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Ήταν άνοιξη του 2006 όταν ο ιστορικός μας Σύλλογος Τερψιθεατών Ναυπακτίας, βρέθηκε σε 
μία κρίσιμη καμπή της μακρόχρονης πορείας του.

Στο κάλεσμα που έγινε ανταποκριθήκαμε αυθόρμητα και χωρίς δεύτερη σκέψη.
Η αγάπη για τον τόπο μας υπερέβη το φόβο του αγνώστου , των ευθυνών, των υποχρεώσε-

ων, των δυσκολιών και τόσον άλλων καταστάσεων που στην πορεία της ενασχόλησής σου με τα 
κοινά διαπιστώνεις!!!

Και το ξεκίνημα της νέας προσπάθειας έγινε με σύνθημα μια λέξη: 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!
Και πράγματι υπήρξε.
Και ήταν αυτή που κυρίαρχα έπαιξε το ρόλο της και συνόδευσε τις επιτυχίες του Συλλόγου τα 

επόμενα 10 ολόκληρα χρόνια μέχρι σήμερα.
Γιατί Σύλλογος είμαστε όλοι εμείς, μαζί σε ένα σύνολο.
Πέρα όμως από αυτό, πρέπει και στο διοικητικό, οργανωτικό κ εκτελεστικό κομμάτι του συλ-

λόγου να υπάρχει ΣΥΝΕΧΕΙΑ!
Κανείς δεν είναι διορισμένος με σύμβαση αορίστου χρόνου. 
Ανιδιοτελώς, με προσωπικές θυσίες προσφέρει κάποια χρόνια και μετά πρέπει φυσιολογικά 

κάποιοι άλλοι να πάρουν τη σκυτάλη.
Αυτό δυστυχώς, δείχνουμε να μην το έχουμε ή να μη θέλουμε να το καταλάβουμε!!!
Τα τελευταία χρόνια ανανεώθηκε σημαντικά το Δ.Σ του Συλλόγου. Άλλοι έμειναν, άλλοι έφυ-

γαν και άλλοι πρόκειται να σταματήσουν μετά τις επερχόμενες εκλογές της 3ης Απριλίου 2016.
Γι’ αυτό λοιπόν, οι εκλογές αυτές είναι πολύ σημαντικές για την συνέχεια.
Πρέπει όλοι να αφουγκραστούν την δυσκολία της κατάστασης και αυθόρμητα, όχι με χίλια 

παρακάλια, να ανταποκριθούν!!!
Να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Συλλόγου!!!
Και με την βοήθεια όλων μας να προχωρήσει ο Σύλλογος ακόμη καλύτερα, με μεγαλύτερες 

επιτυχίες και με λιγότερα λάθη!
Έχουμε όλοι μας χρέος απέναντι στην ιστορία και σε αυτούς που μια μέρα του 1946 ξεκίνη-

σαν αυτό το όμορφο ταξίδι στο χρόνο, με σημαία τη Τερψιθέα και τίποτε άλλο!
Ας αναλογιστούμε τις ευθύνες μας…. Χρήστος Γ. Κολοβός

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου θα γίνει στις 3 Απριλίου 2016, ημέρα Κυριακή, ώρα 10.00. Μετά τον απολογισμό 
του απερχόμενου Δ.Σ. και τοποθετήσεις των υποψηφίων θα γίνει εκλογή του νέου Δ.Σ. Παρακαλώ όσοι επιθυμούν να είναι υπο-
ψήφιοι για το Δ.Σ. ή για την Ελεγκτική Επιτροπή, να δηλώσουν αυτό έγκαιρα στα απερχόμενα μέλη. 
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➢ Στις 23 Ιανουαρίου 2016 απεβίωσε στο Wilmington, Delaware, στην 

Αμερική η Πολυκαρπία Κ. Παπαδοπούλου-Κόλλια, μητέρα της αξιαγά-

πητης Γεωργίας που γράφει την αγγλική στήλη στη σελίδα 9 της εφη-

μερίδας μας. Ο Σύλλογος συλλυπείται βαθύτατα την άξια συνεργάτιδα 

Γεωργία και τους λοιπούς συγγενείς. 

➢ Τα Χριστούγεννα βρέθηκε κοντά μας ο Παναγιώτης Ανδρ. Σαλούρος 

με τη σύζυγό του, από την Αυστραλία, βλέπε ρεπορτάζ στη σελίδα 11. 

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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ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ
Νά ’ξερες όμορφο βουνό, τι μου θυμίζει εμένα
τα παιδικά τα μάτια μου, έμειναν μαγεμένα.
Σ’ αντίκρυζα απ’ τη Μηλιά, τ’ αστέρια θ’ ακομπούσα
κι απ’ το Μοριά απέναντι, σε γλυκοχαιρετούσα.
Ερατεινή δεν μ’ έδεσες, στ’ αγναντερό βουνό
Στη Ναύπακτο κατέληξα, το βλέπω απ’ εδώ.
Σχώρα με συ λιμάνι μου, Ψανή μου ζηλεμένη,
Έπαχτε με το κάστρο σου που τόσο ομορφαίνει.
Παράξενο σας φαίνεται, π’ αλλού κοιτάω κάτι,
το Ξεροβούνι ’δέστε το, αυτό τραβάει το μάτι.
Η Καλλιθέα μάρτυρας, κι αν θέλει ας το πει.
Το Ξεροβούνι νόημα μου κάνει απ’ την κορφή.
Γεια σου βουνό ηλιόλουστο, γεια σου και με τα χιόνια,
μόνιμη σημαδούρα μου, σε όλα μου τα χρόνια.
Είναι πολλά που τα πονώ και μύρια που θυμούμαι
εσύ τα χαίρεσαι από κει, εγώ ’μως τα στερούμαι.
Μηλιά το μεγαλείο σου, που έζησα παιδί,
μπουκέτο η φύση, οι ομορφιές και όλοι οι χωριανοί.
Με μάγια, ήλιο λαμπερή και φεγγαροστολισμένη
με χιόνια και με κρούσταλλα κι αμυγδαλιά ανθισμένη.
Καλότυχο, αγέραστο και γνώριμο βουνό,
μου έτυχε ολόγυρα, να ζω να κατοικώ.
Κοντά, αγνάντια στη Μηλιά, εγώ να σε θωρώ 
στους τόπους και στο σπίτι μου, που τόσο νοσταλγώ.
Βάλε καθρέφτη στην κορφή, να μου τα καθρεφτίζεις 
να ταξιδεύω ολοζωής, σα να με νανουρίζεις.
Έτσι το νου μου παιδικά θα τον κλωθογυρίζεις 
καθώς τους τόπους της καρδιάς, γλυκά θα μου θυμίζεις.

Χ. Κ. Τσόκας

Η περιφρούρηση 
του Δένδρου στην Πλατεία

Χριστουγεννιάτικο Δένδρο 
στην Αγορά της Τερψιθέας
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Κλινική εικόνα
Η κλινική εικόνα της Σιδηροπενικής Αναιμίας εμ-

φανίζει όλα τα συμπτώματα που είναι κοινά για όλες 
τις αναιμίες αλλά η βαρύτητά τους ποικίλει ανάλογα 
με το βαθμό της αναιμίας και την ηλικία του ασθε-
νούς.

Αδυναμία, εύκολη κόπωση, ωχρότητα του δέρμα-
τος και των επιπεφυκότων, ζάλη, κεφαλαλγία, αίσθημα 
παλμών, δύσπνοια στην προσπάθεια, ευερεθιστικότη-
τα, αποτελούν τα συχνότερα συμπτώματα.

Η Σιδηροπενική Αναιμία είναι μία από τις σημαντι-
κές αιτίες της χρόνιας κόπωσης και των παραπόνων 
για κακή υγεία.

Σε μακράς διαρκείας χρόνιες σιδηροπενικές κατα-
στάσεις κυρίως σε μεσαίας ηλικίας γυναίκες, παρατη-
ρούνται διαταραχές στα νύχια, στη γλώσσα, στο στό-
μα και στα μαλλιά.

Τα νύχια γίνονται εύθραυστα, θαμπά με κάθετες 
γραμμώσεις και σε προχωρημένα στάδια, λεπτά επίπε-
δα και τελικώς κοίλα. Στο στόμα παρατηρείται ατρο-
φία των γευστικών θηλών (ατροφική γλωσσίτιδα). 

Εργαστηριακά ευρήματα 
Στη διάγνωση της Σιδηροπενικής Αναιμίας το 

ιστορικό του ασθενούς είναι λίαν σημαντικό. Η κλινι-
κή εξέταση βοηθά, αλλά η διάγνωση επιβεβαιώνεται 
μόνο εργαστηριακά.

Η απλή γενική αίματος δίδει τα πρώτα σημαντικά 
διαγνωστικά ευρήματα.

Η αιματολογική εικόνα αποκαλύπτει χαμηλή αι-
μοσφαιρίνη και αιματοκρίτη. Ο μέσος όγκος των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι ελαττωμένος και στη 
μικροσκοπική εξέταση παρατηρείται υποχρωμία, ποι-
κιλοκυττάρωση, ανισοκυττάρωση και μικροκυττάρω-
ση στη μορφολογία των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Ο 
σίδηρος και η φερριτίνη του ορού είναι επίσης ελατ-
τωμένα.

Η αιμοσφαιρίνη στους άνδρες είναι χαμηλότερη 
των 13,5gr%, στις γυναίκες χαμηλότερη των 12gr% και 
στις εγκύους χαμηλότερη των 11gr%, ο δε σίδηρος 
χαμηλότερος των 60mg/dl (μικρογραμμαρίων ανά 100 
κυβικά εκατοστά). 

Θεραπεία 
Όσον αφορά την θεραπεία της Σιδηροπενικής 

Αναιμίας, υπάρχουν δύο βασικοί στόχοι αντιμετώπι-
σης της αναιμίας. Ο πρώτος στόχος είναι να ανευρευ-
θεί, να αντιμετωπισθεί και να διορθωθεί η αιτία που 
προκάλεσε την Σιδηροπενική Αναιμία.

Η διόρθωση του αιτιολογικού παράγοντα είναι με-
γίστης σημασίας. Αυτή ποικίλει από απλά μέτρα όπως 
διακοπή ασπιρίνης (σαλικυλικών) ή τη διόρθωση δι-
ατροφικών παραλείψεων και συνηθειών έως σημα-
ντικές χειρουργικές επεμβάσεις για τη διακοπή της 
απώλειας αίματος.

Σε γυναίκες με μηνορραγίες και μητρορραγίες, να 
γίνουν κατάλληλοι ορμονικοί χειρισμοί η να αφαιρεθεί 
υπάρχον ινομύωμα της μήτρας.

Σε άτομα μέσης ή μεγάλης ηλικίας πρέπει να γί-
νουν εξετάσεις για να αποκλεισθεί η παρουσία καρ-
κίνου του γαστρεντερικού συστήματος (κυρίως καρ-
κίνος του παχέος εντέρου). Ο έλεγχος του πεπτικού 
είναι απαραίτητος για να ανευρεθούν και οι άλλες 

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

ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ 
ΑΝΑΙΜΙΑ

ΚΗΔΕΙΕΣ
• Στις 23 Δεκεμβρίου 2015 απεβίωσε η Αρτεμι-

σία Χρ. Κούτρα. Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέ-
σθη την επομένη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολά-
ου Τερψιθέας, όπου και ετάφη.

• Στις 14 Ιανουαρίου 2016 απεβίωσε στο Ηρά-
κλειο Αττικής σε ηλικία 92 ετών η Χάιδω χήρα 
Χρ. Διακίδη, γένους Ανδρ. Σκαλτσά. Η νεκρώσιμη 
ακολουθία ετελέσθη το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 
2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, 
όπου και ετάφη.

Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

•  Στις 27 Φεβρουαρίου 2016 ετελέσθη τον 
Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου στου Γουδή το 
ετήσιο μνημόσυνο της Στέλλας Ιω. Κοζάκη.

•  Στις 4 Μαρτίου 2016 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρασκευής Ναυπάκτου το ετήσιο 
μνημόσυνο της Αγγελικής Γ. Λιακώνη.

•  Στις 19 Μαρτίου 2016 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίας Σοφίας Ελληνορώσων το ετήσιο μνη-
μόσυνο της Γιαννούλας Γ. Αυλογήτου.

•  Στις 26 Μαρτίου 2016 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αναστάσεως Νεκροταφείου Ηλιούπολης το 
ετήσιο μνημόσυνο του Νικολάου Τσεργά.

Η εφημερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο 
Θεός.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 3 Ιανουαρίου 2016 ετελέσθη στον Ιερό 

Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 40-ήμερο μνη-
μόσυνο του Ηλία Κράρα.

• Στις 24 Ιανουαρίου 2016 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Στυλιανού στου Γκύζη το ετήσιο μνημό-
συνο του Δημητρίου Κ. Σταμάτη. 

•  Στις 31 Ιανουαρίου 2016 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αναστάσεως Νεκροταφείου Ηλιούπολης το 
40- ήμερο μνημόσυνο της Αρτεμισίας Χρ. Κούτρα. 

•  Στις 20 Φεβρουαρίου 2016 ετελέσθη στον 
Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στη Μεταμόρφωση Ατ-
τικής το 40-ήμερο μνημόσυνο της Χάιδως Διακίδη-
Σκαλτσά.

βλάβες του συστήματος (έλκος, διαφραγματοκήλη, 
πολύποδες).

Ο δεύτερος στόχος είναι να αναταχθεί και να δι-
ορθωθεί η αναιμία και να συμπληρωθούν οι αποθήκες 
χορηγώντας σίδηρο που λείπει από τον οργανισμό.

Η χορήγηση σιδήρου γίνεται από το στόμα (πλην 
ελαχίστων περιπτώσεων) υπό μορφή δισκίων ή πόσι-
μου διαλύματος. Υπάρχουν σήμερα πολλά σκευάσμα-
τα σιδήρου

Η χορήγηση σιδήρου από του στόματος είναι 
ασφαλής και αποτελεσματική. Δεν αναφέρονται σο-
βαρές ανεπιθύμητες ενέργειες εκτός από 20% των 
ασθενών που στη αρχή της θεραπευτικής αγωγής 
παραπονούνται ότι το φάρμακο τους «πέφτει βαρύ». 
Ένα μικρό ποσοστό ασθενών αναφέρει δυσκοιλιότη-
τα ή διάρροια.

Η ημερήσια δόση σιδήρου είναι συνήθως 100mgr 
(χιλιοστογραμμάρια) δισθενούς θειϊκού σιδήρου με 
άδειο στομάχι μισή ώρα πριν το γεύμα, διότι ο σίδη-
ρος απορροφάται καλύτερα έτσι παρά μετά το γεύμα. 
Επειδή η απορρόφηση σιδήρου διευκολύνεται από 
την παρουσία βιταμίνης C, συνιστάται το σκεύασμα 
να λαμβάνεται το πρωί με χυμό φρέσκου πορτοκα-

λιού και το πρόγευμα να ακολουθεί μετά από μισή 
ώρα. Πρέπει να αποφεύγεται η λήψη σιδήρου με τσάϊ 
ή καφέ, επειδή παρεμποδίζουν την απορρόφησή του.

Ο σίδηρος δίδεται έως ότου η τιμή της αιμοσφαι-
ρίνης αποκατασταθεί στα φυσιολογικά επίπεδα (12-
14gr%). Αυτό επιτυγχάνεται σε 6-8 εβδομάδες (ανά-
λογα και με τη βαρύτητα της αναιμίας), αλλά η θερα-
πεία πρέπει να συνεχισθεί επί ακόμα 4 μήνες ώστε να 
πληρωθούν και οι αποθήκες σιδήρου του οργανισμού 
και η φερριτίνη να φθάσει 50mg% (μικρογραμμάρια 
τοις εκατό).

Σε γυναίκες με μεγάλη απώλεια αίματος κατά την 
έμμηνο ρύση συνιστάται θεραπεία συντήρησης.

Η συχνότητα της Σιδηροπενικής Αναιμίας στις δυ-
τικές χώρες έχει σημαντικά μειωθεί, λόγω της βελτιω-
μένης διατροφής και του εμπλουτισμού του γάλακτος 
των βρεφών με σίδηρο (Fe).

Η Σιδηροπενική Αναιμία μπορεί να είναι η συνηθέ-
στερη μορφή αναιμίας κυρίως στις γυναίκες, αλλά δεν 
πρέπει κάθε αναιμία να εκλαμβάνεται ως σιδηροπε-
νική, διότι τότε οδηγούμεθα στην άσκοπη χορήγηση 
σιδήρου, χωρίς να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα με 
το σωστό τρόπο.

Β΄ μέρος

Απάντηση 
Δήμου 
Ναυπακτίας 
σχετικά με 
τις Παιδικές 
Χαρές
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ΗΜεγάλη Σαρακοστή για τους Ορθόδοξους 
χριστιανούς είναι μια πνευματική πορεία 

κοινωνίας με το Θεό, μια πορεία επιστροφής 
προς τον Παράδεισο. Βέβαια, όλη η ζωή του 
Ορθοδόξου χριστιανού είναι μια τέτοια πορεία, 
αλλά ιδιαίτερα τη Μεγάλη Σαρακοστή τονίζο-
νται από την Εκκλησία τα στοιχεία της ανθρώπι-
νης ύπαρξης, τα οποία βοηθούν τον άνθρωπο 
να πλησιάσει περισσότερο το Θεό και τον συ-
νάνθρωπο και να βαδίσει πνευματικά προς τον 
Παράδεισο. Μερικά από τα στοιχεία αυτά είναι 
η μετάνοια, η ταπείνωση, η συγγνώμη, η εγκρά-
τεια, η προσευχή, η άσκηση, η αγάπη. 

Ο Παράδεισος είναι –θα τολμούσαμε να 
πούμε– το κεκτημένο δικαίωμά μας. Για μας 
δημιουργήθηκε από τον Θεό. Δεν έχει σημασία 
αν εμείς, από δική μας ευθύνη, βρεθήκαμε έξω 
από τον πρώτο Παράδεισο της Εδέμ και, συνε-
χίζοντας την αποτυχημένη πορεία μας, τείνου-
με διαρκώς να βρεθούμε έξω και από τον αιώ-
νιο Παράδεισο. Σημασία έχει ότι το Πάθος του 
Κυρίου μας, η Ταφή και η Ανάστασή Του είναι 
η αποκατάσταση της κοινωνίας μας μαζί Του, 
η θεραπεία της ανυπακοής μας, η πρόσκλησή 
Του προς εμάς και η φανέρωση της δυνατότη-
τας της επανόδου μας στον αιώνιο Παράδεισο!

Για τον λόγο αυτό η Αγία και Μεγάλη Σαρακο-
στή δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια νέα πορεία προς τον χαμένο Παράδει-
σο. Είναι ο ερχομός του Χριστού στη ζωή μας και πάλι. Ο Κύριος δεν θέλει 
να χαθεί κανένας από μας και θυσιάζεται για τον καθέναν από μας. Η Με-
γάλη Σαρακοστή είναι ταυτόχρονα η μεγάλη συνάντηση Θεού και ανθρώ-
που. Πορεύεται ο Χριστός προς τον πιστό, πορεύεται κι ο πιστός προς τον 
Χριστό! Ο Χριστός θυσιάζει τη ζωή του με τη Σταύρωσή Του, ο άνθρωπος 
θυσιάζει τον κακό εαυτό του με τη μετάνοια! Πορεία, λοιπόν, προς τον Πα-
ράδεισο η Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία επιστροφής στον Θεό. Κι αυτή η 
πορεία δεν είναι μόνο του παρελθόντος, αλλά και του παρόντος και του 
μέλλοντος. Είναι πορεία τώρα και πάντοτε προς τον Θεό, πορεία αδιάκοπη. 

Η εποχή μας είναι η εποχή των μεγάλων αντιθέσεων. Από την μία, θα 
έλεγε κανείς, την έχει ευλογήσει ο Θεός με όλα τα αγαθά της γης, με την 
πρόοδο του πολιτισμού και της τεχνολογίας, με την δυνατότητα του λό-
γου, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και της άνευ συνόρων και περι-

Επιμελείται ο Τερψιθεάτης Ιερομόναχος π. Νεκτάριος Ιωάννου Γκολιόπουλος

ορισμών επικοινωνίας. Από την άλλη, με πικρία 
διαπιστώνουμε καθημερινά την ραγδαία εξά-
πλωση της εγκληματικότητας, της διαφθοράς 
και της αμαρτίας, αποτελέσματα της απομά-
κρυνσης από τον Θεό, της έλλειψης γνησιότη-
τας στις σχέσεις των ανθρώπων και της έκπτω-
σης των αξιών της ζωής.

Αυτή η αντιφατικότητα όμως δεν θα πρέπει 
να μας απελπίζει, γιατί, όπως τονίζει ο Απόστο-
λος Παύλος, «όπου αυξήθηκε πολύ η αμαρτία, 
αυξήθηκε και περίσσεψε πάρα πολύ και η Χάρη 
του Θεού» (Ρωμ. 5, 20). Το ζητούμενο λοιπόν για 
κάθε χριστιανό είναι να βρει αυτή τη Χάρη, να 
βρει τη γνήσια αγάπη για τον Θεό και τον πλη-
σίον, να βρει το δρόμο για την αληθινή ζωή, που 
είναι ο Χριστός. Αυτά τα καλά μας βοηθάει να 
αποκτήσουμε, περισσότερο από όλη την υπό-
λοιπη χρονιά, η Μεγάλα Σαρακοστή. Με δυο 
λόγια, μας βοηθάει να μεταβούμε καλύτερα 
από το «κατ’ εικόνα» στο «καθ’ ομοίωσιν». Από 
τα επίγεια στα επουράνια. Από τα φθαρτά στα 
άφθαρτα. Από τα πρόσκαιρα στα αιώνια. Από το 
θάνατο στη ζωή. Από την ταφή στην Ανάσταση. 

Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι σ’ όλους τους 
Τερψιθιώτες και σ’ όλους τους αναγνώστες της 
εφημερίδας μας, καλή πνευματική πορεία στη 
Μεγάλη Σαρακοστή, καλή Ανάσταση του Χρι-

στού και καλή δική μας ανάσταση.
π. Νεκτάριος 

ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ: 
ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

Σας στέλνω το άρθρο για την εφημερίδα μας. Καλή δύναμη να έχετε όλοι, 
όσοι εργάζεστε για το καλό της ιδιαίτερης Πατρίδας μας, της Τερψιθέας. 
Βλέπω τα έργα σας και χαίρομαι πολύ. Θέλω να γνωρίζετε ότι προσεύχομαι 
για τα μέλη του Συλλόγου μας αλλά και για όλους τους Τερψιθιώτες και στις 
Θείες Λειτουργίες και στις Παρακλήσεις του Μοναστηριού μας, Βέβαια, δεν 
γνωρίζω τα ονόματα όλων των συγχωριανών και ιδιαίτερα των νέων και των 
παιδιών, αλλά τα γνωρίζει ο Θεός, διότι τα ονόματα όλων μας είναι γραμμένα 
στο «Βιβλίο της Ζωής», όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος. Καλή δύναμη να 
έχετε όλοι και όλες. Ο Θεός να μας δίνει κουράγιο και αντοχές, να ξεπεράσου-
με την οικονομική και την πνευματική κρίση που μαστίζει την Πατρίδα μας.

Καλή Σαρακοστή και καλό Πάσχα.
π. Νεκτάριος

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΧΑΪΔΩΣ
Οι κυρίες Κάτια Σάκκου-Κανατούλα και Βίκυ Λούμη-Κα-
νατούλα, στη μνήμη της μεταστάσης, αειμνήστου Χάι-
δως Διακίδη-Σκαλτσά, προσέφεραν στο Σύλλογο Τερ-
ψιθεατών ένα συμβολικό ποσό. [Σημείωση της «Τ»: Οι 
κυρίες γνώρισαν εξ απαλών ονύχων την αγάπη και την 
καλοσύνη της Χάιδως].

Ο Σύλλογος ευχαριστεί και επιβραβεύει την κίνηση 
εκτίμησης και ευγνωμοσύνης!

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΧΑΪΔΩΣ
Στις 14 Ιανουαρίου έφυγε από κοντά μας, πλήρης ημερών και έμπλεη αγά-
πης, η πολυαγαπημένη μας Χάιδω. Η προσωποποίηση της καλοσύνης, η 
ενσάρκωση της αγάπης, η μεγάλη αγκαλιά των παιδιών. Μπορεί ο θεός 
μεσ’ τον ολιγόχρονο έγγαμο βίο να μη της έδωσε παιδιά, όμως η αείμνη-
στη …απόκτησε παιδιά. Έκαμε παιδιά της όλα τα παιδιά που γνώρισε στη 
ζωή της. Από τ’ ανήψια της, μέχρι τα παιδιά που φρόντιζε σαν γκουβερνά-
ντα και μέχρι τα παιδιά της σπιτονοικοκυράς, που έμενε στο νοίκι. Έδωσε 
σε όλα αγάπη, στοργή και φροντίδα. Ήταν ο φύλακας άγγελός τους στις 
δύσκολες στιγμές τους. Ο παρηγορητικός της λόγος ήταν το βάλσαμο 
για κάθε πληγή τους. Αυτά τα παιδιά τα νοιαζότανε και όταν μεγάλωσαν. 
Τους τηλεφωνούσε και ρωτούσε πώς περνούσαν και προσπαθούσε να τα 
βοηθήσει έστω συμβουλευτικά. Δεν τα ξεχνούσε και στην κουβέντα της 

ήταν όλες οι χαρές και πίκρες που πέρασε μαζί στα μικράτα τους. Αχ! βρε θεία! συγχώρεσέ μας, αν 
βαρυγκωμήσαμε μερικές φορές για το ενδιαφέρον σου αυτό. Θέλαμε να πετάμε μόνα μας, νομίζαμε 
ότι δεν σε χρειαζόμασταν. Τώρα που και μεις μεγαλώνουμε όλο και πιο πολύ, τώρα είναι που σε νοιώ-
θουμε. Τώρα ζητάμε να μπορούσες να μας διηγηθείς εκείνες τις παλιές καλές και κακές μας στιγμές. 
Θέλουμε να γίνουμε πάλι παιδιά, τα παιδιά σου!. Τα παιδιά αυτά που δέθηκαν μαζί σου, λες και ήταν 
βιολογικά παιδιά σου. Θα μας λείψεις θεία θα μας λείψουν και οι ιστορίες σου. Είμαστε σίγουροι ότι 
θα λες τις ιστορίες σου, στα παιδάκια του Παράδεισου. Ζητούμε μια τελευταία χάρη θεία· να μη λες 
στα παιδάκια εκεί, τις διαβολικές σκανταλιές που κάναμε εμείς εδώ κάτω. Αντίο θεία! 

Σπύρος Σκαλτσάς 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Ο Δημήτριος Αυλόγητος, προσέφερε στην Ενορία Αγ. 
Νικολάου Τερψιθέας και στο Σύλλογο χρηματικά ποσά, 
στη μνήμη της Αρτεμισίας Κούτρα. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ο Πρόεδρος Πατέρας Χρήστος και το Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, ευχαρι-
στούν θερμά τον Παναγιώτη Σαλούρο του Ανδρέα για 
το χρηματικό ποσό που έδωσε για την ανακατασκευή 
του ταβανιού της εκκλησίας του χωριού μας. Ας είναι 
βοήθειά τους η χάρη του Αγίου Νικολάου εκεί στα ξένα 
που βρίσκονται. 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
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Το Χριστιανικό Πάσχα
Οι δύο μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανο-

σύνης είναι τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, 
που είναι και οι αρχαιότερες γιορτές.

Η προετοιμα-
σία για το Πάσχα 
ήδη αρχίζει από 
την «Αρχή του 
Τριωδίου». Το Πά-
σχα, ως γνωστόν, 
είναι κινητή εορ-
τή. Στο διάστημα 
από το «Τριώδιο» 
ως την «Ανάστα-
ση» υπάρχουν οι 
«Απόκρηες», αρ-
χίζει η «Σαρακο-
στή», η νηστεία. 
Αρχίζουν και οι 

Χαιρετισμοί στην Παναγιά, κάθε Παρασκευή. 
Πρόκειται για υπέροχους ύμνους, που ψάλλονται 
στις εκκλησιές για την Παναγιά μας, μέσα σε κα-
τανυκτική ατμόσφαιρα. Επίσης, στο διάστημα της 
Σαρακοστής, γιορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό 
της Θεοτόκου, που για μας τους Έλληνες είναι 
διπλή γιορτή, αφού γιορτάζουμε και την Επα-
νάσταση του 1821. Την Κυριακή πριν το Πάσχα, 
γιορτάζουμε την Κυριακή των Βαΐων και κατόπιν 
αρχίζει η «Μεγάλη Εβδομάδα».

Είναι η Εβδομάδα των Παθών του Κυρίου 
Ημών Ιησού Χριστού. Έτσι φτάνουμε στη Μεγά-
λη Μέρα της Ανάστασης. Το «Χριστός Ανέστη» 
μας φέρνει την ελπίδα και τη χαρά που τόση ανά-
γκη έχουμε αυτές τις δύσκολες μέρες που ζού-
με και, βέβαια, όχι μόνο εμείς, αλλά και σε πολλά 
μέρη του κόσμου και, ειδικά, όπου υπάρχει πό-
λεμος. Ας ευχηθούμε η Ανάσταση του Κυρίου, 
εκτός των άλλων, να μας φέρει και την Ειρήνη, για 
να μπορέσουν και αυτοί οι ταλαιπωρημένοι άν-
θρωποι να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Η προ-
σφυγιά είναι πολύ πικρή.

Η γιορτή της Ανάστασης πήρε την ονομασία 
«Πάσχα», από την μεγάλη γιορτή των Ιουδαίων 
«Πασάχ» ή «Πεσάχ», που γινόταν σε ανάμνηση 
της Διάβασης της Ερυθράς Θάλασσας. Η γιορτή 
των Ιουδαίων διαρκούσε οκτώ ημέρες και άρχιζε 
τη δεκάτη μέρα του μηνός «Νισάν», που αντι-
στοιχεί στο διάστημα 15 Μαρτίου με 15 Απριλίου. 
Στη γιορτή αυτή οι Ιουδαίοι σφάζανε στο θυσια-
στήριο και το έψηναν και το έτρωγαν με άζυμο 
άρτο.

Οι Χριστιανοί πήρανε, φαίνεται, από τους Ιου-
δαίους, εκτός από τη γιορτή του Πάσχα και κά-
ποια έθιμα. Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος στη Νί-
καια, που συνεκλήθη από τον Μέγα Κωνσταντίνο 
το 325 μ. Χ., αποφάσισε το Πάσχα να εορτάζεται 
την πρώτη Κυριακή, μετά την πρώτη πανσέληνο 
της Άνοιξης και αν η πανσέληνος τύχει Κυρια-
κή, να εορτάζεται αμέσως την επόμενη Κυριακή. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο, το Χριστιανικό Πάσχα δεν 
θα συνέπιπτε ποτέ με το εβραϊκό. Ακόμα, το Χρι-
στιανικό Πάσχα συνδέθηκε επίσημα την Εαρινή 
Ισημερία και με το αστρονομικό φαινόμενο, την 
πρώτη πανσέληνο της Άνοιξης, τη λε-
γόμενη και «Πασχαλινή Πανσέλη-
νο». Το ημερολόγιο που ήταν σε 
ισχύ την εποχή της Α΄ Οικου-
μενικής Συνόδου, το 325 μ.Χ. 
ήταν το Ιουλιανό, που είχε θε-
σπίσει ο Ιούλιος Καίσαρας 
το 45 π.Χ. με τη βοήθεια 
του Έλληνα αστρονό-
μου από την Αλεξάν-
δρεια, Σωσιγένη.

Το Ιουλιανό ημερολόγιο παρέμεινε σε ισχύ 
στα ορθόδοξα κράτη μέχρι τον 20ό αιώνα. Για 
την ιστορία ας αναφερθεί ότι, όπως είναι γνωστό, 
τα καθολικά κράτη 
δέχτηκαν τη μεταρ-
ρύθμιση του ημερο-
λογίου του 1582. Η 
μεταρρύθμιση έγινε 
από τον Πάπα Γρη-
γόριο ΙΓ΄ και τους 
αστρονόμους Χρι-
στόφορο Κλάβιους 
και Λουΐτζι Πίλιο. 
Το νέο αυτό ημερο-
λόγιο, το λεγόμενο 
και Γρηγοριανό, δεν έγινε αποδεκτό από την Ορ-
θόδοξη Ανατολική Εκκλησία. Το 1919 η Ελληνική 
Κυβέρνηση ανακίνησε το ημερολογιακό θέμα. 
Έτσι, το 1923, το Ιουλιανό ημερολόγιο αντικατα-
στάθηκε από το Γρηγοριανό και η εφαρμογή του 
έγινε στις 16 Φεβρουαρίου του 1923, που ονο-
μάστηκε 1η Μαρτίου. Στην αρχή, η Εκκλησία δι-
ατήρησε το Ιουλιανό ημερολόγιο. Το 1924, για να 
αποφευχθεί η σύγχυση, η Εκκλησία αποδέχτηκε 
το εκκλησιαστικό ημερολόγιο να συνταυτιστεί με 
το πολιτικό και να ισχύσει για τις ακίνητες γιορ-
τές. Δεν άλλαξαν όμως οι Πασχαλινές γιορτές 
που είναι κινητές.

Ανεξάρτητα από το τί έχουν θεσπίσει οι 
αστρονόμοι, η Εκκλησία και οι πολιτικοί σχετικά 
με τον προσδιορισμό του Πάσχα σε Ορθόδο-
ξους και Καθολικούς από τα πρώτα χρόνια μετά 
την Ανάσταση του Χριστού, ο εορτασμός του 
Πάσχα συνδέθηκε με την ανάμνηση της «διάβα-
σης» από τον Θάνατο στη Ζωή.

Όπως και να ’ναι, το Πάσχα στο χωριό μας, σε 
κάνει να νοιώθεις 
το Θείο Μεγαλείο. 
Η φύση είναι ένα 
απέραντο πολύ-
χρωμο χαλί. Όλη 
η Μεγάλη Εβδο-
μάδα ήταν διαφο-
ρετική. Πριν ο πό-
λεμος και ο κατα-
ραμένος εμφύλιος 
δημιουργήσουν 
τις συνθήκες για 
ν’ αδειάσει από 
τους ανθρώπους, 
τους χωριανούς, που καλλιεργούσαν την άγια 
τους γη, έστω και χωρίς ηλεκτρικό φως και χωρίς 
τις ευκολίες της τεχνολογίας. Έτσι απλά ζούσαν. 
Όπως στην εποχή του Χριστού.

Με πόση, αλήθεια, κατάνυξη, προσκυνούσαν 
τον Επιτάφιο και περνούσαν όλα τα παιδιά από 
κάτω, για ευλογία. Ύστερα από τόσο μεγάλη νη-
στεία, περίμεναν μικροί και μεγάλοι να «μεταλά-
βουν» τη Λαμπρή. Με τη στεντόρεια φωνή του 
παπά αντηχούσε το «Χριστός Ανέστη» και ακου-
γόταν σ’ όλες τις γύρω ραχούλες. Κρατώντας τα 

μελισσοκέρια τους, γύριζαν οι χωριανοί από τα 
στενοσόκακα στα σπίτια τους με το «Άγιο Φως».

Φεύγοντας τα μεσάνυχτα από τον Άη-Νικόλα 
με το Άγιο Φως, δεν φωτίζονταν μόνο οι στρά-
τες, αλλά φωτιζόταν και ο νους των ανθρώπων 
εκείνων, που με την εργασία τους και η μικρότερη 
λακούλα ήταν παράδεισος, γεμάτος λαχανικά και 
λουλούδια. Το πασχαλινό τραπέζι μοσχοβολούσε 
με ό,τι τους προσέφερε η στάνη, το χωράφι, οι 
κήποι …

Ήταν οι χωριανοί χαρούμενοι, πήγαιναν στις 
δουλειές τραγουδώντας, τις γιορτές τις ζούσαν 
και τις τιμούσαν. Έβαζαν τα καλά τους. Πάντα εί-
χαν το καλό ή το καινούριο ένδυμα, καθώς και τα 
παπούτσια, για την εκκλησία.

Το «Χριστός Ανέστη», την καλημέρα και όλες 
τις ευχές, οι άνθρωποι στο χωριό τις έλεγαν από 
κοντά και όχι από το τηλέφωνο ή από το κινητό, 
περπατώντας σαν να παραμιλάνε … 

Είθε, μέσα από τις δυσκολίες που βιώνουμε, να 
αρχίσουμε να εκτιμούμε πάλι τα απλά και ουσια-
στικά πράγματα και να μπορούμε να βιώνουμε το 
αληθινό νόημα των εορτών.

Καλό Πάσχα!
Βασιλική Σαλούρου-Τροβά
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Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016  μαζευτήκαμε, όπως κάθε χρόνο, 
στα γραφεία του Συλλόγου για την κοπή της Βασιλόπιττας.

Η προσέλευση ήταν ικανοποιητική.
Μετά το πέρας της ευλογίας, ακολούθησαν συζητήσεις για τα τρέχο-

ντα θέματα του χωριού μας.
Έγινε αναφορά για την χρήση ανακατασκευής του  θόλου του Αγίου 

— Θα χαλάσει ο καιρός, θα ρίξει καρέκλες, θα ρίξει χιόνια, θα πέσουν 
μετεωρίτες, θα πέσουν οι συντάξεις, θα πέσουν οι τιμές…

— Θα γίνει χαμός!!! (η απάντηση!)
 Και έγινε ο χαμός. Όπως καταλάβατε ενώ κάποιοι υπόσχονταν τον 

κατακλυσμό, εμείς δεν πτοηθήκαμε. Πράγματι δώσαμε ένα γερό παρόν, 
στο αξιαγάπητο χωριό μας. Πιστοί στις παραδόσεις αφήσαμε κατά μέ-
ρος τον αετό και ξεκοιλιαστήκαμε στα νηστήσιμα, (μήπως και ξεχάσου-
με τα αρτύσιμα). Βέβαια έλειπε ο φωτογράφος μας, αλλά νά ’ναι καλά ο 
Νίκος ο Βρύζας, θα δείτε λίγες φωτογραφίες. Με την ευκαιρία τις φωτο-
γραφίες, που βγάζει πλέον και η …κουτσή Μαρία (ζητώ συγνώμη από 

Η   ΚΟΠΗ  ΤΗΣ  ΠΙΤΤΑΣ

ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

Νικολάου και το ποσό που χρειάζεται, έχοντας ήδη σαν προίκα τα χρή-
ματα που διέθεσε ο συγχωριανός μας Παναγιώτης Ανδ. Σαλούρος.

Επιπλέον έγινε και ο οικονομικός απολογισμός του έτους από τον 
πρόεδρο.

Η παρέα μας διαλύθηκε προς το μεσημεράκι, υπό την συνοδεία του 
ντόπιου τσίπουρου!

Και του χρόνου να είμαστε καλά!

τις Μαρίες), μην τις κρατάτε, να μας τις στέλνετε να χαιρόμαστε όλοι. 
Βέβαια όσοι αμφιβάλλετε μπορείτε να προσέλθετε του χρόνου να κατα-
λάβετε πώς γλεντούν στην Τερψιθέα. Άλλωστε και ο μεγάλος μας ποιη-
τής ο Αθάνας λέει: Ήθελα νάμουν …γλεντζές στη Βετολίστα. Ο μαγειρός 
μας, ο «τσελεμεντές» μας Πάνος έδωσε πάλι ρέστα με τη φασουλάδα 
του, μόνο που πρέπει να πληρώσει ενοίκιο στον Αριστείδη, στο υπόστε-
γο του οποίου έκανε την άπαιχτή του σπεσιαλιτέ. Έτσι πατριωτάκια με 
βροχές με χιόνια με συννεφιές και λιακάδες, με τρόικες με λιτότητες, μην 
πτοείστε: Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλά-
βουμε, που θα καζαντήσουμε!!! 
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Είπαμε και εφέτος παρά τα τόσα και τόσα 
δύσκολα, να μαζευτούμε να πούμε καμιά 

...ιστορία , να συμφάγωμεν, να πιούμε και άμα 
μας παίρνει να χορέψουμε!

Πού να τα κάνουμε όλα αυτά όμως χωρίς να 
μας πάρουν είδηση τα media?

Να το κρατήσουμε μυστικό, λέει κάποιος!
Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε στο ΜΥΣΤΙΚΟ.

H ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Ξέρετε εκεί, εκεί στον Υμηττό!
Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες μας.
Γέμισε το μαγαζί, τηλέφωνα για κρατήσεις τις 

τελευταίες μέρες, θέσεις να μην υπάρχουν, τηλέ-
φωνα από βοο..λευτές για μέσο, άστα!

Η ουσία είναι ότι περάσαμε μαγική βραδιά.
Υπέροχη ορχήστρα, χορός, γευστικό φαγητό 

και το κυριότερο ωραίες και ζεστές παρέες.

Ευχαριστούμε τους χορηγούς: Ιωάννη Καραΐσκο, 
Ανδρέα Γκούρη, Γεώργιο Λυπαράκη, Super Market 
Σκλαβενίτη, Ιωάννη Παπαθεοδώρου, Ασπασία Πα-
παγεωργίου-Τσαγκαράκη, Αικατερίνη Αρβανίτη, 
Σπύρο Σκαλτσά, Φώτη Σκουρογιάννη, Κοτόπουλα 
Ναυπάκτου «Κοντοχρήστος», Magic Fashion.

Και του χρόνου λοιπόν να είμαστε καλά όλοι 
κ περισσότεροι ακόμη!



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ8 ¨φωνές και ψίθυροι¨

TO  Σ Ο Ϊ  Μ Α Σ  ( K Η ΄ Μ Ε Ρ Ο Σ )

Γράφει ο Σπύρος Θ. Σκαλτσάς

Σας θυμίζει κάτι το όνομα «Μιμίκος»; Ναι-ναι σωστά μαντέψατε θυμί-
ζει το «Μιμίκος και Μαίρη» και το «-Ποιος; -Ο Μιμίκος ο γιατρός». Και 

τα δύο αναφέρονται στο ίδιο πρόσωπο. Πρόκειται για το ερωτικό δράμα 
που συγκλόνισε το πανελλήνιο στα τέλη του 19ου αιώνα, μολονότι το δεύ-
τερο το χρησιμοποιούν σαν λογοπαίγνιο ομοιοκαταληξίας στην ερώτη-
ση «ποιος;». Εντάξει θα μου πείτε, να μας διηγηθείς την ιστοριούλα, εμείς 
όμως, δηλαδή η Τερψιθέα, πού εμπλεκόμαστε; Να σας πω λοιπόν. 

Πριν λίγο καιρό, καταγράφοντας με τον κο Χαρ. Χαραλαμπόπουλο 
(Επίτιμο Πρόεδρο της Εταιρείας Ναυπακτιακών Μελετών), τους Ναυπά-
κτιους αξιωματικούς, ανακαλύψαμε τους: Μιμίκος Γεώργιος, ταγμ. πεζ., 
γεν. 1833 εν Βιτολίστη Ναυπακτίας, απεστρ. 29 Ιουλ. 1889, Μιμίκος Γε-
ράσιμος, λοχ. πεζ., γεν. 1837 εν Βιτολίστη Ναυπακτίας, απεστρ. 16 Μαΐου 
1895, μετ. πολ. 1897, ανακληθείς εξ αποστρατείας (Μεγάλη Στρατιωτική 
και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, τομ. Δ΄ Παράρτημα, σελ. 661). Το ιστορικό 
μικρόβιο άρχισε να με …μολύνει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπόρεσα 
να βρω άλλο τεκμήριο αναφοράς «Μιμίκος» στη Βετολίστα. Βρήκα όμως 
στη Ναύπακτο, στον Εκλ. Κατάλογο Ναυπακτίδος 1886, τα ίδια πρόσωπα; 
Μημήκος/ Γεράσιμος /του Δημητρίου /47 ετών /αξιωματικός /διαμονή: 
Ζάκυνθος, Μημήκος/ Γεώργιος /του Δημητρίου /49 ετών /αξιωματικός 
/διαμονή: Σύρος. Στη συνέχεια βρίσκω τον πατέρα, τη γιαγιά και ένα 
αδελφό τους στο Ληξιαρχικό Βιβλίο Παπασίδερη (Ναυπάκτου): Μιμίκος 
Δημήτριος / του Νικολάου / 75 ετών / απεβίωσε 9 Φεβρ. 1878, Μιμίκου 
Μυγδάλω / 80 ετών / απεβίωσε 24 Νοεμβρ. 1861, Μιμίκος Σάββας / Δη-
μητρίου / ετών 25 / απεβίωσε 3 Ιουλίου 1862 / άγαμος. Ο αείμνηστος Γ. 
Τσατσάνης, στο Ναυπακτίτες Αγωνιστές του ’21 (σελ. 149) και στο Δυτικο-
ρουμελιώτες Αγωνιστές του 1821 (τομ. 2, σελ. 221) βιβλία του, αναφέρει 
αγωνιστή: Μιμίκος Δημήτριος από τη Ναύπακτο με Α.Μ. 11243 και Ν.Μ. 
3805, ο οποίος γεννήθηκε το 1801, πολέμησε και κατετάγη στην Πρώτη 
Τάξη Υπαξιωματικών. Αυτός ταυτίζεται με τον της Μεγάλης Στρατιωτικής 
και Ναυτικής Εγκυκλοπαίδειας: Μιμίκος Δημήτριος, υπομ., γεν. το 1801 εν 
Καλαβρύτοις, απεστρ. 2 Σεπτεμβρίου 1858, απεβ. 9 Φεβρ. 1878 (οι ημε-
ρομηνίες είναι ίδιες με το Ληξ. Παπασίδερη). 

Οι διάφοροι τόποι που αναγράφονται, εξηγούνται διότι η Μεγ. Στρ. και 
Ναυτ. Εγκυκλοπαίδεια αναγράφει τον τόπο γέννησης και όχι τον τόπο κα-
ταγωγής. Μάλλον ο Δημήτριος κατά και μετά την επανάσταση του 1821, 
πέρασε στη Ναύπακτο. Ίσως παντρεύτηκε Βετολιστιάνα και γέννησε τα 
δύο παιδιά της στο χωριό το 1833 και το 1837 (έτσι εξηγούνται οι εγ-
γραφές στη Μεγ. Στρ. και Ναυτ. Εγκυκλοπαίδεια, η Βετολίστα σαν τόπος 
γέννησης). Αργότερα κατέβασε την οικογένεια στη Ναύπακτο (οπότε 
καταχωρήθηκαν όταν μεγάλωσαν στους εκλ. καταλόγους). Φυσικά λόγω 
του επαγγέλματος από δω και πέρα εφαρμόστηκε το «όπου γης και πα-
τρίς». Τον Γεώργιο, απόστρατο ταγματάρχη το 1889, τον βρίσκουμε στην 
Αθήνα διαμένοντα στην συνοικία Σταθμού Λαρίσης, οδός Νεοφύτου Με-
ταξά. Από τον στρατιωτικό βίο δεν ξέφυγαν τα 2 παιδιά του ο Δημήτριος 
και ο Επαμεινώνδας, τους οποίους η Μεγ. Στρ. και Ναυτ. Εγκυκλοπαίδεια 
αναφέρει γεννηθέντας στην Άνδρο 1865 και 1884 αντίστοιχα. Ο Δημή-
τριος ήταν στο Μηχανικό και έφθασε στο βαθμό του Υποστράτηγου, ενώ 
ο Επαμεινώνδας στο ίδιο Σώμα έφθασε στο βαθμό του Ταγματάρχη. Τη 
σύζυγο την λέγανε Μόσχα και είχαν άλλα 3 παιδιά, τον Χαρίλαο, τον Μι-
χαήλ και ένα αγνώστου ονόματος που αυτοκτόνησε το 1887 ή κατ’ άλ-
λους το 1891. 

Ο Μιμίκος που έγραψε ιστορία είναι ο Μιχαήλ. Γεννήθηκε το 1871, 
σπούδασε ιατρική και το 1892 υπηρετούσε στον στρατό δόκιμος ιατρός. 
Υπηρετούσε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο, το οποίο στέγασε μετά το 1930 
το Σύνταγμα Χωροφυλακής «Μακρυγιάννη». Εκεί κοντά, παρά την Ακρό-
πολη, γνώρισε την εκλεκτή του Μαίρη. Η 20-χρονη Μαίρη Βέμπερ ήταν μία 
Γερμανίδα, που είχε φέρει το 1892 στην Ελλάδα η Βασίλισσα Σοφία (σύζυ-

Η ΑΦΑΝΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΙΜΙΚΟΥ

γος του Βασιλιά Κων/νου), σαν παιδαγωγό του μικρού υιού της Γεωργίου. 
Σε ένα περίπατό της γνώρισε τον νεαρό γιατρό και αναπτύχθηκε μεταξύ 
τους ένα φλογερό ειδύλλιο. Συναντιόντουσαν τακτικά και αντάλλασαν και 
επιστολές (δύσκολες εποχές για ερωτευμένους). 

Το ζευγάρι ήταν ευτυχισμένο και θέλησε να επισημοποιήσει την ύπαρξή 
του. Δυστυχώς ο πατέρας της Μαίρης (ακόλουθος στη Βασιλική Αυλή του 
Αυτοκράτορα της Γερμανίας), διατύπωσε αντιρρήσεις για το ειδύλλιο και το 

γάμο του ζεύγους. Ελέχθη ότι ήταν μνηστευμέ-
νη η Μαίρη με κάποιο Γερμανό. Η Μαίρη στενο-
χωρήθηκε και προσπάθησε να επικοινωνήσει με 
τον Μιχαήλ. Στις επανειλημμένες επιστολές της 
δεν έλαβε απάντηση. Δυστυχώς ο Μιχαήλ ήταν 
άρρωστος εκείνες τις μέρες και είχε καθηλωθεί 
στο κρεβάτι. Η Μαίρη απελπίστηκε περιμένο-
ντας μια απάντηση και μη γνωρίζοντας την αιτία 
το πρωί της 24ης Φεβρουαρίου 1903 αυτοκτόνη-
σε. Στην καθιερωμένη βόλτα της ανέβηκε στην 
Ακρόπολη και ειδικά στα αετώματα του Παρθε-
νώνα (μάλλον είχαν σκαλωσιές που βοήθησαν). 
Από εκεί αφέθηκε και έπεσε μέσα στο περιστύ-

λιο. Δυστυχώς λίγο αργότερα εξέπνευσε στο παρακείμενο Στρ. Νοσοκο-
μείο. Ο αγαπημένος της Μιχαήλ, που είχε ανανήψει εκείνη τη μέρα, έτρεξε 
να τη δει αλλά δεν την πρόλαβε ζωντανή. Απαρηγόρητος ορκίστηκε να 
την ακολουθήσει στο ταξίδι της αυτό. Οι συγγενείς του βλέποντας την 
κατάσταση προ-
σ πάθησαν να 
τον αποτρέψουν. 
Παρ’ όλη τη φύ-
λαξη του υπολο-
χαγού αδελφού 
του Δημήτρι -
ου πριν ακόμα 
ξ η μ ε ρ ώ σ ε ι  η 
επόμενη μέρα 
(25/2/1893), αυ-
τοπυροβολήθη-
κε και κατέληξε 
πάραυτα. Έτσι 
αντάμωσε την 
αγαπημένη του. 

Δυστυχώς όμως τελετή ταφής στο Α΄ Νεκροταφείο, έγινε μόνο για την 
Μαίρη που ήταν προτεστάντισσα. Τον Μιχαήλ τον θάψανε λίγο πιο πέρα, 
χωρίς τελετή, διότι δεν έδωσε άδεια ο Μητροπολίτης Αθηνών Γερμανός. 
Όμως το βράδυ φίλοι του τον ξέθαψαν και τον ενταφίασαν ακριβώς δίπλα 
στην αγαπημένη του. Αργότερα βάλανε στον τάφο τους μία μαρμάρινη 
πλάκα με δύο καρδιές και σταυρό, γράφοντας: «Καρδίαις αν σμίξουνε στη 
γη σαν της καρδίαις μας πάλι, Να μη χωρίσουνε ποτέ η μία από την άλλη. Μηνί 
Φεβρουαρίω φθίνοντι εν 1893 έτει. Οι εν ουρανώ ερασταί Μαίρη Μιμίκος». 
Έγινε μεγάλη αναστάτωση στην κοινωνία της εποχής, …προσεβλήθησαν 
τα χρηστά ήθη. Τέλος πάντων παρενέβη η Βασίλισσα Σοφία ώστε να μη 
διωχθούν οι …τυμβωρύχοι φίλοι των ερωτευμένων. Οι εφημερίδες γρά-
φανε για μέρες τα συμβάντα. 

Εκεί βρήκα ότι ο πατέρας του Μιχαήλ, Γεώργιος ήταν απόστρατος 
ταγματάρχης (διέμενε στη Ζάκυνθο εκείνο τον καιρό, εφ. Οι Καιροί 
26/2/1893), που ταιριάζει με τον αξιωματικό της Μεγ. Στρ. και Ναυτ. 
Εγκυκλοπαίδειας. Μάλιστα ο αρθρογράφος της Ακροπόλεως Αντώνιος 
Αθ. Ροντήρης αποκαλεί τον Μιχαήλ φίλο και συμπατριώτη. Οι Ροντήρη-
δες είναι μια Ναυπακτιακή οικογένεια με Πλατανιώτικες ρίζες. Ο Αντώ-
νιος υφηγητής του Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής αργότερα, είναι ο 
υιός του Νομομαθούς συγγραφέα και βουλευτή Αθανάσιου Ροντήρη 
(βλέπε Χαρ. Χαραλαμόπουλου «…Ροντηραίοι Πιλαλαίοι», Ναυπακτιακά 
Ε΄ σελ. 267-268) και έγραψε στην Ακρόπολη 28/2/1893 άρθρο με τίτλο 
«Η Εκκλησία και οι Αυτοκτονούντες». Ο Αντώνιος λοιπόν, θεωρεί τον Μι-
χαήλ Μιμίκο Ναυπάκτιο. Τέλος, όπως γνωρίσαμε μέχρι τις μέρες μας, το 
δίδυμο «Μιμίκος και Μαίρη» έμεινε παροιμιώδες και χαρακτηρίζει τους 
αχώριστα ερωτευμένους. Το πέρασμα της οικογένειας Μιμίκου από την 
Τερψιθέα δεν ξέρω αν μας επηρέασε. Ερωτευμένους δόξα τω θεώ έχου-
με και θα έχουμε στους αιώνες. Δράματα όμως να μην έχουμε, διότι δεν 
τ’ αντέχουμε!

Μιχαήλ Μιμίκος
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CRITICAL  TIMES  FOR  OUR  ASSOCATION  
ELECTIONS

It was spring of 2006 when our historic Terpsithe-
an Association of Nafpaktos found itself at a critical 
point of its long-term development.  Upon our call-
ing and vote, we spontaneously gave it our all with-
out a second thought.  Our love for our village over-
came our fear of the unknown, the new responsibili-
ties, our duty, and the difficulties of the situations we 
would come to face, and the reality of the issues that 
came to light along the way!!!

The beginning of our new attempt had only one 
slogan:  PARTICIPATION!

And this actually occurred.  In fact, this was the 
basis for our successes that accompanied us along 
the way over the last ten years until today.  Because 
that is exactly what we are, AN ASSOCIATION; all of 
us make the whole. 

Beyond just this, it is important that the manage-
ment, organization and operational functions of our 
association have continuing consistency.  

Noone is appointed with an open unending con-
tract. The functions of the board are without ben-
efits, and consist of personal sacrifice for a number 
of years; and that it is why it is only natural that in 
the end of that time, others take the wheel.  Unfortu-
nately, sometimes it seems that we do not (or do not 
wish to) understand this!!!  

Over the last few years, the Board of the Terp-
sithean Association changed considerably.  Others 
remained, others left, and others will retire their ser-
vices after the upcoming elections of April 3, 2016.  
That is why these upcoming elections are critical for 
the future of the Association.  Everyone must com-
prehend the difficulty of the situation and must 
spontaneously, without urging, step forward to as-
sist, and submit their candidacy for the Board!!!

With the help of all of us, the Association can 
become even better and stronger, with greater suc-
cesses and fewer mistakes!  All of us are indebted to 
our history and to those who in 1946 created our 
association and this beautiful journey in time, with 
Terpsithea at the forefront and nothing else!  Let us 
take up our responsibilities……

Christos G. Kolovos

GREAT LENT:  RETURNING TO PARADISE 
by Father Nektarios

Great Lent for Orthodox Christians is a spiritual 
journey of communion with God, a return to Para-

dise.  Especially during Lent, the 
Church emphasizes the elements 
behind human existence, which 
help mortal beings come closer to 
God and to their fellow humans.  
In this way, they come spiritually 
closer to Paradise.  Some of these 
elements are regret, humility, for-
giveness, caution, prayer, exercise, 
love.  In two words, it is Great Lent 
that helps us transition better from the mortal to the 
heavenly.  From the perishable to the imperishable.  
From the temporary to the eternal.  From death to life.  
From the burial to the Resurrection and to Life Ever Af-
ter, to eternal heaven.  With these thoughts, I wish to all 
Terpsitheans, and to all the readers of our newspaper, 
wherever they may be, Have a fruitful Spiritual Journey 
during Great Lent, Kali Anastasi for Christ, and to each 
and every one of us too, Kali Anastasi! 

 Father Nektarios

get all done in one stop 
Our own Dimitrios Gkolias, through his 
company based in Athens, support Greeks 
of abroad for any pending issues in Greece, 
without requiring their personal presence. 
Those who are looking for solutions for 
general property issues, inheritance, prop-
erty transfer, tax pending matters, account-
ing, legal issues, translations etc.  
For anything related to properties and not 
only, contact him by email at 

info@all4oneclusters.com 
and will advise you accordingly. Those 
who do not know their obligations can be 
 updated immediately and without cost.

Dearest Georgia

The Terpsithean Association, 
its Board of Directors, 
and the Editorial Board of this paper 
express their sincere condolences 
for the loss of your beloved mother, 
Polykarpia Papadopoulou Kollia.

POLYKARPIA  
PAPADOPOULOU KOLLIA
Polykarpia (Polly) P. Kollias, 

age 89, of Greenville, Delaware, 
died peacefully in the arms of 
her children in the early hours 
of the blizzard on January23rd, 
2016. Born in the mountainous 
village of Terpsithea Nafpaktias, 

Greece on November 11, 1926, Polly grew up in an all-
female household and met her father who had emi-
grated to the United States, at the age of 21. Polykarpia 
Papadopoulou was born to Charles J. Pappas of Elatou 
Nafpaktias, Greece and Wilmington, Delaware, and to 
Marigoula Foukas Papadopoulou of Aspria Nafpaktias. 
Polykarpia’s father owned the original Avenue Restau-
rant in downtown Wilmington on the block which now 
has the PNC Bank Building.

Polykarpia attended high school in Nafpaktos, 
Greece during the brutal German occupation, living 
under the auspices of her mother’s extended family in 
a house forcibly used under the occupation to quarter 
the German soldiers. In the village her mother would 
survive and support her two daughters, alone, by bar-
tering durum wheat, eggs, chestnuts, egg noodles, tra-
hana, lentils and goat milk, from hidden pens and stor-
age units. Despite the great poverty and brutality that 
prevailed at that time, her father managed to send her 
the first wind-up phonograph to the village from Wilm-
ington, Delaware as well as many postcards and RCA 
records from the USA. In 1943, when the Germans ran-
sacked the poor homes in the village of Terpsithea, and 
pillaged the church, they left her home untouched be-
cause of the ties to the USA evidenced. After losing her 
older sister Vasiliki as a teen in a botched surgery to cor-
rect the epileptic results of a childhood fall, Polly went 
on to attend medical school at the University of Athens, 
one of the only females matriculating at that time. In 
1947, after the wars, Polly and her mother Marigoula 
emigrated to the Unted States to be reunited with her 
father Konstantinos (‘Charlie’ Pappas) in Wilmington, 
Delaware after two decades apart. Many families in 

Wilmington had also emigrated there from the same 
village region eventually establishing the Greek church, 
where there were many families from Terpsithea, Elatou, 
Aspria, Ano Chora, Kato Chora, Homori and Nafpaktos.

In the United States, Polly earned a master’s degree 
in biology from North Texas State University while learn-
ing English, and later began her career in hematological 
research at the Albert Einstein Research Center in Phila-
delphia, PA. In 1959 Polly returned to Greece for a visit 
and unexpectedly met her husband-to-be by hand of a 
matchmaker. Within a month, she was married to a doc-
tor and war hero (two silver crosses and three medals 
of honor), Anthony V. Kollias MD, and they returned to 
start a family in Wilmington, Delaware, living with yiayia 
and pappou. After giving birth to her two children, Polly 
chose to support her husband’s medical practice servic-
ing Brandywine Hundred, with a special fondness for 
Claymont where his two offices were located. 

Polly devoted her life to her 
husband, children and grandchil-
dren, also to caring for her moth-
er Marigoula who died at the age 
of 99. She enjoyed participating 
in Greek Community affairs as 
a member of both the Daugh-
ters of Penelope and the Philop-
tochos (‘friends of the poor’) 

Charity Organization, and was a founding member of 
the Hellenic University Club of Wilmington. She spent 
time off driving her children and grandchildren to and 
from schools, from ballet, jazz, tap dancing and charm 
schools, to music, tennis and Greek schools as well as 
school athletic events. Known for her hospitality, hu-
mor, quick wit, and caring, Polly would cook her way 
into people’s hearts and help her husband build his 
practice through her special blend of public relations.

Polly was pre-deceased by her husband of 50 years, 
Dr. Anthony V. Kollias, and is survived by her two children, 
Georgia N. Kollias and Basil C. Kollias, Esq. and four grand-
children, Michael and Anthony Daskalakis, Kelly (Polykar-
pia) and Georgia C. Kollias, daughter-in-law Demi Kollias 
and son-in-law George Daskalakis of Athens, Greece.

Funeral services were held at Holy Trnity Greek 
Orthodox Church with a reception following at the 
Greenville Country Club. Polly is now interred next 
to her husband at St. Joseph’s on the Brandywine, a 
beautiful cemetery on the banks of a river. In lieu of 
flowers, the family requested that donations be made 
to the Philoptochos Society of the Holy Trinity Greek 
Orthodox Church to be used for elderly visits and gifts 
of comfort for parishioners no longer able to socialize. 
For the 40-day memorial help recently, the family of-
fered lunch in the community hall to the 200-member 
congregation in attendance. 



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ10 ¨φωνές και ψίθυροι¨

Συμπληρώνονται εφέτος, το 2016, εβδομήντα χρόνια από την 
έναρξη, το 1946, του Εμφυλίου πολέμου.
Η «τυπική» αρχή του εμφυλίου γίνεται με την ένοπλη επί-

θεση ανταρτών στον Αστυνομικό Σταθμό Λιτοχώρου Πιερίας 
στον Όλυμπο και την εκτέλεση του Διοικητή και πέντε χωροφυ-
λάκων. Η επίθεση έγινε τα ξημερώματα της 31ης Μαρτίου του 
1946, ημέρας για την οποία είχαν προκηρυχθεί και έγιναν οι 
Βουλευτικές εκλογές.

Οι εκλογές αυτές έγιναν μετά από δέκα χρόνια από τις 
προηγούμενες που είχαν γίνει τον Ιανουάριο του 1936 και δεν 
ξαναέγιναν λόγω των γεγονότων που μεσολάβησαν (Δικτατορία 
Μεταξά, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η Κατοχή).

Ο εμφύλιος έληξε τον Αύγουστο του 1949, με ήττα των κομ-
μουνιστικών δυνάμεων. 

Οι συνέπειές του υπήρξαν τραγικές. Σαράντα πέντε χιλιά-
δες (45.000) νεκροί, εκατό χιλιάδες (100.000) τραυματίες και η 
απαγωγή και μεταφορά τους στις, αποκαλούμενες τότε, Λαϊκές 
Δημοκρατίες της Ανατολικής Ευρώπης (Ουγγαρία, Πολωνία, 
Τσεχοσλοβακία κ.λπ.).

Οι τραγικοί αυτοί αριθμοί αναφέρονται σε σχετική μελέτη 
του Γιώργου Μαργαρίτη, καθηγητή Ιστορίας, στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στο ερώτημα «τις πταίει» οι γνώμες διχάζονται, ακόμη και 
σήμερα, εβδομήντα χρόνια μετά ανάλογα με την οπτική γωνία, 
μέσω της οποίας βλέπει ο καθένας, τα τότε γεγονότα.

Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι τα χιλιάδες θύματα της 
τραγικής εμφύλιας σύρραξης ήταν όλοι Έλληνες προερχόμενοι 
και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές.

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Εξίσου τραγικές υπήρξαν 

και οι απώλειες και για το 
χωριό μας, με κυριώτερες το 
θάνατο του αειμνήστου Χρή-
στου Μαχά, σε μάχη μέσα 
στο χωριό και του χωριανού 
μας Δεκανέα, στο 558 Τάγμα 
Πεζικού, Γεωργίου Βασιλείου 
Σπηλιώτη, που βρήκε ηρω-
ϊκό θάνατο, στις 25 Μαΐου 
1948, σε ηλικία 24 ετών, σε 
μάχη στα Κρούσια του Κιλκίς.

Ο Σπηλιώτης ήταν γιός 
του Μπάρμπα - Βασίλη και 
αδελφός του Χρήστου Σπη-
λιώτη, των γνωστών, σε εμάς 
τους παλαιότερους, Παντο-
πωλών με το καφενείο και το 
μπακάλικο, στο «Πουρνάρι» 
στην αγορά, στο ισόγειο του 
σημερινού σπιτιού του Μπά-
μπη Λιακώνη.

Άλλη συνέπεια υπήρξε η 
απαγωγή - βιαία στρατολό-
γηση του Γιάννη Χαριλάου 
Γκολιόπουλου για να εντα-

χθεί «με το ζόρι» στις αντάρτικες ομάδες. 
Παράλληλη συνέπεια ήταν, μετά τις εισβολές των ανταρ-

τών στο χωριό (λεπτομέρειες για τις οποίες θα περιγράψω 
παρακάτω) η φυγή όλων σχεδόν των πολυάριθμων τότε κα-
τοίκων του χωριού, πλην ελαχίστων ηλικιωμένων, στην Ναύ-
πακτο. Στη Ναύπακτο είχαν καταφύγει ως «ανταρτόπληκτοι» 
οι κάτοικοι των ορεινών χωριών, τριών επαρχιών, της Ναυ-
πακτίας, της Δωρίδος και της Τριχωνίδος, από την περιοχή 
του Θέρμου.

Σημειωτέον ότι η Ναύπακτος τότε ήταν «ένα μεγάλο χωριό» 
και ήταν αδύνατο να στεγάσει τόσους πολλούς ανθρώπους με 
συνέπεια την μαρτυρική διαβίωσή τους ακόμη και στο ύπαιθρο.
Στην Τερψιθέα οι ανταρτικές ομάδες εισέβαλαν τρεις φορές.

ΠΡΩΤΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΙΣ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1948
Τα ξημερώματα της 28ης προς την 29η Φεβρουαρίου του 

1948 έγινε η πρώτη επιδρομή, με σύγχρονη επίθεση στο Μα-
κρύβαλτο της Άνω Χώρας και στην Τερψιθέα σε εκτέλεση μιας 
εγγράφου διαταγής, –αντίγραφο της οποίας βρέθηκε αργότερα 

Ε Μ Φ Υ Λ Ι Ο Σ  Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ
Εβδομήντα χρόνια από την έναρξή του

Οι συνέπειές του για τη χώρα και το χωριό μας
Θυμάται και γράφει ο Αριστείδης Κίμωνος Βλάχος

σε έναν νεκρό αντάρτη– του Αρχή-Καπετάνιου της Ρούμελης 
Καπετάν-Διαμαντή (Γιάννης Αλεξάνδρου).

Στο Μακρύβαλτο (ύψωμα του Αη-Γιάννη πάνω από την 
Άνω Χώρα) υπήρχε πραγματική δύναμη, ένα Τάγμα Χωρο-
φυλακής ενώ στην Τερψιθέα η υποτιθέμενη δύναμη τα Μ.Α.Υ., 
του Χωριού, με τα ατομικά τους όπλα. Φαίνεται όμως ότι την 
θεωρούσαν δύναμη από πληροφορίες που είχαν οι αντάρτες 
από διερχόμενους για τα παραπάνω χωριά στους οποίους συ-
στηματικά ελέγετο ότι η δύναμη των Μ.Α.Υ. στο Χωριό διέθετε 
οπλοπολυβόλα, αυτόματα όπλα κ.λπ.

Τα γεγονότα που θα αναφέρω στη συνέχεια, για αυτή την 
πρώτη εισβολή, αποτελούν προσωπική εμπειρία.

Τα θυμάμαι πολύ καλά γιατί ήμουν δώδεκα ετών και όλη 
αυτή περιπέτεια έχει αποτυπωθεί ζωηρά στη μνήμη μου.

Επειδή υπήρχε πάντα ο κίνδυνος επιδρομής ανταρτών, τα 
βράδυα δεν κοιμόμαστε στο σπίτι μας. Πηγαίναμε για ύπνο στο 
σπίτι της πρώτης εξαδέλφης της μάνας μου, της Παναγιούς 
Χριστοπούλου (Μουντρούφα) στο Κάτω Χωριό, ώστε σε περί-
πτωση επιδρομής να είναι πιο εύκολη η διαφυγή μας.

Εκείνο το βράδυ (28 προς 29 Φεβρουαρίου 1948) κοιμη-
θήκαμε σπίτι μας, γιατί το πρωΐ ξημερώματα θα ερχόταν ο Θό-
δωρος Κατσούρης για να μεταφέρει κρασί με «μουστιές» (επε-
ξεργαζμένο δέρμα κατσίκας) με το μουλάρι μας στη Λιμνίτσα.

Κατά τις δύο η ώρα το πρωΐ κάποιος χτυπούσε την πόρτα 
του σπιτιού. Άνοιξε την πόρτα ο πατέρας μου και αντικρύζει τον 
Θόδωρο Κατσούρη.

Βρε Θόδωρε ήρθες νωρίς του λέει και ο Θόδωρος απα-
ντάει. Τι νωρίς Δάσκαλε, έχουν «πιαστεί» στον Αη-Γιάννη όπου 
ακούγονται πυροβολισμοί. Επακολούθησε γενική αναστάτωση 
στο σπίτι και ξυπνήσαμε όλοι. Με το άκουσμα των πυροβο-
λισμών στον Αη-Γιάννη ένας οπλίτης Μ.Α.Υ. έριξε, στον αέρα, 
προειδοποιητικά, τρεις πυροβολισμούς που σήμαιναν ότι υφί-
σταται κάποιος κίνδυνος.

Οι αντάρτες με το άκουσμα των τριών πυροβολισμών, 
προφανώς, νόμισαν ότι έγιναν αντιληπτοί (έρχονταν αθόρυβα 
για να πιάσουν το Χωριό στον ύπνο) άρχισαν να πυροβολούν 
«στον αέρα» για εκφοβισμό.

Μπροστά σε αυτό το πανδαιμόνιο που επικρατούσε ο πατέ-
ρας μου είπε να πάμε να κρυφτούμε στο «Γιούρτι», το χωράφι 
μας που βρίσκεται αριστερά μετά τα τελευταία σπίτια. Την ώρα 
που έλεγε αυτά ακούστηκαν ριπές αυτομάτου όπλου λίγο πιο 
πέρα από το σημερινό Ιατρείο.

Ο κίνδυνος ήταν άμεσος και κατηγορήσαμε προς το κάτω 
Χωριό, περνώντας από το στενό που υπάρχει και σήμερα με-
ταξύ του παλαιού καφενείου Μαραγδούλη και του κήπου του 
σπιτιού του Παπασταύρου (Κατσιαμπίνη).

Περνώντας μπροστά από το σπίτι του Νίκου Γκολιά (το τω-
ρινό σπίτι του Λάκη Γκολιά) η γυναίκα του Μπάρμπα-Νίκου, 
η «Γκολιο-Νίκαινα» βγήκε στο παράθυρο και διερωτήθηκε: 
Πού πάτε παιδιά μου τέτοια ώρα; Συνεχίζοντας την κατηφορική 
διαδρομή, ακούγοντας τους πυροβολισμούς και βλέποντας να 
περνάνε πάνω από τα κεφάλια μας φωτοβολίδες που έριχναν 
για εκφοβισμό οι αντάρτες που είχαν φθάσει στην Αγορά, φτά-
σαμε στην Αγία Παρασκευή - Εκεί βρήκαμε την Ελένη Πετρο-
πούλου (Πετρο-Κώστα) και με την καθοδήγησή της που ήξερε 
από εκεί και πέρα τα μέρη, περάσαμε απέναντι, μετά το ρέμα 
της Ντεμισιάς, στο «Κορακοφωλιό». Εκεί με πολλούς άλλους 
χωριανούς, που είχαν καταφύγει στο ίδιο μέρος, περάσαμε την 
υπόλοιπη νύχτα.

Είχε φοβερό κρύο και ευτυχώς είχε προνοήσει η μάνα μου 
και πήρε μαζί της ένα «τραότσολο» με το οποίο παρέμεινα τυ-
λιγμένος όλη τη νύχτα.

Με το φως της ημέρας έφυγαν οι αντάρτες παίρνοντας μαζί 
τους ρούχα, παπούτσια και τρόφιμα που είχαν αφαιρέσει από 
τα σπίτια και τα μαγαζιά.

Την μεγαλύτερη ζημιά έπαθε ο Γιάννης Παπαϊωανίδης 
που είχε τσαγκαράδικο στο αριστερό δωμάτιο του σπιτιού του 
Βασιλείου στην πλατεία. Του πήραν δεκάδες ζευγάρια έτοιμα 
παπούτσια, άρβυλα κ.λπ. με αποτέλεσμα να μην κατορθώσει 
έκτοτε να ορθοποδήσει οικονομικά και τα επόμενα χρόνια να 
μεταναστεύσει, με την πολυμελή οικογένειά του, στην Αμερική 
από την οποία δεν ξαναγύρισε στην Ελλάδα.

Γύρω στις 10 η ώρα το πρωΐ έφτασε και στο καταφύγιό μας 
η πληροφορία της αποχώρησης των ανταρτών και έτσι αποφα-
σίστηκε η επιστροφή στο Χωριό, όπου φτάσαμε γύρω στο μεση-

μέρι. Βρήκαμε το σπίτι μας παραβιασμένο και αναστατωμένο με 
παρόμοιες με τις ανωτέρω περιγραφείσες απώλειες.

Το ευτύχημα ήταν ότι δεν πήραν από το κατώϊ το μουλάρι 
μας, την «μούρκα» όπως την αποκαλούσαμε.

Σύμφωνα με αφήγηση της γηραιάς «Βασιλείαινας» που 
παρέμεινε στο διπλανό σπίτι, ένας αντάρτης προσπαθούσε να 
παραβιάσει την ξύλινη πόρτα της αυλής. Ένας άλλος αντάρτης, 
προφανώς ανώτερος «Καπετάνιος» που περνούσε στο δρόμο 
του έβαλε τις φωνές. Τι χτυπάς εκεί βρε; Αυτό είναι το σπίτι 
του Δασκάλου. Είναι δυνατόν να έχει μουλάρι ο Δάσκαλος; Ο 
αντάρτης υπάκουσε και έτσι γλύτωσε το μουλάρι που αποτέλε-
σε το μέσο μεταφοράς μερικών απαραιτήτων πραγμάτων και 
για εμένα, το δωδεκάχρονο παιδί. Το γεγονός αυτό συζητήθηκε 
αρκετά τα επόμενα χρόνια με τον πατέρα μου να υποψιάζεται 
ότι ο «Καπετάνιος», για να ξέρει το σπίτι του Δασκάλου, ήταν 
κάποιος μαθητής του από την Κάτω Χώρα, στο Σχολείο της 
οποίας υπηρέτησε επί δέκα τρία χρόνια και από ενδιαφέρον για 
τον Δάσκαλό του έδωσε τη σχετική εντολή στον άλλο αντάρτη.

Η περαιτέρω παραμονή στο Χωριό κρίθηκε επικίνδυνη, 
γιατί πάντα υπήρχε ο κίνδυνος να επανέλθουν οι αντάρτες.

Έτσι σχεδόν όλοι οι χωριανοί, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων 
ηλικιωμένων και ανήμπορων, αποφάσισαν να φύγουν για Ναύ-
πακτο.

Αργά το απόγευμα φτάσαμε στη Λιμνίστα. Εκεί είχε φθάσει 
μία διλοχία Λ.Ο.Κ. του Στρατού η οποία απαγόρευε τη συνέχιση 
της πορείας για Ναύπακτο. Η περαιτέρω πορεία προς Ναύ-
πακτο ήταν επικίνδυνη γιατί την ίδια νύχτα της επιθέσεως στο 
τάγμα Χωροφυλακής στο Μακρύβαλτο και της επιδρομής στην 
Τερψιθέα είχαν γκρεμίσει τη γέφυρα στο Βαθύρεμα, στον αμαξι-
τό δρόμο μεταξύ Ρέρεση και Χάνι Φασουλά. Το βράδυ μείναμε 
στη Λιμνίστα, όπου θεωρούμαστε ασφαλείς. Τα Λ.Ο.Κ. είχαν 
οχυρώσει το χωριό με σκοπιές γύρω-γύρω. Την επομένη, γύρω 
στις δέκα το πρωΐ μας επέτρεψαν να φύγουμε, εφοδιασμένοι 
όλοι με ατομική γραπτή άδεια.

Ξεκινήσαμε ολόκληρο «καραβάνι». Πλησιάζοντας στο Βα-
θύρεμα, στην άκρη του δρόμου βλέπουμε να κάθονται ένο-
πλοι με το όπλο τους «ανά χείρας». Τρόμος έπεσε σε όλους 
ότι «πέσαμε σε αντάρτες». Περίπτωση οπισθοχώρησης δεν 
υπήρχε πλέον και έτσι προχώρησε το «κομβόϊ» και «ό,τι βρέξει 
ας κατεβάσει». Φτάνοντας κοντά διαπιστώθηκε ότι οι ένοπλοι 
ήταν στρατιώτες «Εθνοφρουροί» όπως αποκαλούνταν. Την 
«Εθνοφρουρά» την αποτελούσαν επιστρατευμένοι, μεγαλύτε-
ρης ηλικίας, από την γύρω περιοχή, οι οποίοι εξοπλίζονταν για 
να υπηρετήσουν, υπό στρατιωτική πειθαρχία, στην περιοχή της 
καταγωγής τους.

Μεταξύ των «Εθνοφρουρών» ήταν και τρεις χωριανοί. Ο 
Αποστόλης Τρίψιας, ο Δημήτριος Μπάρος και κάποιος τρίτος 
που δεν συγκρατώ το όνομά του.

Επακολουθεί γενική ανακούφιση και αγκαλιές με τους τρεις 
χωριανούς στρατιώτες που ζητούν να μάθουν πληροφορίες 
για τα διατρέξαντα στο χωριό. Όπως και παραπάνω ανέφερα 
η μικρή γέφυρα του Βαθυρέματος ήταν, από την ανατίναξή της, 
καθισμένη στο μέσον της. Έτσι δεν μπορούσε να περάσει αυτο-
κίνητο, οι πεζοί όμως περνούσαν όλοι εκτός από την «μούρκα» 
το μουλάρι μας. Μόλις έφτανε να πατήσει στο βαθούλωμα της 
γέφυρας, στύλωνε τα πόδια του και δεν εννοούσε να προχω-
ρήσει, παρά τις αγριεμένες φωνές των στρατιωτών. Το πραγ-
ματικό πλέον πρόβλημα που υπήρχε ανέλαβε και το έλυσε ο 
μακαρίτης Αποστόλης Τρίψιας «καλή του ώρα εκεί που βρί-
σκεται». Πήρε από το «καπίστρι» το μουλάρι, του άλλαζε κα-
τεύθυνση γυρίζοντάς το προς τα πίσω, έβγαλε το μπουφάν του, 
το πέρασε σε κεφάλι του μουλαριού, ώστε να μην βλέπει, του 
άλλαζε σιγά-σιγά κατεύθυνση γυρίζοντάς το προς τα εμπρός 
και συνέχισε προς την γέφυρα. Η «μούρκα» μόλις πάτησε στην 
γέφυρα τα ξαναστύλωσε. Με την επιδεξιότητα του Αποστόλη και 
με τις φωνές των στρατιωτών πάτησε τελικά στην γέφυρα και 
πέρασε απέναντι.

Η πορεία συνεχίστηκε. Στο χάνι του Φασουλά (το ερειπω-
μένο κτίριό του υπάρχει και σήμερα) ήταν ένα στρατιωτικό αυ-
τοκίνητο. Ο υπεύθυνος αξιωματικός βλέποντας «το καραβάνι» 
πρότεινε το στρατιωτικό φορτηγό να μεταφέρει στη Ναύπακτο 
τα μικρά παιδιά και τους ηλικιωμένους. Έτσι φτάσαμε στη Ναύ-
πακτο με τα παιδιά να αντικρύζουν για πρώτη φορά την θάλασ-
σα και να διερωτώνται «Αυτήν-για είναι η θάλασσα». 

Μετά από αρκετές ώρες έφτασαν και οι υπόλοιποι και έγινε 

Χρήστος Μαχάς

Γεώργιος Σπηλιώτης
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ΦΩΤΟ  

ΚΟΥΙΖ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: 

Η φωτογραφία είναι ευγενική παραχώρηση της κας Βίλυ Κο-
ζώνη, προέρχεται από το αρχείο του αείμνηστου πατέρα της 
Στρατηγού Ιω. Κοζώνη και σύμφωνα με δική του σημείωση 

όπισθεν, είναι του Πάσχα 1934 [8 Απρίλη]. Από αριστερά διακρίνουμε τους χο-
ρευτές: Ιωάννης Αυλόγητος, Γιαννακός Παπαδόπουλος, Σταύρος Φινινής, Αριστο-
τέλης Φινινής (πεσών στον πόλεμο του ’40), Λουκάς Κοζώνης (1ος στο 2ο χορό). 
Τους 2 μικρούς αριστερά ποιος τους γνωρίζει; Ξέρω-ξέρω «…στου κουφού την 
πόρτα». Ευχαριστούμε πολύ την κα Βίλυ, θέλουμε και άλλα τεκμήρια.

η επανένωση των «ανταρτόπληκτων» οικογενειών, για να ζήσουν, υπό τραγικές συνθήκες, ως 
πρόσφυγες στον ίδιο τους τον τόπο. Τα παιδιά ενταχθήκαμε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο. Κάναμε 
προσευχή όλοι μαζί το πρωί στο Σχολείο και μετά πηγαίναμε για εντός εισαγωγικών «μάθη-
μα» στον γυναικωνίτη της Αγίας Παρασκευής.

Το Δημοτικό Σχολείο στο χωριό ξαναλειτούργησε μετά την λήξη του εμφυλίου, στο τέλος 
Αυγούστου του 1949, για το σχολικό έτος 1949-50.

ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου 1948, λίγες ημέρες μετά την πρώτη εισβολή των 

ανταρτών στο χωριό, δύο αντάρτες, εκ των οποίων ο ένας ήταν ένας ονόματι Βέργος από την 
Κάτω Χώρα, απήγαγαν - στρατολόγησαν τον Γιάννη Γκολιόπουλο.

Τον βρήκαν να βοηθάει τον Σιδηρουργό Αντωνόπουλο που είχε έρθει από τον Ασπριά στο 
χωριό και είχε εγκαταστήσει το συνεργείο του στην Αγορά.

Τους απήγαγαν και τους δύο και τους υποχρέωσαν να τους ακολουθήσουν «στο βουνό 
για τον αγώνα».

Το βράδυ κοιμήθηκαν στην τοποθεσία «Αρέντα» της Ελατού και την επομένη συνέχισαν 
για να φθάσουν μετά από δύο ημέρες στην Ευρυτανία. Εκεί τους παρουσίασαν στον Χαρίλαο 
Φλωράκη, τον «Καπετάν Γιώτη» ο οποίος ρώτησε τον Γιάννη από ποιό χωριό είναι. - Από την 
Τερψιθέα της Ναυπακτίας απάντησε ο Γιάννης. - Ποιά Τερψιθέα το παληό όνομα πέσμου. - 
Βετολίστα απαντά ο Γιάννης. - Έτσι πέσμου να καταλάβω, απάντησε ο Φλωράκης, ο οποίος 
είχε υπηρετήσει ως υπάλληλος των τότε τριών Τ (Τ.Τ.Τ. τα αρχικά των «Ταχυδρομεία - Τηλε-
γραφεία - Τηλέφωνα») στο Κροκύλειο και ήξερε καλά την περιοχή.

Σε κάποια φάση της συζήτησης, ο Γιάννης αποκάλεσε τον «Καπετάν - Γιώτη» Κύριο, οπότε 
ο Φλωράκης τον κατακεραύνωσε: «Κερί και λιβάνι. Εδώ συναγωνιστή θα λες».

Μετά από 15 ημέρες περίπου από την απαγωγή του, σε μιά μάχη που έγινε, ανάμεσα στο 
Μικρό και Μεγάλο Χωριό της Ευρυτανίας, μεταξύ ανταρτών και Λ.Ο.Κ., συνέλαβε ο Στρατός 
τον Γιάννη, στην πλευρά των ανταρτών. Δεν έγινε πιστευτός ότι ήταν «βιαίως στρατολογηθείς» 
και μεταφέρθηκε στις φυλακές Λαμίας, όπου έμεινε προφυλακισμένος επί εννέα μήνες. Μετά 
από επανειλημμένα γράμματα που έστελνε στο χωριό, ζητώντας την σωτηρία του, γλύτω-
σε το Στρατοδικείο και αποφυλακίστηκε μετά από επέμβαση Βουλευτού της Φθιώτιδος. Ο 
Βουλευτής Φθιώτιδος ενήργησε μετά από γράμμα που έστειλε ο Γιατρός Μητσόπουλος στον 
εξάδελφό του Βουλευτή Βασίλη Μητσόπουλο και αυτός «μίλησε» στον συνάδελφό του της 
Φθιώτιδος.

Τα ανωτέρω αναφερθέντα αποτελούν ένα μικρό μέρος της περιπέτειας του μακαρίτη Γιάν-
νη Γκολιόπουλου. Την όλη περιπέτειά του διηγείται, επί μία και μισή ώρα, σε μαγνητοσκοπη-
μένη (βίντεο) συνομιλία με τον υπογράφοντα την παρούσα καταχώρηση στην εφημερίδα μας.
Θα γίνει προσπάθεια να προβληθεί ολόκληρη η συνομιλία, με την βοήθεια του φίλου Σπύρου 
Σκαλτσά, το καλοκαίρι στην πλατεία του χωριού.

Η ΤΡΙΤΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΗΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1949
Ο ηρωϊκός θάνατος του Χρήστου Μαχά.

Η συνομιλία των ανταρτών με την «Σκαλτσο-Σπύραινα».
Στις 11 Απριλίου του 1949 έγινε η τρίτη και τελευταία εισβολή των ανταρτών στο χωριό μας. 

Υπήρξε αντίσταση από τους ενόπλους χωριανούς Μ.Α.Υ. με σημαντικότερη αυτή του 
Μπάρμπα-Γιάννη Μαχά και του γιού του Χρήστου. Πατέρας και γιός, οχυρωμένοι πίσω από 
έναν μαντρότοιχο, του σημερινού σπιτιού Μούρτου, στο Κάτω Χωριό, έδωσαν πραγματική 
μάχη εναντίον των ανταρτών που είχαν φθάσει μέχρι τα σπίτια του Αραβοσιτά (σημερινό του 
Γιάννη Τριψιάνου) και του Σφήκα.

Επί αρκετή ώρα ανταλλάσσονταν πυρά. Σε κάποια φάση ο ηρωϊκός Χρήστος έπεσε νεκρός 
από σφαίρα που τον βρήκε στο κεφάλι.

Ο Μπάρμπα-Γιάννης, βλέποντας δίπλα του νεκρό το παιδί του, εξακολούθησε να μάχεται 
μέχρι την οπισθοχώρηση των ανταρτών, χωρίς να καταφέρουν να φθάσουν στα σπίτια του 
Κάτω Χωριού.

Οι γραμμές αυτές ας αποτελέσουν ένα ευλαβικό μνημόσυνο στη μνήμη του Χρήστου 
Μαχά, που νέος, σε ηλικία 42 ετών, έδωσε την ζωή του για την πατρίδα.

Την ημέρα της εισβολής οι αντάρτες συνάντησαν την Κωνσταντούλα σύζυγο Σπύρου Σκαλ-
τσά, την «Σκαλτσο-Σπύραινα» όπως την αποκαλούσαν στο χωριό. Της έκαναν δύο ερωτήσεις:

Η πρώτη ήταν αν έχει Μ.Α.Υ.δες το χωριό. Η απάντηση της πανέξυπνης Κωνσταντούλας 
ήταν:

«Τον άλλο μήνα είναι Μάης παιδάκι-μ».
Η δεύτερη ερώτηση: Περνάει στρατός από εδώ;
Η απάντησή της ήταν ότι περνάνε παιδιά-μ κάτι «Αλόκοτα».
Έτσι η πανέξυπνη Κωνσταντούλα απέφυγε να απαντήσει για τους Μ.Α.Υ., για να αποφύγει 

άλλες ερωτήσεις για «διευθύνσεις και ονόματα» όπως θα λέγαμε σήμερα, των χωριανών 
Μ.Α.Υ.

Απάντησε όμως θετικά για τα Λ.Ο.Κ. (Λόχοι Ορεινών Καταδρομών) τα «Αλόκοτα» για να 
τρομοκρατηθούν και να φύγουν και να μην ξανάρθουν οι αντάρτες.

Την ίδια επίσης ημέρα (11 Απριλίου 1949), οι αντάρτες επιστράτευσαν την «Αυλόεταινα» 
την Λαμπρινή Σύζυγο του Παναγιώτη Αυλόγητου να μεταφέρει μία μεγάλη νταμουζάνα με 
τσίπουρο, στο Αρχηγείο των ανταρτών, στην Ομάλια.

Στις διαμαρτυρίες της κυρά-Λάμπρως πού με πάτε, πώς θα γυρίσω πίσω και λοιπά, ο 
παρευρισκόμενος Μπάρμπα-Ανδρέας Σκαλτσάς παρεμβαίνοντας θέλησε να την υποστηρίξει, 
οπότε οι συνοδοί αντάρτες πήραν και αυτόν μαζί τους.

Φτάνοντας στην Ομάλια τους παρουσίασαν στον «Καπε-
τάν Διαμαντή» (Γιάννης Αλεξάνδρου ήταν το πραγματικό του 
όνομα). Βλέπε παραπλεύρως φωτογραφία του. Ο Μπάρμπα-
Ανδρέας, λόγιος όπως ήταν, θέλησε να τον «κοπλιμεντάρει» 
λέγοντάς του «Μεγάλη μου τιμή που συνομιλώ με τον Αρχι-
στράτηγο της Ρούμελης». Ο καπετάνιος τον διέκοψε λέγο-
ντάς του «Άστα αυτά Γέρο, λέγε τί θέλεις». Να μας αφήσεις 
να γυρίσουμε στο χωριό μας ήταν η απάντηση του Μπάρ-
μπα-Ανδρέα. Να φύγετε ήταν η απάντηση και έτσι γύρισαν 
κατάκοποι στο χωριό.

Τελειώνοντας ας ευχηθούμε όλοι μας να μην ξανάρθουν 
παρόμοιες τραγικές καταστάσεις για την πατρίδα μας, την 
Ελλάδα.

ΤΟ ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Τις άγιες μέρες των Χρι-

στουγέννων βρέθηκε 
κοντά μας, από τη μακρι-
νή Αυστραλία, ο Παναγιώ-
της Ανδρ. Σαλούρος και 
η σύζυγός του Νικολίτσα. 
Ο Παναγιώτης πονάει τον 
τόπο επικοινωνεί συχνά 
μαζί μας και γενικά ενημε-
ρώνεται και βοηθάει στις 
ανάγκες μας. Στο λίγο χρό-
νο που έμεινε στην Πατρί-
δα, επισκέφθηκε στο έμπα 
του 2016 και το Σύλλογό μας. Εκεί απλά και λιτά καθίσαμε κάποια μέλη και 
τον καλωσορίσαμε με λίγο τσίπουρο Τερψιθέας. Είπαμε πολλά και διψούσαμε 
να πούμε και περισσότερα σε πιο …ορεκτικά περιβάλλοντα, αλλά δυστυχώς 
οι έρμες οι έγνοιες και οι σκοτούρες δεν μας έδωσαν χρόνο. Όμως δεν ανη-
συχούμε ο Παναγιώτης και η καλοσυνάτη Νικολίτσα είναι πάντα μέσα στην 
καρδιά μας. Από το ενδιαφέρον του Παναγιώτη δεν παραλείφτηκε και ο  Άγιος 
Νικόλαος. Μάλιστα έδωσε ένα ποσό για την ανακατασκευή του ταβανιού της 
εκκλησίας. Επί πλέον συγχαίροντας το Δ.Σ. του Συλλόγου για το έργο που επι-
τελεί, έδωσε ένα ποσό για τα έξοδα λειτουργίας του. Ειλικρινά ο Σύλλογος ευ-
χαριστεί τον πατριώτη Πάνο για την κίνησή του. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο 
δωρητής δεν πετάει ή δεν στέλνει με επιταγή ένα ξερό ποσό, αλλά έρχεται και 
γίνεται κοινωνός των προβλημάτων, δείχνει την αγάπη του για τον τόπο και 
τους ανθρώπους. Νά ’σαι καλά Πάνο, ο Άγιος Νικόλαος να φυλάει εσένα και 
την οικογένειά σου. Σίγουρα αγάλλεται η ψυχή του πατέρα Ανδρέα για τα κα-
μάρια παιδιά που έβγαλε! 

ΣΤΙΓΜΕΣ 
ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ
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Η ΚΟΥΝΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΟΥΝΑΓΕ…
— Πω-πω τι έπαθα ο έρμος!
— Τι τρέχει δαιμόνιε;
— Να μωρέ πήγα στην Παιδική Χαρά.
— Ε! και! Πρώτη φορά πηγαίνεις;
— Όχι πηγαίνω συχνά, διότι μου αρέσει να κουνιέμαι, αλλά σήμερα δεν 

βρήκα κούνιες.
— Σωστά! τις κούνιες τις ξηλώσαμε.
— Και γιατί περικαλώ;
— Για το καλό σου, μην απ’στομ’θείς και σε πληρώνουμε για άνθρωπο!
— Εντάξει τότε πάω για μπάλα!
— Τι έκανε λέει; Κι αν φας καμμιά ξερομυτιά και μείνεις σέκος ποιος θα 

σε πληρώσει κύριε δαίμονα; Εγώ ο άγγελος νομίζεις; 
— Καλά τότε πάω για σχοινάκι.
— Όχι-όχι!
— Why μωρέ;
— Διότι αν τρικλοποδιαστείς, είσαι και γαρ παράνταλος, πάλι εγώ θα σε 

πλερώσω.
— Σιγά ρε κουβαρντά μη πλερώνεις τόσα! Μια ζωή εμείς πληρώνουμε, 

άσε τα σάπια. Τι θα ’λεγες να πάω για κυνηγητό;
— Α! όλα κι όλα εσύ δεν παίζεσαι!
— Τι δεν παίζομαι, για να παίζομαι σου μιλάω, τι να παίξω;
— Κοίτα θα παίζεις σπίτι σου, στο δωμάτιό σου ή καλύτερα στη φαντα-

σία σου. Διότι σε δημόσιο χώρο είσαι επικίνδυνος και τότε πρέπει να σε 
πληρώνω για άνθρωπο. Στους δημόσιους χώρους μπορούν να παίζουν τα 
ζώα, τα οποία δεν έχουν απαιτήσεις.

— Βρήκα λύση θείο!
— Σώπα! Δουλεύει το ακατοίκητο; Για πες.
— Θα τρώω χορταράκι (το πιο καλό χορταράκι είναι το κουτόχορτο), 

έτσι θα γίνω ζώον υπάκουον και θα μπορώ να παίζω σε δημόσιους χώρους.
— Τώρα με έκανες σκόνη!
— Άκου τότε κε Δημόσιε (κίνδυνε). Οι Δημόσιοι χώροι δεν είναι ενός 

ή λίγων προσώπων διοικούντων. Είναι τόποι όλων των πολιτών. Δεν είναι 
τσιφλίκια των διοικούντων. Είναι υπεύθυνοι όλοι οι πολίτες για τη λειτουρ-
γία τους και την ασφάλειά τους. Οι διοικούντες ξαφνικά έγιναν ανεύθυνοι, 
βάλανε μπροστά και κάποιους νόμους για υπερφυσικά όντα και νόμισαν 
ότι έκαναν το καθήκον τους. Ξαφνικά όλες οι παιδικές χαρές έγιναν ακα-
τάλληλες και ξηλώθηκαν πάραυτα. Μεγαλύτερη ανοησία δεν υπάρχει. Με τη 
λογική αυτή πρέπει να δικαστούν όλοι οι υπεύθυνοι μέχρι πάππο-προσπάπ-
πο, διότι εξέθεταν ανηλίκους κατ’ επανάληψιν σε κίνδυνο κ.λπ.-κ.λπ. Μήπως 
πρέπει να μάθετε ότι το ασφαλέστερο όργανο παιδικής χαράς μπορεί να 
έχει επικινδυνότητα στην κακή χρήση; Η λογική αυτή αν δεν κρύβει κάτι 
άλλο, δεν στέκει· καταργεί το παιχνίδι, καταργεί το παιδί, καταργεί τη ζωή, 
καταργεί την συνέχειά μας.

Ουφ! Τα είπα και ξαλάφρωσα. Θά ’σκαγα αν δεν μίλαγα.
Ο κουνημένος δαιμόνιος ρεπόρτερ

Επαγγελματ ίες  Συγχωριανο ί  μας
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΞΙ 2109410466

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2634024194

ΑΡΒΑΝΙΤΗ Κ. ΕΛΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΗΟΥΣ 2 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6945955992

ΑΡΒΑΝΙΤΗ Ν ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ 46 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 2109640409

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 3 2103806993

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
 Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 10β 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

2109751895

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΞΙ 6974105052

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

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

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

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Ν. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ 4 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2109598595

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 69 & ΑΝΙΑΝΟΣ
2105244550  
6944522827

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΣΚΟΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΙΓΙΟΥ 3 ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ 2105149100

ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
dimgolias@yahoo.gr

ALL4ONE  - 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΑΣΗ

Τιμολέοντος 17  Aθήνα 2109210188

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 6 ΑΙΓΑΛΕΩ 2105315800

ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 17 ΓΚΥΖΗ 2106433243

ΚΑΛΛΙΑΜΒΑΚΟΣ Γ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΜΑΡΜΑΡΑ 2102755381

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

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

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. 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

Πω-πω! Τι βλέπω; Πολύς κόσμος μαζεμένοι. 

Ξέρετε! πότε, πού, ποιοι και για ποιο λόγο;

ΦΩΤΟ
ΚΟΥΙΖ


