτζαροι. Το τελευταίο 
φευγιό τους γινόταν 
με την αγιαστούρα του 
παπά, τα Φώτα.

Μεσάνυχτα χτυπού-
σε η καμπάνα για το 
χαρμόσυνο γεγονός της 
Γέννησης του Θεαν-
θρώπου και οι χωριανοί 
ξεκινούσαν για την εκ-

κλησία, που, πολλές φορές, το κρύο στο δρόμο 
ήταν τσουχτερό ή και 
χιόνιζε, χωρίς ηλεκτρι-
κό φωτισμό, αφού δεν 
υπήρχε ρεύμα στο 
χωριό, με φανάρια, με 
κανένα αναμμένο δαυ-
λί, που το κουνούσαν 
πέρα-δώθε για να φω-
τίζει τη στράτα και, αν 
είχε φεγγάρι, ή αν ήταν 
ξάστερος ο ουρανός, 
ακόμα καλύτερα. Όλοι, 
κατά τη νηστεία του σαρανταήμερου, από τις 
Αποκριές του Αγίου Φιλίππου και μετά, νήστευαν 
για να μεταλάβουν. Η εκκλησία φωτιζόταν από τα 
καντήλια και τα κεριά, γι’ αυτό η κατάνυξη ήταν 
μεγαλύτερη.

Γυρνώντας από την εκκλησία του Άη-Νικόλα, 
μεγάλη η χάρη Του, μικροί και μεγάλοι έτρωγαν, 
αφού από την προηγούμενη ημέρα ήταν έτοιμες 
και ψημένες οι περίφημες ματιές. Οι σαρμάδες 
(λαχανοντολμάδες) ήταν απαραίτητες τα Χρι-
στούγεννα, όπως η μαγειρίτσα το Πάσχα. Από τις 
διάφορες πίττες και τα ψητά κρέατα και τις «τσι-
γαρίδες», μοσχομύριζε το σπίτι.

Σε όσα σπίτια γιόρταζαν κατά τις ημέρες του 
Δωδεκαήμερου, γινόταν μεγάλο γλέντι. Αντάλ-
λασσαν τις επισκέψεις για να κεραστούν τον πε-
ρίφημο εκείνο μπακλαβά, το «γλυκό». Πήγαιναν 
να ευχηθούν χωρίς να κρατούν το «πακέτο», 
όπως γίνεται στις μέρες μας στις πόλεις, το οποίο 
μάλιστα, τώρα με την κρίση, καθιστά ακόμα πιο 
δύσκολες τις επισκέψεις. Αλήθεια, πότε καθιερώ-
θηκε, όταν κάποιος πάει να πει «χρόνια πολλά», 
να κρατάει κι ένα κουτί γλυκά, ή ό,τι άλλο πακέτο. 
Στο χωριό δεν το ξέραμε αυτό. Ίσως καθιερώθη-
κε στις πόλεις για να κάνουν περισσότερες δου-
λειές τα ζαχαροπλαστεία.

Αποβραδίς, την Πρωτοχρονιά, ή πρωΐ-πρωΐ, οι 
γυναίκες πήγαιναν και «τάϊζαν» τη βρύση με διά-
φορους σπόρους για να τρέχει το βιος ολοχρο-
νίς στο σπιτικό, όπως τρέχει το νερό της βρύσης. 
Μετά την εκκλησία, γύριζαν στο σπίτι και πρό-
σεχαν ποιος θα κάνει «ποδαρικό», για να πάει ο 
χρόνος καλά και όλοι να είναι καλότυχοι.

Του Σταυρού, πάλι νήστευαν, για να πιουν των 
Φώτων, το Μεγάλο Αγιασμό. Του Σταυρού πέρ-
ναγε ο παπάς για ν’ αγιάσει όλα τα σπίτια για να 
καθαρίσουν από τους καλικατζάρους και έριχναν 
στο κατσαρόλι με τον Αγιασμό κέρματα και φί-
λευαν τον παπά γλυκά, λουκάνικα και ό,τι άλλο 
είχαν. Μην ξεχνάμε ότι παλιά οι ιερείς δεν είχαν 
μισθό από το Κράτος. Την άλλη μέρα, τ’ Άη-Γιαν-
νιού, χτύπαγε ξανά η καμπάνα για το σχολείο, η 
οποία σήμαινε και το τέλος των διακοπών των 
Χριστουγέννων και τα παιδιά γύριζαν στα θρανία.

Δεν είναι πλέον δυνατόν να γυρίσουν εκείνες 
οι όμορφες γιορτές στο χωριό. Τα τζάκια, όσα 
λειτουργούν, είναι για ομορφιά, αφού η θέρμανση 
– και στο χωριό – εξασφαλίζεται με το καλορι-
φέρ. Τα φαγητά ψήνονται στην ηλεκτρική κουζίνα. 
Όλα, κρέατα, τρόφιμα, γλυκά, πρέπει να φτάσουν 
στοιβαγμένα στο πόρτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου 
και να μπουν στο ψυγείο και τον καταψύκτη. Η 
γραφικότητα των ημερών αυτών, τα ήθη, τα έθιμα 
και, γενικά, η οικογενειακή και κοινωνική ζωή του 
χωριού μας, παρήλθαν ανεπιστρεπτί. Το κουβά-
ρι των αναμνήσεων, πολλές φορές, είναι σκληρό, 
ειδικά για τους ανθρώπους, που έχουν ζήσει το 
χωριό μας σ’ άλλες εποχές. Δεν έχει αξία να πη-
γαίνει κάποιος στο χωριό και να πρέπει να κου-
βαλάει τα πάντα με το αυτοκίνητο, αφού, πλέον, 
δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Ακόμα και τα ζαρζαβα-
τικά, πρέπει κανείς να περιμένει πότε θα ’ρθει ο 
μανάβης για να τ’ αγοράσει.

Αξίζει, όμως, ένα μεγάλο μπράβο στο Σύλλογο 
του χωριού μας και στους χωριανούς, που κρατά-
νε γερά το μετερίζι, για να μην υπάρξει το τέλειο 
ξερίζωμα και οι οποίοι, ομολογουμένως, κάνουν 
φιλότιμες προσπάθειες.

Τελικά, οι περισσότεροι πηγαίνουμε πια σαν 
τουρίστες. Η φυσική ομορφιά του χωριού μας, 
ακόμα μας αποζημιώνει. Σ’ αυτές τις εποχές του 
χρόνου είναι πανέμορφο. Όσοι από τους χωρια-
νούς μας έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να 
το επισκέπτονται συχνά, ας είναι κοντά στις πα-
ραδόσεις, τα ήθη και τα όμορφα έθιμα του χω-
ριού μας. Ας φέρνουν στο νου τους τη ζωή των 
περασμένων γενιών, που χωρίς να το θέλουν ξε-
ριζώθηκαν και πολλοί έφυγαν από τη ζωή με τον 
καημό της επιστροφής.

Όμως, επειδή έρχονται Χριστούγεννα και ένας 
καινούργιος χρόνος, το 2016, 
δεν πρέπει να μελαγχολούμε 
και ας μην μας φέρνει πια ο 
ταχυδρόμος τις καρτ-ποστάλ 
της μπελ επόκ από την ξενη-
τειά για να στολιστεί γύρω-
γύρω ο καθρέφτης μας και ας 
μην υπάρχει η «καλημέρα» με 
την κεντημένη πετσέτα.

Ας ευχηθούμε όλοι μας, η Γέννηση του Θείου 
Βρέφους και ο καινούργιος χρόνος, το 2016, να 
φέρει υγεία, ειρήνη και την λύση όλων των προ-
βλημάτων!

Βασιλική Σαλούρου-Τροβά
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Φέτος έπεσε Κυριακή ο εορτασμός 
του Άη Νικόλα. Το χωριό μας 

γιόρτασε με κάθε επισημότητα. Στον 
Εσπερινό την παραμονή έγινε  η πρώ-
τη αρτοκλασία από το Εκκλ. Συμβού-
λιο. Ανήμερα έγιναν 2 αρτοκλασίες 
προσφορά της Κούλας Λιανού και του 
Βαγγέλη Πετρόπουλου. Στο τέλος προ-
σέφεραν γλυκά η Ιωάννα Πετροπού-
λου και ο Σύλλογος Τερψιθεατών. Τους 
ευχαριστούμε όλους και ευχόμαστε ο 
Άγιος Νικόλαος να τους έχει καλά. Συ-
νέχεια είχαμε στα καφενεία όπου οι 
εορτάζοντες κερνούσαν τον κόσμο. Χρόνια πολλά και του χρόνου!

Στις 18 Οκτωβρίου στην Κεντρική είχε εκδήλωση ο Σύλλογός τους με θέμα 
τα μανιτάρια. Από το χωριό μας πήγε αρκετός κόσμος και αντιπροσωπεία 

του Συλλόγου (Πρόεδρος Χρ. Κολοβός, Ταμίας Κ. Αρβανίτης, Βοηθ. Εφόρου 
Χρ. Βελέντζας). Την εκδήλωση τίμησε και ο βουλευτής κος Γ. Βαρεμένος. Η 
εκδήλωση ήταν ποιοτική και είχε κοσμοσυρροή. Ευχόμαστε και του χρόνου!

Η ΓΙΟΡΤΗ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΜΑΣ

ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Λες να πετάξει;

Τρισάγιο στους πεσόντας Τρισάγιο στους πεσόντας
Ο Σπύρος ο Αυλόγητος παρελαύνει 

σημαιοφόρος στην Αθήνα

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ 7¨φωνές και ψίθυροι¨

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΕ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ 
ΔΡΙΜΥΤΕΡΟΣ

Ο κος Άγγελος Τρίψιας επανέκαμψε στην 
έδρα του και άρχισε τα τραπέζια. Για του 

λόγου το αληθές πάρτε μάτι τα τραπέζια με τα 
κοκόρια.

Το Parking στο χώρο του Ιατρείου ήταν 
έτοιμο από καιρό. Τώρα όμως μπήκαν 

τα απαραίτητα κολωνάκια και οι μπάρες. 
Οσονούπω ακολουθούν τα φωτιστικά. 
Άλλο ένα έργο που προγραμμάτισε ο Σύλ-
λογος τελείωσε. Ο χώρος όπως βλέπετε 
αναβαθμίστηκε και εξυπηρετεί άνετα τα 
αυτοκίνητα. Τώρα το χειμώνα που δεν έχει 
παρκαρισμένα, μπορούν άνετα και κάνουν 
αναστροφή τα οχήματα χωρίς μανούβρες. 

ΗΠαναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία, πραγ-
ματοποίησε σήμερα ένα ζεστό Αιτωλοακαρ-

νανικό αντάμωμα στην καρδιά της Αθήνας, στην 
εκδήλωση - αφιέρωμα για τις εφημερίδες, τα περιο-
δικά και τα βιβλία που εκδίδουν ή εξέδωσαν οι πο-
λιτιστικοί σύλλογοι του νομού μας, που εδρεύουν 
στην Αθήνα, στην αίθουσα Λόγου και Τέχνης «Στοά 
του Βιβλίου».

Στον όμορφο χώρο και με πολύ κόσμο στον 
οποίο παραβρέθηκαν πολλά πρόσωπα από τον πο-
λιτικό και πνευματικό χώρο της Αιτωλοακαρνανίας, 
βραβεύτηκαν οι πρωτεργάτες της ενημέρωσης που 
είναι οι πατριδοτοπικοί σύλλογοι που εξέδιδαν και 
εκδίδουν ανελλιπώς έντυπα, με ταυτόχρονη έκθε-
σή τους, έξω από την αίθουσα εκδηλώσεων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Της βράβευσης προηγήθηκαν ομιλίες του Προέδρου της Παναιτωλοακαρνανικής Συνομοσπονδίας 
κ. Παναγιώτη Χολή, του Προέδρου της Αιτωλικής Πολιτιστικής Εταιρείας - καθηγητή Πανεπιστημίου 
κ. Παναγιώτη Κοντού και της φιλολόγου κας Πηγής Χαντζή, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημαντική 
συμβολή των εφημερίδων τόσο στην ενημέρωση των Αιτωλοακαρνάνων, όσο και στην προώθηση 
των τοπικών θεμάτων, καθώς και στη καταγραφή της παράδοσης, της λαογραφίας, των εθίμων των 
χωριών μας.

Στη συνέχεια έγινε η απονομή τιμητικών διακρίσεων στους Συλλόγους.
Τις τιμητικές διακρίσεις στούς Συλλόγους της Ναυπακτίας επέδωσε ο Αντιπρόεδρος της Ο.ΣΥ.Ν Θό-

δωρος Παπαδόπουλος
Το Δ. Σ. του Συλλογου Τερψιθεατών εκπροσώπησε ο Χρήστος Βελέτζας, ο οποίος παρέλαβε το Τι-

μητικό Δίπλωμα και παρέστησαν και οι: Αριστείδης Βλάχος και Μιχάλης Τσαναής. Στην εκδήλωση προ-
σκομίσαμε και παρουσιάστηκαν φύλλα της εφημερίδας, 3 Κατάλογοι Διευθύνσεων και ένα Ημερολόγιο.

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ PARKING
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Γράφει ο Σπύρος Θ. Σκαλτσάς

ΟΑνδρέας Κ. Σκαλτσάς (1882-1972) στα απομνημονεύματά του (αδημοσίευτα, που 
είναι και κομμάτι από την Ιστορία της Τερψιθέας), γράφει στο κεφάλαιο του 1918 

για τον Χατζόπουλο:
«-1918- Οι αξιωματικοί Ιωαν. Χατζόπουλος, από το χωριό μας και Καλαμαράς εκ Ναυπλί-

ου, έφυγαν από το Γκαίρλιτς και δι υποβρυχίου ήλθον εις την Ελλάδα. Εβγήκαν εις το νησίον 
Καλαμών. Από κει εις Πάτρας όπου ο Χατζόπουλος , φλύαρος όπως ήτο έλεγεν ότι θα σφά-
ξουν τους Βενιζελικούς και άλλα ανερμάτιστα. Ένας φούρναρης θείος του , Νικολάου ονόμα-
τι, τον επρόδωσεν εις την Αστυνομία και ο μοίραρχος Κατσιμπίρης με πολιτικήν περιβολήν 
τον παρηκολούθησεν εκ Πατρών εις Αθήνας και εκεί τον συνέλαβε. Ύστερα συνελήφθη και ο 
Καλαμαράς. Αυτοί έφεραν επιστολήν προς τον τότε Βασιλέαν Αλέξανδρον γεγραμμένην με 
χημικήν ουσίαν δυσδιάκριτον εις ξένους και την πήρε, έλεγαν τότε, ο στρατηγός Πάλλης την 
επιστολήν. Εισαχθέντες εις δίκην, ετουφεκίσθησαν τον Ιούνιον 1918. Πρόεδρος του Στρατο-
δικείου ήτο ο περίφημος Φατσέας, όστις κατόπιν εδολοφονήθη. Βασιλικός επίτροπος ήτο ο 
Ιωσήφ Κούνδουρος. Η εφημερίς “Εστία” έγραφε τότε διά τον Χατζόπουλον, “ένας αρειμάνιος 
κρεμανταλάς”. Ήτο όμως παλληκάρι και πολύ τολμηρός. Ως λοχίας εις το Μπιζάνι, εβγήκε 
πρώτος στη γραμμή γειά να κόψουν τα συρματοπλέγματα.»

Ο Ιωάννης Χατζόπουλος γεννήθηκε στην Βετολίστα το 1888. Ο πατέρας του Βασίλει-
ος (1866-…) ήλθε σώγαμπρος από τη Μεγ. Λομποτινά στη 
Βετολίστα όπου παντρεύτηκε την Βασιλική Αθ. Γκολιοπού-
λου ή Γιαταγάνα (1845 ή 1867-1917). Ήταν χωροφύλακας 
και κατά τα μαθητολόγια των παιδιών του αστυφύλακας. 
Ο Γιάννης είχε και μία αδελφή, δύο χρόνια μικρότερή του 
την Αθηνά (1890-1969). Ήταν ένα πανέξυπνο και ζωηρό 
παιδί. Στο Δημοτικό αρίστευε (βέβαια ο βαθμός του δασκά-
λου του Κ. Ν. Κοζώνη ήταν «άριστα 4»). Στην πρώτη τάξη 
εφοίτησε 2 φορές (1896-7, 1897-8), ίσως για να βοηθήσει 
και την αδελφούλα του Αθηνά, φοιτώντας μαζί στην Α΄τάξη 
το 1897-8. Η Αθηνά ήταν από τα πρώτα κορίτσια που πή-
γαν σχολείο εκείνη την χρονιά. Ίσως το έναυσμα έδωσαν τα 
παιδιά του λοχαγού Ν. Κοκκοτάκη που τα έφερε στο χωριό 
να φοιτήσουν (Χάιδω Β΄ τάξη, Περίανδρος και Ευαγγελία Α΄ 
τάξη). Συμμαθήτρια και η Ουρανία Γ. Γκολιοπούλου κόρη 
της «Καπετάνισσας». Ο Γιαννάκης συνέχισε στο Ελληνικό 
Σχολείο ή Σχολαρχείο που έδρευε στη Βετολίστα από το 
1879. Εκεί ουσιαστικά αρίστευσε, πρωτεύοντας το 1904 
με «λίαν καλώς 7-7/8». Αργότερα κατετάγη στο στρατό και 
φυσικά έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς αγώνες του 1912-
3. Στις μάχες που δόθηκαν για την κατάληψη των Ιωαννί-
νων, συμμετείχε σαν λοχίας και στο Μπιζάνι βγήκε μπρο-
στά για να κόψει τα συρματοπλέγματα, όπως αναφέρει 
παραπάνω ο Α. Κ. Σκαλτσάς. Το 1916 πολεμούσε στη Μα-
κεδονία, ως ανθυπολοχαγός, στις δυνάμεις που μάχονταν 
με την Αντάντ, στο Δ΄ Σώμα στρατού. Διοικητή είχε τον 
συνονόματο και συνεπώνυμο Συνταγματάρχη Ιω. Χατζό-
πουλο. Στην Καβάλα λόγω υστέρησης των συμμαχικών δυ-
νάμεων ή λόγω προδοσίας, το Δ΄ Σώμα παραδόθηκε στους 

επελαύνοντας Βουλγάρους. Το μόνο που κατόρθωσε ο Διοικητής Ιω. Χατζόπουλος ήταν 
να μην αιχμαλωτιστούν από τους Βούλγαρους, αλλά να τεθούν υπό περιορισμό στην 
γερμανική πόλη Görlitz (Γκαίρλιτς). Έτσι κατέληξαν και οι δύο Χατζόπουλοι στο Görlitz. 
Εκεί οι περισσότεροι αναλογιζόμενοι την αιχμαλωσία τους από τον κακό χειρισμό των 
βενιζελικών, δήλωσαν πίστη στον εξόριστο Βασιλιά Κων/νο. Θέλοντας ο έκπτωτος να 
επικοινωνήσει με τον υιό του Αλέξανδρο, που βασίλευε στη θέση του κοντά στο Βενιζέ-
λο, επιφόρτισε τους αξιωματικούς υπολοχαγό Καλαμαρά και ανθυπολοχαγό Ιω. Χατζό-
πουλο (τον χωριανό μας), με ειδική αποστολή την μεταφορά επιστολής (γραμμένη με 
συμπαθητική μελάνη, μη ορατής στο φυσικό φως) και την παράδοση στον Βασιλιά Αλέ-
ξανδρο. Πιθανολογείται ότι ζητούσε πληροφορίες στρατιωτικές και συμβούλευε τον υιό 
του να μη επιτρέψει την γενική επιστράτευση που υλοποιούσε ο Βενιζέλος. Ξεκίνησαν 
αρχές του 1918 και μέσω Αυστρίας και Κροατίας επιβιβάστηκαν σε υποβρύχιο που τους 
αποβίβασε ανοιχτά στην Κυπαρισσία. Μετά ήλθαν στην Πάτρα. Ο Χατζόπουλος πέρασε 
από ένα θείο του φούρναρη, τον Δ. Νικολάου (δεν εξακρίβωσα την συγγένεια ακόμη), 
ο οποίος όμως ήταν βενιζελικός. Αυτός δεν άντεξε φαίνεται τον ενθουσιασμό του Χα-
τζόπουλου και τον κατέδωσε. Βέβαια αυτό δεν ειπώθηκε στο δικαστήριο για να μη κιν-
δυνέψει ο Νικολάου. Κατετέθη ότι στις 20 Φεβρουαρίου 1918 αστυνομικοί τον είδαν να 
περιμένει τον Νικολάου έξω από το σπίτι του, οπότε τους έβαλαν σε υπόνοιες. Έτσι άρχι-
σε να τον παρακολουθεί ο μοίραρχος Κατσιμπίρης ντυμένος με πολιτική περιβολή. Στις 
26 Φεβρουαρίου 1918 επιβιβάστηκε στην ίδια αμαξοστοιχία για Αθήνα. Στα Μέγαρα 
κατέβηκε ο μοίραρχος και ειδοποίησε τηλεγραφικά την Αστυνομία Αθηνών. Βέβαια τον 
Χατζόπουλο τον είχαν στο κατόπιν 2 άνδρες της συνοδείας Κατσιμπίρη. Μεταβαίνοντας 
οδικώς στην Αθήνα ο Κατσιμπίρης, συνέλαβε τον Χατζόπουλο στο ξενοδοχείο «Πάτραι» 
όπου κατέλυσε. Την παρακολούθηση, εκτός της απομνημόνευσης του Α. Σκαλτσά, μου 
την μετέφερε ο κος Κ. Βελέντζας και την είδα γραμμένη στο ΝΕΟΛΟΓΟ Πατρών.  Ταυτό-
χρονα ο ανθυπομοίραρχος Ν. Παπαδάκης συνέλαβε τον Καλαμαρά, ο οποίος είχε έλ-
θει νωρίτερα στην Αθήνα και προσπάθησε με τον κατηγορούμενο δικηγόρο έφεδρο 
υπολοχαγό Σταύρο Κουνούπη και με τον στρατηγό ε.α. Αγαμέμνονα Πάλλη να έλθει 
σε επαφή με τον Βασιλιά Αλέξανδρο. Συνελήφθη επίσης και η αδελφή του Καλαμαρά, 
Αντιγόνη Αναστασοπούλου, στην οποία λέγεται ότι εμπιστεύτηκε την επιστολή ο αδελ-
φός της και ο Γ. Καλαμπόκας συνεργός. Η επιστολή δεν βρέθηκε ή αποκρύφτηκε για να 
μη κλονισθεί η εμπιστοσύνη του Βασιλιά Αλέξανδρου. Στις 15 Μαρτίου 1918 άρχισε η 

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (1888-1918)
ΤΟ ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΤΗΣ ΒΕΤΟΛΙΣΤΑΣ,

ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ

δίκη των στο Στρατοδικείο και στην αίθουσα της Νομικής στην οδό Σίνα. Πρόεδρος ο 
Φατσέας, Βασιλικός Επίτροπος ο Κούνδουρος και συνήγοροι Λυκουρέζος, Τσουκαλάς 
Κωστόπουλος και Μπουφίδης. Στις 17 Μαρτίου 1918 βγήκε η απόφαση με την οποία 
καταδικάστηκαν οι Καλαμαράς, Χατζόπουλος, Κουνούπης εις θάνατον, η Αντιγόνη Ανα-
στασοπούλου σε ισόβια δεσμά και ο Καλαμπόκας σε 15-ετή φυλάκιση. Έγιναν αιτήσεις 
αναιρέσεων των ποινών, διεθνή διαβήματα, αλλά εις μάτην, στις 5 Ιουλίου 1918 οι Χα-
τζόπουλος και Καλαμαράς καθαιρέθηκαν και εκτελέστηκαν «παρά το φθισιατρείον Σω-
τηρία» (ο Κουνούπης δεν εκτελέστηκε). Η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΕΙΑ αναφέρει ότι ο Χατζό-
πουλος άφησε μίαν επιστολή διά την μητέρα του και 500 δραχμές. Μάλλον όμως, ήταν 
για την αδελφή του, διότι η μητέρα του δεν πρόλαβε να τον κλάψει· απεβίωσε την 22α 
Φεβρουαρίου 1917. 

Ο Χατζόπουλος αντιμετώπισε με θάρρος τη δίκη και την καταδίκη του. Βέβαια ο τύ-
πος της εποχής προσπάθησε να τον υποτιμήσει. Κρεμανταλά πάντως δεν τον αναφέρει 
η ΕΣΤΙΑ, που λέγει ο Μπαρμπαντρέας, αλλά η ΠΑΤΡΙΣ: « Ένας κρεμανταλάς ορεσίβε-
ος, ένας μακρολέλεκας τσολιάς, σώμα και έκφρασις τελείως ακαλλιέργητα πελεκημένα 
με το τσεκούρι. Λόγγος και θυμάρι, τσαρούχι και πρωτογονία όχι καν ευγενής και αγνή 
πρωτογονία, αλλά διεστραμμένη και αγρία, κακή και πονηρά. Ιδού ο αέρας του. Προχω-
ρεί προς ένα κάθισμα, δύσπιστος και επιφυλακτικός, έως και εις το βήμα του. Φορεί ένα 
μακρύ μαύρο παλτό πολιτικό, και από κάτω μία μπλε μάλλινη στολή του δωματίου. Αντί 
για παπούτσια, φορεί χονδρές κόκκινες αρβίλες με κάτι χονδρά φρικώδη καρφιά, που 
πετούν έξω από τη σιόλα και αποτελούν ένα δεύτερο στρώμα, είδος δευτέρας σιόλας- 
σουβενίρ από το Γκαίρλιτς. Κάθεται και μας διερευνά με το μαύρο και διαρκώς παίζον 
βλέμμα του, οξύ και μυτερόν ως στιλέτο. Εν τούτοις προσπαθεί να προσέχη τον εαυτόν 
του και είναι καταφανές ότι ζητεί να συγκρατήται, εις την κίνησιν την λέξιν την φωνήν, 
την λάμψιν του βλέμματός του, τα οποία πονηρότατα θέλει να κανονίζη δια την πρό-
κλησιν μίας ορισμένης εντυπώσεως, εκείνης που του είνε συμφέρουσα εις τον συνομι-
λητήν του. Είνε όμως ομιλιτικός. Κατ’ αντίθεσιν προς άλλους κρατουμένους, λέγει πολ-
λά, με την ελπίδα ότι τα μισά τουλάχιστον θα γείνουν πιστευτά από τον ακροατήν του. 
Αρχίζει με επαίνους δια την προς αυτόν συμπεριφορά της Διευθύνσεως των Φυλακών, 
την οποίαν ευρίσκει “ευγενεστάτην και λαμπράν”. Παραπονείται μόνον δια την πλήρη 
απομόνωσίν του, η οποία φαίνεται ότι είναι πράγματι εκτάκτως αυστηρά.

Μου δίνουν και αρκετό ψωμί…
Δηλαδή πόσο;…
Μα… μία ως μιάμιση οκά την ημέρα… Ψοφάω για ψωμί… Εκεί πάνω στο Γκαίρλιτς 

τρώγαμε σαράντα δράμια την ημέρα και αυτό εξαιρετικώς για εμάς τους αξιωματικούς…
 Ώστε η κατάστασις είνε τόσον κακή εκεί πάνω, όσο λεν; Ερωτώμεν με όσο το δυνα-

τόν επιτυχιστέραν προσποίησιν αφελείας.
 “Κακή και ψυχρή, μάλιστα. Έως τον περασμένον Αύγουστον, προ πάντων, ήτο ακό-

μη χειροτέρα. Οι στρατιώται μας δεν έπαιρναν καθόλου ψωμί… μόνο με πατάτες εζού-
σαν… Έκτοτε εβελτιώθη κάπως η κατάστασις… Αλλά και τώρα είνε βίος αβίωτος… 
Αλλά γιατί και ’γώ ήλθα εδώ;… Ετράβηξα τον διάβολό μου εκεί επάνω… Καλά έκαμα 
λοιπόν και ’γω και τους άφησα ξερούς και ήλθα να ζήσω εδώ στην πατρίδα μου…”»

Το ΕΘΝΟΣ γράφει: «Ο Χατζόπουλος τύπος αγροίκου επιστράτου, προσποιείται τον 
απαθή. Ψηλόλιγνος, με το σγουρό μουστάκι του κάμνει την εντύπωσιν ανθρώπου, που 
έχει πεποίθησιν δια την τύχη του.»

Το ΕΜΠΡΟΣ : «Ο έτερος, Χατζόπουλος, τύπος αγαθού Ρουμελιώτου, με την χωρί-
στρα του, ξυρισμένος, αλλά με χωρίς γιακά κάμνει την εντύπωσιν ότι είνε ξένος προς 
όλα τα γύρω συμβαίνοντα. Κυττάζει αδιαφόρως και τα χαρακτηριστικά του προσώπου 
του εμφανίζουν τον αδυνάτου θελήσεως άνθρωπον. Πλην καπνίζει αδιακόπως και δεν 
αισθάνεται ότι το τσιγάρο του καίει το χέρι.»

Όπως φαίνεται εκτός των εθνικών συμφορών, χάσαμε και ένα παληκάρι μας με τον 
επάρατο Διχασμό (βασιλικοί και βενιζελικοί αλληλοσπαράζονταν).

Στο χωριό απέμεινε πλέον μόνη η Αθηνά Χατζοπού-
λου περιμένοντας μάταια τον αδελφό της να έλθει να 
την παντρέψει. Όμως η Αθηνά δεν τόβαλε κάτω. Με την 
παλινόρθωση της Βασιλείας απαίτησε μια δικαίωση για 
τον αδικοχαμένο αδελφό της. Μην αντέχοντας μάλιστα 
τις φρούδες υποσχέσεις, σηκώθηκε, πήγε στην Αθήνα, 
πέτυχε ακρόαση Βασιλέως και αποκατέστησε την τιμή 
του αδελφού της. Μάλιστα εξασφάλισε και σύνταξη.

Έχοντας λίγο από το DNA του Γιάννη εξελίχτηκε η 
φεμινίστρια του χωριού. Άλλωστε πρωτοπόρησε με τη 
φοίτησή της στο Δημοτικό. Η Αθηνά ή Αθηνιά ή Γιαταγά-
ναινα (από τον παππού) όπως την προσφωνούσαν ήταν 
αλέγρος χαρακτήρας, γλεντζού και καφενόβια (βοήθη-
σε και η σύνταξη γι αυτό). Δεν ευτύχισε να παντρευτεί να κάνει παιδιά αλλά έδωσε την 
αγάπη της στα σκυλιά. Έτσι την γνώρισα στα γεράματά της να περιποιείται και να ταΐζει 
πάμπολλα σκυλιά. Αλλά πάντα θυμόταν τον αδελφό της και δάκρυζε όταν μίλαγε γι αυτόν. 
Στο σπίτι της σαν υπέρθυρο εντοίχισε μία μαρμάρινη πλάκα με τη φωτογραφία του ήρωα 
αδελφού της και μία πρόταση: «ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ ΙΩΑΝ. ΧΑΝΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘ/ΓΟΥ ΤΟΥΦΕ-

ΚΙΣΘΕΝΤΟΣ 5/7/1918. Η ΑΔΕΛΦΗ Α. 
ΧΑΝ/ΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑ 10/8/1940» 
Αυτή η φωτογραφία είναι η μοναδική 
που διασώθηκε (σε πολλή κακή κατά-
σταση). Το 1969 η Αθηνά έφυγε απ’ τη 
ζωή. Με το θάνατό της εξέλιπαν και οι 
Χατζόπουλοι από την Τερψιθέα. Αιωνία 
η μνήμη των!Το υπέρθυρο της Αθηνάς

Ιωάννης Β. Χαττζόπουλος

Η Αθηνά με το κομπολόι της, πί-
νει το κρασάκι της στο καφενείο
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A PLEASANT SURPRISE:  THE GREEK ORTHODOX VIEW 
OF FAITH BY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC  

Mr. Prokopis Pavlopoulos
«Ancient Greek Spirit, Rome, Christianity, are the three 

key elements, the three pillars that supported the pedi-
ment of Europe» (Thursday, November 26, 2015 statement 
following his meeting with President of the Italian Republic 
Mr. Sergio Mattarella in Rome). «Plus God and mankind. «. at 
Easter 2017, «Christ is Risen « will be chanted again in the 
new Greek Orthodox» National Sanctuary of St. Nicholas   at 
Ground Zero «in New York. The new Church of St. Nicholas, an 
Orthodox inspiration,  recognizes Man on earth and respects  
the value and the free development of his personality.  Man    
made in the image and likeness of his Creator «(Wednesday, 
September 23, 2015 Speech at the opening of the exhibi-
tion of Santiago Calatrava« The rebirth of the Church of St. 
Nicholas at «Ground Zero»). «We are focused, once again, as 
a People and as a Nation, on the Virgin Mary, who gave birth 
and brought forth into the world Christ’s humble life, She is 
the mother of existing life»  Our prayer: «Mother of God is the 
hope, above all Christians, guarding them, bringing them 
hope.» (Saturday, August 15, 2015 Speech at the feast of the 
Assumption of Tinos). «The Transfiguration brings together 
the encounter of the Divine and the Human and height-
ens the glory of the Lord. At the same time, this meeting is 
«the essence of Christian teaching, Man exceeds his earthly 
origins and seeks perfection, as in the etymology of: «Ano 
throsko «(Wednesday, August 5 2015 Greeting at the proces-
sion of the icon of the Transfiguration in Samos).

Along with my warmest wishes for a Good and Holy 
Christmas and a Happy New Year, please read again the 
above article.  Let us praise God, because a government offi-
cial did not hesitate to preach publicly and with the prestige 
of his office the orthodox faith and our Greek Orthodox tradi-
tions. I wish others will also follow suit. Happy Holidays.  

Father Nektarios

LEGENDS AND TRADITIONS OF CHRISTMAS
Many customs and traditions flourish during the holiday 

season in mountainous   Aitolo-Akarnania, according to leg-
ends in our village and throughout the countryside. Today, 
let’s make no mistake, in some villages only a few elderly 
people still live,  no permanent priest is there. Schools do not 
function. The fields are fallow, as they are no longer cultivat-
ed, and farm animals do not exist.

When we say that we want to go to our village to cel-
ebrate Christmas traditionally, we mean that we will have 
pork.  This is usually a large pig that had been nourished  by 
the villagers all year long to slay for Christmas.  Parts were 
used to prepare sausages, and hung to dry by the temper-
ature and the smoke of the fireplace.  This was also from 
where “the gnomes and the”goblins “ would come to eat the 
sweets and spoil the food if left uncovered. Housewives, in 
the days leading up to Christmas,  had immersed themselves 
in chores: preparing the sweets, the stuffed cabbage with 
chopped pork, roast meat, and preserving and storing the 
pork fat to last the year.   They kneaded the Christopsomo 
bread that was a time-consuming process and prepared with 
the purest of ingredients.

On Christmas Eve, the children went from home to home 
with their triangle and sang carols, when the village had 
many children. The villagers and all the housewives rarely 
gave money but offered the carolers nuts, apples, pome-
granates.  Christmas and New Years carols  brought an opti-
mistic message, that with the birth of Christ and the chang-
ing year,  better days would come and children would live in 
a happier world.

Children, however, feared the gnomes. So, on Christmas 
Eve, housewives placed  ashes in the corners of the house, 
pierced the pig with a fork, burned incense, and threw water 
and salt into the fire and burned an old shoe to make the 
gnomes leave. 

The last hope of getting rid of the gnomes were the 
chants of the priests during the Epiphany.

The ringing of the bell at midnight signaled the happy 
event of the Nativity of Christ and the villagers left for the 
church.  The streets were freezing cold, perhaps snowing, 
there were no lights, as there was no electricity in the village, 
only a solitary torch was waved back and forth to illuminate 
the cobblestones.  If there was a full moon and the skies 
were clear, even better. All followed the 40-day fast from the 
Apokries of St. Philip, to prepare for communion. The church 
was lit by oil lamps and candles; devotion was great.  Return-
ing from the church of St. Nicholas, the young and old ate, as 

everything had already been prepared days ago. The Sarma 
(stuffed cabbage) was necessary at Christmas, like Easter 
soup. The scents of the various pies and grilled meats and 
“tsigarides” emanated from homes.

For those with namedays over the 12-day holiday, home 
visits were exchanged to taste the baklava offered. They 
would go empty-handed as is happening today during the 
crisis. Really, going to say “Happy Birthday,” holding a box of 
candy or whatever else was unknown in the village. Perhaps 
this is a custom established in cities to create business for th 
patisseries.

Christmas night or early in the morning, the women 
threw many different seeds into  the village fountain so 
good fortune would flow like tap water into the house. Af-
ter  church, they went around the house and looked for the 
“omen” of good fortune.

The Epiphany, brought great blessings to households as 
the priest took the cross to sanctify all homes (and dispel the 
gnomes) and threw coins in a pot for blessings.    The priest 
was offered sweets, sausages and everything else they had. 
Do not forget that old priests had no salary from the gov-
ernment. The next day, St. John’s, the school bell rang again, 
which meant the end of the Christmas holidays and the kids 
were back at their desks.

It is no longer possible to re-enact those beautiful cel-
ebrations in the village. Fireplaces are now aesthetic fixtures, 
since village homes now have a radiator. Foods are cooked 
in an oven. All meats, foods, sweets must get stowed in the 
trunk of the car and put in the refrigerator and freezer. The 
charm of these family days, village manners, and social cus-
toms are gone. The tangle of memories is difficult, especial-
ly for people who have lived in our village another period.  
However, a big thumbs up to the Association of our village 
and to villagers, who firmly hold the bastion, and make con-
scientious efforts to keep traditions alive.

Today most go to Terpsithea as tourists bringing with 
them the groceries and vegetables needed. The natural 
beauty of our village during this season rewards us. Some 
villagers and frequent visitors maintain the beautiful tradi-
tions and customs of Terpsithea. Let us evoke the life of past 
generations, who were unwillingly uprooted and  fled in war 
times, longing to return.  

This Christmas and new year 2016 may not bring us Belle 
Epoque postcards from loved ones abroad to adorn our mirror 
or a “ good morning “with an embroidered towel.  But let’s all 
hope, that the birth of the infant Jesus and the New Year 2016, 
bring health, peace to all and solutions to our economic woes!

Vasiliki Salourou-Trova

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY 2016  
FROM THE EDITOR OF THE ENGLISH PAGE  

AND THE TERPSITHEAN ASSOCIATION.  

My Grandfather
by Katerina Tsitoura (Elias Kraras’ granddaughter)

Written in the Spring of 2015

You are almost 100 years old. An array of films has 
paraded before your very eyes, and these films have, 
indeed, captured, through the power of their content, 
sorrow and joy, moments of disappointment and peri-
ods of success, wars and massacres, but then came the 
light of peace, solidarity and sweet reconciliation that 
leads people to progress, to a race towards the stars of 
happiness.

For me, you have always been a sky as blue and 
clear as the memories of a childhood that you have 
cloaked with the melody of your warm aura. I remem-
ber you close to me from the very first years of my life 
on earth: A blond little girl and a big man with white, 
balding hair and kind blue eyes walk hand in hand and 
cross green oases, explore the chaotic big city, analyze 
man’s fate, smile at each other and, in this way, exorcise 
the time that flows like the water that you cannot en-
close in your palm, like the flames that burn the forest 
of mortal fate, like the air that never signed a contract 
of loyalty with your sensitive heart.

I wonder if you realize how much I love you. For all 
the affection with which you have so generously show-
ered me, for all the encouragement you gave me when 
I sought the fuel that would launch the rocket of my 
dreams, for your uncompromising faith in the ingredi-
ents that nested in my soul; for all these, and so much 
more, a thank you would not suffice and thousands of 
colorful flowers cannot come close to the garden of 
your grandeur.

You have taught me that life belongs to those ro-
mantic travelers that carry on their shoulders a bag 
full of gifts because they know that our course in life 
is marked by our dances and that these dances turn 
into magic carriages and warm our hearts only when 
they are sealed by hands that touch each other, as they 
abandon themselves to the rhythm of a rare but re-
deeming humanity.

Your passage through the book of my personal life 
has been a loving touch, as transforming as the sum-
mers that we have never forgotten, as bright as the sun 
that always managed to penetrate into the depths of 
our fears.

‘Trust people,’ you would whisper… ‘Offer them 
your truth, your pure emotions, your hearty laugh, your 
sincere and fun companionship, your warm embraces, 
but also moving tears and difficult partings. In other 
words, live and, at the end of this game that is called 
life, don’t count the money that has been spent, the 
hopes that have gone awry, the loves that have burned 
you with their deceptive brightness, the jobs that you 
have lost, the friends that have betrayed you. 

You are by no means a loser, do you understand? 
As long as your soul is immersed in light, there will be 
many destinations to explore, many seas to sail, many 
dreams to fulfill, many worthwhile people to love.’

The years have passed. You have grown old and 
you can hardly walk. You cannot see well and you have 
trouble hearing. But, if you can hear me now, I want 
you to know that you are the most special person I 
have ever met and that, no matter how far apart we 
may be, I never forget that life is that game which, as 
you so very wisely once told me, does not need calcu-
lations but only an enlighte ned soul.
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ΓΚΑΦΑ Ή ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ google;
Πριν από λίγο καιρό παρατηρήσαμε ένα 

πρόβλημα στους χάρτες της google· δεν 
εμφάνιζαν το χωριό μας. Στην αρχή δεν δώ-
σαμε σημασία, βλέποντας όμως τη ραγδαία 
επικράτηση των ηλεκτρονικών μέσων, του 
internet και των φορητών συσκευών καταλά-
βαμε ότι δημιουργείται πρόβλημα. Πρόβλημα 
παραπληροφόρησης, ψευδών ειδήσεων με 
αποτέλεσμα να ζημιώνονται οι κάτοικοι και οι 
επαγγελματίες του χωριού μας. Πριν λίγο καιρό 
μας το επισήμαναν το πρόβλημα τουρίστες οι 
οποίοι ανακάλυψαν κατά λάθος το χωριό μας, 
το οποίο το βρήκαν ενδιαφέρον. Προσπαθώ-
ντας ο κος Βαγγέλης Πετρόπουλος να λύσει 
το θέμα έστειλε μία επιστολή διαμαρτυρίας 
στην εταιρεία. Δυστυχώς δεν πήρε απάντηση. 
Επιστρατεύοντας και τον κο Σπύρο Σκαλτσά 
στείλαμε στις 6/11/2015 μία επιστολή δια μέ-
σου του Δήμου Ναυπακτίας. Δυστυχώς ακόμα 
περιμένουμε. Κάνουμε έκκληση προς όλους 
τους Τερψιθεάτες και στους φίλους μας που 
μπορούν να βοηθήσουν να επικοινωνήσουν με 
το Σύλλογο να δούμε πως μπορεί να λυθεί το 
πρόβλημα. Παραθέτουμε την επιστολή, στην 
οποία περιγράφεται το πρόβλημα.

Καλά κρασιά 
Πάνο!

Σ Τ Ι Γ Μ Ι Ο Τ Υ Π Α      
ΑΠΟ  ΤΗΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ
Από καιρό το κτίριο του Δημαρχείου αδυνατού-

σε να στεγάσει τις υπηρεσίες του. Παρά την 
επέκτασή του προς βορά πριν από λίγα χρόνια, 
πάλι ασφυκτιούσε. Το πρόβλημα εντάθηκε με την 
«καποδιστριακή» του διοικητική επέκταση και φυ-
σικά αποκορυφώθηκε με την «καλλικρατική» του 
τοιαύτη. Άρχισε πλέον να διαμοιράζει τις διάφορες 
υποδομές του σε πολλά κτίρια εντός και εκτός της 
πόλης της Ναυπάκτου. Μία υποδομή που μοιραία 
απομακρύνθηκε από το κέντρο ήταν και το αρχείο 
του Δήμου. Από την προηγούμενη δημοτική αρχή 
άρχισαν να μεταφέρονται σε ένα μεγάλο αποθη-
κευτικό χώρο του διαρκώς ανέτοιμου Κολυμβητη-
ρίου (λόγω της διαρκούς «κρίσης» τα πάντα με-
ταφέρονται στις καλένδες). Δυστυχώς όμως, ίσως 
λόγω ανεπάρκειας προσωπικού, δεν καθαρίστηκε ο 
χώρος φιλοξενίας των, τα παλαιά ράφια παρέμεναν 
διαλυμένα και κατεστραμμένα  και τα αρχεία συσ-
σωρεύονταν σαν σωροί από παλιόχαρτα.

Ο Δήμαρχός μας κος Τάκης Λουκόπουλος, 
μπροστά σε αυτό το θλιβερό θέαμα, αποφάσισε να 
συμμορφώσει τα Αρχεία, αναθέτοντας σε μία ομάδα 
από τους συμβασιούχους που προσελήφθησαν τον 
Ιούλιο, το επίπονο αυτό έργο. Πράγματι επέλεξε τον 
Σπύρο Σκαλτσά επικεφαλής μιας ομάδας, αποτελού-
μενης από τον ίδιο και τις Σταυρούλα Γεωργακοπού-
λου- Βελή, Κατερίνα Σιαμά- Κωσταντέλλου, Μάγδα 
Στάθη- Καραμούστου, Ράνια Μανούκα- Τσαρούχη, 
Κατερίνα Φιλιπποπούλου- Ζέρβα. Τα 6 άτομα αυτά 
αποτέλεσαν μία συνεκτική και δραστήρια ομάδα, η 
οποία βαπτίστηκε «Πεντάμηνο». Το «Πεντάμηνο» 
στην αρχή δούλεψε σκληρά για να καθαρίσει το 
χώρο των αρχείων, τον υπόλοιπο κτιριακό χώρο, τον 
περιβάλλοντα χώρο και να απομακρύνει βαριά αντι-
κείμενα και σκουπίδια. Μετά εκμεταλλεύτηκε όλα τα 
παλιά σίδερα μοντάροντας ράφια, τύπου DEXION 
ολοκληρώνοντας 15 βιβλιοθήκες. Κατόπιν μοντάρισε 
7 μεγάλες νέου τύπου χωρίς βίδες που υπήρχαν και 
άλλες 7 που παρήγγειλαν στο μεταξύ. Η σπουδαιό-
τερη όμως εργασία ήταν η τοποθέτηση των αρχείων 
κατά χρονιά και κατηγορία, Στο τέλος τοποθέτησε 
ειδικής κατασκευής καρτελάκια (επινόηση του κου 
Σκαλτσά) και οδηγό- πλάνο αρχειοθήκης για την 
καλύτερη ανεύρεσή των. Έτσι διακρίνουμε τις κατη-
γορίες: Οικονομική υπηρεσία (κατ’ έτος και κατηγο-

Ο κος Σκαλτσάς τελειώνοντας την αρχειοθέτηση

ΣΑΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟ ΖΕΥΓΟΣ
Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τελευταία φύγαν από κοντά μας 3 αιωνόβιοι. Πρόσφατα ο 
Ηλίας Κράρας, λίγο πρίν  η Γιαννούλα Πετρόπουλου και 

λίγο πιο πρίν ο Νικόλαος Πετρόπουλος. Όλοι τους 99 ετών. 
Για την ιστορία σας παρουσιάζουμε το κάλεσμα που έγραψε 
ο ίδιος ο Κ. Πετρόπουλος για τον γάμο του παιδιού του Νι-
κολάου, με το οποίο κάλεσε τον συμπέθερό του Παναγιώτη 
Αυλόγητο. Στην εφημερίδα έφθασε από την εγγονή του Πα-
ναγιώτη, Αγγελική Αυλόγητου- Ψαραλέξη, που το ενεχείρησε 
στον εγγονό του Κων/νου, Βαγγέλη, τον τροφοδότη μας.

ΕΝΑ ΑΘΟΡΥΒΟ ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ρία), Τεχνική Υπηρεσία (με την Πολεοδομία, Έργα, 
Οδοποιία, Ύδρευση-ΔΕΥΑΝ, Ηλεκτροφωτισμός 
κ.λπ.), ΟΓΑ, Κοινωνική Πρόνοια, Λαϊκή Επιμόρφωση, 
Δήμος Αντιρρίου (με κοινότητα Αντιρρίου, κοινότη-
τα Μακύνειας, Δημοτικό Σχολείο Μολυκρείου. Τε-
χνική Υπηρεσία, Εκλογικά, Ληξιαρχικά κ.λπ.), Δήμος 
Αποδοτίας (όλο το αρχείο 1996-2010), απολογισμοί 
2010 των υπολοίπων τέως Δήμων κ.λπ. Φυσικά όλο 
αυτό τον καιρό το «Πεντάμηνο» έφτιαξε ανθρώπινο 
το χώρο, έφτιαξε γραφείο από 2 θρανία και βελτίω-
σε τις συνθήκες εργασίας. Η βοήθεια του Δήμαρχου 
του κου Τάκη Λουκόπουλου ήταν μεγάλη, όπως και 
του Αντιδήμαρχου κου Κοτσανά. Βοήθησαν επίσης 
πολύ ο Οικονομικός Διευθυντής του Δήμου κος 
Ηλίας Παπαγεωργίου, ο Αντιδήμαρχος κος Κοτρω-
νιάς και ο υπάλληλος κος Πάνος Καραγιώργος. Το 
τελικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Ένα μπράβο 
στον ακούραστο Δήμαρχο, στο «Πεντάμηνο» και σε 
όλους τους συντελεστές αυτού του έργου. 

Σημείωση: Όπως πληροφορηθήκαμε και οι 
υπόλοιπες ομάδες εργασίας 5-μηνων συμβασιού-
χων, επιτέλεσαν σπουδαίο έργο στο Δήμο, συμβάλ-
λοντας τα μέγιστα στην ευπρέπειά του, υπό την άο-
κνη φροντίδα και επίβλεψη του Αντιδήμαρχου κου 
Κοτσανά. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ:
Το ενημερωτικό αυτό αλιεύσαμε από το site: 

e-nafpaktia.gr.
Ο κος Σκαλτσάς βρίσκεται πάντα κοντά μας και 

τους τελευταίους 5 μήνες ήταν κοντά και στο χωριό 
μας απασχολούμενος στο Δήμο Ναυπακτίας. Το 
έργο του είναι καταφανές μολονότι ορισμένοι δυ-
σανασχέτησαν δια την απασχόλησή του στο Δήμο 
διότι λέει, άκουσον-άκουσον, «έκλεψε δουλειά δι-
κών τους ντόπιων παιδιών».

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο Κουρμούσης Αθανάσιος κατασκεύασε 

προσφάτως τις 2 πόρτες του Πρόναου του Α -
γίου Νικολάου και τις τοποθέτησε δωρεάν στη 
μνήμη της Άννας Κοκκοτάκη και προσφιλών 
προσώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Ευχό-
μαστε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές όλων και 
ευχαριστούμε τον Αθανάσιο, για το ενδιαφέρον 
του για τον Άγιο Νικόλαο καθ’ ότι είναι κοντά 
στα εκκλησιαστικά θέματα και βοηθάει πάντα.

Νοέμβριος 2015
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 

Συλλέκτης γκαζόν

Κολοκύθια γίγαντες 
Θαν. Αγγελόπουλου 

(σύγκριση με καρύδι)

Κολοκύθι γίγαντας Κ. Αρβανίτη  
(σύγκριση με μήλο)



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ 11¨φωνές και ψίθυροι¨

ΕΛΕ ΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Στην στήλη καταχωρούνται απόψεις αναγνωστών ή συνδρομητών, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να είναι: α) Ενυπόγραφες, 

β) Να μην είναι υβριστικού περιεχομένου και γ) Να βρίσκονται μέσα στα όρια αξιοπρέπειας της δημοσιογραφικής δεοντολογίας

Προς το Σύλλογο Τερψιθιωτών Ναυπακτίας
Με αφορμή το τελευταίο φύλλο 110/2015 της εφημερίδας αισθάνομαι την ανάγκη να εκφρά-

σω τα παρακάτω θέματα. Υποθέτω, ότι θα τα δείτε καλοπροαίρετα και προκαταβολικά αθώα. Εν-
νοώ να μη θεωρηθούν ως εξυπνακίστικες υποδείξεις, προβολή μου και απαίτηση για δημοσίευση.

1. Ως αναγνώστης της εφημ. «Η Τερψιθέα» αναγνωρίζω την μεγάλη προσπάθεια και τους 
κόπους για να βγεί το κάθε φύλλο. Εκτιμώ την πλούσια ποικιλία ύλης που διαθέτει. Προπαντός 
όμως, θέλω να επαινέσω ξεχωριστά, τους μόνιμους και άξιους συνεργάτες σας. Να ακούσουν 
«ευχαριστώ», καλά λόγια για τα γραφόμενά τους. Μπράβο τους! Θαυμάζω τον άλλοτε μαθητή 
μου Β. Πετρόπουλο για τα ωραία ποιήματά του, τον Π. Νεκτάριο, την ιατρό Κοζώνη, τη λαο-
γράφο Β. Σαλούρου-Τροβά. Άφησα τελευταίο να συγχαρώ το Σπ. Σκαλτσά, που με κοπιώδη 
δουλειά τρέχει να ερευνήσει και να συλλέξει το υλικό της εξαιρετικής σελίδας του. Ακόμη: α) 
Γράφει σωστά, κατά τη γνώμη μου τη λέξη «Τερψιθιώτες» στην πρώτη σειρά της σελίδας του 
και μου δίνει το έναυσμα ν’ ασχοληθώ παρακάτω γι’ αυτό και β) Για το σεβάσμιο παππού του 
(τον γνώρισα) με την φράση του στην επιστολή του «θα το θεωρώ ισόβιον ευγνωμοσύνη». 
Πόσο σοφά και προφητικά μίλησε ο Μπαρμπαντρέας. Ηπατρίδα ολόκληρη οφείλει στον Γ. Βλα-
χογιάννη, για το έργο του, αιώνια ευγνωμοσύνη, έστησε προτομή του στη Ναύπακτο.

2. Τερψιθέα μου, αγαπημένη… έχω μια απορία! Σε βάζω σε πειρασμό που μπήκα κι εγώ! 
Πως θα ήθελες ως χωριό ν’ αποκαλούν τα παιδιά σου, που νανούρισες και μεγάλωσες στην 
αγκαλιά σου; «Τερψιθιώτες», όπως το άκουγα παλιά: «Εμείς οι Τερψιθιώτες δεν πεινάσαμε 
στην Κατοχή, είχαμε το καλαμπόκι…». Ακριβώς έτσι το γράφει σωστά ο Σ. Σκαλτσάς. Έλα 
όμως στις σελίδες 1,2,4,10,11 της εφημ. επικρατεί «Τερψιθεάτες», «Τερψιθεατών» κ.λπ. Ο Τερ-
ψιθιώτης π. Νεκτάριος καταγόμενος από την Τερψιθέα αποκαλείται «Τερψιθεάτης», δηλ. της 
τέρψης (ευχαρίστησης) θεατής. Ποιος καθιέρωσε έτσι τη λέξη που παρουσιάζει ανομοιογένεια 
και δεν φταίει. Απορία και γνώμη εκφράζω! Τερψιθιώτης, εμένα ακούει πιο γλυκά το αυτί μου 
και βλέπει πιο σωστά το μάτι μου!

3. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ». Συγκινητικές και ωραίες σε περιεχόμενο επιστολές των αναγνω-
στών, εκφράζονται πηγαία και αυθόρμητα. Μερικοί τολμούν και γενναία. Προπαντός οι ξενι-
τεμένοι που τους περρισσεύει η νοσταλγία για την πατρίδα. Τους συμμερίζομαι γιατί έζησα κι’ 
εγώ 3 χρόνια στη Γερμανία. Ο Ομηρικός Οδυσσέας λαχταρούσε τη γλυκειά ημέρα της επανό-
δου. Να δει έστω από μακριά τον καπνό ν’ ανεβαίνει από την καπνοδόχο του σπιτιού του…

Σφίγγω μια χούφτα χώμα ελληνικό να αισθάνομαι την πατρίδα, εδώ στην ξενητειά, λέει ο 
Καζαντζάκης. 

Ο Ναυπάκτιος Γ. Αθάνας σε ποίημά του γράφει:
«Τώρα κι ο ξένος βούλεται… στον τόπο του να γύρει…
Κι όταν θα μπεί στο σπίτι του διπλό σταυρό να κάνει,
Σταυρό που ξαναγύρισε, σταυρό για να ριζώσει…»
4. Τελειώνω με πρόταση και άλλα διάφορα σχόλια.
Θα μπορούσε, ίσως, η εφημερίδα να καθιερώσει σαν διαγωνισμό με κίνητρο χρηματικό 

βραβείο για το καλύτερο ποίημα ή πεζό που θα αφορά το χωριό Τερψιθέα;
Ποίημα με μέτρο και ρυθμό, η ομοιοκαταληξία μπορεί να είναι ελεύθερη. Να έχει όμως 

υψηλό περιεχόμενο. Υπάρχουν αρκετά μορφωμένα παιδιά της Τερψιθέας και νομίζω θα αντα-
ποκριθούν στην πρόσκληση και πρόκληση για ανταγωνισμό (άμιλλα). Είναι μια καλή ευκαιρία 
για δραστηριότητα και δημιουργία. Οι νέοι έχουν πάντα τη δύναμη, τον ενθουσιασμό αλλά και 
τη διάθεση, που χρειάζεται, μια και ζούνε στην ηλεκτρονική εποχή που γίνονται θαύματα με τα 
μέσα που παρέχει.

Θα κοιτάξουν την Τερψιθέα καλύτερα, πλατύτερα, μακρύτερα. Θα ανακαλύψουν τις φα-
νερές αλλά και τις κρυφές ομορφιές της. Πηγές: Τα πρόσωπα και τα πράγματα, τοποθεσίες 
και τοπωνύμια, γιορτές και εκδηλώσεις. «Η εφημερίδα» δημοσιεύει πολλές φωτογραφίες που 
μιλούν με χίλιες λέξεις. Τέλος πάντων ας γράψουν για κάτι που τους αρέσει και τους εντυπω-
σιάζει. Έτσι θα βρουν και θα έχουμε μια μεγάλη ποικιλία με τα πολλά στολίδια και τα πολλά 
ξόμπλια της Τερψιθέας που της πρέπουν.

Την ίδια πρόταση την είχα κάνει παλιότερα δεκαετίες 80, 90 στον τότε πρόεδρο του Συλλό-
γου. Του είχα δώσει φωτοτυπίες ποιημάτων Ζ. Παπαντωνίου, Γ. Αθάνα… Και οι δύο σκαρφά-
λωσαν σ’ όλα τα βουνά της Ρούμελης: «Το μάτι ολούθε παίζοντας και σφίγγοντας την πέννα». 
Ο Γ. Αθάνας με τα βιβλία του «Πρωινό ξεκίνημα» και «Τραγούδια των βουνών» (3σειρές), 
τραγούδησε τον κόσμο της Ναυπακτίας κι όλα τα χωριά της¨

«Στον Ασπριά για πέρδικες να βγαίνω στο κυνήγι.
Νά ’μουν ζευγάς στο Χρύσοβο, στη Μάρω τυροκόμος…
Ήθελα  νά ’μουν έπειτα, γλεντζές στη Βετολίστα
Και σώγαμπρος στην Ελετσού, που νάμπω και να μείνω!»
Τότε μαζί είχα δώσει στον πρόεδρο δημοσίευμα από περιοδικό της Κ. Δεσποτοπούλου 

που πράγματι δημοσίευσε μέρος η εφημερίδα (Σεπτέμβριος 1990), που περιληπτικά έγραφε η 
επισκέπτρια:

Με λύπη έφυγα από την Τερψιθέα γιατί 20 ημέρες που έμεινε δεν της έφτασαν και με την 
ελπίδα πως θα ξαναγυρίσει πείσθηκε να ξεκολλήσει. Τη γοήτευσαν τα ολοπράσινα βουνά όλο 
δρύς, καστανιές, έλατα, καρυδιές, πλατάνια και τα χρώματα… Η Δημάρα… Τα διώροφα και 
τριώροφα σπίτια με τα μπαλκόνια και τη θέα τους…

Η ομορφιά δεν την άγγιξε μόνο αλλά την έζησε βαθειά μέσα της. Την ομόρφηνε και την 
εξάγνισε στην ψυχή και το σώμα… Κι όταν κάθισε… κι όταν κάθισε για τελευταία φορά στο 
«Πουρνάρι» δεν ήξερε τι να πρωτοχορτάσει, την ομορφιά της φύσης που απλωνόταν μροστά 
της, ή την ομορφιά των ψυχών που κάθονταν κοντά της…

Την περίοδο εκείνη έκανε το ίδιο η εφημερίδα του χωριού μου, που γεννήθηκα και με-
γάλωσα παιδί η Μηλιά Δωρίδος, με την ιδέα της και αιτία έκανα αρκετά ποιή ματα για το εν 
λόγω χωριό μου. Στέλνω μερικά δικά μου καθώς και δύο αποκόμματα της εφημερίδας, πεζά 
καλογραμμένα, άλλου Μηλιώτη για το Λαογραφικό Μουσείο. 

Βέβαια ανήκουν σε άλλη εποχή όλα αυτά. Στο χτές, είναι χτεσινά. Τώρα ο ηλεκτρονικός αιώ-
νας, με τα κινητά του, θέλει τα σημερινά και αυριανά. Αυτά τα έχουν οι νέοι που βρίσκονται στις 
πρώτες θέσεις του τρένου της ζωής και με ενθουσιασμό κάνουν όνειρα… Εμείς οι παλιότεροι 
μείναμε χτεσινοί. Μείναμε πίσω στη θέση των αποσκευών, για το Λαογραφ. Μουσείο. Αναπολού-
με το παλιό, μας φαίνεται χειρότερο το νέο. Μου έρχεται στο νου αυτές τις ημέρες το ΝΕΟ ΗΡΩΟ 
της Τερψιθέας και το νέο μνημόνιο με τον ΕΝΦΙΑ και τους περιορισμούς στην Τράπεζα.

Εγώ είχα γράψει για το Σχολειό, εκκλησία, ξενοδοχείο Πλατεία, αλλά και γεγονότα και περι-
στατικά των καφενείων και του χωριού. Ένα μέρος αυτών, τα αγαπημένα μέρη, τα αποτύπωσα 
στο βιβλίο Επισκεπτών του Λαογρ. Μουσείου που τα πήρε και τα δημοσίευσε η εφημερίδα Τερ-
ψιθέα. Η Τερψιθέα είναι όμορφη και έχει παινέματα και στολίδια από μόνη της. Δεν χρειάζεται 
τα δικά μου… Οι νέοι έχουν σειρά. Μου πρόσφερε πολλά Τα δικά μου ήταν λίγα. Και γιατί να 
μην το πω και γυναίκα καλή για προκοπή… Την ευχαριστώ! Ευχαριστώ και γραπτώς το μονα-
δικό Τερψιθιώτη κ. Κολοβό (έχει και φλέβα από τη Δωρίδα) για τα καλά του λόγια, τότε, το πώς 
τα συνεταίριασα στα γραφόμενά μου, όλα εκείνα.

Τώρα, έχω μόνο να προσφέρω: μερικά πράγματα και λίγους φακέλους με τα γραμματό-
σημά τους (πρόεδροι, γιατρός Μητσόπουλος, Φινινής κ.λπ.) στο Λαογραφικό Μουσείο από το 
αρχείο του πεθερού μου και την αγάπη τη δική μου!

Χαράλαμπος Τσόκας 

ΦΩΤΟ  

ΚΟΥΙΖ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: 

Από αριστερά διακρίνουμε: 1η σειρά καθιστοί μπροστά: 1ος Βα-
σίλειος Ανδρεόπουλος, 3ος Ιωάννης Ανδρεόπουλος. 2η σειρά 
καθιστοί η κομπανία: Δημήτριος Μπάρος, Χρήστος Μούρτος και 

Ιωάννης Μαχάς. 3η σειρά πίσω όρθιοι: 1ος Κ. Παπαλιβερίου, 7η Βασιλική Μούρτου, 
8ος Δημήτριος Μούρτος, 9ος Μιχάλης Μούρτος, 10ος Νικόλαος Κοϊτσάνος, 11ος Νικό-
λαος Τριψιάνος, 12ος Παναγιώτης Γιαννέτσος. Η φωτογραφία είναι από γλέντι 15/8/1947 
στα Τριψανέϊκα, μάλλον σε ταξίδι του ομογενή Αριστείδη Μούρτου και είναι ευγενική 
παραχώρηση των Χρήστου Βελέντζα και Βασιλικής Μούρτου, τους οποίους ευχαριστούμε.

Τερψιθέα Νοέμβρης 2015

Το θρησκευτικό Καμάρι της Τερψιθέας, ο Ι. Ν. Αγίου Νικολάου του χωριού μας, είναι κα-
μάρι των Τερψιθεατών και όλης της Ναυπακτίας- οι Τερψιθεάτες όπου και αν βρίσκονται στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό γενικώς. Ο Νους και η συνείδηση είναι κάτω από την εικόνα του 
σκηνώματος, προστάτη σε κάθε βήμα του Τερψιθεάτη πιστού- κανείς δεν το ξεχνάει αυτό. Για 
να συνεχίσει το καμάρι αυτό να είναι Κόσμημα, χρειάζεται προστασία και φροντίδα από όλους 
μας. Σε αυτό οι Τερψιθεάτες ήταν αρωγοί, πάντοτε παρόντες και πιστεύω θα είναι και τώρα.

Αγαπητοί χωριανοί είναι ανάγκη να γίνει αντικατάσταση στο ταβάνι της εκκλησίας αυτής, 
είναι ΣΑΠΙΟ ΣΑΡΑΚΩΜΕΝΟ, είναι από το 1930-32. Υπάρχει κίνδυνος να μεταδοθεί το μικρό-
βιο αυτό στα ξύλα της στέγης, που αλλάχτηκαν πριν 10 χρόνια. Και τότε με δική μου πρω-
τοβουλία έγινε η αντικατάσταση αυτή. Για το καυτό αυτό θέμα επιβάλλεται άμεσα να γίνει η 
αντικατάσταση του ταβανιού. Εδώ χρειάζεται όλοι μας να συμβάλλουμε οικονομικά, σύμφωνα 
με τις δυνατότητες του κάθε Τερψιθεάτη. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι υπάρχει οικονομική 
στενότητα, λόγω Εθνικής κρίσεως. Το ποσό που απαιτείται υπολογίζεται 10 με 12 χιλιάδες 
ΕΥΡΩ. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, από μόνο του, με τον πενιχρό δίσκο και μόνο, είναι δύ-
σκολο να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό, όσο και αν προσπαθεί, με όλη την καλή διάθεσή 
του (αξίζουν Συγχαρητήρια όλα τα μέλη του Ε. Σ. για τις προσπάθειες που καταβάλλουν), γι 
αυτό ο κάθε ένας από εμάς να βοηθήσει όσο μπορεί την Εκκλησία μας. Συμπερασματικά με 
λίγη προσπάθεια όλοι μας, κάτοικοι και Εκκλησιαστικό Συμβούλιο,  αν το πάρουμε ζεστά (διότι 
δεν χωράει καμία καθυστέρηση), θα καταφέρουμε ώστε περίπου μετά από ένα χρόνο να έχει 
συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό για να μπορέσει το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο να κάνει 
έναρξη των εργασιών. Εμπρός όλοι οι Τερψιθεάτες, ενωμένοι σαν μία Γροθιά. Θα το πετύχου-
με, όπως συμβαίνει πάντα «η ενότητα φέρνει την νίκη». 

Βοηθάω την Εκκλησία και δηλώνω θα είμαι πάντα κοντά στο θέμα αυτό.

Τελειώνοντας εύχομαι σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά!

Φιλικώτατα με πολλή αγάπη

Κουρμούσης Αθανάσιος
Ευχαριστώ για την φιλοξενία



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ12 ¨φωνές και ψίθυροι¨

Δεν ξέρω τι να πω, έμεινα ενεός.  
Αυτό δε ξαναματάγινε!

- Τι έγινε βρε δαιμόνιε;
- Τι θες να γίνει παιδάκι μου. Τόσα χρόνια πλακατζής τέτοιο κάζο δεν 

ξανάδα! (κάτι μου θυμίζει αυτό το απόφθεγμα!).
- Για λέγε-για λέγε!
- Άκου για να δείς ή βλέπε για ν’ ακούσεις. Μάλλον μας ψεκάζουνε!
- Σώπα!!! Πως το ανακάλυψες;
- Τον ξέρεις το φίλο μου τον Τάκιτο!
- Ε ναι έπαθε κάτι;
- Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά γίνονται έρευνες.
- Δηλαδή;
- Ήμασταν τις προάλλες στο χωριό. Δουλεύαμε κανονικά (τον κόσμο). 

Σπίτι- κυνήγι- καφενείο- σπίτι. Πεθάναμε από τη δουλειά, τα θηράματα (πού-
ναι τα θηράματα;) και τα τσίπρα (δεν μας παρατάς και συ και ο Τσίπρας). 
Επειδή μας έκοψε ξεροσφύρι το πιόμα, είπαμε ν’ ανηφορίσουμε κατά Λο-
μποτ’νά να φάμε και κάνα κάστανο ή λουκάνικο, «Γιορτή του Κάστανου» 
γαρ. Πάμε εκεί τι να ιδούμε; Μιλιούνια ο κόσμος! Που πάνε ούλοι ετού-
τοι ζουρλάθηκαν. Εν τέλει ψοφάμε όλοι για ντζερτζελέ! Αυτή είναι ΚΡΙΣΗ! 
Πολύς κόσμος, να και ο μαϊντανός, οι επίσημοι! Ακούει για επίσημους ο 
Τάκιτος και κατουρήθηκε (με το συμπάθιο) από τη χαρά του. Σπρωχνόταν 
να πάει να χαιρετήσει. Ορέ αμάν! σιγά βρε παιδί μου, πως κάνεις έτσι! Δίνει 
παίρνει τα κατάφερε. Τον βλέπω λοιπόν πάει καρφί και χαιρετάει κάποιον 
και του λέει: -Γειά σας κε Ράπτη είμαι ο Τάκιτος ο φίλος του κου Σ… Αυτός 
τον αντιχαιρέτησε φορώντας αυτό το μόνιμο χαμόγελο του επιτυχημένου 
πολιτικού, απαντώντας με το στερεότυπο: «Ω! τι κάνετε, πως είστε;». Ο 
Τάκιτος με το χαμόγελο να έχει ξεχειλίσει και να πλημμυρίζει τ’ αυτιά του, 
γύρισε πίσω στην παρέα μας. Τότε ακούει εν χορώ: -Καλά που τον ξέρεις 
το Βαρεμένο; Ο Τάκιτος συνεχίζοντας να κολυμπάει στα πελάγη της ευτυ-
χίας του από τη χαιρετούρα, απαντά: - Ποιο Βαρεμένο, εγώ τον Ράπτη, τον 
Αντιδήμαρχο χαιρέτησα. Τότε ήταν που έγινε κόλαση στην παρέα από τα 
γέλια. Εγώ που έτρωγα ένα κάστανο κόντεψα να πνιγώ από τα γέλια. Φυσικά 
χάρηκα γιατί εξασφάλισα θέμα με ρεπορτάζ. Ο Τάκιτος μόλις κατάλαβε τη 
γκάφα του ξεφώνισε: - Τι αυτός είναι ο Βαρεμένος; Βέβαια η απάντηση που 
πήρε από όλους ήταν: -Όχι ο βαρεμένος είσαι εσύ! Φυσικά μετά από αυτό 
τον χρεώθηκα με 108 (που λέγαν στα στρατά), υπό αυστηρή επιτήρηση, μην 
χαιρετήσει κάποιον άλλο αντί άλλου και γίνουμε ρόμπες. 

Αν νομίσατε ότι τελειώσαμε κάνετε λάθος. Πήγαμε απ’ λέτε την άλλη 
μέρα στη γιορτή μανιταριών στην Κεντρική (όπου γάμος και χαρά η Βασίλω 
πρώτη!). Εκεί που καθόμαστε, σκάει μύτη ξαφνικά ποιος λέτε; Ε λοιπόν ναι, 
σωστά μαντέψατε, μας επισκέφθηκε ο κος Βαρεμένος (ωχ! ωχ! ωχ! εκλογές 
μου μυρίζουν), ο συμπαθής βουλευτής. Ο Τάκιτος πήγε τον χαιρέτησε πάλι 
και προσπάθησε να του εξηγήσει ότι τον μπέρδεψε χθές με τον Ράπτη. 
Όμως την πάτησε γιατί τον αποθανάτισε ο δαιμόνιος στην …πανούργα μη-
χανή του. 

Εν τέλει φαίνεται ότι μας ψεκάζουν επιλεκτικά! Μάλλον κόλλησα και γω! 
(βλέπε υπογραφή) 

Ο βαρεμένος δαιμόνιος ρεπόρτερ

WHO IS VAREMENOS Επαγγελματ ίες  Συγχωριανο ί  μας
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΞΙ 2109410466

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2634024194

ΑΡΒΑΝΙΤΗ Κ. ΕΛΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΗΟΥΣ 2 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6945955992

ΑΡΒΑΝΙΤΗ Ν ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ 46 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 2109640409

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 3 2103806993

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
 Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 10β 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

2109751895

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΞΙ 6974105052

ΑΥΛΟΓΗΤΟΣ Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΙΝΤΕΟ Β.ΣΟΦΙΑΣ & ΛΑΜΨΑΚΟΥ 3 2107717496

ΒΕΛΕΝΤΖΑ Χ. ΧΡΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 69 & ΑΝΙΑΝΟΣ
2105244536  
6976744731

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ 12-14 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2103453073  
6944358049

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Ν. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ 4 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2109598595

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 69 & ΑΝΙΑΝΟΣ
2105244550  
6944522827

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΣΚΟΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΙΓΙΟΥ 3 ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ 2105149100

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 6 ΑΙΓΑΛΕΩ 2105315800

ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 17 ΓΚΥΖΗ 2106433243

ΚΑΛΛΙΑΜΒΑΚΟΣ Γ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΜΑΡΜΑΡΑ 2102755381

ΚΑΛΛΙΑΜΒΑΚΟΣ Γ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Η/Υ - ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Γ.ΚΟΥΣΙΔΟΥ 52 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2107474218

ΚΑΛΛΙΑΜΒΑΚΟΣ Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ «ΕΥΡ. ΠΙΣΤΗ» ΕΡΜΟΥ 89-91 ΠΑΤΡΑ
2610278393  
6945075899

ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΡΑΜΝΟΥΣΙΩΝ 4 6973406264

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ»
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

6984196326,  
ΦΑΞ: 2634052629

2634053234, 
2634052629

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΦΗ ΚΑΡΤΕΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 16 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2130410317

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
www.g-kontogiannis.gr

ΑΛΚΕΤΟΥ 33 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 2107511824

ΚΟΚΚΟΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΝΙΡΒΑΝΑ 5 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2109762685

ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
gliakonis@yahoo.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Insurance Group E.E. 

ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 20
Ν. ΨΥΧΙΚΟ

2106755641 
6974477750

ΛΥΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ- ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ&  
Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 267 Ν. ΙΩΝΙΑ 2102724557

ΜΑΚΡΗΣ Κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 6946050884

ΜΑΡΑΓΔΟΥΛΗ Δ ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 232 2108613314

ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΤΟ-ΦΑΝΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 12 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2109915702

ΜΗΛΟΥΛΗΣ Θ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΔΙΓΕΝΗ 16 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2109738664

ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗ-ΤΖΙΛΑΛΗ ΕΛΕΝΑ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
ΓΥΝ/ΛΟΓΟΣ

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25Α 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

2106401002  
6944420728

ΜΟΥΡΤΟΥ Κ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΠΛ.ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΟΝΙΩΝ  
ΠΑΤΡΑ 2610330511

ΜΠΑΚΑΛΗΣ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ 6946497614

ΜΠΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2634027534

ΜΠΑΡΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 21 ΠΑΤΡΑ
2610278248  
6932097683

ΠΑΪΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 22 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
2634022227
6944602745

ΠΑΪΣΙΟΥ- ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΤΡΕΩΣ 55 ΠΑΤΡΑ 2610222404

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 10α 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

2107485461

ΠΑΝΤΕΛΗ - ΧΟΡΜΟΒΑ ΣΟΦΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 31
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2102610676

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 6943013252

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑ 2634053233

ΠΑΠΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Κ ΕΙΡΗΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΡΟΥΣΗΣ 19 ΧΑΡΑΥΓΗ 2109755024

ΣΕΡΕΤΗΣ Ι ΛΕΩΝΙΔΑΣ LEONIL 
HELLAS

ΙΑΤΡΙΚΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 57 
ΠΑΤΡΑ

2610425205  
2108839312

ΣΕΡΕΤΗΣ Λ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2108839312

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 4 ΚΑΛΙΘΕΑ 2109598523

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

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

2109733266, 
6930783608

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 4 ΚΑΛΙΘΕΑ 2109598523

ΣΤΑΣΙΝΟΥ Α ΜΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 103 - 105 2103632023

ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25Α 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

2106401010  
6944612162

ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΟΤΣΗ 36 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2109701094

ΤΡΙΨΙΑΣ Β. ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑ 6986870515

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

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

2634022321 
6944728221

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 19
ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙ

2109901650
6977801638

ΦΗΜΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΥΣΣΗΣ 19 ΧΑΡΑΥΓΗ 2109767788

ΦΟΥΣΕΚΗ ΖΩΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 113  
ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2109902307

ΧΕΙΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ 13 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2107792280

ΧΟΡΜΟΒΑΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ 29 6978884152

Μην τους βλέπετε γέρους, αυτοί οι άνθρωποι γρά-
ψανε ιστορία στο χορό. Μπορείτε να μας πείτε λε-
πτομέρειες.

ΦΩΤΟ
ΚΟΥΙΖ


