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Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Ένας όρος που μπήκε στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Εθελοντισμός: Η οργανωμένη προσφορά 

υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο χωρίς την απαίτηση ανταλλάγματος (κατά το λεξικό Μπαμπι-
νιώτη). 

Στα λεξικά μας μπήκε τη δεκαετία του ’90, αλλά στην 
καθημερινότητα εφαρμόστηκε πολύ στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες των Αθηνών το 2004. Βέβαια η ουσία, το 
νόημα της λέξης υπάρχει από τότε που υπάρχουν κοι-
νωνίες. Απλά λεγόταν περιγραφικά σαν εθελοντική προ-
σφορά ή προσπάθεια ή κίνηση για ένα σκοπό προς την 
κοινωνία. Προσοχή δεν πρέπει να συγχέεται με την λεγό-
μενη «προσωπική εργασία», η οποία ήταν καταναγκαστι-

κή προσφορά, προς όφελος πάλι του κοινωνικού συνόλου. Εθελοντισμός εννοείται χωρίς ανταλλάγ-
ματα των εθελοντών και χωρίς κέρδη ολίγων που τον πατρονάρουν προς ίδιον όφελος. Ναι! μάλι-
στα! Στη σύγχρονη ζούγκλα που ζούμε ακούστηκε να δουλεύουμε εθελοντικά χωρίς μισθό και χωρίς 
ένσημα. Συγνώμη αυτό δεν λέγεται εθελοντισμός αλλά λέγεται δουλεία. 

Ένα τρανό παράδειγμα εθελοντισμού είναι μεταξύ άλλων και ο Σύλλογός μας και φυσικά προ-
ϋπάρχει προ της εφευρέσεως του όρου. Ο Σύλλογος Τερψιθεατών είναι ένα μη κερδοσκοπικό σω-
ματείο που απαρτίζεται από σύνολο ανθρώπων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ενώνονται 
εθελοντικά κάτω από ένα καταστατικό. Κορυφαία εκδήλωση εθελοντισμού είναι τα αγαπημένα μας 
«Ξεφλουδίσια». Είναι απερίγραπτα τα συναισθήματα των εθελοντών-τριών, όταν προσφέρουν αμι-
σθί τις υπηρεσίες, από οποιαδήποτε θέση για να διασκεδάσουμε, να περάσουμε όμορφα τη βραδιά 
εκείνη. Για την επιτυχία βοηθούν πολλά άτομα. Φυσικά μόνα τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να διορ-
γανώσουν την εκδήλωση και δεν θα είχε νόημα και αποτέλεσμα αν δεν βοηθούσαν πολλοί.

Μη ξεχνούμε ότι Σύλλογος δεν είναι μόνο το Δ.Σ., είμαστε όλοι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε έκκλη-
ση για εθελοντισμό. Λίγο πολύ όλοι σαν μέλη είμαστε εθελοντές. Απλά κάποιος διοργανωτής χρει-
άζεται να δώσει το σύνθημα και όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Καθένας ή καθεμία προσφέρουν 
ότι μπορούν και όσο μπορούν. Για όσους δοκιμάσουν να προσφέρουν λίγο από την δεξιότητά τους 
ή λίγο από το χρόνο τους για την εκδήλωση, τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα ανταμειφθούν υλικά, 
αλλά θα είναι μεγάλη η ψυχική τους ικανοποίηση. Να τονίσουμε (επειδή προτείνονται διάφορα και 
γίνονται και συγκρίσεις), ότι ο Σύλλογος δεν είναι κερδοσκοπική επιχείρηση και δεν πρέπει το Δ.Σ. να 
διοργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό το κέρδος. Πάντως και φέτος η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία. 
Η πλειοψηφία του κόσμου αγαπάει την εκδήλωση, προσφέρει και συμμετέχει σε αυτή. Νά ’μαστε 
καλά και του χρόνου!                                                                                     Βλέπε λεπτομέρειες στη σελίδα 7.  Κόπηκαν τα έλατα, φώτισε η εκκλησία,  

ο  Άη Νικόλας να μας φωτίσει!

Στον αξιαγάπητο Μήτσο, ευχόμαστε περαστικά!

Από δυτικά

Δυτική Τερψιθέα

Η αγαπημένη μας βρυσούλσ στο Βλαχόρεμα
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➢  Μετά από χρόνια μας επισκέφθηκε ο 
ομογενής κος Γιώργος Γκέκας γιος της κας 
Βασιλικής Δ. Κράρα χήρας Α. Γκέκα. Συγκι-
νήθηκε πολύ και ανήρτησε στη σελίδα του 
Συλλόγου στο facebook το κείμενο που 
ακολουθεί:

«Χθες επισκέφθηκα την Τερψιθέα Ναυ-
πακτίας, το χωριό των παπούδων απ’ την 
πλευρά της μητέρας μου, όπου πρωτοπή-
γα σχολείο και έχω τις πιο γλυκιές παιδι-
κές αναμνήσεις. Έκανα τρισάγιο στον τάφο 
τους, και συνάντησα παλιούς συμμαθητές 
και φίλους –παπούδες πια– μιλήσαμε για 
τα παλιά, φορτώθηκα συναισθηματικά και 
έφυγα ευτυχισμένος λες και ξανάγινα παιδί. 
Θερμές ευχαριστίες στο Χρίστο Κράρα, το Νίκο Μακρή, Κώστα Ανδρε-
όπουλο, Θανάση Κουρμούση, Θανάση Γκολιά και άλλους. Επίσης στο 
Γιώργο και Ηρώ Κοντογιάννη για τη φιλοξενία και το υπέροχο γεύμα. 
Νάστε πάντα όλοι καλά και καλή αντάμωση».

➢  Επίσης βρίσκε-
ται αυτές τις μέρες 
στην Τερψιθέα ο 
Ιωάννης Β. Ανδρεό-
πουλος με τη σύζυ-
γό του Παναγιώτα.

➢  Κοντά μας βρέθη-
καν πάλι οι  Γεώργιος 
Σμπούκης, Γεώργιος 
Ιω. Ανδρεόπουλος, Θανάσης Γ.  Γκολιάς, Σπύρος Τσαντίλης με τις οικογέ-
νειές τους και εκτάκτως ο Γεώργιος Αθ. Κουρμούσης.

Ευχόμαστε σε όλους να είναι καλά και καλή επάνοδο.

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 
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Ο μυλωνάς ξεκίνησε 
και πάει για τη δέση, 
έχει ξεπέσει το νερό 
και δεν μπορεί ν’ αλέσει.

Και βλέπει δυο λυκόπουλα 
μικρά χαριτωμένα 
αναζητούν τη λύκαινα 
στη ρεματιά χαμένα.

Θα παγιδέψει τα μικρά 
ο μυλωνάς με τρόπο 
και θα τα πιάσει και τα δυο 
χωρίς μεγάλο κόπο. 

Με φόβο και με προσοχή 
τα έφερε στο μύλο 
και λέει πως ποιμενικό 
έχουν πατέρα σκύλο.

Ένας βοσκός που έφερε 
το άλεσμα ν’ αλέσει, 
για το μικρό ποιμενικό 
θα τον παρακαλέσει.

Του απαντά ο μυλωνάς 
– Τσοπάνε άντε χάσου 
που μου ζητάς τέτοιο σκυλί 
νταμάρι του Καυκάσου.

– Πες μου τι θέλεις μυλωνά 
κι εγώ θα σου το δώσω. 
– Δεν το πουλάω το σκυλί 
μ’ αφού το θέλεις τόσο,

δύο ταγάρια φέρε μου 
τυράκι βαρελίσιο, 
όχι με γάλα του Μαγιού 
αλλά καλοκαιρίσιο.

Πάει ο βλάχος το τυρί 
χαρούμενος στο μύλο 
και ο πανούργος μυλωνάς 
του έδωσε το σκύλο.

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΜΥΛΩΝΑ
– Αυγουστοτύρι ζήτησα 
κι αν με γελάς ωστόσο, 
λύκος να γίνει το σκυλί 
κατάρα θα σου δώσω.

Θα μεγαλώσει το σκυλί 
στο πλάι του τσοπάνη, 
υπέροχο μαντρόσκυλο 
δε βγαίνει από τη στάνη.

Λύκος ποτέ δε σίμωσε 
σε τούτο το κοπάδι 
και σ’ όλα τ’ άλλα μαντριά 
σκοτώνει κάθε βράδυ. 

Παραφυλάνε οι βοσκοί 
σκοτώσανε το λέσι 
και στα κονάκια το γυρνούν 
να πάρουνε πεσκέσι.

Περνάνε κι από το βοσκό 
με τ’ άτρωτο κοπάδι, 
δίνει στους βλάχους μποναμά 
κρυφά στο λύκο χάδι. 

Λούης θα γίνει για να βρει 
τον μυλωνά στο μύλο. 
– Παλιάνθρωπε μου πούλησες 
το λύκο σου για σκύλο.

– Ποιος γέλασε τον άλλονε 
παλιόβλαχε καρμοίρη 
που μου ’φερες αντίκρυσμα 
του Μάη νεροτύρι.

– Σου είχα φέρει μυλωνά, 
για τούτο επιμένω, 
από βοσκή ξηρονομής 
τυρί βουτυρωμένο.

– Βοσκέ που με ξεγέλασες 
κατάρα σου ’χα δώσει 
λύκος να γίνει το σκυλί 
όταν θα μεγαλώσει. 

Βαγγέλης Πετρόπουλος
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Οι καρδιαγγειακές παθήσεις εμφανίζονται και 
απειλούν τη ζωή των ατόμων ανεξαρτήτως 

φύλλου. Εάν γνωρίζετε τους παράγοντες κινδύνου 
που συμβάλλουν στην εκδήλωση του εμφράγματος, 
θα μπορείτε να διορθώσετε επικίνδυνες συνήθειες 
και να την αποφύγετε.

Σε αρκετές περιπτώσεις, το έμφραγμα μπορεί να 
προληφθεί εάν γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε για 
να προστατευθούμε. 

1. Γυμναστική 
Η αποχή από τη σωματική άσκηση μπορεί να 

οδηγήσει στην άνοδο της αρτηριακής πίεσης, την 
παχυσαρκία και την υψηλή χοληστερόλη. Η ήπια 
σωματική άσκηση μερικές φορές την εβδομάδα βο-
ηθά στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος από 
και προς την καρδιά. 

2. Διατροφή 
Μειώστε τις επεξεργασμένες τροφές, τα τηγανη-

τά και τα γλυκά και προτιμήστε μια διατροφή πλού-
σια σε φρούτα και λαχανικά. 

3. Κάπνισμα 
Είναι μία από τις βασικότερες αιτίες της καρδι-

οπάθειας. Οι τοξικές ουσίες του τσιγάρου κατα-
στρέφουν τα αιμοφόρα αγγεία κι έτσι τα μόρια της 
χοληστερόλης συσσωρεύονται στις αρτηρίες. Το 
αποτέλεσμα είναι να επιβραδύνεται η κυκλοφορία 
του αίματος. 

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

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  
ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 30 Ιουνίου 2016 στο Μαιευτήριο Λητώ 

Αθηνών η Αγγελική Φύκιρη-Χορμόβα και ο 
Ιωάννης Γ. Χορμόβας έφεραν στον κόσμο ένα 
υγιέστατο κοριτσάκι.

• Στις 27 Ιουλίου 2016 η Malin Kalliamvakou 
σύζυγος Κωνσταντίνου Ν. Καλλιαμβάκου 
γέννησε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
“Karolinska” της Στοκχόλμης, στη Σουηδία, ένα 
υγιέστατο κοριτσάκι.

• Στις 29 Ιουλίου 2016 η Μαρία Πατογιάννη, 
σύζυγος Αλεξ. Μπανιά (γένους Φωτεινής Αγ-
γελοπούλου-Μπανιά), γέννησε στο Μαιευτήριο 
της Πολυκλινικής Πατρών ένα υγιέστατο αγο-
ράκι. 

 Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 40-ήμερο μνη-
μόσυνο του Ιωάννου Κρανιά.

• Στις 3 Ιουλίου 2016 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το ετήσιο 
μνημόσυνο του Νικολάου Πετροπούλου.

• Στις 10 Ιουλίου 2016 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίας Βαρβάρας Μεταμόρφωσης Αττικής 
το 6-μηνο μνημόσυνο της Χάιδως Διακίδη γέ-
νους Ανδρ. Σκαλτσά.

• Στις 6 Αυγούστου 2016 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 40-ήμερο 
μνημόσυνο της Βούλας Ιω. Χορμόβα.

• Στις 25 Σεπτεμβρίου 2016 ετελέσθη στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το ετή-
σιο μνημόσυνο της Γιαννούλας Ν. Πετροπού-
λου.

Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Στις 27 Αυγούστου 2016, στον Άγιο Νικόλαο 

Τερψιθέας, ο Γεώργιος Στ. Παπαθεοδώρου και 
η Αναστασία Τσεμποτάρη βάπτισαν το αγοράκι 
τους και το ονόμασαν Σταύρο. 

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσει.

ΚΗΔΕΙΕΣ
• Στις 17 Αυγούστου 2016 απεβίωσε, σε ηλικία 

62 ετών στο Μεσολόγγι, ο Αντώνης Ιω. Σαλού-
ρος. Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη την επο-
μένη στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Νεκρο-
ταφείου Μεσολογγίου, όπου και ετάφη. 

Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 3 Ιουλίου 2016 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ

 Ο Κων/νος Κούτρας πέτυχε στο τμήμα Διοί-
κησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος στο Με-
σολόγγι.
 Η Νικολέτα Αντωνίου Βάθη, εγγονή Αθανα-
σίου Παναγιωτόπουλου, εισήχθη στην Κτηνια τρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
 Ο Ευάγγελος Τελιτζίδης, εγγονός της Νίτσας 
Τελιντζίδου-Σαλούρου πέρασε στην Αρχιτεκτονική 
Σχολή του Πολυτεχνείου Πατρών.
 Η Μαγδαληνή Τρίψα, αρίστευσε. Ήλθε 1η στο 
21ο Γυμνάσιο Πατρών, προαχθείσα από την Β΄ Τάξη 
με βαθμό Άριστα 20 και θα είναι σημαιοφόρος την 
νέα χρονιά.

Η εφημερίδα τους συγχαίρει και τους εύχεται 
καλή σταδιοδρομία!

3. Υπέρταση 
Η υψηλή αρτηριακή πίεση αυξάνει τον κίνδυνο 

εμφράγματος, εγκεφαλικού και βλάβης στα νεφρά. 
Η σωστή διαχείριση της αρτηριακής πίεσης επιβάλ-
λει να περιορίσουμε το αλάτι που καταναλώνουμε 
καθημερινά. 

4. Διαβήτης 
Τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα καταστρέ-

φουν τα τοιχώματα των αρτηριών. Με την πάροδο 
των ετών, μειώνεται η ροή του αίματος προς τους 
μύες της καρδιάς. 

5. Υψηλή χοληστερόλη 
Η μείωση της «κακής» χοληστερόλης (LDL) και 

η αύξηση της «καλής» χοληστερόλης (HDL) επι-
τυγχάνεται με τη σωστή διατροφή, τη γυμναστική 
και την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή που θα 
προτείνει ο γιατρός σας. 

6. Παχυσαρκία 
Ο φυσιολογικός Δείκτης Μάζας Σώματος κυμαί-

νεται από 19 έως 24. Μπορούμε να παραμείνουμε 
μέσα σε αυτά τα όρια χάρη στην ισορροπημένη δι-
ατροφή και τη σωματική άσκηση. 

7. Στρες και κατάθλιψη 
Η κακή ψυχική υγεία μάς σπρώχνει να υιοθε-

τήσουμε ανθυγιεινές συνήθειες και να παραμελή-
σουμε τη σωματική μας υγεία. Το στρες μπορεί να 
πυροδοτήσει τους αλλεπάλληλους σπασμούς των 
αρτηριών της καρδιάς και να προκαλέσει βλάβες 
στους μύες της καρδιάς. 

8. Αυτοάνοσα νοσήματα 
Έχει αποδειχθεί ότι ασθένειες όπως ο λύκος και 

η ρευματοειδής αρθρίτιδα αποτελούν παράγοντες 
κινδύνου για την καρδιοπάθεια, ιδιαίτερα στις γυ-
ναίκες.

Όπως βλέπουμε ο Σύλλογος τοποθέτησε και τον απαραίτητο φωτισμό στα κολωνάκια του πάρκιν.
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Επειδή κάποιοι προσπάθησαν και 
προσπαθούν να μετατρέψουν το 

Ευαγγέλιο της χαράς του Χριστού, το 
Ευαγγέλιο της Εκκλησίας του Χριστού 
σε μια θρησκεία αποκρουστική, με 
ενοχές και φορτία δυσβάστακτα, με 
έναν Χριστό μπαμπούλα και τιμωρό και 
τους ιερωμένους όλων των βαθμών σε 
Γραμματείς και Φαρισαίους σαν τους 
Αρχιερείς και τους Πρεσβυτέρους της 
εποχής του Χριστού, σας παραθέτω πα-
ρακάτω ένα ακόμη ωραιότατο κείμενο, 
μια συνέντευξη της Σοφίας Χατζή με τον 
π. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο (Λίβυος), 
εφημέριο στον ιερό ναό Αγίας Ειρήνης 
Πύργου στη νότια Κρήτη. Και παλιότερα 
για το ίδιο θέμα σας είχα παρουσιάσει 
τις θεόπνευστες σκέψεις του σύγχρονου Οσίου Πορφυρίου. Ας προσέ-
ξουμε σήμερα και τις θεόπνευστες σκέψεις του π. Χαράλαμπου (Λίβυου) 
για το ίδιο θέμα.

ΕΡΩΤ: Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ χριστιανισμού και χαράς;

π. Λίβυος: Ταυτόσημα νομίζω ότι είναι. Το ευαγγέλιο είναι η χαρά που 
έφερε η ανάσταση. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός ότι τη χαρά που σας 
έφερα δεν πρόκειται κανείς να σας την πάρει.

Η χαρά και η ειρήνη είναι ταυτόσημα της παρουσίας του Θεού. Ο γέρο-
ντας Αιμιλιανός λέει ότι εκεί που δεν υπάρχει χαρά, δεν υπάρχει ο Θεός.

Στις μέρες μας υπάρχει δυστυχώς μια παραχάραξη και μια παραμόρ-
φωση του χριστιανικού μηνύματος και της χριστιανικής ζωής. Και πολλές 
φορές αυτή παρουσιάζεται στο προφίλ ενός ανθρώπου μελαγχολικού, μί-
ζερου, εσωστρεφούς, που δεν γελάει, που δεν χαίρεται, που το σώμα του 
έχει μια ακινησία πτώματος, με μια δυσαρμονία στις κινήσεις του και σε 
όλη την ύπαρξή του. Αυτό δεν είναι χριστιανός. Αυτό δεν έχει αναφορά 
στον Χριστό.

Ο Θεός είναι χαρά, είναι ευλογία, είναι άνοιγμα, είναι πλάτυνση της 
ύπαρξης, είναι άνοιξη. Ανοίγει ο άνθρωπος, έρχεται η χαρά του Αγίου 
πνεύματος μέσα του. Τα βλέπει όλα λαμπρά και χαριτωμένα. Και ας είναι 
δύσκολα και ας είναι προβληματικά και ας είναι ταλαίπωρος. Αλλά χαί-
ρεται που Κάποιος τον αγαπάει. Χαίρεται που Κάποιος δεν τον αφήνει να 

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

πάει στο μηδέν. Χαίρεται τη χαρά της 
αναστάσεως. Χωρίς να είναι όλα καλά 
στη ζωή του. Αυτή η ταύτιση του χρι-
στιανού με τον κακομοίρη, του μίζερου, 
που όλα τα βλέπει αμαρτωλά, κακά και 
άσχημα, δεν έχει καμία σχέση με το 
Άγιο Πνεύμα αυτό το πράγμα.

Αν δούμε την εικόνα του αγίου Σερα-
φείμ του Σαρώφ θα αντικρίσουμε έναν 
άνθρωπο κυρτωμένο που το πρώτο 
πράγμα που θα έρθει στο μυαλό μας εί-
ναι ότι ο άνθρωπος αυτός υποφέρει. Κι 
όντως υπέφερε. Αλλά αν δούμε το πρό-
σωπό του, θα δούμε τη χαρά του Αγίου 
Πνεύματος. Έλαμπε, ήταν χαρούμενος. 
Και δεν ήταν ότι δεν υπέφερε. Δεν ήταν 
σε μία νιρβάνα ή είχε ξεφύγει από την 

κοινή ζωή των ανθρώπων. Είχε τα καθημερινά βάσανα που έχουν όλοι. 
Αλλά η χάρις του Θεού και η σχέση με τον Θεό τού έφερνε χαρά. Αυτός 
είναι ο χριστιανός.

Μία από τις μεγαλύτερες κατηγορίες απέναντι στον χριστιανισμό είναι 
ότι οι χριστιανοί έχουν χάσει τη χαρά. Για να βρούμε όμως τη χαρά του 
Κυρίου μας, πρέπει να ξεπεράσουμε πρώτα ψυχικές αγκυλώσεις και κα-
θηλώσεις. Οι οποίες νομίζουμε ότι είναι πνευματική ζωή αλλά δεν είναι 
πνευματική ζωή αυτό το πράγμα. Είναι αρρώστια, δεν είναι πνευματικό-
τητα και δεν έχουν σχέση με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος». 

 π. Νεκτάριος

Χριστιανισμός και χαρά

Καλό χειμώνα και καλή δύναμη στα έργα σας. Παρακολουθώ τις 
δραστηριότητες του Συλλόγου και χαίρομαι και καμαρώνω. Μακάρι να 
μπορούσα να βρισκόμουν κοντά σας σε όλες τις δραστηριότητες του 
καλοκαιριού. Όμως κι εγώ είχα το καλοκαίρι τις κατασκηνώσεις των 
παιδιών των Φίλων του Μοναστηριού μας. Πάνω από 300 παιδιά είχα 
στην ευθύνη μου και όλα, δόξα τω Θεώ, πήγαν καλά. Αλλά δεν μπόρε-
σα να είμαι κοντά σας. Προσευχόμουν, όμως, και προσεύχομαι να είστε 
όλοι καλά και ο Σύλλογός μας να συνεχίσει το σπουδαίο έργο του για 
το καλό της αγαπημένης μας Τερψιθέας.

π. Νεκτάριος

Στιγμιότυπα από τον εκκλησιασμό  
στο ξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής  

στην εορτή της, την 26η Ιουλίου
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Με τον ερχομό του Φθινοπώρου, οι δου-

λειές στο χωριό αυξάνονταν. Οι γυναίκες 
έπρεπε να δουλεύουν μέρα και νύχτα για να τα 
προλάβουν όλα. Με τα πρωτοβρόχια τα πράγμα-
τα δυσκόλευαν, διότι ο χειμώνας ήταν σκληρός. 
Έπρεπε να κουβαλήσουν την παραγωγή από τα 
χωράφια στο σπίτι, στο χωριό. Για να ’χουν το 
ψωμί της χρονιάς, το σιτάρι και το καλαμπόκι στο 
μύλο να τ’ αλέσουν. Πολλές φορές, όταν δεν εί-
χαν ζώο, τα πήγαιναν και τα έφερναν φορτωμένες 
στην πλάτη τους. Ακόμα, από το χωράφι μετέφε-
ραν στο σπίτι και τα υπόλοιπα τρόφιμα, όσπρια, 
πατάτες, κρεμμύδια και τη ρίγανη. Φρόντιζαν για 
να ’χουν και τα ζώα τροφή το χειμώνα· τριφύλλι, 
άχυρο κλπ. Αλλά και για τη θέρμανση κουβαλού-
σαν τα ξύλα· και για το μαγείρεμα. Όλα τότε γί-
νονταν στο τζάκι, στη φωτιά: ψήσιμο, μαγείρεμα, 
ζεστό νερό για το λούσιμο, μπάνιο, πλύσιμο ρού-
χων κλπ.

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι γυναίκες τα 
έκαναν όλα αυτά. Ακόμα και τη σπορά στα χωρά-
φια, αυτές την έκαναν, δεδομένου ότι τον περα-
σμένο αιώνα, τον 20ό, οι άνδρες έλλειπαν στους 
πολέμους. Τί να πρωτοθυμηθεί κανείς: Βαλκανι-
κούς, Μικρασιατική Εκστρατεία, Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, Εμφύλιο ή το πόσοι έλλειπαν μετανά-
στες, ακόμα και στο εσωτερικό της Ελλάδας.

Ζώα για μεταφορά δεν είχαν πολλά και, όποιος 
είχε άλογο, ήταν σαν να έχει σήμερα «μερσε-
ντές». Και, επειδή δεν υπήρχε αμαξιτός δρόμος 
για το πήγαινε-έλα στα χωράφια, οι δρόμοι - μο-
νοπάτια ήταν κακοτράχαλοι και, με τις πρώτες 
βροχές του Φθινοπώρου δεν έλλειπαν οι κατεβα-
σιές από τα ρέματα 
και τα χαντάκια. 
Όμως οι άνθρωποι 
του χωριού φρό-
ντιζαν να γεμίσουν 
το σπίτι τους. Έτσι, 
εκτός από καρύδια 
και κάστανα, είχαν 
και τα φρούτα του φθινοπώρου: μήλα, κυδώνια, 

ρόδια. Τα σταφύλια έπρεπε 
να πατηθούν για το κρασί 
και, όσοι μπορούσαν, έβγαζαν 
και ρακί. Με το μούστο έκα-
ναν και το πετιμέζι, ενώ, όταν 
υπήρχε ζάχαρη, έφτιαχναν 
και γλυκά του κουταλιού.

Ας σταθού-
με λίγο στα 
ρόδια, που οι 
ευεργετ ικές 
τους ιδιότητες 
στον άνθρωπο 
ήταν γνωστές 
από την αρ-
χαιότητα. Τα 
τελευταία, όμως, χρόνια, το ρόδι θεωρείται τροφή 
υψηλής διατροφικής αξίας. Χρησιμοποιείται ακό-
μη και σε κρέμες αντιγήρανσης. Στο χωριό μας 
το θεωρούσαν φάρμακο για πολλές αρρώστιες. 
Ο χυμός του ροδιού βοηθούσε για να πέσει ο 
πυρετός. Με χυμό ροδιού αντιμετώπιζαν και τα 
προβλήματα στομαχικών διαταραχών των παι-
διών. Για δε, τα μωρά, όταν είχαν παράτριμμα (σύ-
γκαμμα), έβραζαν τις φλούδες του ροδιού και τα 
έπλεναν, επειδή έχει στυπτικές ιδιότητες. Σύμφω-
να με επιστημονικές μελέτες, το ρόδι είναι πλού-
σιο σε βιταμίνες A, C, E, περιέχει πληθώρα με-
ταλλικών στοιχείων (ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, 
κάλιο κ.λπ.) και, φυσικά, φυτικές ίνες. Θεωρείται 
το καλύτερο αντιοξειδωτικό για τον οργανισμό 
μας. Εκτός από την ευεργετική του επίδραση 
στην υγεία, το ρόδι φέρνει και γούρι, ειδικά για 
τον καινούργιο χρόνο και γι’ αυτό σπάζουν ρόδι 
στην πόρτα. Ας θυμηθούμε και το αίνιγμα των 
παιδικών μας χρόνων: «χίλιοι μύριοι καλογέροι σ’ 
ένα ράσο τυλιγμένοι».

Τα φρούτα του Φθι-
νοπώρου, για να κρατή-
σουν όλο το χειμώνα, 
τα κρεμούσαν από το 
ταβάνι, αφού τα ψυγεία 
ήταν άγνωστα. Για τους 
σύγχρονους ανθρώπους 

και για τα παιδιά, όλα αυτά μοιάζουν με παραμύθια. 
Οι νοικοκυρές φρό-

ντιζαν, ακόμα, για το ρου-
χισμό και τα παπούτσια 
των παιδιών. Ήταν ο και-
ρός ν’ αρχίσουν και τα 
σχολεία: Με κάθε τρόπο, 
ή από τον Έπαχτο, ή από 
τα μαγαζιά, τα περίφημα 
μίνι-μάρκετ της εποχής, 
προμηθεύονταν για τα 
παιδάκια, που θα πήγαι-

ναν πρώτη φορά στο σχολείο, πλάκα και κοντύλι, 
για δε τα μεγαλύτερα, ανα-
γνωστικό, μολύβι, μελανο-
δοχείο με κονδηλοφόρο 
και πένα. Για βοηθητικά βι-
βλία και εξωσχολικά, ούτε 
λόγος να γίνεται. Όλα αυτά 
τα «σχολικά», τα τοποθε-

τούσαν τα παιδάκια σε 
μια τσάντα (μαρούδα), 
υφαντή στον αργαλειό ή, 
πολλές φορές, πλεχτή με 
βελονάκι (πόμελο), ακό-
μα και με τις βελόνες, με 
τις οποίες έπλεκαν και τα 
τσουράπια, με νήμα (γνέ-
μα) από πρόβειο μαλλί 
για να μην κρυώνουν τα 

πόδια τους και, βέβαια, βρέχονταν, γιατί όσα παι-
δάκια δεν είχαν παπούτσια, φορούσαν τσαρού-
χια καμωμένα 
από δέρμα γου-
ρουνιού. Έτσι 
μάθαιναν τότε 
τα  πα ιδάκ ια 
γράμματα.

Τώρα το χωριό μας έχει αμαξιτό δρόμο και 
παράδρομους, έχει ηλεκτρικό… Έχει ηλεκτρικές 
κουζίνες, ψυγεία, τηλεόραση… Δεν έχει, όμως, 
τη ζωή των ανθρώπων. Ακόμα και τα λιγοστά 
φρούτα, που θα φάνε οι λιγοστοί του κάτοικοι, 
δεν έχουν νοστιμιά, έρχονται από αλλού, όταν 
περνάει ο «Μανάβης». Πού είναι το τραγούδι των 
χωριανών, που μαζί με το κελάηδημα των πουλιών 
και τα κουδούνια των κοπαδιών, αντηχούσαν στις 
ραχούλες και ήταν, όλα μαζί, μια θεϊκή συναυλία, 
που, καθώς ο ουρανός ήταν ξάστερος, νόμιζες 
ότι σ’ αγκαλιάζει το βλέμμα του Θεού.

Πρέπει, με αυτή την ευκαιρία, να συγχαρούμε 
το Σύλλογο, στον οποίο αξίζει ένα μεγάλο «μπρά-
βο», για την προσπάθεια που κάνει, ειδικά το κα-
λοκαίρι, να ζωντανεύει το χωριό. Επίσης, αξίζει 
ένα μεγάλο «μπράβο» και στους χωριανούς, που 
με τόσες δυσκολίες, επιμένουν να κατοικούν στο 
χωριό μας. Τι όμορφα που θα ήταν να γυρίσουν 
κάποτε οι χωριανοί, να μαζεύονται οι γειτόνισσες 
στην αυλή, ν’ ανοίξουν τα σχολεία, ο Δάσκαλος 
στο κεφαλόσκαλο, να περιμένει τα παιδιά για την 
πρωϊνή προσευχή και στον Αη-Νικόλα να ευλο-
γούνται γάμοι, βαπτίσεις και να τελούνται όλα τα 
Μυστήρια…

Σίγουρα ο καιρός έχει γυρίσματα. Αλήθεια, 
πόσο αχάριστες είμαστε οι σύγχρονες γυναίκες; 
Μήπως η «κρίση» ήρθε για να μας ταρακουνήσει; 
Για «το καλό μας»; 

Καλό Φθινόπωρο!
Βασιλική Σαλούρου-Τροβά

ΣΥΣΦΙΞΗ  ΣΧΕΣΕΩΝ
Ο αγαπητός Μάρκος Κυριάκου και η σύζυ-
γός του Μαρία Αθ. Μαγκλάρα διοργάνωσαν 
και φέτος το καθιερωμένο γεύμα καλοφαγά-
δων Ελατούς και Τερψιθέας. Στη φωτογρα-
φία διακρίνονται αντικρυστοί οι γείτονες των 
2 χωριών σε …θέση μάχης. Τα κύρια πολε-
μοφόδια ήταν μοσχαροκεφαλή και σπληνά-
ντερο Μάρκου, γίδα βραστή, προσφορά Σω-
τήρη Παναγιωτόπουλου, κρασί Αγιωργίτικο 
Νεμέας, προσφορά Γεωργίου Μαγκλάρα και 
κρασί Τερψιθέας προσφορά Σταύρου Φινι-
νή. Άντε και του χρόνου αδέλφια!
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«Νους υγιής εν σώματι υγιεί». Οι νέοι μας, το 
γνωρίζουν και το εφαρμόζουν το ρητό αυτό. Η 
Τερψιθέα δεν μένει παραπονεμένη. Χάρις στη γεν-
ναία δωρεά πριν χρόνια του Σπύρου του Μπάρου, 
που έζησε τα νιάτα του μέσα στα γήπεδα, απέκτη-
σε αυτό το μεγάλο αθλητικό χώρο. Έτσι συμπλη-
ρωματικά, με τη βοήθεια του τέως Δήμου Απο-

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
δοτίας και του Συλλόγου διαμορφώθηκαν δύο 
γήπεδα, αρκετά για τις ανάγκες της Τερψιθέας και 
των γειτόνων της. Χάρις στα γήπεδα καθιερώθη-
καν κάθε χρόνο πριν της Παναγιάς να διεξάγονται 
2 επίσημες διοργανώσεις τουρνουά. Ένα για το 
ποδόσφαιρο και ένα για το μπάσκετ. Συνέρευσαν 
μικροί-μεγάλοι, παίκτες-θεατές και πολλοί λιλλι-
πούτειοι, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες. Στο 

ποδόσφαιρο, στις 13 Αυγούστου συμμετείχαν παί-
κτες από Τερψιθέα, Ελατού, Κεντρική και Ασπριά. 
Φυσικά και φέτος μας κατατρόπωσε η σαφώς κα-
λύτερη ομάδα της Κεντρικής. Στο μπάσκετ παίξα-
νε παίκτες από Τερψιθέα και Ελατού. Ένα μπρά-
βο στα παιδιά και σε όλους, όσους στηρίζουν τις 
αθλητικές εκδηλώσεις μας. Δεν λέμε και του χρό-
νου, αλλά όλο το χρόνο αγώνες! 

ΠΟΔΟ
ΣΦΑΙΡΟ

ΜΠΑΣΚΕΤ
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Η κορυφαία εκδήλωση του Συλλόγου Τερψιθεατών σημείωσε και φέτος 
επιτυχία. Παρά τις ολίγιστες κασσάνδρες, μαζεύτηκαν πάνω από 600 άτομα 
κόσμος. Αυτή η προσέλευση και τα καλά λόγια που ακούσαμε μας δυναμώ-
νουν για να συνεχίσουμε στο πεδίο της προσφοράς. Την εκδήλωση τίμησαν 
ο Αντιδήμαρχος κος Θωμάς Κοτρωνιάς, ο πρώην βουλευτής κος Σπήλιος Λι-
βανός, ο πολιτευτής πρώην Αντιδήμαρχος δικηγόρος κος Χρήστος Παΐσιος, 
ο πρώην Δήμαρχος Αποδοτίας κος Βασίλης Σούζας, ο πρώην Αντιδήμαρχος 
Αποδοτίας κος Πολύκαρπος Τσατσάνης, ο πρώην Αντιδήμαρχος Πυλλήνης 
κος Σωτηρόπουλος οι πρώην Πρόεδροι Κοινότητας ή Δ.Δ. Τερψιθέας κοι Βε-
λέντζας και Κουρμούσης ο νυν Πρόεδρος Τοπικού Διαμερίσματος Τερψιθέας 
κος Σταύρος Αγγελόπουλος κ.α. Παρέστησαν πολλοί από τα γύρω χωριά και 

ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΙΑ
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αντιπρόσωποι των συλλόγων τους, όπως η κα Βούλα Κορδάτου, πρόεδρος 
Συλλόγου Λιμνίστας, ο κος Κων/νος Παναγιωτόπουλος, πρόεδρος Συλλόγου 
Ελατούς και η κα Ρήγα, πρόεδρος Συλλόγου Κεντρικής κ.ά. Στην εκδήλωση 
συμμετείχε ο χορευτικός όμιλος της Ναυπάκτου «Ο Ανεμογιάννης» που επιμε-
λείται και διευθύνει ο κος Ν. Ζωριός. Την παράσταση έκλεψε με τις χορευτικές 
φιγούρες της η μικρή δεσποινίς Δέσποινα Βελέντζα, κόρη του Αντιπροέδρου 
του Συλλόγου. Το μουσικό συγκρότημα πλαισίωναν ο τραγουδιστής κος Βα-
σίλης Κωστούλας, η τραγουδίστρια κα Αγγελική Ζάχαρη και ο κλαριντζής κος 
Άγγελος Σταθόπουλος. Θερμά συγχαρητήρια για όσους-ες συνέβαλαν στην 
επιτυχία της εκδήλωσης. 

Σας περιμένουμε πάλι όλους και του χρόνου! 
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ΤΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΜΑΣ Τ’ΑΓΝΑΝΤΕΡΑ
Γράφει ο Σπύρος Θ. Σκαλτσάς

Επί τέλους καταφέραμε να φτιάξουμε φέτος τον Αύ-
γουστο τα παγκάκια τ’ Άη Θανάση. Τα παγκάκια, που 

έχουν γράψει ιστορία στον τόπο που βρίσκονται. Αυτός 
ο τόπος, μια σταλιά, έθελγε μικρούς και μεγάλους προ-
σφέροντας μια βασιλική θέση και μια υπέροχη θέα 270 
μοιρών. Το μάτι πλανιότανε από τα διπλανά Βλαχέικα, 
στον παραδίπλα Κουκουδιάρη, πήδαγε πέρα στου Πα-
πούρη τη βρύση, πήγαινε απάνω στο Σταυρό και αμο-
λιότανε ολοραχής στα Σταματέικα, Αναγνωστοπλέικα, 
Παπασταυριδέικα, Παπαχρηστέικα, στα Σχολεία, στον 
Άη Νικόλα, στου Λιανού, στου Βλάχου, στου Γκολιά, 
στου Τσαντίλη, στου Καλλιαντέρη, στου Παπαθεοδώ-
ρου, στου Σπηλιώτη, στ’ Αγγελοπλέικα και συνέχιζε στα 
Λιβαδάκια κάτω πέρναγε το Μάι ρέμα, τα Παλιόστα, τη 
Λερούτσα, πήγαινε προς το Κελί, ανέβαινε στον Άη Λιά, 
ολόραχα προς τα Μνήματα, …άναβε κερί στον Άη Γιώρ-
γη συνέχιζε στ’ Αλποχωρίτ’κο και πήγαινε και κούρνιαζε 
στο Στρουμπλό. Ας δούμε λίγο την ιστορία τους. Πριν να 
γίνει ο αυτοκινητόδρομος στο χωριό, αξιοθέατα μέρη, 
που επισκεπτόταν ο κόσμος, ήταν συνήθως οι τόποι των 
πηγών-βρύσεων του χωριού και τα ξωκκλήσια μας. Ο Άη 
Θανάσης συνδύαζε και τα δύο. Βέβαια το ξωκκλήσι ήταν 
ερείπια και η βρύση ήταν λίγο πιο πάνω, του Γκούμα ή 
της Γκολιοκώσταινας με ομώνυμη γούρνα. Όταν έγινε ο 
αυτοκινητόδρομος προς Ελατού, το 1954, στις συνήθει-
ες των Τερψιθεατών μπήκε ο περίπατος. Πράγματι από 
την Αγορά μέχρι τον Άη Θανάση, σκάρτο χιλιόμετρο, εί-
ναι μια πολύ ωραία και βατή διαδρομή. Έτσι το καλοκαίρι 
οι περισσότεροι-ες παραθεριστές-ίστριες ξαμολιόντου-
σαν σε αμέτρητες πεζοπορίες, παρεούλες-παρεούλες με 
κουβεντούλα και χαχανητά. Απαραίτητο εργαλείο ήταν 
η γκλίτσα. Αν και η διαδρομή ήταν βατή, η γκλίτσα ήταν 
σύμβολο ισχύος, βοηθούσε να κατατροπώνουν τα φί-
δια, ή να κατεβάζουν καμιά κλαμούρα από κορομπλιά, ή 
συκιά δρέποντας τους καρπούς των, ή στο τέλος να παί-
ζουν γκόλφ με τις πετρούλες που τους εμπόδιζαν στο 
διάβα τους. Ο Τουριστικός Όμιλος Τερψιθέας (ιδρύθη-

κε το 1951), είχε αντιληφθεί την αξία του περίπατου και 
των τόπων ρεμβασμού και ήθελε να τους αξιοποιήσει. 
Έτσι το 1958 στη διαδρομή αυτή έγινε δια της δωρεάς 
της οικογενείας Κων. Λ. Κοζώνη η βρύση στο Βλαχόρεμα 
και λίγο αργότερα από τον Τ.Ο.Τ. το 1959 τα παγκάκια 
του Άη Θανάση. Αυτά τα παγκάκια ουσιαστικά ήταν μία 
κατασκευή, με διπλό κάθισμα και κοινή πλάτη. Το ένα 
κάθισμα κοιτούσε προς το χωριό και το άλλο προς τον 
Άη Γιώργη, στο Ζωριανίτικο. Ήταν σκαρφαλωμένα σε μία 
βραχώδη κόγχη, που απόμεινε από την ραχούλα, κάτω 
από τα ερείπια του Άη Θανάση, όταν την πετσόκοψε η 
μπουλντόζα, που έφτιαξε τον ελιγμό ή φουρκέτα (στρο-
φή 180°) του δρόμου. Παρέα στα παγκάκια έκαναν και 
λίγα πουρνάρια, που γλύτωσαν από το αιμοχαρές υνί της 
μπουλντόζας. Πρέπει να σημειώσω ότι τα παγκάκια αγα-
πήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν πολύ από τη νεολαία. 
Αυτά τα ξύλινα παγκάκια ζέσταναν και άνδρωσαν όλη 
τη γενιά του ’40. Το 1970 είχαν πλέον καταστραφεί μην 
αντέχοντας τα πάμπολλα …βασανισμένα κορμιά και τα 
…κρίματά τους. Τότε μετά από σκέψη αποφασίστηκε 
και έγινε δια χειρός Χρήστου Μούρτου το πέτρινο απλό 
και απέριττο παγκάκι-πεζούλι. Αυτό σίγουρα άντεξε πιο 
πολύ, ανδρώνοντας τις γενιές ’50, ’60, ’70, ’80. Όμως και 
αυτό άρχισε να μαδάει μην αντέχοντας το παγωμένο 
ξεροβόρι που κατηφόριζε από το Στρουμπλό. Τα πουρ-
νάρια αγρίεψαν και το τύλιξαν ασφυκτικά, κόβοντάς του 
τη θέα· έτσι και αυτό μαράζωσε εγκαταλειμμένο. Ο προ-
ηγούμενος Πρόεδρος του Συλλόγου, ο κος Χρήστος 
Κολοβός προγραμμάτισε να γίνει επιτέλους το παγκάκι. 
Δεν πρόκαμε όμως και ήλθε ο νέος Πρόεδρος, ο Νί-
κος Αθ. Τσαντίλης και έφτιαξε επιτέλους τα παγκάκια. 
Έφτιαξε δύο νέα πεζουλάτα πέτρινα παγκάκια, με δύο 
επιστήλια πέτρινα τραπεζάκια, διότι ο Έλληνας όπου 
βρεθεί και όπου σταθεί και φυσικά όταν χαίρεται αυτή 
την πανδαισία της φύσης και της θέας, θέλει κάτι να …
τσιμπήσει. Ένας τέλειος χώρος για πικνίκ. 

Βέβαια είναι το ιδανικό μέρος για τη φεγγαράδα 

της νεολαίας. Ω! πόσα υπέροχα βράδια δεν περάσαμε 
σκαρφαλωμένοι-ες εκεί πάνω. Εκεί πάνω νιώθαμε ότι 
κάναμε την επανάστασή μας, κοροϊδεύοντας τους μεγά-
λους που φάνταζαν πίσω από τα φώτα τα τρεμουλιαστά, 
στο χωριό αντίκρυ μας. Και όταν δεν θέλαμε να βλέ-
πουμε ούτε τα φώτα, να μη βασανιζόμαστε από τους 
συνειρμούς τους, γυρίζαμε τη πλάτη σε όλον εκείνο το 
μάταιο και απάνθρωπο κόσμο, κοιτάζοντας κατά τον Άη 
Γιώργη. Ήταν τόσο αξιαγάπητες οι νυχτερινές επισκέ-
ψεις στα παγκάκια, ώστε κάποτε που είχαμε φτιάξει ένα 
άλλο χώρο για τα νυχτέρια μας, τη Disco DAM-DAM, 
κάναμε αγωνιώδες συμβούλιο και αποφασίσαμε: κάθε 
Τρίτη βράδυ (ούτε φαντάροι νά ’μασταν σε νυχτερινή 
άσκηση) να κλείνουμε το …χοροδιδασκαλείο και να 
πηγαίνουμε στα παγκάκια του Άη Θανάση. Εκεί απο-
λαμβάναμε τη φεγγαράδα αλλά και πολλές φορές την 
ασέληνη νύκτα. Τότε μεταμορφωνόμασταν αμέσως σε 
αστρονόμους, κατοπτεύοντας δια γυμνού οφθαλμού το 
έναστρο Σύμπαν και προσπαθώντας να θυμηθούμε ποιο 
είναι ποιο από τ’ αστέρια. Και όταν άξαφνα βλέπαμε κα-
νέν’ αστέρι να πέφτει νάσου σωρός οι ευχές. Οι ευχές 
δεν ξέρω αν πραγματοποιήθηκαν, όμως τότε ζούσαμε 
την ευτυχία μας. Χάρηκα πολύ που είδα πάλι τα παγκά-
κια. Αυτά τα όμορφα παγκάκια! Χάρηκα άλλο τόσο που 
τα …άκουσα τα παγκάκια. Ναι άκουσα στο χωριό φέ-
τος, ένα αυγουστιάτικο ήσυχο βράδυ, τις γλυκές φωνές 
των παιδιών· τις φωνές των παιδιών μας. Προσπάθησα 
νά ’βρω τη δύναμη, να τρέξω, να σκίσω το σκοτάδι με 
το φως των αναμνήσεων, να ξαποστάσω και γω στα πα-
γκάκια, όμως ξαφνικά σκιάχτηκα. — Πού πας ρε γέρο, 
μονολόγησα. — Πας να τους χαλάσεις την επανάσταση; 
Έτσι λούφαξα και συνέχισα το λήθαργό μου. 

Τελικά τα παγκάκια είναι έτοιμα. Μπορούμε να τα 
χρησιμοποιήσουμε. Να ιδούμε, να αντικρύσουμε, να 
ρεμβάσουμε, να ονειρευτούμε, να ευχηθούμε πάνω σ’ 
αυτά. Καλορίζικα να είναι «Τα παγκάκια τ’ Άη Θανάση»! 
Τα παγκάκια μας τ’ αγναντερά! 

Τα 1α παγκάκια στις δόξες τους το 1965.  
Νικ. Χ. Κοκκοτάκης, Δημ. Ιω. Ανδρεόπουλος,  

Βασ. Γ. Γκολιάς, Αθ. Γ. Παναγιωτόπουλος, Ιω. Σαβ. Καρτέρης Το παγκάκι με Π. Στεργίου και Σπ. Σκαλτσά το 1978 ΠΡΙΝ, 2007

Τα νέα παγκάκιαΕπιτέλους χτίζονται! ΜΕΤΑ, 2016

Τα παγκάκια απ’ το χωριό Το χωριό απ’ τα παγκάκια Η Τερψιθέα σούρουπο από τον Άη Θανάση
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VOLUNTEERISM
over the last few 
years, the concept 
of volunteerism en-
tered our lives.  The 
organized free con-
tribution of services 
to the whole com-
munity without any 

demand for financial return is volunteerism (according 
to the Babiniotis dictionary).   Interestingly, the term did 
not appear in Greek dictionaries until the decade of the 
‘90’s, but was put into action during the Athens Olympic 
Games of 2004.  of course the meaning and substance if 
viouolunteerism was ingrained in communities since the 
formation of societies simply described as voluntary con-
tribution or action or movement for service benefitting 
the community.  This should not be confused  with what 
we call Individual private work, which was mandatory 
for the good of society.  Volunteerism is not repaid and is 
without profit or personal gain for the volunteers.  Yes, of 
course, but even so, in the jungle in which we live today, 
it was overheard that we work as volunteers anyway with-
out being paid salaries or benefits!  This of course is called 
employment, not to be confused with volunteerism.  The 
Terpsithean Association is an example of vlunteerism and 
was around long before the term was coined and includ-
ed in Greek dictionaries.  The Terpsithean Association is a 
non-profit body made up of people with similar character-
istics who come together willingly and without payment 
under a constitution. One of the primary volunteer events 
we organize are the Xefloudisia or Corn Husking celebra-
tion in August.  The feelings of joy of the volunteers con-
tributing the services without commission to this event is 
indescribable. Many people contribute in all positions and 
in many ways so that the participants enjoy themselves 
and the special night is successful.  It would be impossible 
for the Association to hold the event on their own with-
out the help of many others.  Let us not forget that the As-
sociaton is not composed of only the Board members but 
all of us!  It is not necessary for us to beg for volunteers, 
as we are all  volunteers.  We just need one organizer to 
signal the members that the planning has begun, and the 
rest is in the details. Each one of us contributes whatever 
and whenever we can. To all those who try to give a little 
bit of their time and skill for the event, we want to assure y 
that you will be rewarded not financially but by the deep 
satisfaction in their hearts and souls. We must emphasize 
to all once more that the Association is not a business that 
seeks to turn a profit and we must not be compared to 
others.  This year the event was once more a great suc-
cess.  The majority of the people love the event each year, 
and contributes to it and participate.  Let us look forward 
to another successful Xefloudisia next year as well!  see 
details on Page 7.         

CHRISTIANITY AND JOY
Because some try to change 
the Gospel of Joy of Christ 
to a religion that is conflict-
ridden with guilt and un-
bearable burdens, with a 
Christ that punishes. They 
attempt to change priests 
of all levels to Secretaries and Clerks like the high priests 
and clerics at the time of Christ. On this note, I present 
to y and interview by Sophia Hatzi with father Charalam-
bos Papadopoulos (Libyan), who presides over the Holy 
Church of St. Irini Pyrgou in the South of Crete. 

QUESTION: What relationship exists between Christi-
anity and Joy? 
ANSWER: «I believe they are synonymous. The Gospel is 
the Joy that the Resurrection brought. it is what Christ 
means when He says, «the Joy that I bring you, no one 
can take away.». Unfortunately, in our days, there exists 
a misinterpretation and a transfiguration of our Christian 
message and Christian Life. Many times, this misinterpre-
tation surfaces in the mind of a depressed melancholy 
miserable person, who is introverted, does not laugh or 
show happiness, whose body is still like a corpse, and a 
disharmony in his movements and on his whole being. 
φορές αυτή παρουσιάζεται στο προφίλ ενός ανθρώπου 
μελαγχολικού, μίζερου, εσωστρεφούς, που That is not 
Christianity and has nothing to do with Christ. God is joy, 
a blessing, an opening, a broadening of being, a spring. 
A person opens and the Joy of the Holy Spirit pours in. 
He sees all things bright and cheerful. Even though there 
are difficulties, problems and ordeals. But he is joyful that 
someone loves him. He is glad that someone does not 
allow hm to reach zero. He enjoys the Happiness of the 
resurrection, even though things in life are not great. 
Christanity should not be identified with the miserable 
and desolate, where all are seen as sinful, bad and ugly. 
These things have nothing to do with the Holy Spirit.”. 
(Brought to you. y Father Nektarios).

AUTUMN ACTIVITIES
with the coming F fall, the 
work at the village increas-
es as families prepare for 
winter. Women must work 
day and night to be able to 
complete everything. With 
the first rains, things be-
come difficult because win-
ter is rough. first, they must 
carry the farming produce 
from the far-off fields to the house and to the village. In 
order t have bread for the year, the wheat and corn must 
be milled. Many times, when they did not have an animal, 
they had to carry the loads on their backs. M from the 
fields, they had. to return all the remaining vegetables 
and legumes to the house, such as potatoes,n beans, on-
ions, oregano. They must also store enough feed like clo-
ver and straw for the animals in winter. and we must not 
forget that they had to carry back the wood and sticks 
to warm the hearths and cooking ovens. Everything then 
happened at the fireplace: cooking, heating water for 
shampooing and bathing, washing clothes, etc. 

We must understand that it was the women who did 
most of this work, even the seeding of the fields because 
the men during the last century were mostly away at war: 
the Balkan War, the Micronesian Campaign, World War II, 
the Greek Civil War, and of course all those who left as 
emigrants abroad or throughout ther parts of Greece. 

Animals were not many, and those who had a horse 
were like those that have a Mercedes today. Also, there 
were no asphalt roads at the time, but small dangerous 
downhill wooded paths that were muddy and difficult 
to maneuver safely when it rained. there was a constant 
danger of avalanches, mudslides and rocks falling. Nev-
ertheless, the people of the village took care to prepare 
and supply their homes for winter. Not only did they fill 
sacks with walnuts and chestnuts, they also brought 
back the seasonal autumn fruits such as apples, quince 
and pomegranates. the grapes of summer had to be 
pressed (feet-stomped) into wine, and whoever could 
would make the ‘raki’, the distilled alcohol for after din-

ner. From the leftover grape resin, they would make the 
mousto and petmezi. which would substitute for sugar in 
cookies and pastries, or if they had sugar, they would can 
the fruits into spoon sweets. 

I wanted to take a moment here to mention the 
health benefits of pomeςpgranites known since ancient 
times. Even today it is considered to have high nutritional 
value, and anti-aging properties. Today we find it even 
in face creams! In Tersithea since long ago, it was con-
sidered a cure for many maladies. Its juice would reduce 
fevers and ease the aching tummies of children. they 
would use its peel to ease diaper rash! The pomegranate 
is rich in vitamins A, C, E, and many other minerals such 
as calcium, iron, magnesium, phosphorus, etc. and it is 
rich in fibers and antioxidants. But beyond its therapeutic 
qualities, our ancestors believed that the pomegranate 
brings good luck. That is why on New Year›s Day, fami-
lies would break a pomegranate at their front door. Let 
us also remember it›s description on a chldhood poem, 
«a thousand monks wrapped in a holy tunic.». («χίλιοι 
μύριοι καλογέροι σ’ ένα ράσο τυλιγμένοι»).

The fruit was hung from the ceiling in a cool area to 
last all winter as there were no refrigerators. Of course all 
of this sounds very strange to us today, like fairy tales. The 
women of the village also had to sew the winter clothes 
and shoes for the growing children as school would be-
gin, and buy the necessary supplies from the main town 
mini-markets or from the 
peddlers. The younger 
children needed slates and 
chalk, while the older ones 
needed pencils, ink wells, 
wax holders and fountain 
pens. There were no means 
to buy notebooks or books 
other than what was pro-
vided at the school. These 
supplies would go into a wool bag called a ‹marouda› that 
was sometimes crocheted with wool yarn, as were the 
special winter shoes called tsourapia made with sheep 
wool to keep feet warm. Those children that did not have 
shoes had sewn pigskin to the bottoms of the tsourapia 
to keep the wool dry. And that is how they left for school!

Today, our village has an asphalt road to allow for ac-
cess by cars and sidewalks. And of course there is electric-
ity for stoves, refrigerators and televisions, and computer 
devices like cell phones! we ornonow longer require 
kerosene for lamps. today, though, the fruits are mostly 
imported and are very bland in taste in. comparison with 
what our grandparents enjoyed. Where is the song of the 
villagers that we used to hear alongside the sounds of 
nightingales and hummingbirds, and the bells of a pass-
ing flock of sheep and goats? These sounds would meld 
into a symphony of cliff side echoes into a heavenly con-
cert under the shining stars as if given a hug by God. 

On this note, we must thank the Association and offer 
a large BRAVO for its hard work especially in summer, to re-
vive the village of the past. Another bravo must be given to 
the villagers wh despite the hardships faced today, still re-
main in the village. How wonderful it would be if life in the 
village is revived, the villagers returning, the neighbor›s 
gathering in their yards, the schools opening, the teacher 
ringing the bell at its door for morning prayers to start, and 
for weddings and baptisms and other sacraments to revive 
the church of St. Nicholas once again. You know life comes 
full circle and history repeats itself. Today›s women should 
be more grateful, perhaps the crisis came to remind us of 
this for our own good. Have a Lovely Autumn! 

Vasiliki Salourou-Trova
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ΦΩΤΟ  
ΚΟΥΙΖ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: 

Η φωτογραφία είναι από το αρχείο του αειμνήστου 
Ηλία Κράρα, μετά από την ευγενή παραχώρηση του 
υιού Χρήστου, τον οποίο ευχαριστούμε. Μπροστά 
από αριστερά διακρίνουμε: Δημήτριος Μούρτος, 
Ηλίας Κράρας (εύζωνος, με στολή που απεκόμισε 
από την Προεδρική Φρουρά, όταν αυτή διαλύθηκε 
με την Γερμανική Κατοχή), Αθηνά Χατζοπούλου 
(καθήμενη), Ιωάννης Γκολιάς (πίσω). Για τους 
υπόλοιπους δεν λάβαμε πληροφορίες δυστυχώς και 
η φωτογραφία πρέπει να είναι πριν το 1950.

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Στις 20 και 21 Αυγούστου, έγιναν φέτος οι Ποδηλατικοί Αγώνες Ορεινής Ναυπακτίας με κέντρο διοργάνωσης την Άνω Χώρα. Οι αγώνες διοργανώνονται για 
6η χρονιά και έγιναν θεσμός. Στις 20 Αυγούστου το απόγευμα πέρασαν κάτω από την Τερψιθέα στα πλαίσια της διαδρομής Άνω Χώρα - Ελατού - Τερψιθέα 
- Μακρυά Ράχη - Άνω Χώρα.

Αυτή την κούνια την ξεχάσατε;

Οι αθεόφοβοι!

Έλα Μήτσο! πάρε το 0!

Το παλιό με το νέο

Και το παγκάκι ρήμαξε

Τον κύριο τον γνωρίζετε ή τον μαθαίνετε,  
το χαρτονόμισμα όμως; ‘Αστο είναι aber alert.

ΑΠ’  ΟΣΑ ΣΥΝΕΛΑΒΕ Ο ΦΑΚΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Επίσκεψη στην πηγή Δημάρα

Επίσκεψη φίλων στο Λαογραφικό 
Μουσείο

Ο Λάζαρος που αναστήθηκε,  
ένας επίτιμος επισκέπτης

Μία επισκέπτρια αγελαδίτσα

Και άλλη επισκέπτρια αγελαδίτσα

Και 3η 
επισκέπτρια 
αγελαδίτσα
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Το ξεκίνημα έγινε από την Τερψιθέα. Μια ομά-
δα 35 ατόμων στις 3/9/2016 ώρα 7.10 το 

πρωί αναχωρεί για ημερήσια εκδρομή. Ο σκοπός 
διπλός! Πρώτον: Ο προορισμός, το μοναστήρι 
της Προυσιώτισσας για προσκύνημα αλλά και η 
αξία της διαδρομής. Είναι τα ελατοσκέπαστα αγέ-
ραστα βουνά της Ναυπακτίας και τα χωριά της: 
Ελατού, Κρυονέρια, Περδικόβρυση, Κλεπά και τε-
λευταία η Αράχωβα.

Το χωριό Δομνίστα πρώτο στην Ευρυτανία, 
που συνεχίζουμε μέσα στα Έλατα Σε λίγο φθά-
νουμε στο Κρίκελλο, στην πλατεία της μεγάλης 
εκκλησίας, σε ωραίο κέντρο θα πιούμε καφέ.

Μετά ολοταχώς για το αγαπητό Μοναστήρι: 
Τρανά ελάτια αφήστε μας στην Παναγιά να πάμε,
Για κείνη το ταξίδι μας για σας ο γυρισμός μας…

Στις 12.15 φτάνουμε στον ιερό και ιστορικό 
τόπο. Σταυροκοπιούμαστε και μακαρίζομε τον 
εαυτό μας, που αξιωθήκαμε να έρθουμε για μια 
φορά ακόμη εδώ!

Κατηφορίζομε για το ναΐσκο με τη θαυμα-
τουργή εικόνα της Παναγίας. Πλήθος κόσμου 
ανεβοκατεβαίνει.

ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΣΟ

Αναμνήσεις έρχο-
νται στο μυαλό μας για 
παλιότερες επισκέψεις 
μας. Συναντήσεις με 
πρόσωπα κ.λπ. 

Μπήκαμε ήσυχα 
στη σειρά για να φτά-
σουμε στην εικόνα της 
Μεγαλόχαρης. Δέος 
και μεγαλείο μπροστά 
της! Ο καθένας ζητάει 
τη βοήθειά της…

Έχει χίλιες δόξες και αρετές. Είναι η εκλεκτή 
από όλες τις γυναίκες που διάλεξε ο θεός να γεν-
νήσει το Χριστό και πόνεσε σαν άνθρωπος. Τη 
θεωρούμε μεσίτρια για την υγεία και τις ανάγκες 
μας. Κοιτάζω τη λαμπερή καντήλα της μου γίνεται 
αστραφτερή λαμπάδα: Φως ελπίδα και γαλήνη με 
πλημυρίζει! Παίρνω θάρρος! Πάμε για αντίδωρο, 
αγίασμα, ονόματα να διαβαστούν, αναμνηστικά 
κ.λπ.

Στις 1.15 αναχώρηση για φαγητό στα βαθύ-
σκιωτα πλατάνια ταβέρνας του Μ. Χωριού. Δίπλα 
μας ακριβώς χορεύουν ηπειρώτικα μια παρέα άλ-

λων επισκεπτών. Μετά περιοδεία μέσα στο Καρ-
πενήσι.

Αφού διαβήκαμε τη σήραγγα Μπακογιάννη 
ανηφορίσαμε μέσα στα έλατα για να επιστρέ-
ψουμε από την ίδια διαδρομή. Βουνά καταπράσι-
να, που λες πως έσκυψαν μαζί με τα έλατά τους 
για να γίνει ο ασφαλτοστρωμένος φιδίσιος δρό-
μος και ν’ ανεβούμε στις κορφές τους να τα θαυ-
μάσουμε.

Κι όλο κατηφορί-
ζαμε στις κορφές για 
να φτάσουμε στην 
Αράχωβα. Είχε την 
έδρα του ο Γ. Πα-
παθεοδώρου, είναι 
ο ειδικός «συρμα-
τάκιας» της περιο-
χής όπως είπε κά-
ποιος… Είχε καλή 
επιλογή, το καφενείο 
της Κούλας, αγνάντια 
στο χωριό Άγιος Δη-
μήτριος και στη λί-
μνη του Εύηνου.

Τερματίσαμε μετά από περισσότερες από 12 
ώρες στην Τερψιθέα όπου είχαμε ξεκινήσει. Όλα 
καλά. Ημέρα γέμισε. Από όσα είδαμε ακούσαμε 
και σκεφτήκαμε προσθέσαμε καινούριες εμπει-
ρίες και ντύσαμε φρεσκάροντας τις αναμνήσεις 
από παλιότερες επισκέψεις μας. Δεν παραλείπω 
την προσφορά από τις ταλαντούχες γυναίκες σε 
γλυκά και πίτα.

Όπως και τους χαρισματικούς Μπ. Λιακώνη 
και Κ. Ανδρεόπουλο στα τραγούδια και ανέκδοτά 
τους στο μικρόφωνο…

Χαρ. Κ. Τσόκας

Ο ρεπόρτερ μας βρέθηκε και σε ένα άλλο 
δρώμενο της Ναυπακτίας, το Αλώνισμα 

στο Γολέμι. Εντυπωσιακά τα πλάνα, εύγε!

8η ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Μας εξέπληξε ευχάριστα ο κος Σπύρος Σκαλ-

τσάς στην φετεινή καθιερωμένη προβολή φωτο-
γραφίας. Κύριο θέμα φέτος ήταν «Η Ναύπακτος 
στη διαδρομή του χρόνου, μέσα από φωτογρα-
φίες». Έτσι είδαμε, μάθαμε και απολαύσαμε την 
ωραία πρωτεύουσά μας μέσα από φωτογραφίες 
και καρτ-ποστάλ της συλλογής του κου Σκαλτσά. 
Πολύ ωραία δουλειά και μολονότι το θέμα ήταν 
εξειδικευμένο, άρεσε. Η προβολή έγινε την Παρα-
σκευή 13 Αυγούστου και γέμισε η πλατεία. Στον κο 
Σκαλτσά ευχόμαστε καλή συνέχεια στο επίπονο 
έργο του!

Υ.Γ. Η παράκληση του κου Σκαλτσά, είναι μόνο 
η τροφοδοσία με υλικό του Αρχείου του Συλλόγου 
(δηλαδή φωτογραφίες και γραπτά τεκμήρια).

Στη Ναύπακτο ο φακός μας… συνέλαβε  
και αυτές τις κυρίες διατηρημένες  

σε άριστη κατάσταση
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΕ ΠΩ ΠΩ ΧΑΛΙΑ!
Γειά σας! Σας έλειψα; Καλά, καλά μη βαράτε, είπα και γω να ξεκουραστώ. 

Σκοτώθηκα στη δουλειά όλο το χρόνο!
Δεν πρόλαβα να λείψω, λίγο έλειψε να μου 

φάει τη δουλειά ένας τυχοδιώκτης. Ξεκίνησε λοι-
πόν ο λεγάμενος πήρε ένα καβουρντιστήρι-κινη-
τό, το οποίο λέει τον καιρό, μετράει την πίεση και 
ψήνει και καφέ (αφού πρώτα τον καβουρντίσει, 
σαν καβουρντιστήρι που είναι). Με αυτό λοιπόν 
το εργαλείο άρχισε να φωτογραφίζει. Στην αρχή 
γάτες, σκυλιά, φίδια και όλη την πανίδα της περιο-
χής, μετά τριαντάφυλλα ορχιδέες (είναι και ρομα-
ντικός τρομάρα του) και όλα τα άνθη λες και θα 
τα επιδείκνυε στου Προμπονά, αλλά και ασφά-
κες, τσουκνίδες, γκορπένια, βατλιές και βούρλα 
(σαν και του λόγου του). Δεν σταμάτησε όμως 
εδώ, μας το παίζει και φεϊσμπουκάς. Μπουκάρει λοιπόν στο Φέισμπουκ 
(facebook) στο ίντερνετ, και βάζει τις φωτό του για το φιλοθεάμον αχόρτα-
γο κοινό. Πω! Πω! Τι έπαθα ο έρμος! Θα μου φάει τη δουλειά ο κανάγιας. 

Εκεί όμως που χωλαίνει είναι η ποιότητα. Επειδή τις βγάζει με κινητό; 
επειδή κουνιέται; ή επειδή είναι κουνιστός; βγαίνουν οι φωτογραφίες του 
κουνημένες; Μεταξύ μας έχω τη λύση αλλά δεν του τη λέω. Για την 1η περί-
πτωση προτείνω να καρφώσει το κινητό σε ένα πάσαλο για να γίνει σταθε-
ρό, μετά για την 2η περίπτωση να καρφώσει το χέρι του στον πάσαλο για να 
μη κουνιέται και για την 3η περίπτωση να φορέσει μία σιδερένια πανοπλία 
για να μην περνιέται για κουνιστός (δεν μπορείς με τα σιδερικά να κάνεις τη 
συκιά). Μη μου πείτε σκέτο φαρμάκι ο δαιμόνιος! 

Και καλά εγώ, ας πούμε, έχω δικαιολογία, ο άλλος όμως γιατί του απα-
γόρεψε να βγάλει φωτογραφίες; — Σιγά το πράμα και μένα ο γείτονας μου 
απαγόρεψε να κοιτάω την κόρη του (αυτή τη ζουμπουρλούδικη). — Μήπως 
δεν του αρέσει η ποιότητα; ή μήπως θέλει τα πνευματικά δικαιώματα από το 
προϊόν. — Για την κόρη; — Όχι ρε για τις φωτογραφίες λέω. — Όχι, όχι το 
βρήκα! — Άστο κάτω δικό μου είναι. — Εννοώ μού ’ρθε φλασιά. — Για πε, 
για πε. — Η αντίδραση αυτή εντάσσεται μέσα στο γενικό κλίμα αμφισβήτη-
σης των πάντων (και πασών, αμήν!) ή στην ατμόσφαιρα των τρομερών διλ-
λημάτων. — Ρε μεγάλε όλο αυτό εσύ το σκέφτηκες; σιγά-σιγά θα κρασσάρει 
ο σκληρός. — Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκληρός και μαλακός, πάντως εγώ 
κρασί δεν ήπια, μόνο 2 τσιπουράκια κι αυτά ξεροσφύρι. — Περί ορέξεως 
κολοκυθόπιτα (νάχα μία τώρα!). Άκου τι προτείνω (σήμερα δεν παίζομαι, 
όλο προτάσεις είμαι): Αφού δεν θέλει φωτογράφηση να μην τον φωτογρα-
φίζει. — Ναι αλλά δεν θέλει να φωτογραφίζει καθόλου προς τη μεριά του. 
— Προτείνω να βάλει ένα μεγάλο καθρέπτη να κυττάει προς τη μεριά του 
περί ού ο λόγος και ο φωτογράφος μας να φωτογραφίζει τον καθρέπτη. 
— Μεγάλε! ούτε ο Αρχιμήδης δεν έστησε τέτοια κάτοπτρα, για να κάψει 
τον στόλο των Συρακουσίων. — Ωχ! τι μου λες; Λες να βάλει καμιά φωτιά; 
Άκυρο-άκυρο! Επειδή όμως για όλα υπάρχει μία λύση, δηλαδή μιτσουμπίσι, 
μή τσιμπήσει το εξής δόλωμα: να αναλάβει η διπλωματία. — Δηλαδή-δηλα-
δή; — Να βάλουν λίγο μεζέ, τις μποτίλιες γεμάτες κρασί και πού θα πάει, 
στο πέμπτο, στο έκτο, άντε στο δέκατο πιστεύω πως θα τα βρούνε. — Τι 
να βρούνε; Τότε είναι που θα χάσουνε τ’ αυγά και τα καλάθια! — Ακριβώς 
αυτό θέλω, να χάσουν μερικοί τα άρρωστα αυγά που κλώθουν μέσα στο 
μυαλό τους. — Μεγάλε εσύ αδικείσαι! — Το ξέρω και δεν είναι επιλογή μου. 
Πού θα μου πάει, θα τον συγυρίσω τον παλιοφωτογράφο! Αμ πώς!

Πάσα ομοιότης με πρόσωπα και καταστάσεις είναι εντελώς συμπτωματι-
κή. Γιατρέ, η ομοιότης είναι βαρύ σύμπτωμα; Χα, χα, χα!

Ο θαμαστρελανοδαιμόνιος 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

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΠΤΥΧ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΩΦ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ 142 
ΑΧΑΡΝΑΙ

2102405150
6974994418

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

Συγνώμη αλλά 
τη σκυτάλη τη 

δίνουμε στις 
γυναίκες. Να 
δούμε αν θυ-
μούνται ποιες 

είναι ποιες. 
Πού, πότε και 
πώς βρέθηκαν 

μαζί;  

ΦΩΤΟ
ΚΟΥΙΖ


