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Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι της Τερψιθέας, μέλη του Συλλό-
γου Τερψιθεατών, στις 3 Απρι λίου 2016, εκλεχτήκαμε στο 

Δ.Σ. του Συλλόγου. Θερμοί υποστηρικτές του, ανασκουμπωνό-
μαστε για να δουλέψουμε μαζί με όλους σας για ένα καλύτερο 
πολιτιστικό, ψυχαγωγικό, κοινωνικό αύριο. Ο Σύλλογος δεν είναι 
αυτοσκοπός, εκφράζει δεσμούς και σχέσεις όλων των μελών, 
από τα οποία απαρτίζεται. Έτσι λοιπόν παίρνοντας τη σκυτάλη 
του Δ.Σ. συνεχίζουμε σαν απλοί διαχειριστές αυτών των υπαρ-
χόντων και προϋπαρχόντων δεσμών. Αν δεν υπήρχαν δεσμοί ή 
απλούστερα το δέσιμο των μελών, δεν θα υπήρχε η οντότητα 
του Συλλόγου και φυσικά ούτε το Δ.Σ. Είναι αξιοθαύμαστο στην 
εποχή μας να υπάρχουν ακόμα Τοπικοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι, 
σύνολα ανθρώπων δηλαδή όπου «κάθε καρυδιάς καρύδι» άφη-
σε στην άκρη τα πάθη και τις διαφορές του και ενώθηκε με τον 
διπλανό του κάτω από ένα καταστατικό και μία σημαία. Πράγ-
ματι φίλοι μου, παρά τα κάποια σύννεφα, ο Σύλλογος Τερψιθεα-
τών διατρανώνει την ύπαρξή του και αποδεικνύει ότι έχει μέλλον 
ακόμα. Φαίνεται πως έχει …μέλι το χωριό μας, διότι αυτό είναι ο 
ισχυρότερος κρίκος που μας ενώνει. Άλλος ένας ισχυρός συνδετικός κρίκος είναι η εφημερίδα μας, 

η όμορφη «Τερψιθέα, φωνές και 
ψίθυροι». Χωρίς να αραδιάσουμε 
τα άρθρα του καταστατικού αν 
στηρίξουμε αυτά τα δύο, το χωριό 
και την εφημερίδα, τότε πιστεύ-
ουμε ότι αυτοδίκαια συνεχίζει και 
ο Σύλλογος την πορεία του στο 
χρόνο. Έχοντας συναίσθηση των 
καθηκόντων, τα οποία αναλαμβά-
νουμε υποσχόμαστε να συνεχί-
σουμε την πορεία του Συλλόγου, 
μια πορεία στον πολιτισμό, στην 
αγωγή της ψυχής και γενικά στο 
καλό και αγαθό της Τερψιθέας και 
όλων των μελών μας. 

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ! ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ

ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016

❧  Παρασκευή 12 Αυγούστου  
και ώρα 21:00, στην πλατεία  
του χωριού θα γίνει η Η΄ προβολή-έκθεση 
φωτογραφίας (με εμπλουτισμένη την ύλη, 
πάντα με την επιμέλεια του Σπύρου Σκαλ-
τσά).

❧  Σάββατο 13 Αυγούστου θα γίνουν οι αγώ-
νες ποδοσφαίρου, τουρνουά με άλλα χω-
ριά.

❧  Κυριακή 14 Αυγούστου θα διεξαχθεί τουρ-
νουά 3x3 BASKET BALL.

❧  Δευτέρα 15 Αυγούστου συμμετέχουμε 
όλοι στο παραδοσιακό πανηγύρι.

❧  Τετάρτη 17 Αυγούστου θα γίνουν στο 
Γήπεδο τα «ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΙΑ». Την εκδήλω-
ση θα καλύψει παραδοσιακή δημοτική 
ορχήστρα. Ο χορός όπως πάντα θα είναι 
ελεύθερος. Οι επαγγελματίες του χωριού 
θα πωλούν αποκλειστικά ψητά (κυρίως 
σουβλάκια) και ο Σύλλογος θα πουλά τα 
ποτά - αναψυκτικά - νερά. Φυσικά δεν θα 
λείψουν οι πίτες - γλυκά κ.λπ. που θα προ-
σφέρουν οι γυναίκες του χωριού-Συλλό-
γου εθελοντικά.

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ!

Στις 3 Απριλίου 2016, έγιναν οι αρχαιρεσίες για 
την ανάδειξη του νέου Διοκητικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου Τερψιθεατών. Μετά την ψηφοφο-
ρία και την καταμέτρηση, εκλέχτηκαν τα μέλη 
με πλειοψηφώντα τον Νικόλαο Αθ. Τσαντίλη, ο 
οποίος συγκάλεσε επί τόπου όλα τα νεοεκλεγέντα 
μέλη για να συγκροτήσουν το νέο σώμα. 
Έπειτα από ψηφοφορία αναδείχτηκαν: 
Πρόεδρος: Τσαντίλης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Βελέντζας Χρήστος

Το νέο Δ.Σ. συνεδριάζει 
σε στρογγυλή τράπεζα

Νικ. Αθ. Τσαντίλης, 
ο νέος Πρόεδρος του Συλλόγου

Η Ασπασία Τσαγγαράκη (δεξιά) χορεύει στον κλήδονα 
τ’  Άη Γιαννιού με παραδοσιακή ενδυμασία.

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ
Γενικός Γραμματέας: Κοκκοτάκη Γεωργία
Ταμίας Α: Αρβανίτης Κωνσταντίνος
Ταμίας Β: Κοκκοτάκη-Κούτρα Μαρία
Έφοροι: Μακρής Νικόλαος, Γκολιάς Κωνταντίνος
Στην Ελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι Σκαλ-
τσάς Σπύρος, Σαλούρος Κ. Ιωάννης και Τσαγκα-
ράκη-Παπαγεωργίου Ασπασία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
ΣΤΗΝ 11η ΣΕΛΙΔΑ
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➢  ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΟΝΤΑΡΙΟ
Συγκλονισμένη η ελληνική και πιο πολύ η Τερψιθιώτικη πα-
ροικία μας στο Οντάριο κατευόδωσε τον αγαπητό μας Μέ-
νιο. Στις 9 Μαΐου έφυγε από κοντά μας (ήταν κοντά ασχέτως 
αποστάσεως) ο Μένιος ο Ανδρεόπουλος, ο δευτερότοκος 
γιός του Γιάννη. Ένας μαχητής της ζωής, που έφθασε στα 
πέρατα της γης για να ζήσει. Άφησε νωρίς την αγαπημένη 
του Τερψιθέα ψάχνοντας μια δουλειά, μια καλύτερη τύχη. 
Στην αρχή, μόλις τελείωσε την θητεία του στην Αεροπορία, 
ξενιτεύθηκε στο Λουτράκι όπου άρχισε να δουλεύει σερβι-
τόρος. Μεροδούλι μεροφάι, μέχρι που αποφάσισε να πάει 
για καλύτερα στον Καναδά, κοντά στον ήδη μετανάστη 
αδελφό του Γιώργο. Έτσι το 1958 έφθασε στο Οντάριο, στον Καναδά. Όμως 
γρήγορα ξαναγύρισε, διότι ξέχασε κάτι. Ξέχασε το «παπούτσι από τον τόπο 
του». Πράγματι στις 9 Οκτωβρίου 1960 παντρεύτηκε την καλή του Μαρία Πο-
λυζώη από τον Ασπριά. Μαζί πλέον πορεύτηκαν στην πλανεύτρα την ξενητειά. 
Ευτύχησε να αποκτήσει δύο παιδιά (τον Γιάννη και τη Βασιλική) και 4 εγγόνια 
για να διαιωνίσει το Ανδρεοπουλέικο στον Καναδά. Ο Θεός να τον αναπαύσει!

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Εκδότης - Διευθυντής - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:

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

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

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: terpsith@otenet.gr 

Εκδοτική Παραγωγή:                           Τηλ.: 210-34.76.090

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΕ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡ. 155/296151-20

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

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

Η Συντακτική Επιτροπή

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

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

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ: ............................................... 2634053197 ................................................... 6970102878
2. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ .................................................          -        .................................................... 6977776230
3. ΓΚΟΛΙΑΣ ΑΘ. ΚΩΝ/ΝΟΣ: .................................................. 2106541367 ................................................... 6972359880
4. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΑΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ:................................ 2109762685 ................................................... 6942465119
5. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗ-ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ: ........................................2634022905 ................................................... 6976502879
6. ΜΑΚΡΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ: .................................................... 2634053130 ...................................................6946050884
7. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ: .......................................... 2109516297 ................................................... 6932648485 

Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ
¨φωνές και ψίθυροι¨

Δεσπότης στην Καισάρεια
φιλάνθρωπος μεγάλος, 

ποτέ δεν αντιμίλησε 
για το αρχαίο κάλλος.

Με πάθος αγωνίστηκε
για μάθηση, παιδεία 

και κάποιοι μετά θάνατο 
τον πήγαν Φιλανδία

Του βάλαν κόκκινη στολή 
τον ντύσανε σαν ούφο 

φορέσαν στο κεφάλι του 
ένα μεγάλο σκούφο.

Του δώσανε μαστίγιο 
να το κρατά στο χέρι, 
σε μια ταρανδοάμαξα 

τον βάλαν καροτσιέρη.

Με δώρα τον φορτώσανε 
και τρέχει και δε φτάνει 

στο σπιτικό κάθε παιδιού 
ντελίβερι να κάνει.

Άγιε Βασίλη τι τραβάς 
Εκατοντάδες χρόνια 

Να τρέχεις με την άμαξα 
Σε πάγους και σε χιόνια.

Ο Γιάννης ο Χρυσόστομος 
ρητόρευε με πάθος, 
του κάθε Αυτοκράτορα 
στιγμάτιζε το λάθος.

Συσσίτια για τους φτωχούς 
ετοίμαζε αράδα 
που μας θυμίζουν σήμερα 
τη σύγχρονη Ελλάδα

Κατέκρινε τους κληρικούς 
με τη μεγάλη τσέπη· 
«Ντροπή να τρώει ο παπάς
κι ο νηστικός να βλέπει».

Ο Άϊ Γρηγόρης ήτανε
στην Πόλη Πατριάρχης, 
πολλά σχολεία έχτισε 
ο Μέγας Ιεράρχης.

Είχε δουλειά η εργατιά, 
τα μαθητούδια στέγη, 
γι’ αυτό κανένας για τους τρεις 
λόγο κακό δε λέγει.

Κι εγώ πολύ τους εκτιμώ 
και τους χρωστάω χάρη 
γιατί δεν έχει μάθημα 
τριάντα του Γενάρη.

Νίκος Βαγγ. Πετρόπουλος

ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗ
Ένας δικός μας άνθρωπος, ο αγαπητός μας Δημήτρης Γκολιάς παίζει στον ερα-
σιτεχνικό θίασο «Καρότσα» και ανέβασαν στις 24, 25, 26 Ιουνίου, στο θέατρο 
ΑΛΜΑ το έργο «Δάφνες και Πικροδάφνες» των Δημήτρη Κεχαΐδη - Ελένης Χα-
βιαρά σε σκηνοθεσία Νάσας Χατζή. Καλό έργο με εξαίσια ερμηνεία. Ευχόμαστε 
καλορίζικος και στο θέατρο Δημήτρη. 
Να σημειώσουμε ότι ο Σύλλογος μαζί 
με το Δημήτρη σκέφτονται να παιχτεί το 
έργο και στην Τερψιθέα.

Β Ρ Α Β Ε Υ Σ Η
Τα Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα» ολοκλήρωσαν και φέτος με επι-

τυχία τον 4ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης, αφιερωμένο στο σπουδαίο έργο του 
ποιητή Γιάννη Ρίτσου.

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2016, στο Δημοτικό Θέ-
ατρο Αγρινίου, απονεμήθηκαν χρηματικά βραβεία και έπαινοι στους μαθητές του 
Νομού μας που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και διακρίθηκαν με τα ποιήματά τους. 

Βραβεύτηκαν οι:
A΄ Κατηγορία
1ο Βραβείο: Ταλιαμπέ Έφη, «Προσευχή», Γυμνάσιο Γουριάς
2ο Βραβείο: Αντωνοπούλου Ραφαέλα, «Ξένη», 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
 Τρομπούκη Σπυριδούλα, «Θυμάσαι;», 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου
3ο Βραβείο: Πετρόπουλος Νίκος, «Οι τρεις Ιεράρχες», 1ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου

Σημείωση της «Τ»:
Αργά ή γρήγορα το αστέρι θα έλαμπε
Όπως πληροφορηθήκαμε, τον δικό μας το Νικόλα, τον είχε ξεχωρίσει το σχολείο του για 
το ποίημα που έγραψε επετειακά με την εορτή των τριών Ιεραρχών. Το ποίημα έγινε δεκτό 
με μεγάλο ενθουσιασμό και από το κοινό που το άκουσε σε διαγωνισμό της Μητροπόλεως 
Ναυπάκτου. Δυστυχώς όμως η επιτροπή τον έκρινε αυστηρά και δεν τον επιβράβευσε. 
Όμως επιμένοντας και συμμετέχοντας σε ένα άλλο διαγωνισμό, με πιο πολλούς υποψή-
φιους, κέρδισε το 3ο βραβείο, όπως διαβάσατε πιο πάνω, δρέποντας δίκαια τις ποιητικές 
του δάφνες. Μπράβο Νικόλα, εκτός από τους γονείς σου, όλη η Τερψιθέα αισθάνεται 
περήφανη για σένα! Η εφημερίδα μας δημοσιεύει το ποίημα και σου εύχεται καλή πρόοδο!
Υ.Γ.: Ξεχάσαμε την παροιμία, «το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει»!

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
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Για πενήντα τουλάχιστον χρόνια η φαρμακευ-
τική βιομηχανία εστίασε την προσοχή της στη θε-
ραπεία του καρκίνου αναπτύσσοντας μία εκτετα-
μένη σειρά φαρμάκων.

Παρ’ ότι τα φάρμακα αυτά βελτίωσαν αισθητά την 
αντιμετώπιση του καρκίνου παρέχοντας την ελπίδα 
ιάσεως σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών, είναι 
ήδη σαφές ότι ο καρκίνος δύσκολα θα νικηθεί με την 
υπάρχουσα προσέγγιση.

Την τελευταία δεκαετία υπάρχει μία σαφής 
στροφή στην ανάπτυξη φαρμάκων που αντί να 
θεραπεύσουν, προλαμβάνουν τον καρκίνο. 

Επειδή κατά κανόνα η πρόληψη του καρκίνου, 
όπως και άλλων νόσων, απαιτεί τη μακροχρόνιο χο-
ρήγηση του φαρμάκου (συνήθως διά βίου), η οικονο-
μική σημασία αυτών των φαρμάκων είναι προφανής 
και έχει δραστηριοποιήσει τα ερευνητικά εργαστήρια 
ακόμα και των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών.

Το πλέον εντυπωσιακό παράδειγμα είναι η ανά-
πτυξη των αναστολέων COX-2 από εταιρείες κολοσ-
σούς όπως Merck και η Pfizer. Παρ’ ότι τα φάρμακα 
αυτά απετέλεσαν σε μεγάλο βαθμό μία ιατρική και 
επιχειρηματική αποτυχία, που έφθασε στα όρια της 
καταστροφής, η κεντρική ιδέα ότι ο καρκίνος μπορεί 
να προληφθεί με τη χρήση φαρμακευτικών ουσιών, 
είναι πλέον αποδεκτή.

Μία πληθώρα βιοτεχνολογικών εταιρειών (start-
up biotech) και ερευνητικών εργαστηρίων προσπα-
θούν να αναπτύξουν καινοτόμα φάρμακα για την 
πρόληψη του καρκίνου. Χρησιμοποιώντας μαζικές 
μεθόδους, όπως συνδυαστική χημεία (combinational 
chemistry) σε συνάρτηση με επίσης μαζικές μεθό-
δους ελέγχου της βιολογικής δράσης, οι εταιρείες 
αυτές εξετάζουν πλήθος φυσικών και φαρμακευτι-
κών ουσιών.

Δρ. Βίλλυ Ι. Κοζώνη 
Ιατρός – Κυτταρολόγος
Διευθύντρια Κυτταρολογικού 
Τμήματος 
Νοσοκομείου «Η ΕΛΠΙΣ»

Καρκίνος 
πρόληψη ή θεραπεία; 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 1 Απριλίου 2016 η Ξανθή Θεοδωρή, σύ-

ζυγος Ιωάννου Δ. Χορμόβα γέννησε στο Μαιευ-
τήριο Έλενα Αθηνών, ένα υγιέστατο αγοράκι.

• Στις 4 Φεβρουαρίου 2016 η Μαρία Πέτσα, 
σύζυγος Γεωργίου Κουζούμη (γένους Λαμπρινής 
Ευ. Αντωνοπούλου-Κουζούμη), γέννησε στο Νο-
σοκομείο Λάρισας ένα υγιέστατο αγοράκι. 

• Στις 18 Μαΐου 2016 η Ελένη Χρ. Κράρα, σύζυ-
γος Χρήστου Ρήγα γέννησε στο Μαιευτήριο Ρέα 
Αθηνών, την 2η κόρη τους.

• Η Παρασκευή Δ. Χορμόβα σύζυγος του Μι-
χάλη Σκάζα γέννησε στις 19 Μαΐου ένα υγιέστατο 
κοριτσάκι 

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Στις 29 Μαΐου 2016, στους Αγίους Θεοδώ-

ρους Γέρακα η Αικατερίνη Αντωνοπούλου και ο 
Δημ. Σελανικλής-Σκέτος βάπτισαν το αγοράκι 
τους και το ονόμασαν Άγγελο. 

• Στις 21 Μαΐου 2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Γε-
ρασίμου Άνω Ηλυσίων ο Παύλος Σαραντόπουλος 
και η Έφη Μπακάλη (εγγονή Ευθυμίου και Ευθυ-
μίας Αρβανίτη) βάπτισαν το αγοράκι τους και το 
ονόμασαν Κωνσταντίνο-Στυλιανό. 

• Στις 21 Μαΐου 2016 και ώρα 13:00 στην Ιερά 
Μονή Πεντέλης ο Εμ. Λουγιάκης και η Ελεάνα Β. 
Καλλιαμβάκου βάπτισαν την κόρη τους και την 
ονόμασαν Δέσποινα. 

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

• Στις 3 Απριλίου 2016 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το ετήσιο μνη-
μόσυνο του Βασιλείου Γ. Γκολιά.

• Στις 10 Απριλίου 2016 ετελέσθη, στον Ι.Ν. Προ
φήτη Ηλία στο Mississauga του Τορόντο, το τρίχρο-
νο μνημόσυνο του Χρήστου Ιω. Ανδρεόπουλου.

• Στις 12 Απριλίου 2016 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το ετήσιο μνη-
μόσυνο της Παναγιώτας Γ. Σαλούρου.

• Στις 23 Απριλίου 2016 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 40-ήμερο 
μνημόσυνο του Γεωργίου Σπ. Σαλούρου.

• Στις 9 Μαΐου 2016 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αναστάσεως Νεκροταφείου Ηλιούπολης το 
40-ήμερο μνημόσυνο του Παναγιώτη Ν. Σταμάτη.

• Στις 15 Μαΐου 2016 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το τρίχρονο μνημό-
συνο της Παναγιώτας Γ. Κατσούρη.

• Στις 21 Μαΐου 2016 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίας Βαρβάρας στη Μεταμόρφωση Αττικής το 
τρίχρονο μνημόσυνο της αειμνήστου πρεσβυτέ-
ρας Αντωνίας Θεοδοσ. Σκαλτσά.

• Στις 21 Μαΐου 2016 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου στα Βριλήσσια Αττικής το 6-μηνο 
μνημόσυνο του Ηλία Κράρα.

• Στις 12 Ιουνίου 2016 ετελέσθη, στον Ιερό 
Ναό Παναγίας στο Τορόντο, το 40-ήμερο μνη-
μόσυνο του Μένιου Ανδρεόπουλου.

• Στις 15 Ιουνίου 2016 ετελέσθη, στον Ιερό 
Ναό Αγίου Παντελεήμονα στο Markham του Το-
ρόντο, το τρίχρονο μνημόσυνο της Αρετής Βλο-
γιανίτη-Τσαντίλη.

Η εφημερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο Θεός.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

ΚΗΔΕΙΕΣ
• Στις 31 Μαρτίου 2016 απεβίωσε σε ηλικία 85 

ετών ο Παναγιώτης Ν. Σταμάτης. Η νεκρώσιμη 
ακολουθία ετελέσθη τις 5 Απριλίου 2016 στον Ιερό 
Ναό Αναστάσεως Νεκροταφείου Ηλιούπολης 
όπου και ετάφη. 

• Στις 4 Απριλίου 2016 απεβίωσε στο χωριό σε 
ηλικία 85 ετών ο Γεώργιος Σπ. Σαλούρος. Η νεκρώ-
σιμη ακολουθία ετελέσθη την επομένη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, όπου και ετάφη.

• Στις 9 Μαΐου 2016 απεβίωσε στο Τορόντο Κανα-
δά, σε ηλικία 83 ετών, ο Μένιος Ιω. Ανδρεόπουλος. Η 
νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη στις 12 Μαΐου 2016 
στον Άγιο Παντελεήμονα στο Markham και η ταφή 
του στο Νεκροταφείο Richmond Hill στο Τορόντο.

• Στις 27 Μαΐου 2016 απεβίωσε στο χωριό σε 
ηλικία 96 ετών ο Ιωάννης Σαβ. Κρανιάς. Η νεκρώ-
σιμη ακολουθία ετελέσθη την επομένη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, όπου και ετάφη.

• Στις 28 Ιουνίου 2016 απεβίωσε στο χωριό σε 
ηλικία 96 ετών η Βούλα Ιω. Χορμόβα. Η νεκρώσιμη 
ακολουθία ετελέσθη την επομένη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας, όπου και ετάφη.

Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 29 Δεκεμβρίου 2015 η οικογένεια Πανα-

γιώτη Σαλούρου ετέλεσε στον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Τερψιθέας μνημόσυνο εις μνήμη γονέων 
και συγγενών.

• Στις 3 Απριλίου 2016 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 6-μηνο μνημόσυνο 
της Γιαννούλας Ν. Πετροπούλου.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ

 Ο Θεοδόσης Σκαλτσάς ανακηρύχθηκε 
ομόφωνα Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθη-
νών από το τμήμα Χημείας με άριστα.

Η εφημερίδα τον συγχαίρει και του εύχεται 
καλή σταδιοδρομία!

Για παράδειγμα, μία ουσία που ευρίσκεται στο επί-
κεντρο του ενδιαφέροντος πολλών εταιρειών είναι η 
ρεσβερατρόλη που απομονώθηκε από τα σταφύλια 
(το κόκκινο κρασί έχει διπλάσια περιεκτικότητα ρε-
σβερατρόλης από το άσπρο και γι’ αυτό ίσως πολλοί 
το προτιμούν). Η ρεσβερατρόλη, μία αντιπροσωπευτι-
κή πολυφαινόλη, έχει, σε προκλινικές δοκιμές, ισχυρή 
προληπτική δράση για διάφορες μορφές καρκίνου. 
Πολλά παράγωγα της ρεσβερατρόλης έχουν ήδη συ-
ντεθεί και βρίσκονται σε προκλινικές μελέτες.

Ένα άλλο εντυπωσιακό παράδειγμα αποτελεί η πε-
ρίπου οβιδιακή μεταμόρφωση της ασπιρίνης. 

Όπως είναι γνωστό, η πρόδρομη ουσία της 
ασπιρίνης απομονώθηκε από τον Άγγλο κληρικό 
Edward Stone το 1763 από το φλοιό της ιτιάς.

Το ακετυλοσαλυκιλικό οξύ είναι ήδη το ευρύτερα 
χρησιμοποιούμενο φάρμακο στον κόσμο. Μετά την 
αρχική της χρήση ως αντιφλεγμονώδους και αναλγη-
τικού, οι επιστήμονες διαπίστωσαν με έκπληξη πολ-
λές άλλες ευεργετικές δράσεις της ασπιρίνης. Προς 
το παρόν, η ασπιρίνη χρησιμοποιείται ευρέως για την 
πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων.

Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι η ασπιρίνη προλαμ-
βάνει τον καρκίνο του παχέος εντέρου και ενδεχομέ-
νως πολλούς άλλους καρκίνους. Σαν να μην έφθαναν 
αυτά τα αποτελέσματά της, η ασπιρίνη φαίνεται ότι 
προλαμβάνει μία άλλη μάστιγα της εποχής μας την 
νόσο του Alzheimer. 

Η σύγχρονη φαρμακολογική έρευνα προσπαθεί να 
υπερπηδήσει τα δύο κύρια μειονεκτήματά της ασπι-
ρίνης, την περιορισμένη δραστικότητά της και τις πα-
ρενέργειες της που ενίοτε αποβαίνουν θανατηφόρες. 
Τρείς τουλάχιστον εταιρείες στις ΗΠΑ και την Ευρώ-
πη αναπτύσσουν βελτιωμένες μορφές ασπιρίνης με 
φαρμακολογικό προφίλ που να ικανοποιεί τις παρα-

μέτρους μακροχρόνιου χορήγησης για την πρόληψη 
του καρκίνου και της νόσου Alzheimer.

Η εντυπωσιακή στροφή του επενδυτικού ενδιαφέ-
ροντος σε ένα από τους πλέον ενεργούς τομείς της 
φαρμακοβιομηχανίας δεν είναι τυχαία. Αντανακλά το 
πρόσφατο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητος 
που διαπίστωσε, έστω και με κάποια καθυστέρηση, 
αυτό που υπαγόρευε η σοφία του αποφθέγματος του 
Βενιαμίν Φράνκλιν «  Ένα γραμμάριο πρόληψης εί-
ναι καλύτερο από ένα κιλό θεραπείας». 

Το μέλλον φαίνεται να ανατέλλει λαμπρό τόσο για 
την ανθρωπότητα, που θα πρέπει να ελπίζει βάσιμα 
ότι ο καρκίνος μπορεί να προληφθεί, όσο και για τους 
διορατικούς επιχειρηματίες που θα επενδύσουν στο 
σωστό άλογο που εμφανίζεται στη στροφή.



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ4 ¨φωνές και ψίθυροι¨

Όταν θα έχει δημοσιευθεί το άρθρο αυτό, θα έχει τελειώσει 
στην Κρήτη η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος των Ορθοδόξων 

Προκαθημένων, που συμμετείχαν. Ευχή και προσευχή όλων μας 
είναι, να ευοδωθούν οι σκοποί της μεγάλης αυτής Σύναξης. Με 
αφορμή αυτό το γεγονός, παραθέτω στη συνέχεια μερικές απλές 
σκέψεις, σχετικές με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Ως απλό μέ-
λος της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού εύχομαι ολόθερμα, οι 
σύγχρονοι Προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών να έχουν 
αρθεί στο πνευματικό ύψος των Αγίων Πατέρων όλων των Οικου-
μενικών Συνόδων.

Μέσα στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου μια Κυριακή, είναι 
αφιερωμένη στους αγίους 318 Πατέρες που συγκρότησαν στη Νί-
καια, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Τους αγίους αυτούς τους τι-
μούμε διότι με τη θεολογία τους, στήριξαν την πίστη των χριστια-
νών, ιδιαίτερα τότε, στους πρώτους αιώνες, που η Εκκλησία κινδύνευε να πνιγεί 
απ’ τις αιρέσεις που είχαν πλημμυρίσει τον κόσμο. Και δεν στηρίχθηκε μόνο η 
πίστη των αρχαίων χριστιανών, αλλά η Α΄ Οικουμενική σύνοδος έγινε στυλοβά-
της της Εκκλησίας για πάντα.

Τι ήταν όμως εκείνο που έδωσε τόσο μεγάλο κύρος στην θεολογία των Αγίων 
Πατέρων και τέτοια αυθεντία, ισάξια με αυτή της Αγίας Γραφής; Ήταν η εμπειρία 
του Θεού που κατείχαν. Οι Άγιοι Πατέρες γεύθηκαν τον Χριστό μέσα στο είναι 
τους και ταυτίστηκαν μ’ Αυτόν. Είδαν τον εαυτό τους να μεταμορφώνεται και να 
αγιάζεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. 

Πίστεψαν στο Χριστό, τήρησαν τις εντολές Του και Τον αγάπησαν εξ ολοκλή-
ρου. Και τότε ο Χριστός τους αποκαλύφθηκε σύμφωνα με την υπόσχεσή του: 
«Όποιος μ’ αγαπά, θ’ αγαπηθεί απ’ τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και 
θα του φανερώσω τον εαυτό μου». Έχοντας λοιπόν αυτή την ζωντανή εμπειρία 
του Χριστού οι άγιοι, μπόρεσαν να μιλήσουν με ασφάλεια περί αυτού και να θεο-
λογήσουν. Γιατί δεν είναι του καθενός να ομιλεί περί Θεού. 

Και τι μας είπαν οι Άγιοι Πατέρες; Ότι ο Χριστός είναι πραγματικός Θεός ίσος 
και απαράλλακτος με τον Θεό - Πατέρα και όχι ένας απλός άνθρωπος έστω αγια-
σμένος και με κάποιες ιδιαίτερες δυνάμεις, όπως διεκήρυσσε ο Άρειος. 

Το πλήρωμα της Εκκλησίας δέχθηκε τη θεολογία των Αγίων Πατέρων και στη-
ρίχθηκε σ’ αυτή διότι είδε την πίστη τους, είδε την αγία ζωή τους και πίστεψε ότι 
αυτοί είχαν την αλήθεια

Σκεφθείτε κάτι ανάλογο απ’ την καθημερινή ζωή. Όταν θέλουμε να μάθουμε 
για κάποιον άνθρωπο που δεν τον γνωρίζουμε προσωπικά, τι κάνουμε; Ρωτούμε 
κάποιον που τον γνωρίζει και πληροφορούμαστε από εκείνον. Και βέβαια δεν 
απευθυνόμαστε στον οποιονδήποτε αλλά σ’ εκείνον που θεωρούμε την γνώμη 
του αξιόπιστη. Έτσι και εδώ. Η θεολογία των Πατέρων υπήρξε αξιόπιστη, γιατί 
στηρίχθηκε στην πληρότητα της εμπειρίας τους με την οποία γνώρισαν το Χρι-
στό. 

Σ’ αυτή τη γνώση και την εμπειρία του Θεού είμαστε καλεσμένοι όλοι οι χρι-
στιανοί. Εμείς δεν πιστεύουμε στο πίστευε και μη ερεύνα. Εμείς πιστεύουμε στο 

Επιμελείται ο Τερψιθεάτης Ιερομόναχος π. Νεκτάριος Ιωάννου Γκολιόπουλος

«έρχου και ίδε» και στο «γεύσασθε και ίδετε ότι χρηστός ο Κύριος» 
δηλ. γευθείτε και νιώστε την αγαθότητα του Κυρίου. Αν υστερού-
με όμως και ο δρόμος μας είναι ακόμα στην αρχή ας προστρέ-
χουμε στους Αγίους Πατέρες και ας στηριζόμαστε σ’ αυτούς και 
ας οδηγούμαστε στη γνώση του Θεού με τις διδαχές τους. Διότι 
η γνώση του Θεού, η αληθινή και εμπειρική, είναι η αιώνιος ζωή. 
Την οποία είθε να επιτύχουμε όλοι με τις πρεσβείες και την καθο-
δήγηση των Αγίων Πατέρων. 

ΤΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Α. Οι άγιοι πατέρες της Εκκλησίας μας θέσπισαν την εορτή 
των Αγίων Πάντων για να μας δείξουν κατά κάποιο τρόπο ποια 
είναι τα έργα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο επιφοίτησε στους 

Αποστόλους και δια μέσου αυτών σε αναρίθμητο πλήθος ανθρώπων ανδρών, 
γυναικών και παιδιών από κάθε φυλή και έθνος και επάγγελμα. Και έκαμαν τέ-
τοια θαυμαστά πράγματα που εκπλήττεται ο νους του ανθρώπου διότι: Άλλοι 
δια του μαρτυρίου νίκησαν την σάρκα, τους τυράννους, τα βασανιστήρια και πέ-
τυχαν την αγιότητα. Άλλοι με ενάρετη ζωή υπέταξαν τα πάθη και την σάρκα και 
αγίασαν.

Β. Επειδή μέσα σε όλους αυτούς που έζησαν με τους παραπάνω τρόπους 
πολλοί είναι άγνωστοι για διαφόρους λόγους, ή Εκκλησία όρισε μια ημέρα, για 
να τιμώνται όλοι μαζί γνωστοί και άγνωστοι. Ίσως μάλιστα και για να δείξει ότι, 
όλοι αυτοί, που τιμώνται την ίδια μέρα, όλοι μαζί αγωνίστηκαν και έχυσαν το 
αίμα τους υπέρ του ενός Χριστού. Μαζί με αυτούς θα συγκαταριθμηθούν και 
όσοι ευαρεστήσουν στο Θεό από εδώ και στο εξής.

Γ. Με όλους αυτούς τους αγίους η Εκκλησία θέλει να μας δείξει ότι, όπως αυ-
τοί είχαν διαφορετική καταγωγή, ηλικία, επάγγελμα, μόρφωση, περιουσία, κοι-
νωνική θέση και ευαρέστησαν στο Θεό, έτσι μπορούμε να ευαρεστήσουμε κι 
εμείς. Και να γίνουμε κι εμείς άγιοι στον 21ο αιώνα.

 π. Νεκτάριος

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ 
ΣΥΝΟΔΟ

Επ’ ευκαιρία, 
1ον Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια για το νέο Διοικητικό Συμβού-

λιο του Συλλόγου μας και να ευχηθώ τα καλύτερα για τη συνέχιση όλων 
όσων θα συντελέσουν στην επιτυχία του, για το καλό του χωριού μας.

2ον, Θέλω να ευχαριστήσω το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, για 
όλα όσα έκανε για την πρόοδο, την προβολή και την προκοπή του χωριού 
μας. Και έκανε πάρα πολλά. Κάθε προσφορά στο κοινωνικό σύνολο είναι 
καλή και ευάρεστη στο Χριστό και στον προστάτη Άγιο του χωριού και της 
ενορίας μας, τον Άγιο Νικόλαο.

Καλή δύναμη σε όλους. Ήμουν, είμαι και θα είμαι πνευματικά πάντα δί-
πλα σας.

π. Νεκτάριος

Ο  ΜΠΑΡΜΠΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ
Ο  ΚΛΕΙΔΟΥΧΟΣ  ΤΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ

Η Αγορά της Τερψιθέας είναι πλέον πιο φτωχή. Ο 
«τελευταίος των Μοϊκανών» από την παλιά φρου-
ρά της έφυγε από κοντά μας ξαφνικά σαν πουλά-
κι. Πλήρης ημερών ο κυρ’ Γιάννης ο Κρανιάς με τη 
γκλίτσα του μπήκε στη βάρκα της Αχερουσίας. 
Τώρα τα καφενεία μας θα φαίνονται πιο άδεια. Το 
βλέμμα μάταια θα πλανιέται και θ’ αναζητά εκείνο 
τον λεβεντόγερο, που καθόταν σε μια άκρη και γέ-
μιζε ο τόπος. Ήσυχος αλλά με το βλέμμα ερευνη-
τικό, έπινε τον καφέ του, διάβαζε την εφημερίδα 
του, χαιρετούσε και κερνούσε τον κόσμο, γενικά 
προσπαθούσε να μετέχει σιωπηλά στα τεκταινό-
μενα της Αγοράς. Η Αγορά ήταν η ζωή του, πρωί 
απόγευμα δεν έλειπε από αυτή. Μολονότι τελευταία 
είχαν αποδημήσει πολλοί από τη γενιά του, δεν απογοητευόταν, αγκάλιαζε τις 
νεώτερες γενιές και επικοινωνούσε μαζί τους με τον δικό του σιωπηλό τρόπο. 
Παλαιότερα είχε βοηθήσει πολύ και στην εκκλησία μας, με μεγάλο έργο κοντά 
στον Παπαθεοδόση, τον μακαριστό γείτονά του. Νοσταλγικά χρόνια από τη 
συνεργασία τους και την καλή γειτονία. Φιλόξενος μαζί με την καλόκαρδη 
σύντροφό του, τη Μαρία. Είχε φροντίσει την αυλή του ώστε να χωράει και να 
υποδέχεται πολύ κόσμο. Ήταν χαρά του να βλέπει κόσμο. Θα μας λείψει ο 
Κυρ’ Γιάννης όπως θα λείψει πιο πολύ από την πολυαγαπημένη του Μαρία. - 
Κουράγιο καλή μας Μαρία και

-Αντίο Κυρ’ Γιάννη
Σπύρος Σκαλτσάς

Ο  ΤΗΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΙΤΙΟΣ
Τέλη Μαρτίου έφυγε από κοντά μας ο Παναγιώ-
της Σταμάτης, ο αγαπητός μας «Τάκης». Ο καλο-
συνάτος και καρτερικός κύριος που έκανε τη ζωή 
του προσφορά και τάμα. Ένα τάμα αφιερωμένο 
στον άνθρωπο και στις αξίες του. Παρ’ όλες τις 
δυσκολίες που χωρίς φειδώ βρέθηκαν μπροστά 
του, ο Τάκης δεν τό ’βαλε κάτω. Πολέμησε σε όλα 
τα μετερίζια της ζωής. Είτε στον επαγγελματικό 
του τομέα, είτε στον οικογενειακό του τομέα, είτε 
τέλος στον κοινωνικό του τομέα. Ειδικά ξεχώρισε 
στο Πανελλήνιο για τους κοινωνικούς του αγώνες, 
ιδρύοντας διευθύνοντας και εκδίδοντας την εφη-
μερίδα «Σύγχρονη Κοινωνική Αντίληψη», μέσα 
από τις στήλες της οποίας δίδαξε την αγάπη και τη θυσία για τους αδύνα-
τους συνανθρώπους μας. Μεγάλη τιμή περιτίει για το χωριό μας το βιβλίο που 
έγραψε ο Τάκης «Τερψιθέα Ναυπακτίας», μοναδικό βιβλίο για την ιστορία και 
λαογραφία του. Το μεγαλύτερο όμως κατόρθωμα του Τάκη και καύχημα για το 
χωριό μας, είναι η δημιουργία του Λαογραφικού μας Μουσείου, απότοκο του 
επίσης σημαντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Τερψιθέας. Με βοηθό την αείμνη-
στη σύζυγό του Σούλα, αλλά και πολλούς συγχωριανούς, κατάφερε με πολ-
λούς αγώνες και έφτιαξε το Λαογραφικό Μουσείο Τερψιθέας, το οποίο με την 
πρόσφατη ανακαίνιση-διαρρύθμιση δεσπόζει σαν ένα από τα καλύτερα του 
είδους στην περιοχή. Ελπίζω να διατηρήσουμε αυτό το κόσμημα που άφησε 
παρακαταθήκη ο Τάκης για το πολυαγαπημένο χωριό του. Είθε, δια μέσω του 
Μουσείου, να είναι αιωνία η μνήμη του αίτιου της δημιουργίας του. 

Σπύρος Σκαλτσάς
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Ηκαθημερινότητα πάντα ήταν και είναι δύ-

σκολη. Παρά την κρίση, η ζωή μας δεν φαί-
νεται να δυσκόλεψε και πολύ. Ούτε η ηλεκτρική 
κουζίνα σταμάτησε να λειτουργεί, ούτε το ψυ-
γείο, ούτε το πλυντήριο, ούτε οι υπόλοιπες συ-
σκευές, από την τηλεόραση μέχρι τον υπολογι-
στή, καφετιέρες, βραστήρες, ψηστιέρες … και δε 
συμμαζεύεται.

Ας  γυρίσουμε 
μερικά χρόνια πί-
σω, τότε που το 
χωριό μας είχε κα-
τοίκους και σε κάθε 
φαμελιά, κατά κα-
νόνα πολυμελή, συ-
γκατοικούσαν τρεις 
και τέσσερις γενιές, 

χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και αμαξιτό δρόμο, χωρίς 
να υπολογίζουμε τα χρόνια των πολέμων, κατά τα 
οποία οι περισσότεροι άνδρες έλλειπαν από το 
χωριό.

Οι γυναίκες εκείνης της εποχής ήταν αναγκα-
σμένες να δουλεύουν σκληρά. Όλες οι δουλειές 
του σπιτιού περνούσαν από τα χέρια τους. Αλλά 
και τις εξωτερικές, χωράφια και ζώα, εκείνες 
έπρεπε να τις φροντίσουν.

Ας πάρουμε μια από τις δουλειές, το πλύσιμο 
των ρούχων. Στην εποχή μας, βάζουμε τα ρούχα 
στο πλυντήριο, με το ανάλογο απορρυπαντικό, 
όποιας εταιρείας μας αρέσει και δεν γυρίζουμε 
ούτε καν κουμπί· απλώς ακουμπάμε το δάκτυλό 
μας και το πλυντήριο παίρνει μπρος, πλένει τα 
ρούχα, τα στύβει και, πολλές φορές, τα στεγνώνει 
κιόλας. Εμείς μόνο τα απλώνουμε σε απλώστρες 
με μανταλάκια διαφόρων ποιοτήτων και χρωμά-
των. Τα σιδερώνουμε σε ειδική σανίδα σιδερώ-
ματος με ατμοσίδερο και πολλές φορές και στην 
«πρέσσα». 

Οι περισσότερες σημερινές γυναίκες είμαστε 
αχάριστες και γκρινιάρες και με τα άγχη να μας 
προκαλούν κατάθλιψη. Σκεφτήκαμε πώς έπλεναν 
τα ρούχα οι γυναίκες του χωριού; Το νερό έπρε-
πε να το κουβαλήσουν 
με τη βαρέλα από τη 
βρύση ή να πάνε κοντά 
σε βρύση ή σε ρέμα ή 
σε αυλάκι. Όπου και να 
ήταν, άναβαν το καζά-
νι. Τα σημερινά παιδιά, 
τα νήπια, όταν ακούνε 
τη λέξη καζάνι, τη συνδέουν με το παραμύθι της 
μάγισσας, η οποία είχε ένα καζάνι, μέσα από το 
οποίο πετάγονταν βατράχια. Οπωσδήποτε, έχουν 
δίκιο, διότι δεν έχουν δει κα-
ζάνι και δεν ξέρουν τη χρή-
ση του. Πρέπει να εξηγήσει 
κανείς στα παιδάκια, ότι το 
καζάνι είναι μία πολύ μεγάλη 
κατσαρόλα, η λεγόμενη στο 
στρατό και «μαρμίτα» (τότε 
που στο στρατό μαγείρευαν, ενώ τώρα ακούγεται 
ότι χρησιμοποιούν και «κέτερινγκ»). 

Οι γυναίκες, λοιπόν, στο χωριό, όταν μάζευαν 
τα ρούχα για πλύσιμο, ετοίμα-
ζαν το καζάνι με ζεστό νερό. Αν 
ήταν στο σπίτι, το ’βαζαν στην 
«πυρουστιά», πολλές φορές σε 
μια γωνιά της αυλής, αν ο καιρός το επέτρεπε. 
Άναβαν τα ξύλα και περίμεναν να ζεσταθεί το 
νερό. Μέσα σ’ αυτό το νερό, ετοίμαζαν και το-
ποθετούσαν ένα σακουλάκι με στάχτη. Έτσι γι-
νόταν η αλυσίβα. Το νερό γινόταν κατάλληλο για 
να καθαρίσουν τα ρούχα. Συνήθως τα λευκά, τότε 
τα περισσότερα ρούχα ήταν λευκά (σεντόνια, μα-
ξιλαροθήκες, μεσοφόρια, παλιότερα οι φουστα-

νέλες), τα τοποθετούσαν σ’ ένα «κουφίνι». Στο 
τέλος, τοποθετούσαν ένα λευκό λεπτό πανί, στο 
οποίο έβαζαν τη στάχτη και από το καζάνι έρι-
χναν ζεστό νερό. 

Τ’ άφηναν αρκετά να μου-
λιάσουν κι ύστερα τα έβγα-
ζαν ένα-ένα και τα σαπού-
νιζαν, αν είχαν καμιά πλάκα 
άσπρο ή πράσινο σαπούνι, 
στη σκάφη. Η σκάφη συνή-
θως ήταν ξύλινη, υπήρχαν, 

όμως, και τσίγκι-
νες. Στη μια πλευ-
ρά, στο στενό μέ-
ρος, υπήρχε, σε 
ανάλογο σημείο, 

τρίφτης. Ήταν ξύλινος, με πη-
χάκια λεία κι εκεί οι γυναίκες 
έτριβαν τα ρούχα δυνατά με τα 
χέρια τους. Το ίδιο γινόταν και 
με τα σκούρα ρούχα. Και όλα 
αυτά γίνονταν χωρίς γάντια, τα 
λεγόμενα «χειρόκτια». Έτσι η 

μπουγάδα τέλειωνε μ’ ένα 
καλό ξέβγαλμα κι ακολου-
θούσε το άπλωμα στο φρά-
χτη, εκτός και υπήρχε σύρ-
μα. Κάποιες φορές, αλλά 
αυτό ήταν πολυτέλεια, στο 
τελευταίο ξέβγαλμα των 
ασπρορούχων, έβαζαν και 
λουλάκ ι . 
Σ ή μ ε ρ α , 
β έ β α ι α , 

έχουμε το «μαλακτικό» ρού-
χων, που μπαίνει σε ειδική θήκη 
στο πλυντήριο, ενώ, καθημερινά 
διαφημίζονται δεκάδες προϊό-
ντα: ταμπλέτες για το πλυντή-
ριο, απορρυπαντικό σε σκόνη, υγρό σαπούνι, 
σαπούνι Μασσαλίας, ενισχυτικό πλυσίματος, τα 
περισσότερα από τα οποία, φυσικά, κοστίζουν 
ακριβά.

Ακόμα πιο δύσκολο ήταν, όμως, το πλύσιμο 
για τις πάνες των μωρών. Οι πάνες ήταν καμω-
μένες από τριμμένα κι άχρηστα σκουτιά (ρούχα) 
και, πολλές φορές, τις έπλεναν με σκέτο νερό. Τις 
άπλωναν στο φράχτη ή δίπλα στο τζάκι, αν ήταν 
χειμώνας, για να στεγνώσουν. Έτσι, υπήρχε μεγά-
λος κίνδυνος μολύνσεων και παρατρίμματος στα 
βρέφη. Για σιδέρωμα, ούτε λόγος να γίνεται. Εκεί-
νες οι παλιές μωρομάνες ούτε στο όνειρό τους 
δεν φαντάζονταν ότι θα ερχόταν εποχή που θα 
υπήρχαν πάνες μιας χρήσης.

Μετά το πλύσιμο και το στέγνωμα των ρού-
χων, ακολουθούσε και το μπάλωμα, σε όσα ήταν 
φθαρμένα. Δεν μπορούσαν να φανταστούν, εκεί-
νες οι γυναίκες, ότι θα ’ρχόταν καιρός, στη ση-
μερινή καταναλωτική εποχή, που ένα ρούχο 
θ’ αχρηστευόταν επειδή φορέθηκε μία φορά ή 
ότι οι κάλτσες δεν μαντάρονται, αλλά πετιούνται 
στα σκουπίδια.

Πιο κουραστι-
κό ακόμα, ήταν το 
πλύσιμο των σκε-
πασμάτων. Υφα-
σμένα στον αργα-
λειό, μάλλινα και 
χοντρά, χτυπημέ-
να στη νεροτριβή 
(ντριστίλα). Αυτή 
η δουλειά, να πλυ-
θούν οι μαντανί-
ες και τα τσιώλια, 
απαιτούσε να πάνε 
οι γυναίκες στο 
ρέμα. Εκεί τα μού-
λιαζαν καλά και 

τότε τα κοπανούσαν 
με τον κόπανο. Αφού 
στράγγιζαν από τα 
πολλά νερά, τα μετέ-
φεραν φορτωμένες 
στο σπίτι και, φυσι-
κά, τα άπλωναν σε 
φράχτη.

Πρέπει στα λαο-
γραφικά μουσεία να 
υπάρχει καζάνι, σκά-
φη με τρίφτη, κόπα-
νος, αλυσίβα, πλάκα 
σαπούνι, λουλάκι…

Με αυτόν τον τρόπο ζωής δεν 
υπήρχε περιθώριο για κρίση οποιου-
δήποτε είδους, οικονομική, πολιτιστι-
κή ή, ακόμη, και… πολιτική! Την κρί-
ση την γιγάντωσε η καταναλωτική μας 
κοινωνία. 

Εκείνες οι ηρωίδες, ζώντας έτσι, εί-
χαν το σπιτικό τους πεντακάθαρο. Τα 
ρούχα των παιδιών τους έλαμπαν και 
ας μην ήταν γνωστής μάρκας και αγο-
ρασμένα από ακριβά καταστήματα.

Οι σημερινές γυναίκες μάλλον 
θα πρέπει να νοιώθουμε τύψεις που 
έχουμε όλες τις ευκολίες με την πρό-
οδο της τεχνολογίας και παρά ταύτα διαμαρτυ-
ρόμαστε, αγχωνόμαστε, γκρινιάζουμε….

Θα έπρεπε, με κάποιο τρόπο, να γίνει μια τιμη-
τική εκδήλωση γι’ αυτές τις γυναίκες, τις ηρωίδες 
του χωριού μας, αλλά και για όλες τις γυναίκες 
που έζησαν εκείνα τα παλιά χρόνια, σ’ εκείνες τις 
συνθήκες, πριν την έλευση και επικράτηση του 
καταναλωτισμού.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Βασιλική Σαλούρου -Τροβά
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Πάλι στο χωριό μας. Ήταν σοβαρός ο λόγος. Ήταν το Άγιο Πάσχα. Ήταν το 
Πάσχα που μας γύρισε χρόνια πίσω. Το Πάσχα που μας έκανε παιδιά. Παιδιά 
που τρέχαμε στην εκκλησία. Τρέχαμε να στολίσουμε τον Επιτάφιο. Στον Επι-
τάφιο που θα λέγαμε το βράδυ τα Εγκώμια. Εκείνα τα ουρανομήκη Εγκώμια 
που ακόμα ηχούν μεσ’ στ’ αυτιά μας. Την άλλη μέρα να πάμε στο Ιερό να ντυ-
θούμε παπαδάκια. Παπαδάκια χαρούμενα να γιορτάσουμε την Ανάσταση. Ν’ 
ανάψουμε πρώτοι τη λαμπάδα στο «Δεύτε λάβετε φως». Να χτυπήσουμε τις 
καμπάνες στο Χριστός Ανέστη. Να ρίξουμε και τα βαρελότα μας για το καλό 
της Ανάστασης. Να πάμε μετά να φάμε τη μαγειρίτσα. Το πρωί τα κουλούρια 
και τ’ αυγά και να γυρίσουμε τη σούβλα με το αρνί. Το μεσημέρι να γιορτά-
σουμε τρώγοντας και πίνοντας. Το απόγευμα να πάμε στην Αγάπη με τα γιορ-
τινά μας. Όλα αυτά προσπαθήσαμε να τα ζήσουμε πάλι. Είμαστε σίγουροι ότι 
οι πιο πολλοί τα ζήσατε. Χριστός Ανέστη αδέλφια! Και του χρόνου να δώσει ο 
Θεός να τα ζήσουμε πάλι! Να γίνουμε πάλι παιδιά!

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ

Σημείωση: Μεγάλη προσέλευση είχε και φέτος η γιορτή της συνάντησης 
των Επιταφίων στο Λιμάνι της Ναυπάκτου. Μερικοί συμπατριώτες που παρέ-
στησαν έμειναν έκθαμβοι από το θέαμα! 

20 Ιουνίου 
- του Αγίου 
Πνεύματος

Λειτουργία 
και Αγιασμός 

στην 
Αγία Τριάδα

ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΙΑ
Εν τέλει οι γυναίκες της Τερψιθέας δεν έχουν στασιό. Μαζεύτηκαν πάλι τις 

προάλλες στο ξενοδοχείο για να πουν τα βάσανά τους. Τα γνωστά ξέρετε! 
Ότι δηλαδή τις καταπιέζουν οι άνδρες τους, όλο ραχάτι και καφενείο κ.λπ., 
κ.λπ. Ο ξενοδόχος μόλις τις αντίκρυσε τρόμαξε. Έτρεξε και έβαλε στην είσοδο 
ταμπέλα «Κλειστόν για άνδρες» (άκουσα ότι διέλαθαν κάποιοι gays). Αφού κά-
θησαν άρχισαν τη δουλειά τους. Επειδή βέβαια κόλλαγε ο στόμας τους, από 
την πολυκουβεντία, πήρανε λίγα νερά και αναψυκτικά και επειδή κουράστη-
καν φάγανε με το ζόρι κάτι πίτσες (το απαγορεύει ο διαιτολόγος τους, αλλά 
είπαμε από ανάγκη τις φάγανε). Μπράβο στις κυρίες. Ας μαζεύεται ο κόσμος 
να τα λέει σε χαρές, όχι μόνο σε κηδείες και μνημόσυνα! 

25η Μαρτίου - Το εθνικό μας καθήκον 
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— Από πού είστε; — Από την Τερψιθέα  Ναυπακτίας. 
Η συχνότερη στιχομυθία που είχαμε στην εκδρομή μας 
στο Ναύπλιο στις 4 και 5 Ιουνίου. Φυσικό ήταν να ρω-
τάνε, όταν έβλεπαν ξαφνικά μπροστά τους ένα τόσο 
μεγάλο γκρουπ. Η συμμετοχή, που λέγαμε ότι είναι 
αλληλένδετη με το Σύλλογο, ξεπέρασε κάθε προηγού-
μενο. 73 Τερψιθιώτισσες και Τερψιθιώτες κάνανε γιου-
ρούσι στο Ναύπλιο για να καταλάβουν το Παλαμήδι. 
Χρειάστηκαν 2 λεωφορεία με ιδιαίτερη εξυπηρέτηση 
για τους ηρωικούς κατοίκους του χωριού μας. Το ένα 
πρακτορείο φροντίσαμε να αναλάβει την μεταφορά 
των εκδρομέων από το χωριό, την Ναύπακτο και την 

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
Πάτρα (Ρίο). Ξεναγός μας και πάλι η καλή μας Μαρία. 
Πρώτη συνάντηση (Αθηναίοι με Δυτικοελλαδίτες) εί-
χαμε στο Σταθμό Διοδίων Σπαθοβουνίου, λίγο μετά 
την Κόρινθο. Μετά ακολούθησαν οι Μυκήνες και τέλος 
σταλίσαμε σε ψαροταβέρνα στο Τολό. Μετά το φαγη-
τό φθάσαμε στα ξενοδοχεία μας στο Ναύπλιο (δεν μας 
χωρούσε ένα). Το απόγευμα επισκεφθήκαμε τα αξιοθέ-
ατα της Παλιάς Πόλης, που έχει πολλά όντας η πρώτη 
πρωτεύουσα του Ελλην. Κράτους και ο τόπος που δο-
λοφονήθηκε ο Καποδίστριας. Πήγαμε βαρκάδα μέχρι 
το Μπούρτζι και το βράδυ κορέσαμε την πείνα μας σε 
ταβέρνα της παραλίας. Το πρωί πήγαμε στο χιλιοτρα-

γουδισμένο Παλαμήδι, στη φυλακή του Κολοκοτρώνη 
(να μην ξεχνιόμαστε) και μετά στο Μοναστήρι της Πα-
ναγίας της Κατακεκρυμμένης ή Πορτοκαλούσας στο 
Άργος. Μεσημέρι πλέον φάγαμε ρουμελιώτικα με ψη-
τούς οβελίες στο Κεφαλάρι. Δεν αργήσαμε να δώσου-
με την ταυτότητά μας, διασκεδάζοντας και χορεύοντας 
όπως εμείς από την Τερψιθέα γνωρίζουμε. Δυστυχώς 
μετά πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Τώρα που συ-
νηθίσαμε τώρα αποχωριζόμασταν. Αφήσαμε πολλά 
πράγματα και συζητήσεις ατελείωτα. Γι αυτό φίλοι μου, 
ραντεβού πάλι για του χρόνου. Τέτοιες ευκαιρίες δεν 
πρέπει να τις αφήνουμε. Άντε και του χρόνου!
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ΤΑ ΗΡΩΙΚΑ ΜΑΣ ΜΠΑΚΑΛΙΚΑ
Γράφει ο Σπύρος Θ. Σκαλτσάς

Οι περισσότεροι θά ’χετε δει την ταινία «Της Κακομοίρας» ή «Ο Μπακαλόγατος» 
(σε β΄ έκδοση) με τον αξέχαστο Χατζηχρήστο. Εκεί εκτός από το ωραίο σενάριο 

βλέπουμε και αναπολούμε το σκηνικό του παλιού μπακάλικου ή παντοπωλείου. Τα πα-
ντοπωλεία ή μπακάλικα (από το τουρκικό bakkal=μπακάλης) ήταν είδος καταστημάτων 
που λειτουργούσαν στην τουρκοκρατία και συνέχισαν στην μετεπαναστατική Ελλάδα μέ-
χρι τη δεκαετία του ’90 που περάσαμε. Μετά περάσαμε στο θεσμό των Super Markets. 
Για την τουρκοκρατία και μπακάλικα στην Βετολίστα δεν έχω πληροφορίες. Υποθέτω ότι 
εξυπηρετιόντουσαν πιο πολύ από πλανόδιους εμπόρους. Τέτοιους εμπόρους έβγαλε και 
το χωριό, οι οποίοι διέπρεψαν μετεπαναστατικά στη Ναύπακτο, Πάτρα, κ.α., όπως οι Ζαρι-
φαίοι, Μπουκουβαλαίοι και Κοζωναίοι. Πολλές φορές τα μπακάλικα ήταν και καφενεία και 
αντιστρόφως ή είχαν καθαρά εμπορικά είδη όπως υφάσματα, αγγεία κ.λπ. Επίσης οι μπα-
κάληδες μπορεί να έκαναν και χρέη κρεοπώλη ή μπορεί να συνεργάζονταν και να παρείχαν 
στέγη σε εξωτερικό κρεοπώλη. Έτσι λοιπόν θα αναφέρω όλα αυτά τα επαγγέλματα. Τα 
μπακάλικα βρίσκονταν κοντά και κάτω από τον Άη Νικόλα και αποτέλεσαν την Αγορά και 
το κέντρο του χωριού. Θα προσπαθήσω μία ξενάγηση στον τόπο, στον χρόνο και στα πρό-
σωπα που λειτούργησαν τα ηρωικά μπακάλικα. Αρχίζουμε από την Πλατεία, κατεβαίνουμε 
στην Αγορά και μετά στα διάσπαρτα.

1) Μπακάλικο Φάκαλου - Καφενείο Λιανού: Ο Φώτης Φάκαλος ήλθε από το Νί-
σβαρι (Κοκκινοχώρι) δουλεύοντας 
πρώτα στο μπακάλικο Γ. Παπαλιβέρη 
στην Αγορά. Το 1910 παντρεύτηκε 
τη Λάμπρω Σπ. Λιανού και το 1911 
έχτισε και λειτούργησε το δικό του 
μπακάλικο στην Πλατεία. Αργότερα 
μετακόμισε στην Πάτρα και το μα-
γαζί ανέλαβε ο Βασίλειος Σπηλιώτης. 
Είχε και ειδικό τμήμα χαρτοπαικτικής 
λέσχης. Ταυτόχρονα στον 1ο όροφο 
είχε τσαρουχάδικο ο Γεώργιος Λια-
νός (μάλλον συνέχισε το επάγγελμα 
του Ν. Παπαδόπουλου) και πίσω ρα-
φείο ο γιος του Παναγιώτης. Φεύγο-
ντας ο Σπηλιώτης για την Αγορά στο 
χώρο εγκαταστάθηκε ο Σπύρος Γ. 
Λιανός σαν τσαγγάρης (εκπαιδεύτη-
κε στον Δημόπουλο, όπως θα δούμε). Το 1954 το λειτούργησε σαν καφενείο πλέον μέχρι 
το 1975. Μετά το λειτούργησε ο Βασίλειος Γ. Γκολιάς ο αείμνηστος Λάκης. Κατόπιν για λίγο 
το λειτούργησε ο Λεωνίδας Τσαντίλης και τέλος ο Ιωάννης Στ. Παπαθεοδώρου που συνε-
χίζει και σήμερα. 

2) Μπακάλικο Κοζώνη: Βρίσκω λοιπόν το 1852 ο Γεώργιος Αθ. Μπουκουβάλας είχε 
εμπορική επιχείρηση μαζί με τον Λουκά Κ. Κοζώνη και μετακομίζοντας για Ναύπακτο πού-
λησε το μερίδιό του στο συνέταιρο Λουκά. Στο παντοπωλείο του Λουκά δούλεψε για λίγο 
(τουλάχιστον 1874-1877, το 1890 δούλευε στο Λαύριο) ο Κων/νος Παν. Αναγνωστόπουλος, 
γαμβρός επ’ αδελφή (Μαγδαληνή Κ. Κοζώνη) και πριν το 1877 ο αδελφός του Νίκος. Ο 
Λουκάς συνέχισε μέχρι το 1891 που πέθανε. Τότε ανέλαβε ο γιος του ο φοιτητής Κων. Λ. 
Κοζώνης (ο κατοπινός Ελληνοδιδάσκαλος) σαν προστάτης των ορφανών αδελφών του και 
έχτισε εκ θεμελίων το κατάστημα που είναι τώρα το καφενείο Αγγ. Τρίψια. Μάλιστα του 
απαγόρεψαν να βγάλει στο ισόγειο πάγκα (παράθυρο με πάγκο μάλλον, γκισέ με μπάρα 
σερβιρίσματος) ανατολικά προς τη μεριά του Βασιλείου (στη στροφή), παρά μόνο φεγγί-
τη. Αυτό το ισόγειο φιλοξένησε υποδηματοποιείο, ή μάλλον Σχολή τσαγγάρηδων. Εκεί το 
άνοιξαν οι Βασ. Δημόπουλος και Σπύρος Μαυραγάνης. Εκεί μαθήτευσαν Ηλ. Κράρας, Σπυρ. 
Μπάρος, Βασ. Ανδρεόπουλος, Σπύρος Λιανός… Το λειτούργησε μετά ο Νικ. Γ. Κοκκοτάκης 
και τελευταία το λειτουργούσε (1950-1970) ο Στ. Παπαθεοδώρου. Τον όροφο που βλέπει 
στη πλατεία δεν γνωρίζω ποιος τον λειτούργησε για λογαριασμό των ορφανών Λ. Κοζώνη 
μέχρι το 1910, οπότε βρίσκω παντοπώλιδα την Βασιλική Κοζώνη γυναίκα του Ελληνοδιδά-
σκαλου Κ. Λ. Κοζώνη. Αργότερα το λειτούργησε ο Κων. Α. Αναγνωστόπουλος και κατόπιν, 
μεταπολεμικά, ο Δημ. 
Κ. Μπάρος, που ήταν 
και κρεοπώλης. Μετά 
ο Βασίλειος Γ. Γκολιάς 
που ήλθε από το Λια-
νό και τέλος ο Άγγε-
λος Β. Τρίψιας που 
συνεχίζει. 

3) Μπακάλικο 
Δημ. Κ. Παπαλιβε-
ρίου: Στην πλατεία 
δίπλα στου Λουκά 
Κοζώνη το 1896 λει-
τουργούσε μπακάλικο 
ο Δημήτριος Κ. Παπαλιβερίου (τον αναφέρουν έμπορο), μετά λειτούργησε τσαγγάρικο ο 
Ιω. Παπαιωαννίδης (από Κοζίτσα, που εκπαίδευσε τον Νικ. Γ. Κοκκοτάκη) και μετά ραφείο 
ο Αθ. Σφήκας (1950-1965). Μετά από τους Κοζωναίους, οι Παπαλιβερίου αποτέλεσαν με-
γάλη οικογένεια μπακάληδων με τουλάχιστον 4 μπακάλικα σε ένα αιώνα.

4) Μπακάλικο Κ. Παπαλιβερίου: Ο Κώστας Παπαλιβέρης (γιος του παπά Λυμπέρη), 
είχε το σπίτι και το μπακάλικο-καφενείο, που ανήκει τώρα στον Χαράλαμπο Λιακώνη. Τον 
συναντούμε σαν καφεπώλη το 1865-1890 και τον υιό του Λεωνίδα σαν έμπορο 1879-
1910. Μετά το μίσθωσε ο Χρ. Τσαντίλης ή Μερμύγκας (1ος Πρόεδρος Κοινότητας) εξ’ ου 
ονομάστηκε «Καφενείο Μερμύγκα». Το ονόμαζαν και «Καφενείο το Πουρνάρι», εξ αιτίας 
ενός πολύβλαστου αιωνόβιου πουρναριού, το οποίο διαφυγόν τη βουλιμία των κατσικιών 

αντέχει μέχρι των ημερών 
μας, ριζωμένο μέσα σε ένα 
βράχο. Κατόπιν το μίσθωσε 
ο Ιω. Σταμάτης, μετά ο Βα-
σίλειος και ο υιός Χρήστος 
Σπηλιώτης (μετακόμισαν από 
την πλατεία) και τελευταία ο 
Δημ. Κυρίτσης. Επί Σπηλιώτη 
διέκρινες 5 τμήματα: Πάγκος 
τροφίμων (μπακαλιάρος, ρέγ-
γα, μακαρόνια Νο 5, ελιές, 
κουάκερ κ.λπ.), καφέ μπαρ-

λέσχη (καφές ρεβυθάτος, 
ούζο βαρελίσιο, κονιάκ και 
πόκα), γραφείο-πρατήριο σι-
γαρέττων (Σέρτικα Ματσάγ-
γος, Στούκας κ.λπ.), εμπορικό 
τμήμα στο ταβάνι (ψαθάκια, 
παπούτσια, κατσαρόλες κ.λπ. 
κρεμασμένα σαν τον φάντη 
της Μεγάλης  Παρασκευής) 
και καφέ στο πουρνάρι 
(κάτω από τα βελανίδια και 
τα κοτσύφια σε αντισεισμικά 
τραπέζια). 

5) Μπακάλικο Γ. Παπαλι-
βερίου: Αδελφός αυτού ο Γιώρ-
γος Παπαλιβέρης αναφέρεται ως 
καφεπώλης το 1860-1880. Στην 
αρχή συνεταιρίστηκε με τον Αθ. 
Ζαγορίσιο. Το μαγαζί ήταν εκεί 
που είναι τώρα το καφενείο Μα-
ραγδούλη.  Το 1884 πέθανε ο Γε-
ώργιος Παπαλιβέρης. 

Στο μαγαζί δούλεψαν διάφο-
ροι, λίγο πριν το 1910 ο Φώτιος 
Φάκαλος από Νίσβαρη (Κοκκι-
νοχώρι) και ο Αθανάσιος Κ. Γκολιάς ως κρεοπώλης. Ο Θανάσης παντρεύτηκε την κόρη του 
Γεωργίου, Αγγελική και ανέλαβε το μπακάλικο σχεδόν μέχρι το 1964. 

Μετά ανέλαβε μέχρι το 1973 ο Γεώργιος Π. 
Αυλόγητος, ο Ιωάννης Ν. Τσαντίλης, που μπήκε 
συνέταιρος από το 1969, συνέχισε μέχρι το 1991 
που απεβίωσε. Λειτούργησε από τη χήρα Ρίνα 
και τον υιό Νικόλαο για 2 χρόνια και κατόπιν το 
συνέχισε η Αλεξία Μαραγδούλη σαν μπακάλικο 
και τώρα σαν καφενείο. 

Καφενείο Λιανού (πρώην)

Μπακάλικο Κοζώνη (δεξ.), 
μπακάλικο Δ. Παπαλιβερίου (αριστ.) (πρώην)

Μπακάλικο Χρ. ΣπηλιώτηΧρ. Τσαντίλης-Μερμύγκας 
(πρώην)

Πάγκος τροφίμων Σπηλιώτη

Καφέ μπαρ Σπηλιώτη

Ιω. Τσαντίλης, Δ. Μαραγδούλης (πρώην και νυν)

Το καλύτερο κουτούκι του Γιάννη Τσαντίλη

Καφενείο Μαραγδούλη

Μπαρμπαθανάσης Γκολιάς 
(πρώην)
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Τεφτέρι 
του Μακρή 
στο Δυσσέα

6) Μπακάλικο Ξ. Πα-
παλιβερίου: Στη γειτονιά 
των Παπαλιβερίου άνοιξε 
παντοπωλείο και ο γιος του 
Γιώργου, ο Ξενοφών Παπα-
λιβερίου, πριν το 1900, στο 
ισόγειο του σπιτιού του αεί-
μνηστου Γ. Αυλόγητου (τότε 
μονόροφο). Το 1905 το λει-
τουργούσε αυτός, κατόπιν το 
λειτούργησε ο Ιω. Σπορίτης, 
αργότερα ήταν τσαγγάρικο 
του Ιω. Παπαιωαννίδη και ια-
τρείο του Αντ. Σπορίτη. 

7) Καφενείο Καφεντζοφώτως: Ένα μαγαζί με ιστορία είναι το παλιό καφενείο Δ. Μα-
ραγδούλη. Παλιά το οικόπεδο ήταν 
Γκολιέικο. Η Φωτεινή Χρ. Γκολιά πα-
ντρεύτηκε τον Σπύρο Ανδρ. Κοντο-
γιάννη, ο οποίος άνοιξε καφενείο 
γύρω στο 1875. Το 1892 απεβίωσε 
ο Σπύρος και συνέχισε την ιεροτε-
λεστία του καφέ η σύζυγος Φώτω, η 
ξακουστή Καφεντζοφώτω. Συνεργα-
ζόταν με τον Ιω. Αυλόγητο σε ρόλο 
κρεοπώλη. Η κόρη της Φωτεινής, η 
Αικατερίνη παντρεύτηκε τον Δημή-
τριο Κ. Παπαλιβερίου, του οποίου η 
κόρη Βασιλική παντρεύτηκε τον Σπ. 
Δ. Μαραγδούλη, ο οποίος έφτιαξε 
το 1933, με τη βοήθεια των μαστόρων του νέου Αγίου Νικολάου, το μεγαλοπρεπές αυτό 
κτίριο. Το κτίριο προοριζόταν για ξενοδοχείο, όμως δεν ολοκληρώθηκε αμέσως, μετά με-
σολάβησε ο πόλεμος… Στη δυτική πλευρά λειτούργησε μπακάλικο και χασάπικο ο γαμ-
βρός επ’ αδελφή Ν. Καλιαντέρης μαζί με τον Βαγγέλη Μαραγδούλη, πριν τον πόλεμο, μέχρι 
την Κατοχή. Μετά λειτούργησε το ραφείο ο Δ. Μαραγδούλης. Το καφενείο με τη «βεράντα 
με θέα» το δούλεψε πρώτα ο Σπύρος Μαραγδούλης μέχρι το 1945, 1948-1955 περίπου ο 
Ιω. Κρανιάς, μετά ο Δημ. Γιαννέτσος, ο Ταξ. Σερέτης, πάλι ο Ιω. Κρανιάς και τέλος ο Δημ. 
Μαραγδούλης. 

8) Μπακάλικο Γκολιόπουλου-Παπαδό-
πουλου: 1860-1890 αναφέρεται Νικόλαος 
Γκολιόπουλος έμπορος και από το 1880 ανα-
φέρεται και ο γιος του Ιωάννης. Η κόρη του 
Αικατερίνη Ν. Γκολιοπούλου παντρεύτηκε το 
1878 τον Ιωάννη Δ. Παπαδόπουλο από την 
Ελατού, ο οποίος ακολούθησε το επάγγελμα 
παίρνοντας προίκα «μαγαζείον», στο σπίτι που 
κοντεύει να καταρρεύσει. Οι απόγονοι έχουν 
σκοπό να το αναστηλώσουν· το ελπίζουμε.

9) Σκανταλέικο Μπακάλικο Δημ. Ανδρ. 
Γκολιόπουλου: Το 1872 βρίσκω καφεπώλη 
τον Δημ Ανδρ. Γκολιά ή Γκολιόπουλο ή Σκά-
νταλο ή Λακουμέντα. Το μαγαζί το είχε εκεί 
που βρίσκεται τώρα το σπίτι του Ιωάννη Κ. 
Σαλούρου. Το 1911 πέθανε ο Δημήτριος, το 
επάγγελμα συνέχισε ο γιος του Χρήστος στη 
Ναύπακτο.

10) Μπακάλικο Μακρονώντα: Το 1891 αναφέρεται Επαμεινώνδας Μακρής κρεοπώ-
λης. Αυτός ήταν και μπακάλης με έδρα το σπίτι του Αθαν. Ν. Τσαντίλη. Δεν είχε συνέχεια, 
νομίζω ήταν άτεκνος.

11) Μπακάλικο Ιω. Σωτηρόπουλου: Αυτό το άνοιξε ο Ιω. Σωτηρόπουλος το 1928. 
Το δούλεψε 6 χρόνια μέχρι την τελευτή του το 1934. Τότε το ανέλαβε ο 12ετής γιος του 
Μήτσος και το λειτούργησε σαν ένα απαιτητικό εμπορικό κατάστημα σχεδόν 60 χρόνια. 
Αρχές του 1960 έως το 1969 συνεταιρίστηκε στον τομέα των τροφίμων με τον γαμβρό επ’ 
αδελφή Γεώργιο Αυλόγητο.

12) Μεταβατικό μπακάλικο Δημ. Σταμάτη: Ο Δημήτριος Κ. Σταμάτης συνέδεσε το 
μπακάλικό του με τη συγκοινωνία. Έστηνε την παράγκα-μπακάλικο στο τέρμα του αυτοκι-
νητόδρομου προς το χωριό. Το ξεκίνησε από τη Ρέρεση 1949, μετά Λιμνίστα, μετά Βαθειά 
Λάκκα, Λέκα, Ντεμεσιά, Λάκκα Κοζώνη (μέσα στο χωριό) μέχρι το 1970. Μαζί του δούλεψε 
ο γαμβρός επ’ αδελφή Δημήτριος Κράρας. Στο τέλος το συνέχισε ο Οδυσσέας Χρ. Κοκ-
κοτάκης. Μετά ο Μήτσος συνέχισε τη δουλειά στην Αθήνα, αφήνοντας στο πόδι του τον 
γιο του Πολύκαρπο. 

13) Μπακάλικο Οδυσ-
σέα: Στην αρχή ξεκίνησε 
στην παράγκα (ή λυόμενο;) 
Δημ. Σταμάτη στη λάκκα Κο-
ζώνη, μετά μετακινήθηκε 10 
μ. πιο δίπλα, όπου μετέτρεψε 
μια αχυρώνα σε μπακάλικο. 
Μετά έφτιαξε και όροφο και 
ανέβηκε από πάνω. Ήταν 
στην περίφημη στροφή Δυσ-
σέα. Έκανε και κρεοπώλης 
και λειτούργησε σχεδόν 35 

χρόνια (1965-2000). Από το τεφτέρι, που έγραφαν τα 
βερεσέδια, του Κ. Μακρή προς τον παντοπώλη Οδ. 
Κοκκοτάκη, που μας παραχώρησε ο υιός Νίκος, τον 
οποίον ευχαριστούμε, αντιγράφουμε: [27/8 20κ φαρίνα 
100,00], [8/9 2 τιροπιτιες 08,00], [10/9 11,300 πίτορο 
22,60], [2 σόφρακα 27,00], [12/9 2κ πιτρελ 07,80], [1ζ 
πατόφλα 46,00], [9/9 1 κιρόκολα 1,00], [17/9 6κ ζάχαρη 
8,00], [ 1κου Σπίρτα 10,00], [19/9 6 τετράδια των 60 
21,00], [20/9 1 στιλό 2,50], [22/9 12,00 μ καναβίδι 5,00], 
[24/9 1κ ζάχαρη 13,50], [100 γρ οινόπνεμα 2,60]…

14) Μπακάλικο Κων. Κράρα: Πάλι το 1891 βρίσκω Κ. Κράρα έμπορο. Αυτός είχε 
έδρα το Κραρέικο στον κάτω μαχαλά.

15) Μπακάλικο Δ. Παπαχρήστου: Τον Μάιο του 1892 ο Δημήτριος Κ. Παπαχρήστου, 
έμπορος ήδη από το 1884, άνοιξε παντοπωλείο, υπογράφοντας συμφωνητικό να έχει στη 
δούλεψή του τον αδελφό του Σπύρο. Που ήταν η έδρα, δεν γνωρίζω. Μήπως στο υπόγειο 
του σπιτιού του Κολοβού; Όμως δεν λειτούργησε πολύ διότι ο Δημήτριος απεβίωσε το 
1902 σε ηλικία 43 ετών.

16) Μπακάλικο Μάντα: Ένα παντοπώλη, αγγειοπώλη, έμπορο που συναντώ είναι ο 
Παπαδογιάννης Αθανάσιος (Μάντας) 1905-1910. Το 1910 βρίσκω και Παπαδογιάννη Θεμι-
στοκλή (τον αδελφό του). Που είχαν την έδρα;

Είναι πολλοί επαγγελματίες που δεν εξακρίβωσα την έδρα τους. Όπως:
Φαρμάκης Δ. Γεώργιος, έμπορος 1890-1910.
Το 1905 βρίσκω παντοπώλη Μπρούμα Χαράλαμπο, το 1910 αγγειοπώλη Κοντογιάννη Γ. 

και οινοπώλη Σταμάτη Αθανάσιο του Δ. 
Υπάρχουν καταγραφές με περιστασιακούς παντοπώλες το 1910: Κοντοκώστας Χρ., Πα-

πασταυρίδης Ιω. του Στ. (αυτοί μετανάστευσαν)
Ο Αθανάσιος Κατσούλης ή Κόκκινος κρεοπώλης (1877-1902)· συνεργαζόταν με κάποιο 

κρεοπωλείο ή συνεργαζόταν με τον πλάτανο έξω από της Καφεντζοφώτως το καφενείο;
Παναγιώτης Αθ. Γκολιάς επίσης κρεοπώλης 1890.
Ο Παπαδόπουλος Νικόλαος το 1905 αναφέρεται ως σανδαλοποιός και το 1910 ως 

τσαρουχοποιός. Μάλλον είναι ο πρόδρομος του Γ. Λιανού. 

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραπτές πληροφορίες άντλησα: Από Συμβόλαια Κραββά-
ρων πριν το 1900, στην γνώση των οποίων με βοήθησαν οι κυρίες Μαρία Μπακαδήμα, 
Σωτηρία Τσατσά και Λαμπρινή Ντρούμπαλη των Γεν. Αρχείων του Κράτους στο Μεσολόγγι, 
τις οποίες ευχαριστώ για άλλη μία φορά. Επίσης από τον «Οδηγό της Ελλάδος» Ν. Ιγγλέση, 
των ετών 1905, 1910, 1930. Τέλος από Εκλογικούς Καταλόγους Δήμου Αποδοτίας των ετών 
1879, 1886, 1890, 1910.

Όμως για τις πολυτιμότατες προφορικές πληροφορίες ευχαριστώ τις κυρίες Κούλα 
Λιανού, Έφη Νόνικα και τους κυρίους Αθανάσιο Τσαντίλη, Αριστείδη Βλάχο, Αριστείδη 
Σαλούρο, Ιωάννη Κοζάκη, Νικ. Ιω. Τσαντίλη. 

Μπακάλικο Σπορίτη (αριστ.) - 
Μπακάλικο Σπηλιώτη (δεξ.) 1959

Μπακάλικο Σπ. Μαραγδούλη

Μπακάλικο Παπαδόπουλου

Εσωτερικό μπακ. 
Σωτηρόπουλου

Μπακάλικο Σωτηρόπουλου
Γ. Αυλόγητος (γαμβρός) -  

Δ. Σωτηρόπουλος

Μπακάλικο Δυσσέα

Πιο ψηλά το μπακάλ. Οδυσσέα
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Ο.ΣΥ.Ν.)

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.), στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΑΝ.ΣΥ. στην Αθήνα. 

Πρόεδρος της Συνέλευσης εκλέχτηκε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κλεπαϊτών κ. 
Ζωγανάς Σωτήρης. Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Τσώτας Ιω-
άννης εξέθεσε στους αντιπροσώπους των συλλόγων – μελών τα πεπραγμένα του 
Κεντρικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Στην έκθεση πε-
πραγμένων έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, στην προ-
ώθηση των καταστατικών σκοπών, στα θέματα της επικοινωνίας, στη λειτουργία 
του Συντονιστικού Συμβουλίου, στις σχέσεις της Ομοσπονδίας με τους φορείς της 
επαρχίας μας (ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ – ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – Ο.Τ.Α. – ΠΑΝ.ΣΥ.) 
καθώς και στην κατάσταση των οικονομικών της Ο.ΣΥ.Ν. 

Στη συνέχεια έγινε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των αντιπροσώπων των συλλό-
γων και κατάθεση προτάσεων με στόχο τη χάραξη μιας ακόμη καλύτερης πορείας 
της Ομοσπονδίας για την επόμενη διετία. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την κοπή 
της πίτας της Ο.ΣΥ.Ν. από τον απερχόμενο πρόεδρο και με την ανταλλαγή ευχών 
μεταξύ των μελών των Συλλόγων για τη νέα χρονιά. 

Στην εκλογική διαδικασία που ακολούθησε έγινε εκλογή των νέων μελών του 
Κεντρικού Συμβουλίου της Ο.ΣΥ.Ν. για τη διετία 2016 - 2018, η εκλογή του νέου 
5μελούς Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και η εκλογή των αντιπροσώπων της Ομο-
σπονδίας για την Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία. (ΠΑΝ.ΣΥ.).

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Τα νέα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου, σε συνεδρίασή τους την Τρίτη 29  
Μαρτίου 2016, συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος :  Τσώτας Ιωάννης  (Δενδροχώρι)
Αντιπρόεδρος :  Καλαβρουζιώτης Αθανάσιος (Καλαβρούζα)
Β΄Αντιπρόεδρος :  Παπαδόπουλος Θεόδωρος ( Ποκίστα)
Γεν. Γραμματέας :  Πια Ιωάννα (Ελατόβρυση)
Β΄ Γεν. Γραμματέας :  Σαλτός Κων/νος (Νεοχώρι)
Ταμίας :  Ασημακοπούλου Λεμονιά (Λευτέριανη)
Β΄ Ταμίας :  Λόη Βασιλική (Καστανιά)
Έφορος Εκδόσεων :  Ζήσιμος Βασίλειος (Πλάτανος)
Οργανωτικός Γραμματέας :  Τσαναής Μιχαήλ (Τερψιθέα)
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων :  Δημαδάμα Δήμητρα (Αράχωβα )
Υπεύθυνος Γραφείου :  Αναστασόπουλος Παναγιώτης (Δορβιτσά)
Αναπληρωματικό μέλος :  Πέτσα Κωνσταντίνα (Κλεπά)

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκλέχτηκαν οι: Σερέτης Κωνσταντίνος (Λευτέριανη) Αντωνοπούλου Λαμπρινή (Κα-
στανιά), Κούκουνας Δημήτριος (Αράχωβα), Μάμαλη Πολυτίμη (Ποκίστα), και Τσα-
ντίλης Νικόλαος (Τερψιθέα).

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΠΑΝ.ΣΥ.

Εκλέχτηκαν οι: Αγγελοπούλου Αντωνία (Μηλιά), Τσίπουρα Σπυριδούλα (Πλάτα-
νος), Βελέντζας Χρήστος (Τερψιθέα), Κατσαντώνη Ασημίνα (Αράχωβα), Κουβαράς 
Ευθύμιος (Καστανιά),  Χαραλαμπόπουλος Χαράλαμπος (Δορβιτσά) και Λόης Κων/
νος (Λευτέριανη).

Το Κεντρικό Συμβούλιο

ΠΑΝ.ΣΥ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Ιουνίου η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέ-
λευση της Παναιτωλοακαρνανικής Συνομοσπονδίας (ΠΑΝ.ΣΥ.). Μετά το σύ-

ντομο χαιρετισμό του προέδρου του Κ.Σ. της ΠΑΝ.ΣΥ. κ. Παν. Χολή προς τους 
παριστάμενους αντιπροσώπους των Ομοσπονδιών, ο πρόεδρος του εποπτικού 
συμβουλίου κ. Νώντας Κάππας ανέλαβε το προσωρινό προεδρείο, ανακοίνωσε 
στο σώμα την ύπαρξη απαρτίας και πρότεινε το προεδρείο της Γενικής συνέλευ-
σης. Το Σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα και εξέλεξε το Προεδρείο της Γενικής Συνέ-
λευσης που αποτελούνταν από τους: Σαλμά Κωνσταντίνο, ως Πρόεδρο της Γ.Σ., 
Σπανού Ζωή, ως Γραμματέα-Πρακτικογράφο και Σαγανά Αλέξη ως Αντιπρόεδρο.

Ο πρόεδρος του Κ.Σ. της ΠΑΝ.ΣΥ. Παν. Χολής ανέγνωσε αναλυτικά τον 
Διοικητικό Απολογισμό που αφορούσε στα πεπραγμένα του Κ.Σ. της ΠΑΝ.ΣΥ. 
για την περίοδο από τον Ιούνιο 2015 έως και τον Μάϊο 2016, ο ταμίας του Κ. Σ. 
της ΠΑΝ.ΣΥ Ευάγγελος Κ. Τσιούνης ανέγνωσε αναλυτικά τον οικονομικό απο-
λογισμό, παρουσιάζοντας τα έξοδα και τα έσοδα της παραπάνω διαχειριστικής 
περιόδου και κατέθεσαν αντίγραφο στο Προεδρείο της Γ.Σ.

Ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΑΝ.ΣΥ. κ. Νώντας Κάππας, 
ανέγνωσε την Έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου για τον διοικητικό και τον δια-
χειριστικό έλεγχο του Κ.Σ. της ΠΑΝ.ΣΥ. κατά την περίοδο από τον Ιούνιο 2015 
έως και τον Μάιο 2016. Ακολούθησε συζήτηση, προτάσεις και ανάπτυξη θεμάτων 
από διάφορους ομιλητές.

Στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία των Αρχαιρεσιών. 
Εκλέχθηκε η Εφορευτική Επιτροπή που αποτελούνταν από τους: Φαρμάκη 

Φίλιππα, Λαυρέντζο Χρήστο και Δημαδάμα Δήμητρα.
Από τις αρχαιρεσίες προέκυψε το νέο Κ.Σ. της ΠΑΝ.ΣΥ.  και το Εποπτικό Συμ-
βούλιο.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΔΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 - ΜΑΙΟΣ 2018),

Στις 8/06/2016, συνεδρίασε το νέο κεντρικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις 
εκλογές την 1/06/2016, με παρόντα 13 από τα 15 μέλη κατόπιν προσκλήσεως του 
πλειονοψηφήσαντος μέλους 
Χολή Παναγιώτη, με μοναδικό θέμα την συγκρότηση του σε σώμα .
Μετά από συζήτηση και προτάσεις των μελών του, συγκροτήθηκε σε σώμα ως 
εξής:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παναγιώτης χολής Ο.Π.ΣΥ.Ξ.
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μιχάλης Τσαναής Ο.ΣΥ.Ν.
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημήτρης Αλεξανδρής Ο.ΣΥ.Ε.Μ.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ευαγγελία Μπαμπάτσικου Ο.ΣΥ.Τ.
ΒΟΗΘ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Κωνσταντίνος Λόης Ο.ΣΥ.Ν.
ΤΑΜΙΑΣ Δημήτρης Αρσένης Ο.ΣΥ.ΒΑ.
ΒΟΗΘ. ΤΑΜΙΑ Αγγελική Μπερερή Ο.ΣΥ.Ε.Μ.
ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Πηγή Χαντζή Ο.Π.ΣΥ.Ξ.
ΕΦΟΡ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ Παναγιώτης Χριστόπουλος Ο.ΣΥ.Τ.
ΕΦΟΡ. ΕΚΔ.- ΒΙΒΛΙΟΘ. Δημήτρης Μασκλαβάνος Ο.ΣΥ.ΒΑ.
ΜΕΛΟΣ Δημήτρης Στεργίου ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Π.ΣΥ.Ξ.
ΜΕΛΟΣ Χρήστος Σαλαούνης ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.ΣΥ.ΒΑ.
ΜΕΛΟΣ Ιωάννης Μπούρος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.ΣΥ.Ε.Μ.
ΜΕΛΟΣ Ιωάννης Τσώτας ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.ΣΥ.Ν.
ΜΕΛΟΣ Δημήτρης Χριστόπουλος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.ΣΥ.Τ.

Το νέο κεντρικό συμβούλιο θα συνεδριάσει τις προσεχείς ημέρες, για να καταρτί-
σει το πρόγραμμα δράσης για τη διετία 2016-2018 και να κοινοποιήσει τις θέσεις 
του, για τα προβλήματα του νομού μας.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στις 6/06/2016 συνεδρίασε το νέο εποπτικό συμβούλιο που προέκυψε από τις 
εκλογές της 1/06/2016 με παρόντα 4 από τα 5 μέλη, κατόπιν προσκλήσεως του 
πλειονοψηφήσαντος μέλους ΚΑΠΠΑ ΝΩΝΤΑ, με μοναδικό θέμα τη συγκρότη-
ση σε σώμα. Μετά από συζήτηση και προτάσεις των μελών του, συγκροτήθηκε σε 
σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΠΑΣ ΝΩΝΤΑΣ Ο.ΣΥ.ΒΑ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΥΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ο.ΣΥ.Ε.Μ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ο.Π.ΣΥ.Ξ.
ΜΕΛΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.ΣΥ.Ν.
ΜΕΛΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ Ο.ΣΥ.Τ.

 
 Αποφασίστηκε το Σεπτέμβριο να γίνει Τακτική συνεδρίαση του ΕΠ.ΣΥ. καθώς και 
να αιτηθεί να γίνει κοινή συνεδρίαση με το Κ.Σ για θέματα που αφορούν τη δράση 
της ΠΑΝ.ΣΥ. 
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Κύριε πρόεδρε της συνέλευσης, αγαπητά μέλη του Συλλόγου:
Βρισκόμαστε και σήμερα πάλι μαζί, ύστερα από δύο πολύ δύσκολα χρόνια για 

όλους μας, για την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.
Είμαστε, όπως και εσείς πιστεύω, ιδιαίτερα χαρούμενοι που μέσα από όλα αυτά τα 

δεινά για τη χώρα μας καταφέρνουμε να έχουμε χώρο στη καρδιά και στο μυαλό μας 
για την ιδιαίτερη πατρίδα μας.

Θεωρούμε λοιπόν σαν μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου ότι πάνω 
από όλα βγάλαμε εις πέρας την πιο δύσκολη αποστολή.

Την επιβίωση του Συλλόγου μας και των θεσμών που πρεσβεύει, σε περίοδο πλή-
ρους κατάρρευσης αξιών και παραδόσεων!!!

Ας δούμε λοιπόν τα πεπραγμένα μας την 2ετία που πέρασε.
Συνεχίστηκε η έκδοση της εφημερίδας μας. Αναβαθμισμένη αποτελεί την κορυ-

φαία ίσως έκδοση στο χώρο της.
Το περασμένο μάλιστα φθινόπωρο η Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία βρά-

βευσε την εφημερίδα μας σε σχετική εκδήλωση που έγινε στην «Στοά Βιβλίου».
Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ετήσια συνδρομή μας.
Έγινε η βιβλιοδέτηση σε τόμο των 100 πρώτων τευχών της εφημερίδας σε περιορι-

σμένο αριθμό για αρχή.
Ξεκίνησε παράλληλα και η ηλεκτρονική σελιδοποίησή τους.
Το site του Συλλόγου, ένα πολύτιμο εργαλείο στην εποχή μας, συνεχίζει να προ-

σφέρει μέγιστες υπηρεσίες.
Πρόσφατα μάλιστα αναβαθμίστηκε και έγινε ιδιαίτερα λειτουργικό.
Η επισκεψιμότητά του μάλιστα έχει αυξηθεί κυρίως από τους ομογενείς μας. 

Αθλητικό Κέντρο Τερψιθέας.
Οι εγκαταστάσεις του Δημ. Γηπέδου Τερψιθέας πρέπει να εκσυγχρο νιστούν. 
Τόσο το γήπεδο ποδοσφαίρου, όσο περισσότερο αναγκαία πλέον είναι και η ανα-

κατασκευή του γηπέδου μπάσκετ. 
Πρόκειται για κάτι που αφορά τη νεολαία και αποτελεί παράγοντα που τους προ-

τρέπει να επισκέπτονται τακτικά το χωριό!
Το κόστος αυτό περιλαμβάνεται και στον νέο προϋπολογισμό. Δυστυχώς το ύψος 

του καθιστά επιτακτική την οικονομική βοήθεια από τον Δήμο μας!
Αν όχι, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενταχθεί σε κάποιο ευ-

ρωπαϊκό πρόγραμμα όπως έγινε και σε άλλα τοπικά διαμερίσματα.
Εξ άλλου το αθλητικό κέντρο Τερψιθέας είναι από τα ελάχιστα του πρώην ορεινού Δή-

μου με την έκταση αυτή και την πληρότητα σε βοηθητικές εγκαταστάσεις, χάρις στις προ-
σπάθειες ιδιωτικών κ μόνο φορέων καθώς και του Συλλόγου μας, εδώ και τόσα χρόνια!

Οι ετήσιες εκδρομές του συλλόγου πραγματοποιήθηκαν τη 2ετία αυτή με μεγάλη 
επιτυχία παρά τη κρίση και με μεγάλη συμμετοχή!

Επισκεφθήκαμε όμορφα μέρη της Ελλάδας μας, μείναμε σε υπέροχα ξενοδοχεία, 
απολαύσαμε τοπικές νοστιμιές, είδαμε και μάθαμε περισσότερα για την παράδοση και 
την ιστορία της.

Η ετήσια κοπή πίττας συνεχίσθηκε με μεγάλη επίσης συμμετοχή. Αποτελεί μάλι-
στα, πέρα από τη πρώτη συνεύρεση του χρόνου, και σημαντικό πόρο εσόδων καθόσον 
οι περισσότεροι συνεισφέρουν και την ετήσια συνδρομή τους.

Ο Σύλλογος κάθε χρόνο συνέβαλλε επίσης στον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου 
μας Νικολάου.

Οι ετήσιες συνεστιάσεις πραγματοποιήθηκαν και μάλιστα η εφετινή ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία σε συμμετοχή σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία.

Πολύ σημαντικό αν σκεφθείτε ότι πολλοί σύλλογοι τις έκοψαν!

Αθλητικές εκδηλώσεις.
Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία κάθε Αύγουστο το τουρνουά ποδοσφαίρου με 

χωριά του Δήμου μας και το τουρνουά μπάσκετ 3x3 με μεγάλη συμμετοχή και πλήθος 
φιλάθλων από όλη την ευρύτερη περιοχή και των διαγωνιζόμενων ομάδων.

Περνάμε καλά και φεύγουμε με τα μετάλλιά μας και τα κύπελλα.

Ξεφλουδίσια
Με μεγάλη υπευθυνότητα και συνέπεια κράτησε το απερχόμενο Δ.Σ ψηλά τον πήχη 

στην κορυφαία καλοκαιρινή εκδήλωση που διαφημίζει το χωριό μας.
Τα αποτελέσματα τα είδαμε όλοι. Απόλυτη επιτυχία, καθολική αναγνώριση χάρις και 

στην οικονομική ενίσχυση από το Δήμο μας σε δύσκολους καιρούς! 
Μετά από τόσα χρόνια όμως η συγκεκριμένη εκδήλωση χρειάζεται και κάποια επι-

πλέον αναβάθμιση, ώστε να διατηρηθεί φρέσκια και ελκυστική!
Ιδέες και προτάσεις περιμένουμε από όλους σας.
Ο Σπύρος Σκαλτσάς συνεχίζει κάθε καλοκαίρι την επιτυχημένη έκθεση φωτογρα-

φίας στη πλατεία ξυπνώντας γλυκές αναμνήσεις. 
Στο σημείο αυτό να αναφέρω την επικείμενη προσπάθεια για δημιουργία φωτογρα-

φικού αρχείου-λευκώματος, προκειμένου όλος αυτός ο πραγματικός θησαυρός των 
3000 φωτογραφιών να μην χαθεί ποτέ. Το κόστος αυτό περιλαμβάνεται και στον νέο 
προϋπολογισμό.

Απόκριες και Κούλουμα συνεχίστηκαν να εορτάζονται στο χωριό ακόμη και με 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Είναι μια εκδήλωση που λαμβάνει χώρα σε δύσκολο χρο-
νικά σημείο και αποτελεί ένεση ζωής για το χωριό.

Αφήνω τελευταίο το σπουδαιότερο έργο του Συλλόγου μας για τη διετία που πέ-
ρασε. Την κατασκευή της μάντρας του οικοπέδου μας του Περιφερειακού Ιατρείου 
και την επίστρωση του επικείμενου χώρου στάθμευσης και πρόσβασης στην αποθήκη. 
Ήταν πραγματικά ένα έργο που άλλαξε πλήρως την εικόνα του κεντρικότατου αυτού 
σημείου του χωριού μας μαζί με τις ωραίες πέτρινες μάντρες των γύρω ιδιωτών.

Στα έργα επίσης που περιλαμβάνονται στο νέο προϋπολογισμό, εκτός από αυτά 
που ήδη ανέφερα στις προηγούμενες ενότητες, είναι επίσης: Η Ολοκλήρωση λίθινου 
τοιχίου στο έργο στο Βλαχόρεμα προς τα αριστερά της βρύσης, καθώς μελέτη για 
κατασκευή τοιχίου και αυλακιού για την όδευση των χαλικιών (φυσαλίδα) στο ρέμα.

Επίσης πρόταση στο Δήμο για αποκόμιση κονδυλιού από ΕΣΠΑ για την λίθινη επέν-
δυση μάντρας Σκαλτσά που αποτελεί την μοναδική πλέον παραφωνία στον ήδη όμορ-
φο διαμορφωθέντα χώρο του Π. Ιατρείου που αναφερθήκαμε προηγούμενα. 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ψήφισαν …63…μέλη του Συλλόγου, οι οποίοι εμφανίζονται στην κατάσταση 
των ψηφισάντων και είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι στα Βιβλία του Συλλόγου.
Κατά την καταμέτρηση και αρίθμηση των ψηφοδελτίων ευρέθησαν:
Λευκά :     –        Άκυρα : –      Έγκυρα : 63  
Σύμφωνα με την καταμέτρηση έλαβαν τους κάτωθι σταυρούς προτίμησης:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ 45
2.  ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ 45
3.  ΓΚΟΛΙΑΣ ΑΘ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 24
4.  ΚΟΚΚΟΤΑΚΗ  ΓΕΩΡΓΑΚΗ Β. ΓΕΩΡΓΙΑ 54
5.  ΚΟΚΚΟΤΑΚΗ  ΚΟΥΤΡΑ Ν. ΜΑΡΙΑ 33
6.  ΜΑΚΡΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43
7.  ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 56

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.   ΣΚΑΛΤΣΑΣ Θ.  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 53
2.   ΣΑΛΟΥΡΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 44
3.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤ.  ΑΣΠΑΣΙΑ 47

Ανακατασκευή του πέτρινου παγκακιού στον Άη-Θανάση όπου τόσα παιδικά όνει-
ρα όνειρα και ατέλειωτες κουβέντες κάναμε όλοι μας. 

Τελειώνοντας θα τονίσω για μια ακόμη φορά, την ανάγκη της συμμετοχής και του 
εθελοντισμού από όλους μας. Ο Σύλλογος είναι κομμάτι του κάθε Τερψιθιώτη! Όλα 
αυτά μαζί κάνουν ένα πανίσχυρο, αδιαίρετο και υπολογίσιμο από όλους Σύλλογο Τερ-
ψιθεατών! 

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

για την 2ετία 2014-2016.
Η Γενική Συνέλευση καλείται να κρίνει και να απαλλάξει από κάθε ευθύνη το απερ-

χόμενο Δ.Σ.
Ευχαριστούμε πολύ

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

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2016

Α Γ Γ Ε Λ Ι Α
Πωλείται πέτρινη κατοικία, ηλεκτροδοτούμενη 

με περιβάλλοντα χώρο 500 τ.μ. με αποθήκη σε τιμή ευκαιρίας. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2634023355, 2634051340, 6977776230. 



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ12 ¨φωνές και ψίθυροι¨

ΑΠΕΡΓΙΑ
Ο Δαιμόνιος μετά το Br!!!exit έπεσε σε αχαρτογράφητα νερά. Σε όσους 

απαγοητεύτηκαν συνιστά ξύδι βαλσάμικο, που γλυκαίνει λίγο.
Επειδή όμως μου χρωστάει λεφτά ο προηγούμενος Πρόεδρος και για να 

εκβιάσω τον νέο, τραβάω και γω μια απεργία ξεγυρισμένη.
Καλά εντάξει! Μη βαράτε, υποχωρώ και αποχωρώ μπροστά στην πληθώ-

ρα της ύλης.
Ο άφαντος 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

Μπορείτε 
να ξεχωρίσετε 

τα πρόσωπα; 
Πότε περίπου; 

Το πού 
δεν χρειάζεται, 

φαίνεται.

ΦΩΤΟ
ΚΟΥΙΖ

ΦΩΤΟ  

ΚΟΥΙΖ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: 

Η φωτογραφία είναι από το αρχείο της αείμνηστης Βασιλικής 
Π. Κοκκοτάκη, μάλλον μετά από εκκλησιασμό σε κάποιο ξωκ-
κλήσι (δεκαετία ’60). Μπροστά από αριστερά διακρίνουμε:  

Θανάσης Σφήκας, 
Ηλίας Κράρας, Γιάν-
νης Τσαντίλης. Πίσω 
από αριστερά: Δημή-
τριος Μαραγδούλης, 
Γεώργιος Αυλόγητος, 
Θανάσης Παπασταυ-
ρίδης, Γιώργος Ιω. 
Σερέτης, Κώστας Πα-
παθεοδώρου, Πανα-
γιώτης Κοκκοτάκης, 
Δημήτριος Περ. Μα-
ραγδούλης.

ΜΕΤΑΛΛΙΟ Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΦΙΝΙΝΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΠΟΤΣΙΑ
Το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία του σωματείου 
έπειτα από τρεις συνεχόμενες παρουσίες, κατέκτη-
σε η ομάδα ζευγαριών bc4 στο Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα Μπότσια Allianz, που διεξήχθη στο κλειστό 
γυμναστήριο ‘Στεφανόπουλος’ (23-29 Μαΐου).  Στα 
ζευγάρια Μπότσια, η ομάδα των Σάρλη, Φινινή και 
Πέγκα, πλασαρίστηκε στην τρίτη θέση πίσω από τα 
μεγαθήρια της κατηγορίας της ομάδας του Τυρταί-
ου (Βασίλη, Γωνιάς, Τσουκάλι) και ΑΣΑΧ (Μόρφη, 
Κατσώνης, Βασιλείου), χαρίζοντας τη σημαντικότε-
ρη διάκριση των Καστελλάνων στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό άθλημα του Μπότσια. Στα 
ατομικά της bc4, ο Σπύρος Σάρλης (ντεμπούτο) και Θεόφιλος Φινινής πέτυχαν μία 
νίκη αμφότεροι, ενώ ο πρωτοεμφανιζόμενος Γιώργος Πέγκας εμφανίστηκε ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικός σε κάποια παιχνίδια του, αφήνοντας υποσχέσεις για καλύτερες εμφα-
νίσεις στο μέλλον.

Οι τρεις πρώτοι στην κατηγορία:

Ζευγάρια BC4

1. Τυρταίος (Βασίλη, Γωνιάς, Τσουκάλι)
2. Άγιος Χριστόφορος (Μόρφη-Μέτζου, Κατσώνης, Βασιλείου)
3. Καστελλάνοι (Φινινής, Σάρλης, Πέγκας)


