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Συλλογιζόμενος τη ζωή και το μέλλον του χωριού 
η σκέψη μου λόξεψε στα ίδια τα προβλήματα 

της χώρας μας. Ανατρίχιασα! Με έπιασε πανικός! 
Βουβάθηκα, πέταξα την πένα. Άρχισα σιγά –σιγά 
να βυθίζομαι στην κατάθλιψη. Μάταια αναζητούσα 
μία σωτηρία, ένα κλαρί ριζωμένο στο πλάι, στο διά-
βα του γκρεμού μου, να μπορέσει να με κρατήσει. 
Άξαφνα κάτι άστραψε στο νού μου. Βρέθηκε μια δί-
οδος, ξέφυγα από το βάραθρο της απελπισίας. Σκέ-
φτηκα πως αν σταθούμε όρθιοι σαν μονάδες ή σαν 
μικρές ομάδες, τότε θα μπορέσουμε και σαν χώρα 
με υγιείς μονάδες να βγούμε από το τέλμα, τούνελ 
ή όποιο άλλο βορβορώδες μέσο φαντασθείτε. Τότε 
επεμβαίνει ο αντίλογός μου (ο ζηλόφθων), με ένα 
περιφρονητικό ύφος και μου λέει: -Τώρα μας φώ-
τισες, αυτό είναι αυτονόητο! -Δυστυχώς αγαπητέ 
μου, του απαντώ, στις μέρες μας έχουμε χάσει τα 
αυτονόητα, εφαρμόζουμε όλα τα παράλογα και γε-
νικά έχουμε χάσει το μπούσουλα! Ας δούμε λοιπόν 
τη ζωή στο χωριό μας. Έχουν μείνει λίγες οικογένει-
ες με υποτυπώδη αγροτική ενασχόληση. Ευτυχώς 
υπάρχουν κάποιες βασικές υποδομές (φως, νερό, 
τηλέφωνο), εκκλησίες με εφημέριο, ιατρείο με για-
τρό, δρόμοι (με πάμπολλα προβλήματα), κάπως 
πενιχρή συγκοινωνία, δύο καφενεία και ξενοδοχείο 
σε λειτουργία. Σε αυτά μπορούμε να προσθέσου-
με και το Λαογραφικό Μουσείο που λειτουργεί. 
Δυστυχώς δεν έχουμε Δημοτικό Σχολείο (άκουσα 
πως έκλεισε και το τελευταίο που λειτουργούσε 
στη Στράνωμα) και Ταχυδρομείο (νομίζω έκλεισε 
και της Άνω Χώρας). Εργασία ή επάγγελμα άλλο δεν 
υπάρχει στο χωριό, εκτός από δύο τρεις βοσκούς 
τον καντηλανάφτη και τον ψάλτη. Συγνώμην, ξέχα-
σα, υπάρχει και το επάγγελμα του χορτοκόπτη (μας 
έπνιξαν τα βάτα, τα γκουρπένια, η αγριάδα και οι 
τσουκνίδες). Όμως παρ’ όλα αυτά ζουν στο χωριό 

ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ.  
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ  
ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ

ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
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 Σάββατο 12 Αυγούστου  θα διεξαχθεί 
τουρνουά 3Χ3 BASKET BALL

 Σάββατο 12 Αυγούστου και ώρα 21:00, 
στην πλατεία του χωριού θα γίνει η Θ΄ προ-
βολή- έκθεση φωτογραφίας (με εμπλουτι-
σμένη την ύλη, πάντα με την επιμέλεια του 
Σπύρου Σκαλτσά).

 Κυριακή 13 Αυγούστου θα γίνουν οι 
αγώνες ποδοσφαίρου, τουρνουά με άλλα 
χωριά.

 Τρίτη 15 Αυγούστου συμμετέχουμε 
όλοι στο παραδοσιακό πανηγύρι.

 Πέμπτη 17 Αυγούστου το βράδυ θα γί-
νουν στο Γήπεδο τα «ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΙΑ». Η ανα-
βίωση του εθίμου συνοδεύεται από  παρα-
δοσιακή 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.λ.π. που θα προ-
σφέρουν οι γυναίκες του χωριού- Συλλόγου 
εθελοντικά. Συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος 
Ναυπακτίας και ο Σύλλογος Τερψιθεατών

ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!

πολλοί συνταξιούχοι, απολαμβάνοντας όλα τα αγα-
θά  σε μία ήρεμη κοινωνία ανθρώπων. Εκτός αυτού 
φροντίζουν να ευπρεπίζουν λίγο τα σπίτια τους και 
το χωριό για να υποδεχθούν το καλοκαίρι ή στις 
γιορτάδες τ’ αδέλφια, τα παιδιά και τα εγγόνια τους 
κυρίως. Φυσικά φιλοξενούν και όλους όσους του-
ρίστες ή περαστικούς ξεπεζέψουν στο χωριό. Όλα 
αυτά ακούγονται όμορφα και είναι όμορφα, όμως 
αγωνίζονται νυχθημερόν οι κάτοικοι και ιδίως ο 
Πρόεδρός μας (γεια σου ήρωα Σταύρο) για να λει-
τουργούν όλα άψογα. Προ ημερών λέγοντάς  μου, 
ένας επισκέπτης της επαρχίας μας, τις εντυπώσεις 
του μου είπε επί λέξει: «η Τερψιθέα είναι το πιο 
όμορφο και καθαρό χωριό». Αχ! ωραία μέχρις εδώ, 
αλλά αύριο τι γίνεται; Περνώντας τα χρόνια το χω-
ριό συρρικνώνεται (φέτος το δρεπάνι του χάρου 
μας θέρισε), οι δρόμοι καταντούν απροσπέλαστοι. 
Αναζωογόνηση δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Μόνο 
οι νέοι μπορούν να το σώσουν· νιάτα δικά μας και 
ξένα ίσως. Να σωθεί η Τερψιθέα, για ποιους; Μα φυ-
σικά για το όφελος όλων· των λίγων παλαιών κατοί-
κων και των νέων οικιστών. Ξέρω κάποιοι θα πουν 
ότι είναι όνειρο θερινής νυκτός ή ότι έγιναν και στο 
παρελθόν απόπειρες να μείνει ο κόσμος στη ρίζα 
του (με ψέματα όμως, ανύπαρκτα εφόδια). Με την 
ανεργία που υπάρχει στις πόλεις και ίσως με μια 
βοήθεια της Πολιτείας (η οποία δεν ξέρει ούτε …
που πέφτουμε) θα μπορούσαν κάποιοι νέοι να ερ-
γαστούν στο χωριό. Ίσως αυτό γίνει από μόνο του 
ή ίσως μπορούμε να το επιταχύνουμε. Λεπτομέρει-
ες δεν επεξεργάστηκα ακόμα. Σιγά-σιγά θα σας τις 
ανακοινώσω! Η Τερψιθέα προώρισται να ζήσει και 
θα ζήσει! (παραφράζοντας τη ρήση του Χ. Τρικού-
πη για την Ελλάδα)

Ένας Τερψιθιώτης         

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Προαύλιο στον Άγιο Ιωάννη τόν Θεολόγο.

Διαπλάτυνση  
δρόμου  

Ξενοδοχείου. 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Εκδότης - Διευθυντής - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:

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

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

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: terpsith@otenet.gr 

Εκδοτική Παραγωγή:                           Τηλ.: 210-34.76.090

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΕ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡ. 155/296151-20

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

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

Η Συντακτική Επιτροπή

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  Μ Ε  Τ Ο  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. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος): ..............................2109516297 ......................................... 6932648485
2. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ (Αντιπρόεδρος):  ...........................          -         .......................................... 6977776230
3. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗ-ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (Γεν. Γραμματέας): ................ 2634022905 ......................................... 6976502879
4. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ (Ταμίας Α): .....................................2634053197 ......................................... 6970102878
5. ΜΑΚΡΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ταμίας Β): ..........................................2634053130 .........................................6946050884
6. ΓΚΟΛΙΑΣ ΑΘ. ΚΩΝ/ΝΟΣ (Έφορος): ..........................................2106541367 ......................................... 6972359880

Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ
¨φωνές και ψίθυροι¨

ΚΟΥΪΖ-Ποιός 
είναι αριστερά 
ο νέος νεωκόρος 
και παπαδάκι;

Φωτογραφία  
του Θάνου Θανασέλου

Απλή γυναίκα του χωριού
με τη βουνήσια χάρη
πηγαίνει για το θάλαμο
τηλέφωνο να πάρει.

Σχημάτισε το νούμερο
σαν έβαλε την κάρτα
κι’ ακούει τη γραμματικιά
να λέει λόγια σκάρτα.

Ντροπή σου παλιοκόριτσο
πάρε τα λόγια πίσω
δώσ’ μου σου λέω το γιατρό
πρέπει να του μιλήσω.

Ντροπή σου παλιοθήλυκο
ντροπή σου παλιοβρώμα
πω πω τι λόγια βρώμικα
μου τσαμπουνάς ακόμα.

Δώσ’ μου σου λέω το γιατρό
είναι τρανή ανάγκη
σταμάτα τα βρωμόλογα
και χάσου στο φαράγγι.

Σ’ ΑΝΑΜΟΝΗ Η ΚΛΗΣΗ

Kαι τότε κείνη τη στιγμή
περαστικός διαβαίνει.
Γιατί φωνάζεις τη ρωτά
τι θέλεις, τι συμβαίνει;

-Παίρνω του λέει με λυγμό
ένα γιατρό στη Πάτρα
γιατί πονώ πάρα πολύ
μου φεύγουν και τα κάτρα.

Και βγαίνει η γραμματικιά
σα να διαβάζει γράμμα
και λέει πως η πλύση σας
βρίσκεται σ’ ένα πράμα.

- Πές μου τι πράμα είν’ αυτό
- Δεν εννοείς τι σού ’πα
τι έχει κάθε θηλυκό
τι έχει κάθε τσούπα;

Ζητά αυτός το νούμερο
για να τηλεφωνήσει 
κι ακούει «σε αναμονή
πως βρίσκεται η κλήση». 

Βαγγέλης Πετρόπουλος
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Ηθρόμβωση, η σιωπηλή απειλή για την υγεία 
ακόμα και για την ζωή, είναι υπεύθυνη για τις 

τρεις πρώτες καρδιαγγειακές αιτίες θανάτου σε 
παγκόσμιο επίπεδο: το οξύ καρδιακό έμφραγμα, 
το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και τη φλεβική 
θρομβοεμβολική νόσο. Ο όρος «θρόμβωση» ση-
μαίνει τον σχηματισμό ενός θρόμβου αίματος μέσα 
σε ένα αγγείο (αρτηρία ή φλέβα) με αποτέλεσμα 
να δημιουργούνται εμπόδια στην κυκλοφορία του 
αίματος,ακόμα και να διακόπτεται πλήρως η ροή 
του αίματος. Για την αντιμετώπιση της θρόμβωσης 
οι γιατροί συστήνουν αντιαιμοπεταλιακά και αντιπη-
κτικά φάρμακα και αλλαγές στον τρόπο ζωής προ-
κειμένου να διασφαλισθεί η καλή κατάσταση της 
υγείας του ασθενή.

Ακολουθούν 4 σημαντικές αλλαγές που μπο-
ρούν να υιοθετήσουν όλοι,προκειμένου να μην νο-
σήσουν, οι οποίες αφορούν φυσικά και τους ανθρώ-
πους που πάσχουν:

Σωματική άσκηση
 H γυμναστική είναι σίγουρα ένας παράγοντας 

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

Συμβουλές υγείας  
για το κυκλοφορικό σύστημα 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 25 Μαΐου 2017 η Ελεάνα Β. Καλλιαμβάκου 

σύζυγος Εμμανουήλ Λουγιάκη γέννησε στο Μαιευ-
τήριο Ιασώ ένα υγιέστατο κοριτσάκι. 

 Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Η Μαρινάκη Κλεονίκη-Σπυριδούλα του Γεωρ-

γίου και ο Alessandro Sanfilippo του Silvio βάπτισαν 
το πρώτο τους αγοράκι με το όνομα Σπυρίδων στην 
ομώνυμη εκκλησία του Αγίου.

Σημείωση της «Τ»: Η είδηση είναι πιστή με-
ταφορά του μηνύματος fax που μας ήλθε στις 10 
Ιουνίου 2017. 

ΓΑΜΟΙ
• Στις 13 Μαΐου 2017 στον Ιερό Ναό Παναγίας 

Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη τελέστηκε ο γάμος 
του Θεμιστοκλή Αθ. Παπαγεωργίου (γένους Ασπα-
σίας Τσαγγαράκη-Παπαγεωργίου) και της Κέρης 
Καρίτσα.

• Στις 27 Μαΐου 2017 στον Ιερό Ναό Παναγίας 
Ελεούσης Συκαμίνου Ωρωπού, τελέσθηκε ο γάμος 
του Γεωργίου Αθ. Καλλιαμβάκου και της Ευαγγελίας 
Καλύβα. 

• Στις 17 Ιουνίου 
2017 στο εκκλησάκι 
του Αγίου Αναστα-
σίου, στο Δρέπανο 
Πατρών, τελέσθηκε ο 
γάμος του Χρήστου 
Λέγουρα μετά της 
Φωτεινής Δημ. Αθ. Καλλιαμβάκου. Ακολούθησε δεξίωση. 

Σερέτη-Τσεπά). Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη 
την επομένη στον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου & Ελέ-
νης των Άνω Λιοσίων στο Νεκροταφείο των οποίων 
ετάφη.

Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 26 Φεβρουαρίου 2017 στον Ιερό Ναό 

Αναλήψεως του Σωτήρος στο Βερολίνο  ετελέσθη 
το τρίμηνο μνημόσυνο του Ιωάννη Τριψάνου. Στον 
ίδιο Ναό ετελέσθη στις 28 Μαΐου και το εξάμηνο 
μνημόσυνο Ιωάννη Τριψάνου.

• Στις 30 Απριλίου 2017 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας  το 40-ήμερο μνημόσυ-
νο του Γεωργίου Κατσούρη. 

• Στις 30 Απριλίου 2017 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας  το 40-ήμερο μνημόσυ-
νο του Λεωνίδα Τσαντίλη.

• Στις 21 Μαΐου 2017  ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το ετήσιο μνημόσυνο 
του Ιωάννη Κρανιά.

• Στις 18 Ιουνίου 2017 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το 40-ήμερο μνημόσυ-
νο του Ταξιάρχη Σερέτη.

• Στις 25 Ιουνίου 2017 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το ετήσιο μνημόσυνο 
της Βούλας Ιω. Χορμόβα.

• Στις 25 Ιουνίου 2017 
ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών 
στα Κάψαλα Στυρέων Ευ-
βοίας το 40-ήμερο μνημό-
συνο του Ιω.  Δ. Αυλόγητου.

• Στις 28 Ιουνίου 2017 
απεβίωσε σε ηλικία 58 ετών, στην Νέα Μάκρη, η 
Βασιλική (Κική) Γεωργ. Διονυσοπούλου-Κατσίκα. Η 
νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη στις 2 Ιουνίου 2017 
στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου στην 
Πηγή (Καγκέλες) Κλήματος Δωρίδος, στο Νεκρο-
ταφείο της οποίας ετάφη. 

Η εφημερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο Θεός.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

• Στις 17 Ιουνίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίων Απο-
στόλων  Τρικόρφου Φωκίδας τελέστηκε ο γάμος του 
Αντώνη Σωτηρόπουλου μετά της Δήμητρας Παναγο-
πούλου γένους Αλεξάνδρας Κατσούρη-Παναγοπού-
λου.

• Το Σάββατο 8 Ιουλίου 2017 και ώρα 7.30 μ.μ., 
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λυγιά Ναυπάκτου, θα 
τελεστεί ο γάμος Νικολάου Μιχ. Τριψιάνου μετά της 
Βεατρίκης Π. Λιάκα.

• Το Σάββατο 22 Ιουλίου 2017 και ώρα 7 μ.μ., στον 
Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Κυπαρισσίας, θα τελεστεί ο 
γάμος της Γεωργίας Β. Καλλιαμβάκου μετά του Πανα-
γιώτη Ν. Βασιλόπουλου.

 Η εφημερίδα εύχεται να ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ
• Στις 10 Μαΐου 2017 απεβίωσε στην Τερψιθέα σε 

ηλικία 83 ετών ο Ταξιάρχης Σερέτης. Η νεκρώσιμη 
ακολουθία ετελέσθη την επομένη στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Νικολάου Τερψιθέας, όπου και ετάφη.

• Στις 21 Μαΐου 2017 απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλι-
κία 43 ετών ο Ιωάννης Δ. Αυλόγητος. Η νεκρώσιμη 
ακολουθία ετελέσθη στις 23 Μαΐου 2017 στον Ιερό 
Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Κάψαλα Στυρέων 
Ευβοίας, στο Νεκροταφείο των οποίων ετάφη.

• Στις 25 Μαΐου 2017 απεβίωσε στην Αθήνα σε 
ηλικία 79 ετών η Χρυσούλα Κ. Καλλιαμβάκου-Μπέη. 
Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη την επομένη στον 
Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης, στο Νεκρο-
ταφείο Ζωγράφου όπου ετάφη.

• Στις 22 Ιουνίου 2017 απεβίωσε στη Ναύπακτο 
σε ηλικία 91 ετών ο Κων/νος Βελέντζας. Η νεκρώσιμη 
ακολουθία ετελέσθη την επομένη στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Νικολάου Τερψιθέας, όπου και ετάφη.

• Στις 25 Ιουνίου 2017 απεβίωσε στην Αθήνα η 
Αναστασία Αν. Μακρή (γένους Πολύκαρπου Βήττα). Η 
νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη στις 27 Ιουνίου 2017 
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Χαλανδρίου και ακο-
λούθησε αυθημερόν η ταφή στο Κοιμητήριο Τερψι-
θέας Ναυπακτίας.

• Στις 25 Ιουνίου 2017 απεβίωσε σε ηλικία 57 ετών 
στην Αθήνα ο Νικόλαος Τσεπάς (γένους Φωτεινής Ν. 

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ

 Τον Οκτώβριο του 2016 η Γεωργία Καλλιαμ-
βάκου πήρε το μεταπτυχιακό της από το Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο «Η επιστή-
μη του stress και η προαγωγή της υγείας» και με 
βαθμό άριστα. 

για καλή υγεία συνολικά, 
αλλά, όσον αφορά την φλεβι-
κή υγεία, η άσκηση μπορεί να 
μειώσει την τάση που έχουν 
τα αιμοπετάλια να ενώνονται 
μαζί και έτσι συνεισφέρει 
στην ικανότητα του οργανι-
σμού να μπορεί να διαλύει 
μικρούς θρόμβους που τυχόν 
έχουν δημιουργηθεί.

Υγιεινό μοντέλο διατροφής
Πολύ σημαντική παράμετρος για όσους θέλουν 

να αποφύγουν το ενδεχόμενο μιας θρόμβωσης. 
Αποδείχθηκε από τους ειδικούς πως τα άτομα με 
υψηλή χοληστερίνη έχουν ταχύτερους ρυθμούς 
πήξης, χαμηλότερη ινωδολυσία και πιο κολλώδη αι-
μοπετάλια. Η ρύθμιση της χοληστερίνης μπορεί να 
γίνει με τις κατάλληλες διατροφικές επιλογές ή /και 
με φαρμακευτική αγωγή. Συνιστάται διατροφή χα-
μηλή σε λιπαρά, πολλά φρέσκα φρούτα και λαχανι-
κά και μέτρια κατανάλωση αλκοόλ.

Διακοπή καπνίσματος
 Το κάπνισμα είναι ένας παράγοντας 

που «ευνοεί» τις θρομβώσεις και αυτό γιατί 
η νικοτίνη κάνει τα αιμοπετάλια πιο κολλώ-
δη. Τα κολλώδη αιμοπετάλια έχουν την τάση 
να ενώνονται, γεγονός που πυροδοτεί 
την δημιουργία της θρόμβωσης.

Αγχος
Το άγχος είναι παράγοντας που επιβουλεύεται 

συνολικά την υγεία, και επιβαρύνει το καρδιοαγγει-
ακό σύστημα.
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Επειδή κάποιοι προσπάθησαν και προσπαθούν να μετατρέψουν την πνευ-
ματική ζωή, που όλοι πρέπει να ζούμε, σε κάτι ακατόρθωτο, δύσκολο και απλη-
σίαστο, θεώρησα καλό να παρουσιάζω στη στήλη αυτή, της εφημερίδας μας, τα 
φωτισμένα λόγια του νεοφανούς Αγίου Πορφυρίου, για την απλή, απαλή και 
χωρίς βία πνευματική ζωή. Αν θέλουμε να μάθουμε ακόμα περισσότερα για 
τη χαρά της πνευματικής ζωής, μπορούμε να αναζητήσουμε διαδικτυακά ή να 
προμηθευτούμε το βιβλίο «ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΚΑΥΣΟ-
ΚΑΛΥΒΙΤΟΥ», Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής- Χρυσοπηγής», Χανιά 2004. Στο 
άρθρο αυτό παρουσιάζω λίγες μόνον αλλά πολύ ωφέλιμες οδηγίες του. 

«Τέλεια βαθειά φιλοσοφημένη είναι η θρησκεία μας. Το απλό είναι και το 
πιο πολύτιμο. Έτσι να αγωνίζεσθε στην πνευματική ζωή, απλά, απαλά, χωρίς 
βία. Η ψυχή αγιάζεται και καθαίρεται με τη μελέτη των λόγων των πατέρων, με 
την αποστήθιση ψαλμών, αγιογραφικών χωρίων, με την ψαλτική, με την ευχή. Δοθείτε λοιπόν 
σε αυτά τα πνευματικά και αφήστε όλα τα άλλα. Στη λατρεία του Θεού μπορούμε να φθάσουμε 
εύκολα, αναίμακτα. Είναι δύο δρόμοι που μας οδηγούν στο Θεό, ο σκληρός και ο κουραστικός 
με τις άγριες επιθέσεις κατά του κακού και ο εύκολος με την αγάπη. Υπάρχουν πολλοί που 
διάλεξαν το σκληρό δρόμο ώσπου έφθασαν σε μεγάλη αρετή. Εγώ βρίσκω ότι ο πιο σύντομος 
δρόμος είναι αυτός με την αγάπη. Αυτόν να ακολουθείτε και εσείς.

Μπορείτε, δηλαδή, να κάνετε άλλη προσπάθεια. Να μελετάτε να προσεύχεσθε και να έχετε 
ως στόχο να προχωρήσετε στην αγάπη του Θεού και της Εκκλησίας. Μήν πολεμάτε να διώξετε 
το σκοτάδι από το δωμάτιο της ψυχής σας. Ανοίξτε μια τρυπίτσα για να έλθει το φως και το σκο-
τάδι θα φύγει. Το ίδιο ισχύει και για τα πάθη και τις αδυναμίες. Να μην τα πολεμάτε, αλλά να τα 
μεταμορφώνετε σε δυνάμεις περιφρονώντας το κακό. 

Να καταγίνεσθε με τα τροπάρια, τους κανόνες, τη λατρεία του Θεού, το θείο έρωτα. Όλα τα 
άγια βιβλία της Εκκλησίας μας, η Παρακλητική, το Ωρολόγιο, το Ψαλτήρι, τα Μηναία, περιέχουν 
λόγια άγια, ερωτικά προς τον Χριστό μας. Όταν δοθείτε σε αυτήν την προσπάθεια με λαχτάρα η 
ψυχή σας θα αγιάζεται με τρόπο απαλό, μυστικό, χωρίς να το καταλαβαίνετε. 

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

Οι βίοι των αγίων και πιο πολύ ο βιός του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου, 
μου έκαναν εντύπωση. Οι άγιοι είναι φίλοι του Θεού. Όλη την ημέρα μπορείτε 
να εντρυφάτε και να απολαμβάνετε τα κατορθώματά τους και να μιμείστε τον 
βίο τους. Οι άγιοι είχαν δοθεί εξ ολοκλήρου στον Χριστό. Με αυτήν την μελέτη 
σιγά-σιγά θα αποκτήσετε την πραότητα, την ταπείνωση, την αγάπη και η ψυχή 
σας θα αγαθύνεται. 

Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για την διόρθωσή σας. Δεν χρειάζεται 
ούτε τον διάβολο να φοβάσθε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντί-
δραση. Έχω και εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεσθε, 
να πλήττετε, και να σφίγγεσθε, για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να 
μελετάτε, να προσεύχεσθε, να προχωράτε στην αγάπη, στην αγάπη του Χριστού, 
στην αγάπη της Εκκλησίας. Αυτό είναι το άγιο και το ωραίο που ευφραίνει και 
απαλλάσσει την ψυχή από κάθε τι κακό, η προσπάθεια να ενωθεί κανείς με τον 

Χριστό. Να αγαπήσει τον Χριστό, να λαχταρήσει τον Χριστό, να ζεί εν τω Χριστώ, σαν τον Από-
στολο Παύλο. Αυτό να είναι ο στόχος σας. Οι άλλες προσπάθειες να είναι μυστικές, κρυμμένες. 
Εκείνο που θα πρέπει να κυριαρχεί είναι η αγάπη στον Χριστό. Αυτό να υπάρχει μές το μυαλό, στη 
σκέψη, στη φαντασία, στην καρδιά, στη βούληση. Αυτή η προσπάθεια να είναι και πιο έντονη, πώς 
θα συναντήσετε τον Χριστό, πώς θα ενωθείτε μαζι Του, πώς θα Τον ενστερνισθείτε μέσα σας». 

Χίλια συγνώμην για την καθυστέρηση λόγω φόρτου εργασίας, αλλά κατάφερα να ετοιμάσω 
το μικρό αυτό άρθρο μόλις απόψε. Καλή δύναμη στα ωραία έργα σας. Χαίρομαι να βλέπω την 
ιδιαίτερη Πατρίδα μου, την Τερψιθέα, να δραστηριοποιείται, να προκόβει καί παραδειγματίζει, 
χάρη στην αγάπη, το μεράκι και τη χαρά όλων όσων ασχολούνται με το χωρίο μας.

Θερμά συγχαρηρήρια ιδιαίτερα στο Πρόεδρο του Συλλόγου μας, αδελφό και φίλο Νικο 
Τσαντιλη. Να νοιώθετε ότι πνευματικά είμαι δίπλα σας. Και ...ζηλεύω και λίγο. Ευχομαι σε όλους 
και σε όλες, καλό καλοκαίρι, με τη βοήθεια του Χριστού μας και του προστάτη του Χωριού μας 
Αγίου Νικολάου.

π. Νεκτάριος

«Να αγωνίζεσθε στην πνευματική ζωή,  
απλά, απαλά, χωρίς βία» 

Ένας άνθρωπος που 
έγραψε ιστορία για 

πάνω από μισό αιώνα 
στο χωριό. Χρημάτισε 
επανειλημμένα Πρόε-
δρος της Κοινότητας με 
σημαντικό έργο. Από τα 
σημαντικότερα που θυ-
μάμαι είναι η σωτήρια 
κατασκευή τσιμενταυ-
λάκων άρδευσης στην 
Λίπα και στη Δημάρα κα-
θώς και το πρώτο δίκτυο 
ύδρευσης στο κέντρο του χωριού. Άσχετα από 
τις πεποιθήσεις του ο εκλιπών ήταν ένα πολιτικό 
πρόσωπο που είχε σημαντικό ρόλο στα γεγονότα 

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Π. ΣΕΡΕΤΗΣ (1934-2017)

Ο λεβέντης από το 
πάνω χωριό λύγισε. 
Τον νίκησε ο χάρο-
ντας ανήμερα 10 Μα-
ΐου. Ένας από τους 
λίγους που κρατούσε 
το χωριό, ένας ακόμα 
ακρίτας. Ήταν η εξαί-
ρεση, που (όπως και ο 
αείμνηστος φίλος του 
ο Λάκης) παράτησε 
την πόλη και ήλθε να 
ζήσει κοντά στο αγα-

πημένο χωριό του. Θα μας λείψεις Ταξιάρχη! 

νούς αλλά και των γύρω χωριών 
συνανθρώπους στις μεγάλες πό-
λεις για της ανάγκες τους, σώζο-
ντας πολλές φορές με άσχημες 
καιρικές συνθήκες, ακόμη και τις 
ζωές τους. Συνεργάστηκες  με 
τους Προέδρους και τους κατοί-
κους γειτονικών χωριών για την 
καλυτέρευση και δημιουργία ανά-
πτυξης στον τόπο μας. Τιμήθηκες 
με Παράσημο Ανδρείας και Εξαι-
ρέτων Πράξεων για όλα αυτά από τον Βασιλέα του Κράτους τότε.

Στεκόμαστε όλοι γύρω σου βουβοί και βουρκωμένοι. Τι να πούμε εμείς μπρο-
στά στην δική σου σιωπή; Εσύ μιλάς με τα έργα σου και τις πράξεις σου με μια 
παρακαταθήκη που αφήνεις πίσω σου.

Σήμερα πατέρα η αναγνώριση όλων αυτών είναι εδώ. Η πατρίδα σε χαιρετά 
αγκαλιάζοντας με την γαλανόλευκη σημαία τη σωρό σου ως φόρο τιμής για αυτά 
που προσέφερες για αυτή. Η Πολιτεία σε χαιρετά με τιμές εν ενεργεία Δημάρ-
χου. Από αυτό το βήμα σε χαιρετώ και εγώ όπως εσύ με έμαθες να χαιρετώ τους 
ανθρώπους, περήφανα χωρίς δάκρυα, λέγοντας δυο λόγια, όπως το έκανες και 
εσύ πολλές φορές. Πάντα θα με συνοδεύει η σκιά σου στη ζωή μου. Πάντα θα 
έχω την χροιά της φωνής σου στα αυτιά μου για τις ιστορίες που μου έλεγες, 
αλλά και τις πολύτιμες συμβουλές σου για τη ζωή, που ποτέ δεν θα ξεχάσω. Η 
αγκαλιά του χωριού μας σε υποδέχεται …

Καλό σου ταξίδι πατέρα!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

Επικήδειος που εκφωνήθηκε από τον υιό του Χρήστο Κ. Βελέντζα

Πατέρα
Σήμερα μας κάλεσες όλους εδώ στο χωριό, την όμορφη Τερψιθέα όπου γεν-

νήθηκες και πέρασες τα περισσότερα χρόνια της ζωής σου, για να σε αποχαιρε-
τήσουμε στο πιο μακρύ σου ταξίδι. Εσύ που σε αυτό τον τόπο μεγάλωσες και 
πρόσφερες πολλά.

Οι ανησυχίες σου από μικρός για μάθηση σε έκαναν να προχωρήσεις τις 
σπουδές σου πέραν του Γυμνασίου που υπήρχε στο χωριό, έτσι τελείωσες στην 
Αθήνα το Γυμνάσιο της εποχής και έδωσες εξετάσεις στο Πάντειο Πανεπιστή-
μιο, πέρασες και φοίτησες.

Οι συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα λόγω 
του πολέμου σε ανάγκασαν να υπηρετήσεις την πα-
τρίδα, να πολεμήσεις όπου και τραυματίστηκες για τη 
λευτεριά της. Τιμήθηκες γι αυτό με παράσημο που σε 
συνοδεύει σήμερα κοντά σου. Αγωνίστηκες στην Εθνι-
κή Αντίσταση της χώρας, όπου και εκεί αναγνωρίστη-
κε η συμμετοχή σου από το κράτος, δίνοντας τιμητικό 
παράσημο. 

Η αγάπη σου για το χωριό σε έκανε να επιστρέψεις και να εκλεγείς Πρόε-
δρος, ήσουν μόλις 30 ετών. Το όραμά σου και τα έργα σου ήταν πολλά. Προσπά-
θησες να βελτιώσεις την ποιότητα ζωής των κατοίκων με μεγάλα έργα που ορα-
ματίστηκες και υλοποίησες πολλά από αυτά στα πολλά χρόνια που διετέλεσες 
Πρόεδρος του χωριού.

Με το μέσο μετακίνησης που διέθετες για την εποχή, μετέφερες τους χωρια-

της Τερψιθέας. Τα πολιτικά πάθη βέβαια της χώρας 
επηρέασαν και τον πολιτικό μικρόκοσμο της Τερ-
ψιθέας με επίκεντρο πολλάκις τον Βελέντζα. Βλέ-
ποντας τώρα πιο ψύχραιμα τα πράγματα πρέπει να 
ομολογήσουμε ότι ήμασταν λίγο υπερβολικοί (είτε 
υπέρ, είτε κατά του εκλιπόντα). Προσπαθώντας να 
θυμηθώ ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του, ανα-
φέρω ότι ήταν καλός χειριστής του λόγου με πολ-
λές ομιλίες στο ενεργητικό του. Επίσης ήταν τέρας 
ψυχραιμίας σε βαθμό που πολλάκις εκνεύριζε τους 
συνομιλητές του (και συνήθως τους πολιτικούς του 
αντιπάλους), οι οποίοι μάταια προσπαθούσαν να 
τον παγιδέψουν δια της φλυαρίας. Ήταν μία χαρα-
κτηριστική ξεχωριστή προσωπικότητα του χωριού 
μας. Αιωνία του η μνήμη!  

Σπύρος Σκαλτσάς
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Σ το χωριό μας, όπως και σε όλα τα χωριά της 

Ρούμελης – και όλης της χώρας - ειδικά τα 
ορεινά, είχαν για διασκέδαση τα Δημοτικά Τρα-
γούδια.

Δημιουργός των Δημοτικών μας Τραγουδιών 
ήταν ο ίδιος ο λαός. Διάφορες καταστάσεις και 
συγκυρίες ήταν η αιτία της δημιουργίας τους. τα 
περισσότερα είχαν και ποιητική αξία. Χωρίς να 
χρειάζεται να ερευνήσει κανείς σε μεγάλο βάθος 
χρόνου, διαπιστώνει εύκολα ότι από την Άλωση 
της Πόλης και ύστερα, ο λαός, ακόμη και αγράμ-
ματος, δημιουργεί τραγούδια και τραγουδάει 

τους παντός είδους 
καημούς. Αρκετοί ει-
δήμονες και μελετη-
τές έχουν ασχοληθεί 
με τη συλλογή δη-
μοτικών τραγουδιών. 
Πολύ γνωστές τους 
δύο προηγούμε-
νους αιώνες, τον 19ο 
και τον 20ο, είναι οι 
έρευνες του Νικόλα-
ου Πολίτη, ο οποίος 
θεωρείται και πατέ-

ρας της λαογραφίας 
μας, αλλά και του Γάλ-
λου C. FAURIEL, του 
Γερμανού W. MÜLLER 
και άλλων. Τα δημο-
τικά τραγούδια καλύ-
πτουν τόσους τομείς 
της κοινωνικής ζωής 
των ανθρώπων, που 
δεν είναι δυνατόν 
να γίνει λεπτομερής 
αναφορά στο σύνολό 
τους. Εδώ, βέβαια, εν-
διαφέρουν τα δημο-
τικά τραγούδια με τα 
οποία διασκέδαζαν οι κάτοικοι του χωριού μας. 
Για την ιστορία, όμως, ας αναφερθούν κάποιες 
από τις πολλές ενότητες δημοτικών τραγουδιών.

Υπάρχουν τα ακριτικά (πχ του Διγενή), τα ιστο-
ρικά (πχ «Πήραν την Πόλη … πήραν την Αγιά-
Σοφιά»), τα κλέφτικα, όπως «τρία πουλάκια κάθο-
νταν στη ράχη, στο λημέρι …» ή «τ’ Αντρούτσου 
η μάνα…» ή «της Δέσπως», δηλ. το γνωστό μας 
«Αχός βαρύς ακούγεται…» και τόσα άλλα, όπως 
«χορεύουν τα κλεφτόπουλα…».

Ακολουθούν τα ερωτικά, οι χαρές και οι καημοί 
του έρωτα. Τότε, σ’ εποχές που ο έρωτας απαγο-
ρευόταν, όλα έπρεπε να γίνονται κρυφά: «βλαχο-
πούλα ροβόλαγε …», «μια βλαχοπούλα έπλυνε 
…». Ακόμα, τα τραγούδια του γάμου, για τη νύφη 
και το γαμπρό. Μην ξεχνάμε και τα ερωτικά δίστιχα 
τα’ Αη-Γιαννιού του Ρηγανά με τον Κλήδωνα. Θα 
θυμούνται, οπωσδήποτε, οι παλιότεροι, ακόμα και 
στα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου  και του 
Εμφυλίου, όταν οι περισσότεροι νέοι του χωριού 
έλλειπαν, πόσο διασκέδαζαν οι νιες στο χωριό μας, 
περιμένοντας τί αισιόδοξο μήνυμα θα βγάλει ο 
κλήδωνας και τί θα πει ο στίχος για την τύχη τους. 

Επίσης, πολλά ήταν και τα τραγούδια της Ξε-
νιτιάς: «ξενιτεμένο μου πουλί…», «ο ζωντανός ο 
χωρισμός…», «πανάθεμά σε ξενιτιά…».

Υπάρχουν και τα τραγούδια τα θρησκευτικά, 
όπως τα κάλαντα. Ακόμα, υπάρχουν και τα μοιρο-
λόγια, θρήνοι για τους νεκρούς, κυρίως όταν είναι 
νέοι.

Βέβαια, η φιλοσοφία του λαού δημιούργησε 
και τραγούδια, που μπορεί κανείς να τα εντάξει 
στα διδακτικά, κοινωνικά, ακόμα και γνωμικά. Πχ 
«τούτ’ η γης που την πατούμε, όλοι μέσα θε να 
μπούμε…» ή «να ’ταν τα νιάτα δυο φορές, τα γη-
ρατειά καμμία…»

Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα νανουρίσματα 
και τα ταχταρίσματα που τραγουδούσαν οι μάνες 
και οι γιαγιάδες (βάβες), όταν το μωρό ήταν στη 
σαρμανίτσα ή στην κούνια, δεμένη με τριχιά από 
δύο αντικρυστά δέντρα, με μια βελέντζα – μα-
ντανία.

Στο χωριό μας, το καλοκαίρι προσφερόταν για 
να χαρούν οι άνθρωποι το τραγούδι και το χορό. 
Στα πανηγύρια, ειδικά της Παναγίας, στο χωριό 
μας, το Δεκαπενταύγουστο, ο χορός ήταν τρεις 
και τέσσερις γύρους. Τα όργανα, κλαρίνα και βιο-
λιά, έπαιζαν στη μέση της πλατείας και εκεί έρι-
χναν στους οργανοπαίχτες χρήματα. Ο χορός 
συνήθως ήταν συρτός, καλαματιανός και τσάμι-
κος.

Το τραγούδι και ο χορός στηνόταν παντού. 
Οι βοσκοί με τη φλογέρα, το κελάηδημα των 
πουλιών, τα λουλούδια της Άνοιξης και του κα-
λοκαιριού, αποτελούσαν πραγματικό ύμνο στον 
Δημιουργό. Στα ποτίσματα, που πολλές φορές 
γίνονταν νύχτα, το τραγούδι ήταν η συντρο-
φιά στη δύσκολη εργασία. Όμως και στις άλλες 
αγροτικές εργασίες ήταν απαραίτητο το τραγού-
δι, γιατί ξεκούραζε τους ανθρώπους του μόχθου. 
Στη σπορά, στα σκαλίσματα, 
στο θερισμό, στ’ αλωνίσματα, 
στα ξεφλουδίσματα, παντού 
αντηχούσε το τραγούδι. Στις 

γιορτές τις ονο-
μαστ ι κές , 

στα σπί-
τια, όλοι 
τραγουδούσαν, ήταν και τα 
τραγούδια του τραπεζιού. 
Ελάχιστοι τότε είχαν γραμ-

μόφωνο, εκείνο με το χωνί, 

που τώρα μπορεί κανείς να δει, με τις αντίστοιχες 
πλάκες, μόνο στα μουσεία.

Το χωριό είχε ζωντάνια. Το τραγούδι ήταν στα 
χείλη όλων. Δεν είχαν ανάγκη από τα Ωδεία, ούτε 
οι νότες τους ενδιέφεραν. Ήξεραν ενστικτωδώς 
ότι τραγουδούν σωστά. Δεν δίσταζαν, όπου κι 
αν βρίσκονταν, να τραγουδήσουν … «αγκινάρα 
με τ’ αγκάθια» και τόσα άλλα όμορφα. Από πού 
μάθαιναν χορό; Από τα κλαδιά των δέντρων και 
από την ιτιά, που είχε και το σχετικό τραγούδι. 
Το χωριό μας είχε και τους μουσικούς του, όπως 
τον Μούρτο, τον Μαχά…

Στο σχολείο, οι δάσκαλοι δίδασκαν στα παι-
διά χορό και τραγούδι και, μάλιστα, όταν ήταν 
εθνικές εορτές, χόρευαν και τραγουδούσαν τα 
παιδιά. Κάτι το οποίο προκαλεί εντύπωση είναι 
ότι στις ονομαστικές γιορτές γιόρταζαν τους 
άντρες και όχι τις γυναίκες, με γλυκά, χορούς και 
τραγούδια. Βέβαια, ήταν και η εποχή που, όταν 
ρωτούσαν κάποιον πόσα παιδιά έχει, έλεγε πχ 
«δύο παιδιά και τρία κορίτσια …».

Από τότε που η τεχνολογία μπήκε στη ζωή 
μας και δεθήκαμε στο άρμα της καταναλωτικής 
κοινωνίας, όχι μόνο χάσαμε τη διασκέδασή μας 
και το χαμόγελό μας. Μαζί με τη Δημοτική Μου-
σική, χάθηκε και η χαρά από τη ζωή μας. Φυσικά, 
σ’ αυτό συνετέλεσε και η οικονομική κρίση, γιατί 
τώρα ο καθένας σκέπτεται, λόγω εξόδων, να πάει 
στο χωριό, έστω και σαν τουρίστας ή προσκυνη-
τής στους τάφους των προγόνων του.

Όταν συγκρίνουμε το χθες με το σήμερα του 
χωριού, μελαγχολούμε, όπως και όταν συγκρίνου-
με το χθες με το σήμερα της χώρας μας.

Αξίζουν συγχαρητήρια στον Σύλλογο, γιατί, 
παρά τις δυσκολίες της καθημερινότητας, κατα-
φέρνει να μας θυμίζει τις ρίζες μας και μας βοη-
θάει να διατηρούμε την επαφή με το χωριό μας.

Βασιλική Σαλούρου-Τροβά

Η κομπανία του χωριού  

Δ. Μαχάς, Δ. Μπάρος, Χρ. Μούρτος

Χορός στην πλατεία.

Διδασκαλία χορού.

Καλή του αρχή!!!
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«Πολλοί εισί οι κλητοί, ολίγοι δε οι εκλεκτοί». Φέτος δεν ήταν πάρα πολύς ο κό-
σμος. Όμως ήλθαν αρκετοί στο χωριό για να γιορτάσουν αγνά παραδοσιακά 

ΠΑΣΧΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
τις άγιες ημέρες του Πάσχα. Και του χρόνου αδελφοί εν Χριστώ Τερψιθιώτες. 
Νάμαστε καλά να δοξάσουμε τον Κύριο πάλι στην άγια γη του χωριού μας! 

Στιγμιότυπα από την εορτή Γενεθλίου του Προδρόμου (τ’ Άη Γιαννιού του Ριγανά) στο γραφικό 
εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην απάνω γειτονιά.

Στιγμιότυπα από τον εκκλησιασμό την εορτή 
της Ζωοδόχου Πηγής, στις 21 Απριλίου 

2017 στο εκκλησάκι της Αναστάσεως στο Νε-
κροταφείο του χωριού.

Στην Αγιά Τριάδα
Στις 5 Ιουνίου 2017, ανήμερα του Αγίου 

Πνεύματος, σύσσωμη η Τερψιθέα βρέθηκε 
στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας. Παραβρέθη-
καν εκτός των άλλων και ο θεολόγος Κος Παύλος 
Φήμης, όπου έψαλε και ανέπτυξε ένα διδακτικό-
τατο κήρυγμα. Είχαμε αρτοκλασία και μετά τον 
αγιασμό προσέφεραν, χαλβάδες η κα Γιαννούλα 
Πετροπούλου και χυμούς η κα Όλγα Μπούτοβα-
Φινινή. Συνέρευσε πολύς κόσμος. Η Αγία Τριάδα 
να μας έχει όλους καλά και του χρόνου!
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Στις 27 και 28 Μαΐου 2017 πήγαμε εκδρομή στη 
Λευκάδα. Εν τέλει γεμίσαμε ένα λεωφορείο.  

Υπολογίζαμε περισσότερα άτομα και 2 λεωφορεία, 
αλλά έγιναν πολλές ματαιώσεις αδικαιολόγητες και 
δικαιολογημένες (βλέπετε συνέβησαν και 2 θάνα-
τοι). Όμως εμείς απτόητοι ξεκινήσαμε μολονότι 
είχαμε και άλλον οιωνό εναντίον· τον καιρό. Είχα-
νε φαγωθεί τα κανάλια και τα internet ότι θα κάνει 
κακοκαιρία, όμως ο Άη Νικόλας μας, μας βοήθησε 
είχαμε καλοκαιρία στη Λευκάδα (μόνο λίγο ψιχάλι-
σμα το Σάββατο το βράδυ, το οποίο δεν μας ενό-
χλησε καν). Οι νέες εθνικές οδοί έκαναν το ταξίδι 
ευχάριστο και ξεκούραστο. Στην Αμφιλοχία φάγα-

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ
με ευχάριστα το Σάββατο το μεσημέρι. Λίγο αργό-
τερα, στην ορεινή Καρυά, απολαύσαμε τον καφέ 
μας κάτω από αιωνόβια πλατάνια, αφού μάθαμε 
πρώτα …να κεντάμε με Καρσάνικη βελονιά. Το ξε-
νοδοχείο πολύ καλό, δίπλα στο κύμα. (Porto Lygia). 
Η βόλτα στην πόλη το απόγευμα και το βράδυ, ικα-
νοποίησε όλα τα ενδιαφέροντά μας, εκκλησιαστι-
κά, αρχιτεκτονικά, ιστορικά, αρχαιολογικά, αντισει-
σμικά και τέλος γαστριμαργικά. Τη δεύτερη μέρα 
πρώτα ανάψαμε κερί (από θεού άρξασθαι) στο 
μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης, όπου 
το μισό θεοσεβούμενο πλήρωμα του λεωφορείου 
κόντεψαν ν’ αφιερωθούν στο μοναστήρι. Είδαμε 

και πάθαμε να τους μαζέψουμε στο …αμαρτωλό 
μας λεωφορείο. Στον γραφικό Άγιο Νικήτα, …κλεί-
σαμε θέση για τις διακοπές μας (αστειάκι είναι) και 
στη Βασιλική ήπιαμε καφέ πλάι στο κύμα. Λίγο αρ-
γότερα, στο Νυδρί, νιώσαμε Ωνάσηδες κάνοντας 
κρουαζιέρα γύρω από το νησί του Σκορπιού· πολύ 
ωραία κρουαζιέρα. Τέλος αφού γευματίσαμε σε 
ένα ομολογουμένως κακό εστιατόριο επιστρέψα-
με οι μισοί Ναύπακτο- Τερψιθέα και οι υπόλοιποι 
στην Αθήνα. Σε γενικές γραμμές περάσαμε υπέρο-
χα. Και τού χρόνου! νάμαστε καλά πρώτα. 



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ8 ¨φωνές και ψίθυροι¨

Σχετικά νέα οικογένεια του 
χωριού είναι η οικογένεια 

Ασημακόπουλου ή Ασημάκη. 
Αυτή είναι παρακλάδι του σο-
γιού των Λυγεραίων από τη Λι-
μνίστα. Ας δούμε τα πράγματα 
από την αρχή. Αρχές του 19ου 
αιώνα βρίσκουμε στη Λιμνίστα 
5 τουλάχιστον Λυγεραίους, οι 
οποίοι μάλλον είναι αδελφοί 
παιδιά του Γιάννη Λυγερού. Ένα 
αδελφό τον λένε Γιώτη (από το 
Παναγιώτης). Τα παιδιά του Γιώ-
τη (θέλοντας και μη) πήραν το 
επώνυμο Γιωτόπουλος. Ένα παι-
δί Γιωτόπουλου λεγόταν Αση-
μάκης. Τα παιδιά του Ασημάκη, 
καλά το καταλάβατε, πήραν 
το επώνυμο Ασημακόπουλος. 
Ο Κων/νος Ασημακόπουλος 
(1859-1937) πήρε πρώτη γυναί-
κα τη Μαρία μάλλον στη Λιμνί-
στα. Με τη Μαρία απόκτησε το 
Γιώργο (1893-1940). Πεθαίνο-
ντας νωρίς η Μαρία, ο Κων/νος 
παντρεύτηκε στην Τερψιθέα την 
Τασούλα Κ. Κοντοβουνήσιου, 
κόρη της Λάμπρως Κ. Πρέντζα 
ή Κοντοβουνήσιου (γένους Κων. 
Ν. Αυλογήτου (1809-…)). Ο Κ. 
Κοντοβουνήσιος ή Πρέντζας 
δεν γνωρίζω από πού ήλθε 
(ίσως από το άγνωστο Κοντο-
βούνι), παντρεύτηκε το 1855 
τη Λάμπρω Αυλόγητου και πριν 
αποβιώσει το 1863-1867 έκανε 
2 παιδιά την Τασούλα και τον 
Κων/νο (μάλλον βαπτίστηκε 
μετά το θάνατο του πατέρα και 
πήρε τ’ όνομά του) Την Τασούλα 
που ανέθρεψε η Λάμπρω με την 
πατρική υποστήριξη του Κ. Αυ-
λόγητου, την πάντρεψε με τον 
Κώστα Γιωτόπουλο ή Ασημακό-
πουλο (στον β΄γάμο του). Με την 
Τασούλα απόκτησε ο Κώστας, 
τα μηλαδέλφια του Γιώργου, 
Ζωή και Νίκο Ασημάκη  (διαφέ-
ρουν λίγο στο επώνυμο). Από 
τον Ασημακόπουλο Τερψιθέας 
ο Κων/νος (1931-) χρημάτισε και 
Πρόεδρος (1990-1994). Τώρα 
για τους Λυγεραίους μπορείτε 
να βρείτε πάμπολλες πληροφο-
ρίες στο βιβλίο του Τάσου Μη-
λιώνη «Λιμνίτσα Ναυπακτίας», 
Τορόντο 2008 (εκεί απ’ όπου τις 
άντλησα και εγώ). Ευχαριστώ 
για τις πληροφορίες τον Κων/νο 
Γ. Ασημακόπουλο.  

TO  Σ Ο Ϊ  Μ Α Σ  ( Λ ΄ Μ Ε Ρ Ο Σ )
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΛΥΓΕΡΟΥ-ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Γράφει ο Σπύρος Σκαλτσάς

Στα Ασημακέικα, Κων. Ασημακόπουλος,  
Δέσποινα Ασημάκη-Βρύζα και Ηλίας ΒρύζαςΓεώργιος Κ. Ασημακόπουλος (1893-1940) Ζωή Κ. Ασημάκη (1905-1990) Νικόλαος Κ. Ασημάκης (1907-1992)
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The ninth page is translated and edited 
by Georgia N. Kollias - Daskalakis, M.P.A.

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

THE PRESENT AND FUTURE OF OUR VILLAGE

By recollecting our history and pondering the future of 
the village, my thoughts focused on the very problems of 
our country. I shuddered, my heart pounded, I felt panic! 
I began to slowly sink into depression. In vain I looked 
for salvation, a tree branch rooted to the side of my cliff, 
to be able to hold on to as I passed it falling.  Suddenly 
something flashed in my mind. A diode was found, I es-
caped from the abyss of despair. I thought that if we were 
standing up as units or as small groups, then we could, 
like a country with healthy units, get out of the quay, tun-
nel or whatever other boring medium you might imagine. 
Then my opponent, jealousy, intervened in a despicable 
tone and told me: “Now we are enlightened, that is self-
evident!” 

Unfortunately, my dear, nowadays we have lost the 
self-evident, we apply all the absurd and in general, as the 
Greek saying goes, we have “lost the bushel!” 

So let’s see life in our village. There are few families 
left with rudimentary rural occupation. Fortunately there 
are some basic infrastructures (light, water, telephone), 
churches with newspapers, a medical office with a physi-
cian, roads (with many problems), somewhat acceptable 
transport, two cafes and a hotel in operation. We can add 
to it the Folklore Museum that works. Unfortunately, we 
do not have a Primary School (I heard that the last one 
closed in Stranoma) or a Post Office (I think the closest 
also closed in Ano Chora). There is no work or profession 
anymore in the village, except for two shepherds, the 
chanter and the candlelighter.  I’m sorry, I forgot, there 
is also the profession of lawnmower (we have been suf-
focated by the overgrowth, the gourds, the wild and the 
nettles). But despite this, many retirees live in the village, 
enjoying all the goods in a peaceful society of people. Be-
sides, they make their homes and the village a little more 
prone to welcome their siblings, children and grandchil-
dren in the summer or at their festivals. Of course, all tour-
ists or passers-by are housed in the village. All this sounds 
lovely and beautiful, but the residents and especially our 
President (hello hero Stavros) struggle night and day so 
that everything works perfectly. A day ago, a visitor to our 
province offered his impressions and said to me: “Terp-
sithea is the most beautiful and clean village.” Oh! Nice 
to hear, but tomorrow what’s going on? Over the years, 
the village is shrinking (this year, the sickle of our grace 
has been blooming), the streets are in need of repair. Re-
juvenation is not on the horizon. Only young people can 
save it; ours and foreign ones maybe. Save Terpsithea, for 
whom? Of course, for the benefit of all; the few old resi-
dents and new settlers. I know some will say that it is a 
dream of a summer night, or that it has been attempted in 
the past to leave the world at its roots (with lies but non-
existent supplies). With unemployment in the cities and 
perhaps with State help (which does not even know ... we 
fall), some young people could work in the village. Maybe 
this is done by itself or maybe we can speed it up. I have 
not processed the details yet. Slowly I will let you know! 
Terpsithea is promoted to live and live! (Paraphrasing the 
verdict of Ch. Trikoupis for Greece)

TERPSITHEAN FOLK MUSIC

In our village, as well as in 
all the villages of Roumeli 
- and all over the country - 
especially in the mountain 
areas, the locals wrote and 
sang for fun domestic folk 
songs.

Creators of our domes-
tic folk songs were the 

people themselves. Various situations and circumstances 
were the inspiration of their creations.  Most of them had 
poetic value. Without having to spend a great deal of time 
researching, it easy to see that the people, even illiterate, 
were making up songs and singing at whim. Several ex-
perts and scholars have dealt with the collection of folk 
songs. Well known in the 19th and 20th centuries, are the 
researches:  Nikolaos Politis, who is considered to be the 

father of our folklore, as well as the French C. FAURIEL, the 
German W. MÜLLER and others. Municipal songs cover so 
many areas of people’s social life, which cannot be thor-
oughly mentioned in their entirety. Here, of course, we are 
mostly interested in the folk songs enjoyed by the inhab-
itants of our village. For history, however, let us mention 
some of the many sections of folk songs.

There are the frontier songs (eg Dighenis), the his-
t o r i c a l  o n e s 
(eg «They took 
the city ... they 
took the Aya-
Sophia»), the 
th ieves,  l ike 
« th ree  b i rds 
sitting on the 
back, the lair ...» 
or «Androutsu 
the mother ...» 
O r  « D e s p o » , 
that is, our well-
known «Aho, 
heavy we hear ...» and so many others, like «dancing the 
kleptopoula ...».

Here are the erotic, joys and sorrows of love. Then, in 
times when love was forbidden, everything had to be 
done secretly so they sang in code:  «a maiden blew ...», «a 
maiden drank ...».  Then there were the wedding songs for 
the bride and groom. Do not forget the love poems of Ai-
Gianni of Riga with Klidona. They will, of course, remem-
ber the oldest, even in the years of the Second World War 
and the Civil War, when most of the young people in the 
village were missing. Those left had much fun with mak-
ing fun of the foreign soldiers in our village to lighten the 
mood and desperation.  Songs  offered an optimistic mes-
sage and recited verses for good luck.

There were also many songs about Xenitia (those that 
left for lands abroad): «my migrating bird ...», «the living 
separation ...», «abroad in foreign countries ...».

There are also religious songs, such as carols. Still, 
there are songs about murders, laments for the dead, es-
pecially when they are young.

Of course, the philosophy of the people also created 
songs that can be integrated into social teaching with 
genuine history retold. For this is the land where we go, 
we all go in ... «or» to be young, two times, old age ... «

We should not forget the lullabies and the rituals sang 
by the mothers and grandmothers when the baby was in 
the sarmanica or the padded crib, tied with gutt strings to 
two opposite trees.

In our village, summer was for people to enjoy sing-
ing and dancing. At the panigyri, especially the 15th of 
August for the Virgin Mary, there were three and four 
circles of dancers. The instruments, clarinet and violins, 
were playing in the middle of the square and villagers and 
guests threw money at the musicians. The dances were 
usually syrtos, calamatiano and tsamiikos.

The singing and dancing 
were everywhere. The shep-
herds with the flute, the birds 
singing, the flowers of Spring 
and the summer were a real 
hymn to the Creator. During ir-
rigation work which often hap-
pened at night, the song was 
the companion to difficult work. 
But in other agricultural work as 
well, it was necessary to sing, because it was comforted 

villagers during their toils. In sowing, in carvings, at har-
vest, on the threshing floor, while peeling, the songs were 
echoed everywhere. At the celebrations, in the houses, 
everyone was singing: demotic folk songs were the songs 
of the table. Few then had a gramophone, the one with 
the funnel, which now can be seen, with the correspond-
ing plates, only in the museums.

The village was lively. The songs were on everyone’s 
lips. They did not need Conservatories, nor did their notes 
have any interest on paper. They instinctively knew that 
they are singing correctly. They did not hesitate, wher-
ever they were, to sing ... «an artichoke with thorns» and 
so many beautiful ones. Where did they learn to dance? 
From the branches of the trees and from the willows, 
which also had their own relevant song. Our village had 
its musicians, like Mourtos, Mahas ...

At school, teachers taught children dancing and sing-
ing, and when there were national holidays, the school-
children danced and sang.  Something that is impressive 
is that only men’s namedays were celebrated, not wom-
en’s, with sweets, dances and songs. It was, of course, the 
time when a man was asked how many children he had, 
he said «two children and three girls ...».

Since technology has entered our lives tied to the con-
sumer society, we lost our fun and smile together with the 
tradition of demotic folk music; this joy in our lives was 
also lost. Of course, the economic crisis also contributed 
to this, because now everyone is thinking, due to expens-
es, not to go to the village, even as a tourist or a pilgrim to 
the tombs of his ancestors.

When we compare yesterday with today’s village, we 
are melancholy, as when comparing yesterday with to-
day’s country.

Congratulations to the Association, because, despite 
the difficulties of everyday life, it manages to remind us 
of our roots and helps us to keep in touch with our village.

By Vassiliki Salourou-Trova

THE SIMPLICITy OF SPIRITUAL LIFE

Some have tried and are trying to transform the spiritual 
life that we all have to live into something impossible, 
difficult and unprofitable.  I thought it would be good 
to present in this column of our newspaper the enlight-
ened words of our nephous Saint Porphyrius about the 
simple, gentle and without violence spiritual life. If we 
want to learn even more about the joy of spiritual life, we 
can search online or obtain the book «Life and Words of 
the Painter of the Kafkawiki», Chania 2004. In this article I 
present only a few but very beneficial instructions.

Do not choose negative ways to correct yourself. You 
do not even need the devil to fear hell nor anything. Neg-
ative ways stir  reactions. I also have a little experience in 
them. The purpose is not to stand or fall, to tighten, but 
to improve. The purpose is to live, study, pray, advance 
in love, in the love of Christ, in the love of the Church. It 
is the holy and the beautiful that delights and frees the 
soul from all evil, in its effort to unite with Christ. To love 
Christ, to long for Christ, to live in Christ, like the Apostle 
Paul. This is your goal. Other attempts should be personal, 
secret, hidden. What should prevail is love for Christ. This 
is the mind, the thought, the imagination, the heart, and 
the will. Your effort should be even more intense, in meet-
ing Christ, uniting with Him, and embracing Him. “

By Father Nektarios
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Ραπτομηχανή Singer.

ΟΙ ΜΟΔΙΣΤΡΟΥΛΕΣ
Θά ’θελα σήμερα να τιμήσω τις ανώνυμες «μοδιστρού-

λες» της Τερψιθέας αλλά και αλλαχού, όποιες και να είναι. 
Κάποια μέρα ίσως να είναι καλό να καταγραφούν όλες οι 
παλιές μοδίστρες στο χωριό (μαζί με τις μαμές, το άλλο 
κατ εξοχήν παραδοσιακό γυναίκειο επάγγελμα) και να συ-
μπεριληφθούν στο κατάλογο με τους καταστηματάρχες 
και άλλους επαγγελματίες μας.  Ανάμεσα σ’ αυτές τις μο-
διστρούλες ήταν και η μητέρα μου Βασιλική Κράρα στην 
οποία αφιερώνω αυτό το άρθρο.

Η μοδίστρα  ήταν το πιο σημαντικό ίσως γυναικείο 
επάγγελμα τον περασμένο αιώνα. Στα 1900 τα καθημερι-
νά ρούχα που φορούσαν οι άνθρωποι ήταν κατά κανόνα 
υφαντά φτιαγμένα στον αργαλειό η πλεχτά φτιαγμένα στο 
χέρι. Σιγά- σιγά όμως αντικαταστάθηκαν από υφάσματα.  
Στις  δυο  δεκαετίες του 1930  και του 1940, η ραπτική ήταν 
στις μεγάλες δόξες της. Έτσι τα κοριτσόπουλα άφησαν τον 
αργαλειό που είχαν οι γιαγιάδες και οι μανάδες τους και 
μπήκαν στο ράψιμο. Πήγαν μαθητευόμενες μοδιστρούλες 
κοντά σε φτασμένες μοδίστρες να μάθουν τη τέχνη. Μετά 
από χρόνια μάθησης πολλές έκαναν το δικό τους μοδι-
στράδικο.  Βεβαία εκείνο τον καιρό δεν τους απασχολούσε 
τόσο η μόδα στα ρούχα όσο σήμερα.  Τα ρούχα μπάλωμα 
στο μπάλωμα τα κρατούσαν  ώσπου έλιωναν. Θυμάμαι το 
παππού μου με το ντρίλι παντελόνι με τα μπαλώματα της 
γιαγιάς.  

 Όλα όμως άλλαξαν μετά τον πόλεμο και  οι κοπέλες 
του χωριού, η μια μετά την άλλη, φόρεσαν στενά και πιο 
κοντά φορέματα κατέβασαν το ντεκολτέ, πέταξαν το μπού-
στο που πλάκωνε το στήθος και φόρεσαν σουτιέν. Πέτα-
ξαν το μαντήλι απ’ το κεφάλι, κι έφκιασαν κότσο, ρολό, 
μπούκλες, περμανάντ, φόρεσαν παπούτσι ψηλοτάκουνο, 
κρέμασαν την τσάντα, και έβαλαν «φκιασίδι». Σαν συνέπεια 
ήταν να μπει  δυναμικά στο προσκήνιο το παραδοσιακό 
πλέον επάγγελμα, της μοδίστρας.

Η μητέρα μου έκανε τα πρώτα της βήματα στο χώρο 
της ραπτικής αμέσως μετά το δημοτικό. Επάγγελμα μοδί-
στρα από τα 16! Αφού την εποχή εκείνη η τέχνη δεν μα-
θαινόταν όπως σήμερα σε σχολές αλλά πήγαιναν μαθητευ-
όμενες και έμαθαν τα μυστικά της τέχνης  δίπλα σε «επαγ-
γελματίες» έτσι και η μητέρα μου πήγε σε κάποια μοδίστρα 
στη Ναύπακτο –δεν θυμάμαι το όνομά της – να μάθει τη 
τέχνη! Θυμάμαι και μια σχετική παροιμία «άλλο ο κάλφας 
και άλλο το καλφούδι» που φυσικά ξεχωρίζει τη δουλειά 
του μαθητευομένου απ’ τή δουλειά του δάσκαλου. 

Η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού μεροκάματου σε 
καθημερινή βάση κάθε άλλο παρά σίγουρο πράγμα ήταν 
για μια μοδίστρα. Πολλές μοδίστρες δουλεύανε για ένα 
κομμάτι ψωμί. Αλλά τι να κάνει μια κοπέλα στο χωριό που 
κάθεται  στο σπίτι και περιμένει το γαμπρό; Η μοδιστρική 
ήταν μια ασχολία και θα χρησίμευε στο μέλλον που όταν 
η κοπέλα θα γινόταν σύζυγος και μητέρα θα φρόντιζε τις 
πρώτες ανάγκες με ένα κόντεμα, μια κουμπότρυπα, τα ρού-
χα των παϊδιών  κλπ. Ότι χρήματα και να έβγαζε μια νέα 
κοπέλα καλό  ήταν. Η  επιτυχία της ήταν να μάθει μια τέχνη 
και να έχει ένα επάγγελμα. 

Η ποιότητα της δου-
λειάς της και να είναι σε 
θέση να ράβει από την 
αρχή κατά παραγγελία 
φορέματα όχι να μετα-
ποιεί μόνο, χαρακτήριζαν 
τη καλή στη δουλειά της 
μοδίστρα. Τότε ράβανε 
όχι μόνο φορέματα και 
φούστες αλλά και  εσώ-
ρουχα, πουκάμισα, σώ-
βρακα αντρών, βρακοζω-
νών για τις ηλικιωμένες,  
και νυφικά. Στη κατοχή 
ακόμα και από σεντόνια έκαναν φορέματα που τα έβαφαν 
ανάλογα. Επίσης έκαναν πολλές μεταποιήσεις, και γυρίσμα-
τα. Γύριζαν τότε  το μέσα έξω αν είχε τριφτεί και ξεθωριά-
σει. Το πρώτο μου κουστούμι στα δέκα πέντε μου χρόνια 
ήταν γυρισμένο κουστούμι του πατέρα μου ραμμένο σε 
ράφτη στα μέτρα μου! Το θυμάμαι ακόμα.. 

Όλες οι καλές μοδίστρες, δίδαξαν την τέχνη τους σε 
πάρα πολλές κοπελίτσες. Άλλες σταδιοδρόμησαν, άλλες όχι. 
Μερικές παράλληλα με το ράψιμο, εξασκούσαν και το επάγ-
γελμα της κεντήστρας.  Κεντούσαν τις προίκες των κορι-
τσιών. Μερόνυχτα πάνω στη μηχανή με τη μια μικρή λαμπί-
τσα να δουλεύουν και το βράδυ να ικανοποιήσουν και την 
πιο απαιτητική πελάτισσα. Σκυμμένη πάνω από μία ραπτο-
μηχανή, η μοδιστρούλα «στραβωνόταν»  η «της βγήκαν τα 
μάτια στο ράψιμο» όπως έλεγαν τότε. Ίσως χρειάζεται εδώ 
να αναφέρω επίσης και τη «μανταρίστρα» που μαντάριζε τις 
γυναικείες κάλτσες και τα καλτσόν που τότε ήταν ακριβά και 
έπαιρναν επισκευή όταν «έφευγε ο πόντος»

Η δουλειά ήταν  αρκετά επίπονη. Στο ράψιμο κουρά-
ζεται πάρα πολύ ο νους γιατί  η μοδίστρα πρέπει να είναι 
αφοσιωμένη να μην κάνει λάθος. Ένας  πόντος λάθος, και 
πάει η εφαρμογή περίπατο. Για το στρώσιμο του υφάσμα-
τος στο σώμα –και η κάθε μια γυναίκα έχει διαφορετικό 
σώμα- χρειάζεται τέχνη. Ξεχάστε τα ετοιματζίδικα που 
φορούν οι πολλές σήμερα που είναι στο περίπου. Τότε οι 
γυναίκες ήταν πολύ πιο κομψές απ’ ότι σήμερα! Το βλέπετε 
άλλωστε στις  παλιές κινηματογραφικές ταινίες με κάτι συ-
νολάκια που δεν τα βρίσκεις σήμερα στο έτοιμο. 

Έπρεπε να κάνεις καλά, τη δουλειά σου, να διατηρείς τις 
τιμές χαμηλά  για να  αντέξεις το μεγάλο ανταγωνισμό με 
τόσες πολλές μοδίστρες. Πολλές φορές μια  φωτογραφία 
σε ένα περιοδικό ήταν η αρχή για να ραφτεί ένα  φόρεμα. 
Η καλή μοδίστρα Θα έρεπε να δει τη φωτογραφία   και 
να φαντάζεσαι ότι φορά η πελάτισσα το ρούχο για να το 
ράψει σωστά.  Σωστά για τους αυστηρούς μπαρμπάδες της 
εποχής σήμαινε κάτι άλλο. Άκουσα ότι πολλές φορές οι  
πατεράδες έρχονταν στην πρόβα για να κανονίσουν  το 
μάκρος και το ντεκολτέ στα φορέματα των κοριτσιών!

Απ’ το 1950 κι έπειτα το επάγγελμα της ραπτικής γυναι-
κείων (και αντρικών) ρούχων άρχισε  να περνάει στην πα-
ρακμή. Δημιουργήθηκαν και σ’ αυτό το κλάδο βιομηχανίες 

ετοίμων ενδυμάτων που κατέκλισαν την αγορά, με λογής-
λογής ενδύματα. Μερικές μοδίστρες παντρεύτηκαν κι έφυ-
γαν απ’ τό χωριό (όπως η μητέρα μου). Άλλες αδρανοποι-
ήθηκαν, λόγω πρόσθετων οικογενειακών βαρών (παιδιών), 
άλλες δεν είχαν πια δουλειές.  

Έτσι οι νέες κοπέλλες δεν ήθελαν πια να ακολουθήσουν 
το συγκεκριμένο επάγγελμα. Το επάγγελμα της μοδίστρας 
το διαδέχτηκε το επάγγελμα της κομμώτριας  (και αυτό σή-
μερα είναι σε παρακμή αφού τα κομμωτήρια έγιναν στού-
ντιο για τη περιποίηση νυχιών!) Οι νέες κοπέλες προτίμη-
σαν να  σπουδάσουν σε άλλο αντικείμενο, και να φύγουν 
από τον τόπο τους. Σήμερα  υπάρχουν γυναίκες που δεν 
ξέρουν να ράψουν ένα κουμπί, και δεν ξέρουν να κρατούν  
βελόνα. Σίγουρα η τέχνη του ραψίματος είναι τέχνη του πα-
ρελθόντος  για τις πολλές γυναίκες.

Έχουν ξεχαστεί σχεδόν πια  οι λέξεις μοδίστρα, και κε-
ντήστρα. Όμως η ραγδαία συρρίκνωση των εισοδημάτων, 
που προέκυψε στην Ελλάδα στα επτά χρόνια της οικονομι-
κής κρίσης, κατέστησε απαγορευτική τη συχνή αγορά και-
νούργιων ενδυμάτων, τουλάχιστον για την πλειοψηφία των 
πολιτών. Οι επιδιορθώσεις των φθαρμένων ρούχων, αλλά 
και το ράψιμο 
με ραπτομη-
χανή  κέρδισε 
έδαφος στις 
προτ ιμήσε ι ς 
των πληγέντων 
από την οικο-
νομική καχεξία 
πολιτών. Έτσι η 
μοδίστρα κά-
νει την εμφά-
νιση της και πάλι  
δειλά -δειλά. Πολλή δουλειά δεν υπάρχει, αλλά παρατηρεί-
ται ένας συνωστισμός στο χώρο των επιδιορθώσεων

Τελειώνω με μια παράθεση από παλιά τραγούδια γραμ-
μένα για τις Μοδιστρούλες  που φανερώνουν τη  περιφανή 
θέση που είχαν στη τότε κοινωνία. Το πρώτο του Παπαϊω-
άννου θυμάμαι να το τραγουδάει ο πατέρας μου στη «μοδι-
στρούλα»  τη μάννα μου. Δεν ζει πια να της το τραγουδήσει 
για αυτό επιτρέψτε μου να της το αφιερώσω.

Η Μοδιστρούλα (Γ. Παπαϊωάννου πρώτη εκτέλεση)
https://www.youtube.com/watch?v=6B_GQ9ENWQ
Μοδιστρούλα μου (Μοσχολιού) https://www.youtube.

com/watch?v=p1LzAp7E85Y
Μοδιστρούλα  (Στ Διονυσίου)  https://www.youtube.

com/watch?v=qu8gbjIWCzw
Η μοδίστρα (Βλαχόπουλου) https://www.youtube.com/

watch?v=iHY196eFDcE
Η μοδιστρούλα (Μπιθικώτσης) https://www.youtube.

com/watch?v=RO-NEjNUV3E
Εις την επόμενη έκδοση τα σπουδαία

Γιώργος Γκέκας
Απόψεις και σχόλια ευπρόσδεκτα στο e-mail:  

greek4all2017@gmail.com

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

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

ΦΩΤΟ  

ΚΟΥΙΖΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟ-ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: 
Διαβάσαμε λάθος προφίλ, αντί του  Ιωάννης Χα-
ραλαμπόπουλο, βάλε τον γείτονα Αθανάσιο Θα-
νασέλο (δεξιά στη φωτογραφία).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: Από αριστερά προς τα δεξιά 
είναι η Ευγενία Κ. Κοζώ-
νη (αργότερα σύζυγος 
Κουμάκη), ο αδελφός της 
Ιωάννης Κ. Κοζώνης (με-
τέπειτα στρατηγός) και η 
εξαδέλφη τους Πολυκαρ-
πία Κ. Παπαδοπούλου 
(κατόπιν σύζυγος Κόλ-
λια). Αν κρίνουμε από την 
ηλικία των εικονιζομένων, 
χρονολογούμε 1945-
1950 και είναι μπροστά 
από τις Καρυάτιδες στην 
Ακρόπολη. Ευχαριστούμε 
την κα Σίσυ Κοζώνη για 
τις πληροφορίες.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ( Ο.ΣΥ.Ν. )

                     Αθήνα,  20 / 4/ 2017 
                                                        
ΔΙΕΥΘ :   Πατησίων  5  - 4ος όρ.
MAIL :      info@nafpaktiaki.gr 
ΠΛΗΡ :     Τσώτας Ιωάννης 
                 (κιν. 6972500806) 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Συνάντηση συνεργασίας ζήτησε και πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του 
Κεντρικού Συμβουλίου  της Ο.ΣΥ.Ν. με τον κ. Δήμαρχο Ναυπακτίας, την Πέμπτη 
13 Απριλίου.  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του κ. Δημάρχου 
και σε αυτήν από πλευράς Ομοσπονδίας  έλαβαν μέρος ο Πρόεδρος κ. Ι. 
Τσώτας , ο Αντιπρόεδρος κ. Α. Καλαβρουζιώτης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Απανταχού Ποκιστιάνων κ. Ν. Μαυρέλης.
   Πρόσφατα είχε σταλεί στον κ. Δήμαρχο υπόμνημα της Ο.ΣΥ.Ν. στο οποίο 
τονιζόταν η αναγκαιότητα αντιμετώπισης των εξής θεμάτων :

•	 Παιδικές χαρές  (αντικατάσταση των οργάνων που αφαιρέθηκαν από 
το Δήμο το 2015)

•	 Δημιουργία υποδομών για ανάπτυξη του αγροτουρισμού.
•	 Μελέτη και προγραμματισμός παρεμβάσεων στον ευρύτερο χώρο της 

Ευηνολίμνης.
•	 Βελτίωση του οδικού δικτύου και αντισταθμιστικά από την Ε.ΥΔ.Α.Π.
•	 Μέτρα για τη στήριξη του Τ.Ε.Ι.

   Τελευταία  στάλθηκε, επίσης, στον κ. Δήμαρχο ψήφισμα της Γ.Σ. των Συλλόγων 
– Μελών της Ο.ΣΥ.Ν. με έκφραση έντονης ανησυχίας  για την καθυστέρηση 
αποκατάστασης των προβλημάτων που δημιούργησαν οι κατολισθήσεις τον 
Φεβρουάριο του 2015 στα χωριά Κλεπά, Αράχωβα και Περίστα. 
   Στη συνάντηση που προαναφέρθηκε έγινε επίσης εκτεταμένη αναφορά και 
συζήτηση  στα  θέματα:

•	 Παιδικές χαρές.
•	 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας – δασοπροστασίας  (συντήρηση οδών 

πρόσβασης – παράνομη  και  καταχρηστική ξύλευση) .
•	 Αντιμετώπιση οξυμένου προβλήματος κυκλοφορίας ανεπιτήρητων 

βοοειδών μέσα στα περισσότερα χωριά.
•	 Συνολική αντιμετώπιση του προβληματικού οδικού δικτύου σε όσα 

χωριά  στερούνται ακόμα κατάλληλου δρόμου σύνδεσης με το 
επαρχιακό οδικό δίκτυο.

•	 Διασφάλιση υγιεινού πόσιμου νερού με συστηματικό καθαρισμό και 
χλωρίωση δεξαμενών ύδρευσης.

   Στη συζήτηση διαπιστώθηκε σύμπτωση απόψεων για την  αναγκαιότητα  
αντιμετώπισης όλων των παραπάνω θεμάτων, ασφαλώς μέσα στα πλαίσια των 
οργανωτικών και τεχνικών δυνατοτήτων του Δήμου σε συνδυασμό  με τις 
δυνατότητες που παρέχουν οι  τωρινές  οικονομικές αντοχές  του. 

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ( Ο.ΣΥ.Ν. )

 Αθήνα,    22/6/2017
 Αρ. πρωτ.  17          

                     

ΔΙΕΥΘ :   Πατησίων  5  - 4ος όρ.                        

MAIL :     info@nafpaktiaki.gr

ΠΛΗΡ :    Τσώτας Ιωάννης 

tsotas51@gmail.com

(κιν. 6972500806) 

Προς:  1.  Διαπαραταξιακή Επιτροπή   Δήμου Ναυπακτίας

2.  ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

3.  Πολιτιστικοί Σύλλογοι Ναυπακτίας

4.  Μ.Μ.Ε.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Κεντρικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.) 

με ομόφωνη απόφασή του κατά τη συνεδρίαση της 21ης Ιουνίου 2017 χαιρετίζει 

την ομόφωνη απόφαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας 

για τη διεκδίκηση δέσμης μέτρων που αφορούν την τιμολογιακή πολιτική της 

ΓΕΦΥΡΑ  Α.Ε., 

Η Ο.ΣΥ.Ν. δηλώνει συμπαραστάτης και αρωγός στην προσπάθεια να 

ικανοποιηθούν όλα τα δίκαια αιτήματα που τέθηκαν από τη διαπαραταξιακή 

επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας. Πρόκειται για αιτήματα που εξυπηρετούν 

το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου σε μια πολύ δύσκολη οικονομικά 

συγκυρία καθώς προσβλέπουν στην τόνωση της επικοινωνίας των κοινωνιών 

που «ενώνει» η Γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης αλλά απομακρύνει η υψηλή για 

την εποχή και τα δεδομένα τιμολογιακή πολιτική.

Ευελπιστούμε ότι η εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. θα ικανοποιήσει όλα τα δίκαια 

αιτήματα καθώς αποτελούν μέρος του πυλώνα της κοινωνικής αλληλεγγύης, 

που ως εταιρεία επικαλείται ότι υπηρετεί.

Ο Πρόεδρος          Η Γραμματέας        Τα Μέλη

 
Ακριβές απόσπασμα  πρακτικού αυθημερόν

Ο Πρόεδρος

Τσώτας Ιωάννης

 ΙΟΥΝΙΟΣ Η΄ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ12 ¨φωνές και ψίθυροι¨

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

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
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Τι γίνεται πάλι; μετακόμιση; Ποιος θα μαρτυρήσει τι φτιάν’ ετούτοι, που 
και πότε;
Ευτυχώς που έχει χρώμα η φωτογραφία, γιατί αλλιώς θα σκιάζεσταν.     

ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖ

ΠΑΕΙ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ…
Η απαραίτητη εισαγωγή: Ο Δαιμόνιος είναι και πάλι ελεύθερος. Θα σας 

ζαλίσει, θέτε δε θέτε. Στην απουσία μου όμως δεν μπόρεσα να βρω θέμα. 
Πήρα μετά σβάρνα όλα τα διαβολοπρακτορεία, τίποτα! δεν κυκλοφορεί 
ούτε ένα τόσο δα (με το συμπάθιο) ευτράπελο. Τι γκαντεμιά είναι αυτή 
που με δέρνει. Με την κρίση χάθηκε το χαμόγελο. Τι να γράψεις; για τη 
δυστυχία. Το μόνο θέμα που προσφέρεται είναι τα πολιτικά μας δρώμενα. 
Όμως και αυτά εν τέλει δεν βγάζουν γέλιο, βγάζουν πολύ κλάμα διότι από 
τα καμώματα των πολιτικών φάγαμε στη μούρη την εξαθλίωση. Α! τώρα τό 
’πιασα! Θα σας πάω λίγο πίσω να δείτε πως έφθασαν τα πολιτικά μας στ’ 
αυτιά της καλής μας Θειασπύραινας (μία λέξη περικαλώ!).   

Βρισκόμαστε στο ’60, ή  ’60 και κάτι. Είχαμε το πλέον σύνηθες σκηνικό 
για την εποχή, εκλογές. Η προεκλογική εκστρατεία ήταν μεγάλη και έντονη. 
Έτσι έφθασε ο απόηχός της και στο χωριό. Κάποιοι νέοι της προόδου, της 
60s (sixties) εποχής ήλθαν με το λεωφορείο κάπου στη Ντεμεσιά, μέχρι 
εκεί έφθανε τότε ο αυτοκινητόδρομος. Τα παιδιά κατέβηκαν και θα συνέ-
χιζαν μέχρι Ελατού με τα πόδια (πήγαιναν για να ψηφίσουν). Στη διαδρομή 
όμως κάνανε και προεκλογική εκστρατεία. Καθώς έστριψαν λοιπόν αμέσως 
μετά την αγορά, βρίσκουν την καλή μας Θειασπύραινα. Η καλωσυνάτη για-
γιούλα, ως συνήθως σκάλιζε στο χωραφάκι της. Μόλις την είδαν οι μαντρά-
χαλοι συνεννοούνται ασκαρδαμυκτί να κάνουν πλάκα στη γιαγιά. Τι πλάκα 
όμως; Τότε λοιπόν λένε θα της πούμε για τον Παπανδρέου. Σημειώνω ο Γ. 
Παπανδρέου με την Ένωση Κέντρου εκλαμβανόταν από τους συντηρητι-
κούς κατά βάσιν ανθρώπους της υπαίθρου, ως ένα προοδευτικό αριστερί-
ζον κόμμα. Ήταν σα να λέμε το κόκκινο πανί για τα χωριά μας. Έτσι λοιπόν, 
οι λεβέντες μας θεωρώντας ότι θα σκιάξουν τη γιαγιά, γυρίζουν και της 
λένε με μία φωνή: «Παπανδρέου θειά!» Πω! Πω! Τι τα θες, η Θειασπύραινα 
όχι απλά σκιάχτηκε, λαβάτωσε θά ’λεγα. Παρατάει το τσαπί και άρχισε να 
τρέχει με χίλια. Στο φευγιό της κακοπαθιόταν κι έλεγε. -Πω-πω! Τι μας ηύρε 
Παναΐα μ’. Ούτε κατάλαβε για πότε ανέβηκε τα σκαλιά διήνυσε το στρατώνι 
και βρέθηκε στην αυλή της συνυφάδας της, της Αντρέινας. Μόλις την είδε 
άρχισε να ωρύεται μελωδικά, σαν να μοιρολογούσε. -Πω-πω! τι μας ηύρε 
Αντρέινα, τ’ είν’ το κακό ετούτο! Η Αντρέινα σάστισε. -Τι έπαθες Σπύραινα, 
για πες μου. -Πού ’ναι ο Αντρέας Γιαννούλα; -Απάν’ στη γούρνα είναι, παλά-
βωσες. -Εμένα μού ειπαν πέθανε. - Ωρ’ άει βάλε το κεφάλι σ’ στ’ν τσούρνα. 
Να ο Αντρέας. - Αφού σ’ λέω πέρασαν κατ’ παιδιά και μούειπαν «πάει ο 
Αντρέας θειά». - Δεν ξέρω τι σούειπαν εσένα, νάτος ο Αντρέας «ντούρος-
ντούρος κουμουντούρος» όπως λέει. Για να δω συνυφάδα, πω-πω σκλήκια 
έχουν τ’ αυτιά σου, για πέρνα να σου βάλω κεροπάνι. Σημειώνω ότι η Αντρέ-
ινα στο κηροπάνι, ξέσκιζε τους ΩΡΛάδες.

o Tempora o mores (Ω! Καιροί, ω! ήθη) που συνήθιζε να λέει ο Μπαρ-
μπαντρέας.

Ο νοσταλγικός δαιμόνιος ρεπόρτερ


