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Στις 28 Μαΐου, 
εορτή του Αγίου 
Πνεύματος, γιόρ-
ταζε το εκκλη-
σάκι της Αγίας 
Τριάδος. Το επι-

σκεφθήκαμε πλήθος πιστών. Μετά τον Αγιασμό 
προσφέρθηκαν χαλβάδες από την κα Γιαννούλα 
Πετροπούλου και χυμοί από την κα Όλγα Φινινή.

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΤΩΝ

ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

2 0 1 8
 Σάββατο 11 Αυγούστου και ώρα 21:00, 
στην πλατεία του χωριού θα γίνει η Ι΄ προβο-
λή - έκθεση φωτογραφίας (με εμπλουτισμένη 
την ύλη, πάντα με την επιμέλεια του Σπύρου 
Σκαλτσά).
 Δευτέρα 13 Αυγούστου θα γίνουν οι αγώ-
νες ποδοσφαίρου, τουρνουά με άλλα χωριά.
 Τρίτη 14 Αυγούστου  
• θα διεξαχθεί τουρνουά 3x3 BASKET BALL.
•  Τα καφενεία διοργανώνουν στην πλατεία 

της Τερψιθέας λαϊκή βραδιά.
 Τετάρτη 15 Αυγούστου συμμετέχουμε 
όλοι στο παραδοσιακό πανηγύρι.
 Παρασκευή 17 Αυγούστου το βράδυ θα 
γίνουν 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.λπ. που θα προσφέ-
ρουν οι γυναίκες του χωριού - Συλλόγου εθε-
λοντικά. Συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Ναυ-
πακτίας και ο Σύλλογος Τερψιθεατών
 Σάββατο 18 Αυγούστου  θα γίνει το πάρτυ 
της νεολαίας του χωριού.

ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!

ΕΣΒΥΣΕ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ
Δυστυχώς ο πλάτανος της Εκκλησίας ξεράθηκε. Πριν λίγο καιρό, 
ενώ όλα τα δένδρα φύλλωσαν με την άνοιξη, ο πλάτανος που 
βρίσκεται δεξιά από τον Πρόναο δεν πρασίνισε. Έσκαγε λίγα 
μπουμπούκια και μετά τα ξέραινε. Ανησυχήσαμε και δυστυχώς 
οι εξετάσεις, που μας απέστειλε το Εργαστήριο Δασικής 
Παθολογίας διά μέσου του Δασαρχείου Ναυπάκτου, έδειξαν 
ότι είναι προσβεβλημένος από τον μύκητα Ceratocystis platani. 
Η ασθένεια είναι θανατηφόρα και τρομερά μολυσματική. Πρέπει 
να απομακρυνθεί με τρόπο και ειδικές προφυλάξεις. Δυστυχώς 
μετά την ασθένεια των ελάτων, που μας στέρησε το έλατο του 
ξενοδοχείου, τώρα μας επισκέφθηκε και αυτή. Πριν από καιρό 
είχε επισκεφθεί τη Λευτέριανη, τώρα το δικό μας χωριό και στο 
Χάνι Μπανιά 4 πλατάνια. Ελπίζουμε να μη μεταδοθεί περαιτέρω 
στο χωριό μας και στη Ναυπακτία.

Χαράς ευαγγέλια!
Σύμφωνα με τελευταίες πλη
ρο φορίες, αναμένεται να λει
τουργήσει σύντομα η Παιδική 
Χαρά. Όπως μάθαμε πέρασε από 
το χωριό, για επιτόπια μελέτη, 
το αρμόδιο τεχνικό κλιμάκιο και 
υποσχέθηκε ότι θα είναι έτοιμη 
η Παιδική Χαρά μέχρι τις 15 
Ιουλίου. Παρακαλούνται τα 
παιδάκια μας να σπεύσουν 

φέτος για διακοπές στο χωριό, 
για να εγκαινιάσουν την νέα Παιδική Χαρά. Ένα εύγε στον 
Πρόεδρό μας κο Σταύρο Αγγελόπουλο και στον Δήμο για 
την υλοποίηση των υποσχέσεων.

ΚΑΤΙ… ΚΟΥΝΙΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
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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 
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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  Email:  terpsith@otenet.gr

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος): ..............................2109516297 ......................................... 6932648485
2. ΣΑΛΟΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (Αντιπρόεδρος): ..............................2106016478 ......................................... 6932900696
3. ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑ (Γεν. Γραμματέας): ............................... 2109955926 ......................................... 6945337149
4. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ  Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ (Ταμίας): .......................................2634053197 ......................................... 6973049067
5. ΑΥΛΟΓΗΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (Βοηθός Ταμία): .................................. 2109955926 ......................................... 6942972871
6. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Έφορος): ................................. 2634025234 ......................................... 6984332277
7. ΓΚΟΛΙΑΣ ΑΘ. ΚΩΝ/ΝΟΣ (Βοηθός Εφόρου): ...........................2106541367 ......................................... 6972359880
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Παληκαράκι ο γαμπρός 

η νύφη σκέτη γλύκα 

και την τιμή της κράτησε 

μοναδική της προίκα. 

Την άλλη μέρα σκάρισαν 

οι δύο συμπέθεροι 

στο λόγγο ανταμώσανε 

και κάθισαν στη φτέρη. 

Λέει ο πατέρας του γαμπρού· 

πολύ φαρμάκι ήπια 

τη νύφη που μας δώσατε 

ο γυιος μου βρήκε τρύπια. 

Και τώρα ρε συμπέθερε 

μετά το ρεζιλίκι 

τη νύφη θα γυρίσουμε 

ή δίνεις πανωπροίκι. 

Βράχος της νύφης ο γονιός 

το θάρρος δεν θα χάσει, 

αμέσως το συμπέθερο 

θα τον καθησυχάσει. 

Η ΝΥΦΗ 
ΕΙΝΑΙ 
ΤΙΜΙΑ

— Τη  νύφη που σας δώσαμε 

να έχετε καμάρι 

δεν ειν’ αυτό που σκέφτηκες 

μα είναι το νταμάρι. 

Έτσι ήτανε κι η μάνα της 

φαρδιά ξεχειλωμένη 

και πάψε πια να αδικείς 

τη νύφη την καημένη. 

Το ίδιο νόμισα κι εγώ 

στο γάμο το δικό μου 

μα πήρα την εξήγηση 

από τον πεθερό μου. 

— Να ’σαι καλά συμπέθερε 

να μη σε βρει ο χάρος 

έφυγε από μέσα μου 

ένα μεγάλο βάρος. 

Τρέχω να πω στο γιόκα μου 

για να χαρεί και κείνος 

η νύφη είναι τίμια 

και άσπιλη σα κρίνος. 

Βαγγέλης Πετρόπουλος

➢  ΕΝΑΣ ΟΜΟΓΕΝΗΣ 3ης ΓΕΝΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ
Στο 103 φύλλο της 
εφημερίδας είχαμε 
αναφερθεί σε ένα 
κλαδί της οικογέ-
νειας Σερέτη που 
είναι στον Καναδά. 
Τότε υπήρξε μια 
επικοινωνία (μέσω 
internet) αυτών των 
απογόνων Σερέτη με 
το Σύλλογο και έγινε 
μια πρώτη γνωριμία. 

Τώρα όμως, την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, η γνωριμία με τον L. P.  Veilleux, 
εκ του σύνεγγυς, ήταν πλέον ενδιαφέρουσα. Πρόκειται για δισέγγονο του 
Παναγιώτη Κ. Σερέτη αδελφού του Σταύρου Κ. Σερέτη πατέρα του μακαρι-
στού Παπα-Σταύρου. Ο L. P.  Veilleux, ένας νέος γεμάτος ζωντάνια, ήλθε στο 
χωριό των παππούδων του, να γνωρίσει από κοντά τα μέρη που γεννήθηκαν. 
Τον καλωσόρισαν στο χωριό, όπου αυτός δεν χόρταινε να μαθαίνει την 
ιστορία των προγόνων του και φυσικά δεν χόρταινε τα Τερψιθιώτικα φαγη-
τά. Ένα πρόσχαρο παιδί, το οποίο είναι αξιέπαινο για την τιμή που απέδωσε 
στην Τερψιθέα, την κοιτίδα των προγόνων του. Τον ευχαριστούμε και του 
ευχόμαστε να ξανάλθει σύντομα στο χωριό του.

➢  ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ
Πρόκειται για τον Stephen Stathis γιο της Βασιλικής (Κούλας) Χρήστου Στ. 
Γκολιά συζύγου Σταθακοπούλου από το Sydney της Αυστραλίας. Μας ζή-
τησε το οικογενειακό του δένδρο, το οποίο του το απέστειλε ο ειδικός 
ερευνητής μας Σπύρος Σκαλτσάς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Πριν λίγο καιρό απευθύναμε έκκληση προς όλους 
σας, μέλη του Συλλόγου Τερψιθεατών, για οικονομική 
ενίσχυση του Συλλόγου και της εφημερίδας ειδικά. 
Σε αυτό το κάλεσμα ανταποκρίθηκαν κάποιοι ομο-
γενείς μας και οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε. 
Ευχαριστούμε ειδικά τους:

Chris Stavrou, 
Θανάση Γ.  Γκολιά, 

Παναγιώτη Σαλούρο, 
Χαράλαμπο Σαλούρο.
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 7 Ιουνίου 2018 η Γεωργία Β. Καλλιαμ-

βάκου σύζυγος Παναγιώτη Βασιλόπουλου, γέν-
νησε στο  Μαιευτήριο «Ιασώ» ένα υγιέστατο 
αγοράκι.

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Το Σάββατο 14 Απριλίου 2018, βαπτίσθηκε 

ο γιος της Κωνσταντίνας Π. Φήμη (κόρη Θε-
οδώρας Παπαλιβερίου) και του Άγγελου Χρ. 
Μάκκα, στην εκκλησία της Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Βούλας. Και το όνομα αυτού, Χρήστος. Να 
μας ζήσει!

• Στις 24 Ιουνίου 2018, στον Ιερό Ναό Αγίου 
Ελευθερίου Αχαρών, η Ασημίνα Στ. Μπάρου και 
ο Βασίλης Πετρούνιας βάπτισαν το κοριτσάκι 
τους και το ονόμασαν Χρυσούλα. 

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ
• Στις 2 Ιουνίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίας 

Παρασκευής Δάφνης Ναυπακτίας ετελέσθη ο 
γάμος του Άγγελου Β. Τρίψια και της Κωνσταντί-
νας Σωτηροπούλου.

Η εφημερίδα εύχεται να ζήσουν.

• Στις 6 Μαΐου 2018 ετελέσθη στον Ιερό Ναό 
 Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το ετήσιο μνημό-
συνο του Ταξιάρχη Σερέτη.

• Στις 9 Μαΐου 2018 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό  Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών το 40-ήμερο 
μνημόσυνο του Σταύρου Κ. Μπάρου.

• Στις 19 Μαΐου 2018 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό  Αγίας Βαρβάρας Παλαιού Φαλήρου το 
ετήσιο μνημόσυνο του Δημητρίου Π. Αυλογή-
του.

• Στις 10 Ιουνίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Νικολάου Τερψιθέας ετελέσθη το 40-ήμερο 
μνημόσυνο του Κωνσταντίνου Χρ. Κράρα.

• Στις 16 Ιουνίου 2018 στον Ιερά Μονή Πανα-
γίας Γοργοϋπηκόου στο Λυγιά Ναυπάκτου ετε-
λέσθη το ετήσιο μνημόσυνο του Κωνσταντίνου 
Β. Βελέντζα. Την επομένη ετελέσθη τρισάγιο 
στον τάφο του αειμνήστου στην Τερψιθέα.

• Στις 24 Μαΐου 2018 ετελέσθη στον Ιερό 
Ναό  Αγίου Νικολάου Χαλανδρίου το ετήσιο 
μνημόσυνο της Αναστασίας Αν. Μακρή.

• Την 1 Ιουλίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικο λάου Τερψιθέας ετελέσθη το 40-ήμερο 
μνημόσυνο του Σπύρου Δ. Γκολιά.

• Την 1 Ιουλίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Δημη τρίου Ναυπάκτου ετελέσθη το 40-ήμερο 
μνημόσυνο της πρεσβυτέρας Ευαγγελίας Αντ. 
Πολυζώη, γένους Κων. Β. Ανδρεοπούλου. 

• Με τη συμπλήρωση έτους από τον θάνατο 
της πολυαγαπημένης μας Χρυσούλας Καλλιαμ-
βάκου – Μπέη για λόγους υγείας επιλέξαμε αντί 
μνημοσύνου τέλεση Τρισα γίου στον τάφο της 
και δωρεές σε ευαγή ιδρύματα. Ο σύζυγος (†), 
τα παιδιά και τα εγγόνια της. Τα αδέλφια της.

Η εφημερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο 
Θεός.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

ΚΗΔΕΙΕΣ
• Στις 5 Μαΐου 2018 απεβίωσε στην Αμερική, 

σε ηλικία 97 ετών, ο Κώστας Χρ. Κράρας. Η εξό-
διος ακολουθία έγινε την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, 
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης του Reading της Πενσυλβανίας.

• Στις 5 Μαΐου 2018 απεβίωσε στην Αθήνα, σε 
ηλικία 69 ετών ο Σταύρος Κ. Μπάρος. Η νεκρώσι-
μη ακολουθία ετελέσθη στις 7 Μαΐου 2018 στον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νεκροταφείου 
Αγίων Αναργύρων Αττικής όπου και ετάφη.

• Στις 24 Μαΐου 2018 απεβίωσε στην Αθήνα σε 
ηλικία 90 ετών ο Σπύρος Δ. Γκολιάς. Η νεκρώσιμη 
ακολουθία ετελέσθη την επομένη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας όπου ετάφη.

• Στις 24 Μαΐου 2018 απεβίωσε στην Ναύπα-
κτο, σε ηλικία 93 ετών, η πρεσβυτέρα Ευαγγελία 
Αντ. Πολυζώη, γένους Κων. Β. Ανδρεοπούλου. 
Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη την επομένη 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου και ετάφη 
στο Νεκροταφείο Αγίου Στεφάνου Ναυπάκτου. 

• Στις 6 Ιουνίου 2018 απεβίωσε στην Αθήνα σε 
ηλικία 85 ετών η Βασιλική Χρ. Μούρτου. Η νεκρώ-
σιμη ακολουθία ετελέσθη την επομένη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας όπου ετάφη.

• Στις 25 Ιουνίου 2018 απεβίωσε στην Αθή-
να ο Σωτήριος Μπέης σύζυγος της αειμνήστου 
Χρυσούλας Κ. Καλλιαμβάκου. Η νεκρώσιμη ακο-
λουθία ετελέσθη στις 27 Ιουνίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Κοιμητηρίου 
Ζωγράφου όπου και ετάφη.

Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 28 Απριλίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου 

Νικολάου Τερψιθέας ετελέσθη το 40-ήμερο μνη-
μόσυνο του Παναγιώτη Ν. Κοϊτσάνου.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D
Η βιταμίνη D, γνωστή και ως βιταμίνη του 
ήλιου είναι πολύ σημαντική για τον 
ανθρώπινο οργανισμό.
Η βιταμίνη D, παράγεται στον οργανισμό, 
όταν το δέρμα έλθει σε επαφή με τον ήλιο.
Ο οργανισμός χρειάζεται τη βιταμίνη D 
διότι:
- Συμβάλλει στην ενδυνάμωση του οργανισμού 
και κυρίως των οστών - Προστατεύει τα δόντια - Διευκολύνει στην 
απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου - Προστατεύει τον 
οργανισμό από ασθένειες όπως, η σκλήρυνση κατά πλάκας, μειώνει τον 
κίνδυνο καρδιοπάθειας ακόμη της απλής γρίπης.
Η βιταμίνη D βοηθάει στο απώλεια βάρους αφού είναι σύμπλεγμα 
λιποδιαλυτών προορμονών. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι με 
την επαρκή λήψη βιταμίνης D, ο οργανισμός αρχίζει να καταναλώνει 
περισσότερες θερμίδες με αποτέλεσμα την πιο γρήγορη απώλεια βάρους.  
Οι επαρκείς προσλήψεις βιταμίνης D έχουν καθοριστεί 200IU για άτομα 
ηλικίας έως 50 ετών, 400IU για ηλικίες 51 έως 70 και στα 600IU για άτομα 
ηλικίας από 70 ετών και άνω.
Τροφές πλούσιες σε Βιταμίνη D - Σολωμός, σκουμπρί, σαρδέλα - Φυσικός 
χυμός πορτοκάλι - Γαρίδες - Μουρουνέλαιο - Ντομάτα, σέλερι, σελινόριζα 
- Κρόκος αυγού - Δημητριακά ολικής άλεσης - Ελαιόλαδο - Γαλακτοκομικά 
προϊόντα.

Ερευνητές από τη Δανία διαπίστωσαν ότι ο πόνος 
στο συγκεκριμένο σημείο του σώματος μπορεί 

να πηγάζει από την αδυναμία άλλης μυϊκής ομάδας.
Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύεται στην 

επιθεώρηση Journal of Orthopaedic & Sports 
Physical Therapy, εάν τα γόνατα πονούν κατά τη 

διάρκεια της σωματικής άσκησης είναι πιθα-
νό να ευθύνονται οι αδύναμοι μύες του 
ισχίου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι 
έχουν πιο γυμνασμένους μύες στην περιοχή των γο-
φών έχουν λιγότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν πό-

νους στα γόνατα και η συσχέτιση αυτή μπορεί να 
αποτελέσει τη βάση για αποτελεσματικότερη 

πρόληψη, ακριβέστερη διάγνωση και ταχύ-
τερη αντιμετώπιση του πόνου στα γόνατα.

Όταν μύες του ισχίου είναι αδύναμοι, 
τα γόνατα έχουν την τάση να στρέφονται 

προς τα μέσα, με αποτέλεσμα να ασκείται 
υπερβολική πίεση στο πρόσθιο μέρος του 

γόνατος.
Αντιθέτως, εάν οι μύες του ισχίου 

είναι δυνατοί, ελέγχεται καλύτερα η κί-
νηση των ποδιών και του γόνατος όταν 

τρέχουμε και όταν γυμναζόμαστε γενικότερα, καθώς ασκείται πολύ λιγότε-
ρη πίεση στην άρθρωση του γόνατος.

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

Ο πόνος στα γόνατα μπορεί να  
μην οφείλεται πάντα στα... γόνατα!
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«Η θεία δικαιοσύνη είναι ενάντια στο ανθρώπινο δίκαιο. Το ανθρώπινο 
δίκαιο είναι ισότης του μέτρου, διότι δίνει στον καθένα το δίκαιο και δεν 
παρεκκλίνει σε ένα ή άλλο μέρος, ούτε προσωποληπτεί, όταν πρόκειται να 
αποδώσει το δίκαιο. Η θεία δικαιοσύνη, όμως, παρεκκλίνει και χαρίζεται 
μετά συμπαθείας σε όλους και τον μεν άξιο τιμωρίας δεν τον παιδεύει, τον 
δε άξιον επαίνου τον γεμίζει με κάθε αγαθό.

Μια μέρα ένας προσκυνητής ρώτησε τον γέροντα τι είναι η θεία δικαιο-
σύνη κι εκείνος απάντησε μ› ένα χαριτωμένο παράδειγμα.

— Να, πες πως κάθονται δυο άνθρωποι σ’ ένα τραπέζι για να φάνε, κι 
έχουν μπροστά τους ένα πιάτο με δέκα βερίκοκα. Αν λοιπόν ο ένας φάει 
από λαιμαργία επτά και αφήσει τρία στον άλλον, τότε αυτός έχει αδικία και 
αδικεί τον άλλον αυτό είναι το άδικο. Αν τώρα αυτός πει:

— Ε, είμαστε δύο και τα βερίκοκα είναι δέκα - άρα μας αναλογούν από 
πέντε - και φάει αυτός τα πέντε κι αφήσει για τον άλλον τα άλλα πέντε, τότε 
αυτός ο άνθρωπος εφαρμόζει το ανθρώπινο δίκαιο και έχει την ανθρώπινη 
δικαιοσύνη. Γι› αυτό, το ανθρώπινο δίκαιο, πολλές φορές τρέχουμε στα 
δικαστήρια για να το βρούμε.

Αν όμως αυτός δει πως στον άλλο αδελφό αρέσουν τα βερίκοκα και 
προσποιηθεί πως σ’ αυτόν δεν αρέσουν –και φάει μόνον ένα για το λογι-
σμό– και λέει στον άλλο: «αδελφέ, φάε εσύ τα άλλα βερίκοκα, γιατί εμένα 
δεν μου πολυαρέσουν», τότε αυτός έχει τη θεία δικαιοσύνη με την οποία 
προτιμά ανθρωπίνως να αδικηθεί. Με τη θεία όμως, αμείβεται για τη θυσία 
του.

Ο Κύριος εφάρμοσε πρώτος τη θεία αυτή δικαιοσύνη. «Ούτε όταν 

Τη στήλη επιμελείται ο π. Νεκτάριος Γκολιόπουλος, Μοναχός της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου

Η διαφορά της ανθρώπινης και της θείας δικαιοσύνης
Του γέροντα Παϊσίου

Τον κατηγορούσαν, δικαιολόγησε τον εαυτό του, ούτε όταν Τον έφτυ-
ναν, διαμαρτυρόταν, ούτε όταν έπασχε απειλούσε, αλλά όλα τα υπέμεινε 
καρτερικά και σιωπηλά, χωρίς να αντιδράσει καθόλου. Το σπουδαιότερο 
όμως όλων ήταν ότι Εκείνος όχι μόνο δε ζητούσε βοήθεια από τους αν-
θρώπινους νόμους, αλλά αντίθετα δικαιολογούσε τους διώκτες του στον 
πατέρα Του κι ευχόταν γι’ αυτούς, ώστε να συγχωρηθούν: ...Πάτερ, άφες 
αυτοίς, ου γάρ οίδασι τι ποιούσι (Λουκ. ΚΓ΄, 34) Πάντα η δικαιοσύνη του 
θεού βασιλεύει. Γι’ αυτό το λόγο ο Κύριος μας προτρέπει και μας λέει πως 
πρέπει να περισσεύει η δικαιοσύνη η δική μας από εκείνη των Φαρισαί-
ων, διότι εκείνοι αποσκοπούσαν στην ανθρώπινη δικαιοσύνη. Γι’ αυτό και 
τιμωρούσαν, δίκαζαν, φυλάκιζαν, φιλονικούσαν, υπερασπιζόντουσαν τα δί-
καιά τους, δεν μπορούσαν να δεχτούν την αρπαγή των υπαρχόντων τους 
ή την κάθε αδικία που γινόταν σε βάρος τους. Ενώ ο Κύριος διαβεβαίωσε 
τον καθένα μας ότι: Λέγω γαρ υμίν ότι εάν μη περισσεύση η δικαιοσύνη 
υμών πλείον των γραμματέων και Φαρισσαίων, ου μη εισέλθητε εις τήν 
Βασιλείαν των ουρανών. (Ματθ. Ε΄, 20)

Καλό είναι κι εμείς να υπομένουμε τη βία εκείνων, που θέλουν να μας 
αδικούν, και να προσευχόμαστε γι’ αυτούς, ώστε να απαλλαγούν από το 
παράπτωμα της πλεονεξίας με τη μετάνοια. Αυτό είναι και το μόνο που 
θέλει η δικαιοσύνη του θεού, το να ξαναπάρουμε κάποτε τον πλεονέκτη 
–όχι τα «πλεονεκτήματα» πράγματα– ελεύθερο από την αμαρτία, δια της 
μετάνοιας.

Πηγή: Απόσπασμα από το βιβλίο: Ο Γέρων Παΐσιος, 
Ιερομόναχου Χριστοδούλου, Αγιορείτου

Επειδή πολλοί, κατά καιρούς, χρησιμοποιούν τον όρο «δικαιοσύνη του Θεού», χωρίς ίσως να καταλαβαίνουν 
τη σημασία της, επέλεξα, για το τεύχος αυτό, ένα πνευματικότατο κείμενο του σύγχρονού μας Αγίου Παϊσίου 

του Αγιορείτου, το οποίο παρακαλώ όλοι και όλες να το διαβάσετε, για πνευματική ωφέλεια. 
π. Νεκτάριος

Στις 7 Ιουνίου 2018 κληθήκαμε να αποχαιρε-
τήσουμε τον αξιολάτρευτο φίλο μας Σταύρο, 
το Σταύρο Κ. Μπάρο. Έναν άνθρωπο που θα 
τον θυμόμαστε για πάντα νέο. Ναι γιατί ο 
Σταύρος ποτέ δεν μεγάλωσε. Ήταν νέος και 
πάντα ήταν στο πλευρό των νέων. Τον θυμό-
μαστε μια ζωή να ασχολείται με τα παιδιά της 
Τερψιθέας, με τα αθλητικά τους ενδιαφέρο-
ντα, τα καλλιτεχνικά τους και την διασκέδασή 
τους. Ήταν πάντα με το μέρος τους, ήταν ένα 
μεγάλο παιδί ανάμεσα στα άλλα παιδιά της 
Τερψιθέας. Κι αυτός ο Χάρος τον ζήλεψε και 
τον επήρε νωρίς κοντά του, μη τυχόν και γε-
ράσει. Καλό σου ταξίδι Σταύρο, θα σ’ έχουμε 
πάντα στην καρδιά μας!

ΟΣπύρος Γκολιάς του Δημητρίου και της Όλγας γεννήθηκε στην Τερ-
ψιθέα Ναυπακτίας στις 15 Δεκεμβρίου 1927 και έφυγε από κοντά 

μας στις 24 Μαΐου 2018. Η σύζυγός του Σταυρούλα διένυσε μαζί του 60 
χρόνια έγγαμου βίου με πολύ αγάπη και συντροφικότητα. Εφυγε γαλήνια 
εν μέσω της οικογένειάς του, τα δυο παιδιά του Όλγα και Δημήτρη, τους 
συζύγους τους Βασίλη και Βασιλική και τα εγγόνια του Μάρα, Σπύρο και 
Γιώργο. 

Παραθέτουμε τον αποχαιρετισμό από την εγγονή του Μάρα:
“Πολυαγαπημένε μου παππού,
Σε αποχαιρετάμε σήμερα στην όμορφη Τερψιθέα, στο χωριό σου, εδώ που 

έβρισκες γαλήνη και χαρά γεμάτοι συγκίνηση και περηφάνια γιατί ήσουνα ένας 
σπάνιος άνθρωπος.

Είχες και έχεις τόσο αγνή ψυχή και αυτό το εξέφραζες με τις πράξεις και τα 
λόγια σου πάντα. Χαίρομαι που αυτά που σου λέω σήμερα είχα μία ζωή να στα λέω γιατί πάντα ήσουν παρών.

Από την στιγμή που γεννήθηκα με αγάπησες ατελείωτα και μου έμαθες και εμένα να αγαπάω έτσι, όχι 
μόνο την οικογένειά μου, αλλά και όλους τους ανθρώπους γύρω μου. Ήσουνα στο πλάι μας σε όλα τα στάδια 
της ζωής μας πρωταγωνιστής, συνοδοιπόρος στις επιλογές μας και πάντα μας ενθάρρυνες να προχωράμε με 
χαμόγελο και αισιοδοξία.

Σ’ ευχαριστώ που ήσουνα δίπλα στη γιαγιά μου στήριγμα, όλα τα χρόνια της κοινής ζωής σας και την έκανες 
ευτυχισμένη.

Καλοτύχισες μεγαλώνοντας την Όλγα και το Δημήτρη με αξιοπρέπεια και θυσίες, τους είδες να μεγαλώ-
νουν, να κάνουν παιδιά και να σε αγαπάνε απέραντα. Δημιούργησες μια πολύ δεμένη οικογένεια και όλοι μαζί, 
μια γροθιά, βρισκόμαστε τώρα εδώ στο ναό του Αγίου Νικολάου να σε τιμήσουμε και να σε ευχαριστήσουμε 
για την μεγαλοψυχία σου, την υπομονή, την αγάπη, την καλοσύνη, την διακριτικότητα, την ευγένεια, την εμπι-
στοσύνη και την δοτικότητά σου.

Κρατάω τις ευχές που έδινες σε εμένα, το Σπύρο και το Γιώργο σαν φυλαχτό και σου υπόσχομαι ότι θα 
είμαστε για πάντα σαν πραγματικά αδέρφια όπως πάντα μου έλεγες.

Ο Θεός αποφάσισε ότι η ψυχή σου είναι έτοιμη τώρα να ταξιδέψει στην ζωή την αιώνια, θα είσαι όμως για 
πάντα στην καρδιά και το μυαλό μας.

Έφυγες αθόρυβα, ήρεμος και ευτυχισμένος γιατί ήμασταν όλοι δίπλα σου και η γιαγιά δε σε άφησε λεπτό 
μόνο σου, σε φρόντιζε ασταμάτητα με ηρωισμό και ψυχραιμία. Μπορείς να αναπαυθείς σίγουρος ότι την αφή-
νεις πίσω στην αγκαλιά μας. Νοιώθουμε ήδη βαριά την έλλειψή σου.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ”

ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΓΚΟΛΙΑΣ ΕΦΥΓΕ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ 

ΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
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Πριν λίγες δεκαετίες, σχεδόν κάθε σπίτι στα χωριά είχε 
το γαϊδουράκι του. Δεν το είχαν για ζώο συντροφιάς, 

όπως έχουμε σήμερα το σκυλάκι ή το γατάκι, αλλά όπως 
έχουμε το αυτοκίνητο. Ήταν το όχημα για τις μεταφο-
ρές ανθρώπων και αγαθών. Όταν ήρθαν τα αυτοκίνητα, 
τα καημένα τα γαϊδουράκια έμειναν άνεργα, και σχεδόν 
εξαφανίστηκαν, γιατί δεν τους επέτρεπαν την αναπαραγω-
γή. Τα γαϊδουράκια, έχουν αποσυρθεί πια όπως τα παλιά 
αυτοκίνητα και τα λίγα και γέρικα που υπάρχουν, ξεκουρά-
ζονται πραγματικά πλέον. Δεν τα φορτώνουν όπως παλιά, 
αλλά τα χρησιμοποιούν για να πηγαίνουν βόλτα τα μικρά 
παιδιά ή τους τουρίστες!

Καίτοι ο Ιησούς, για να δείξει ταπεινότητα, ανέβηκε σε 
ένα γαϊδουράκι να μπει θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα οι 
πολλοί δεν ασχολούνται με γαϊδούρια, προτιμούν τα άλο-
γα ράτσας. Οι πλούσιοι οδηγούν ακριβά αυτοκίνητα και 
η μεγάλη δύναμη της μηχανής των αυτοκινήτων τους με-
τριέται σε ίππους, τη λένε «ιπποδύναμη» και όχι «γαϊδου-
ροδύναμη» όπως ίσως θα έπρεπε να τη λένε. 

Το γαϊδούρι όμως και ο νεοέλληνας είναι πολύ κοντά ο 
ένας στον άλλο. Οι μισοί Έλληνες κατηγορούν τους άλλους 
μισούς ότι είναι «γαϊδούρια» και οι άλλοι μισοί, τα γαϊδού-
ρια δηλαδή, κάνουν «γαϊδουρινή υπομονή» και βρίζουν 
από μέσα τους. Νομίζω ότι το γαϊδούρι πρέπει να ανα-
κηρυχτεί το εθνικό μας ζώο όπως ακριβώς το έχουν σαν 
έμβλημα στο κόμμα τους οι Δημοκρατικοί της Αμερικής.

Πάντως «Είμαστε για το γάιδαρο καβάλα» Πριν αρ-
κετές δεκαετίες τους μοιχούς τους ανέβαζαν επάνω στο 
γάιδαρο, ανάποδα κοιτάζοντας προς τα πίσω, και τους δι-
απόμπευαν σ’ όλο το χωριό. Τώρα πια δεν γίνεται κάτι τέ-
τοιο πού να βρεις τόσες χιλιάδες γαϊδούρια; Έτσι η μοιχεία 
είναι διαδεδομένη και σχεδόν νομιμοποιημένη σήμερα!

Ο γάιδαρος ήταν το πιο ανέξοδο και λιτό όχημα όλων 
των εποχών, τα έξοδά του μηδενικά. Ήταν το δημοφιλέ-
στατο όχημα μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων 
σε όλη την Ελλάδα στις δεκαετίες του ’50, ’60, και παλαι-
ότερα.

Ο Γάιδαρος της φωτογραφίας είναι Cabriο 4x4 πεντα-
θέσιο χωρίς τέλη κυκλοφορίας, χωρίς βενζίνη, χωρίς να 
αποτελεί τεκμήριο εισοδήματος. Βέβαια ο γάιδαρος αυ-
τός είναι μοντέλο περασμένων χρόνων, όχημα παλιό, και 
όλοι οι ξυπόλητοι επιβάτες του δεν φορούν πανάκριβες 
μάρκες παπουτσιών όπως σήμερα. Αλλά αυτή η ξυπολη-
ταριά γνώρισε την ανεμελιά, τη χαρά, και την «ευτυχία της 
φτώχειας» της εποχής τους. Δεν πήγε κανείς τους για ολο-
νύκτια διασκέδαση σε κάποιο νυκτερινό κέντρο. Δεν ήταν 
πιωμένοι ποτέ για να ξεκληρίσουν και να ξεκληριστούν 
οικογένειες σε κάποια σύγκρουση γαϊδάρων.

Επίσης το όχημα του γαϊδάρου είχε τη φήμη ότι ήταν 
σταθερό, κράταγε καλά στο δρόμο. Το «πετά - πετά ο 
γάιδαρος» είναι απλά ένα μύθος.

Ο γάιδαρος ήταν επίσης μεγάλης, πολύ μεγάλης και 
αντοχής όχημα, άντεχε για μια εικοσαετία περίπου που τη 

Αγαπητή «Τερψιθέα»
Προ ημερών έλαβα από μια καλή φίλη το κείμενο που 
σας επισυνάπτω με τίτλο «Η ιστορία της ποδιάς της 
γιαγιάς». Διαβάζοντάς το χάρηκα γιατί ανακάλυψα 
τα βιώματα που και γω σαν παιδί είχα ζήσει με τη 
δική μου γιαγιά και σκέφθηκα –αν κρίνετε ότι μπορεί 
να δημοσιευθεί– ότι πάρα πολλοί θα είναι εκείνοι που 
θα συγκινηθούν και θ’ αναπολήσουν τη γιαγιά –ή τη 
βάβω όπως τη λέγαμε τότε– που τους καθάριζε τα 
λερωμένα προσωπάκια ή σκούπιζε τα δάκρυά τους 
χρησιμοποιώντας τη «θαυματουργή» ποδιά της…
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία / Με εκτίμηση / 

Κατερίνα Παπαλιβερίου 

Πιστεύω, ότι οι σημερινοί νέοι αγνοούν το τι είναι μια 
ποδιά... Εσείς, θυμάστε την ποδιά της γιαγιάς σας; 

Οι μητέρες και οι γιαγιάδες φορούσαν μια ποδιά πάνω 
από τα ρούχα τους για να τα προστατεύουν επειδή δεν 
είχαν πολλά φορέματα να αλλάζουν. Πράγματι, ήταν 
πολύ πιο εύκολο να πλύνουν μια ποδιά, που συνήθως 
ήταν βαμβακερή, από ένα φόρεμα, μια μπλούζα ή μια 
φούστα φτιαγμένα από άλλα υφάσματα. Η κύρια χρήση 
της ποδιάς των γιαγιάδων ήταν λοιπόν να προστατεύει 
το φόρεμα, αλλά επιπλέον: 

•  Χρησίμευε για γάντια για να βγάλει η γιαγιά ένα ζε-
στό ταψί από τον φούρνο πολύ πιο πριν από την εφεύ-
ρεση της πάνινης «πιάστρας».

ζήλευαν και τη ζηλεύουν ακόμη και οι μοντέρνες αυτοκι-
νητοβιομηχανίες. 

Το όχημα είχε συνήθως ιδιοκτήτες που ήταν προνο-
ητικοί και προσεκτικοί αφού πίστευαν στο «καλλίτερα 
γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε». Βέβαια μερικοί 
που «έδεναν το γάιδαρο τους» αλλάζαν συμπεριφορές 
και δεν φερόντουσαν το ίδιο καλά μετά όσο και πριν. 
Όπως ας πούμε οι παντρεμένες γυναίκες που ενώ είναι 
γλυκές και γλυκομίλητες πριν το γάμο μετά το στεφάνι, 
μόλις δέσουν το γάιδαρό τους, μεταβάλλονται, βγάζουν 
γλώσσα επιμένουν στις παραλογικές τους αξιώσεις τόσο 
που «σκάνε γάιδαρο»! (Μεταξύ μας σε ορισμένες περι-
πτώσεις οι άντρες τους είναι πραγματικά γάιδαροι!)

Αυτό το καλό και αξιόπιστο όχημα όμως ήταν και 
αδικημένο όσο και καλό. «Όσες δουλειές και να έκανε 
πάλι γάιδαρο τον φωνάζανε»! Καμία εκτίμηση! Άσε πια 
που «Όσο και να δουλέψει ο γάιδαρος, αγκάθια τον 
ταΐζουν» καμία ειδική μεταχείριση! Στα αυτοκίνητα κάθε 
τόσο πλύσιμο, αλλαγή λαδιών, καινούργια φίλτρα, και τα 
λοιπά ο γάιδαρος όμως σπάνια να δει καινούργιο σαμάρι.

Ο καημένος ο γάιδαρος δεν πρέπει ούτε καν να ονει-
ρεύεται και φαΐ της προκοπής αφού μια φορά που λα-
χτάρησε κάτι κληματόφυλλα στη γειτονιά και τα δοκίμασε 
του έβγαλαν το κακό όνομα «Ήταν στραβό το κλήμα, το 
’φαγε κι ο γάιδαρος», τα ξέρετε τα υπόλοιπα.

Ακόμα και τα παιδιά του γάιδαρου δεν εκτιμούν τον 
φουκαρά τον πατέρα τους. (Όπως επίσης τα δικά μου και 
τα δικά σας παιδιά παραδεχτείτε το!). Έτσι «και τα γαϊ-
δουρόπουλα το πατέρα τους γάιδαρο τον φωνάζουν».

Ο ταπεινός γάιδαρος δεν ταιριάζει στη ματαιοδοξία 
της εποχής που ζητά όλο και ακριβότερα αυτοκίνητα με 
πολλά εξτρά. Ο γάιδαρος δεν είχε φιλοδοξίες για κάτι πα-
ραπάνω αφού «Του γαϊδάρου η προκοπή, άχερα μες 
το παχνί.» 

Άδικο; Έτσι θα έλεγα. Αν δεν με πιστεύεις σύγκρινε 
τώρα το όχημα που οδηγείς σήμερα και που σου τρώει 
ακριβή βενζίνη σούπερ με το φτωχό γαϊδουράκι.

Τα ηθικά διδάγματα του Γαϊδαρινού οχήματος πάντως 
είναι πολλά.

ΠΕΡΙ ΓΑΪΔΑΡΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ
(Αφιερωμένο στο γάιδαρο που είχε η μακαρίτισσα η γιαγιά μου Φωτεινή Κράρα στη δεκαετία του ’50)

Γράφει ο Καθηγητής Δόκτωρ Γιώργος Γκέκας

Η ιστορία της ποδιάς της γιαγιάς
•  Ήταν θαυματουργή 

για να σκουπίζει τα δά-
κρυα των παιδιών και σε 
μερικές περιπτώσεις για 
να καθαρίζει τα λερωμέ-
να (προσωπάκια - μου-
σουδάκια- φατσούλες). 

•  Μέσα στο κοτέτσι, 
η ποδιά χρησίμευε για 
να μεταφέρει τα αυγά, 
για να ξαναζωντανεύει 
τα κλωσσόπουλα, μερι-
κές φορές για να βοη-
θάει τα μισανοιγμένα αυγά τα οποία η μαμά τοποθετού-
σε μέσα σε έναν χλιαρό φούρνο για να εκκολαφθούν.

•  Όταν ερχόταν μια επίσκεψη, η ποδιά ήταν το κα-
ταφύγιο των ντροπαλών παιδιών, από όπου και προέρ-
χεται η έκφραση «κρύβεται μέσα στις φούστες της μα-
μάς του». 

•  Με κρύο καιρό, η μαμά την σήκωνε για να κου-
κουλώσει τα μπράτσα της ή τους ώμους της. Με ζεστό 
καιρό, ενώ μαγείρευε μπροστά στην ξύλινη μασσίνα, 
σφούγγιζε τον ιδρώτα από το μέτωπό της. 

•  Αυτή η παλιά καλή ποδιά ήταν και φυσερό όταν 
την κουνούσε πάνω από την φωτιά για να την ξαναζω-
ντανεύει. 

•  Χρησίμευε για να μεταφέρουν από πατάτες μέχρι 
και ξηρά ξύλα μέχρι την κουζίνα. 

•  Από τον λαχανόκηπο, την χρησιμοποιούσαν σαν 
καλάθι για διάφορα λαχανικά: μετά την συγκομιδή των 
μπιζελιών, ερχόταν και η σειρά των ντοματών και όταν 
τελείωνε το καλοκαίρι, μέσα στην ποδιά μάζευαν τα 
μήλα που έπεφταν από το δέντρα. 

•  Όταν οι επισκέπτες έφταναν απροειδοποίητα, 
ήταν εκπληκτικό να δει κανείς με τι ταχύτητα αυτή η 
παλιά ποδιά μπορούσε να ξεσκονίζει.

•  Την ώρα του φαγητού, η γιαγιά έβγαινε στο πλατύ-
σκαλο και κουνούσε την ποδιά της: ήταν το σινιάλο ότι 
το φαγητό ήταν έτοιμο και οι άνδρες ήξεραν ότι έπρεπε 
να γυρίσουν σπίτι γιατί το τραπέζι, τους περίμενε.

•  Η γιαγιά την χρησιμοποιούσε επίσης για να βγάλει 
από τον φούρνο την μηλόπιτα και να την αφήνει κοντά 
στο ανοιχτό παράθυρο για να κρυώσει. Σήμερα η εγ-
γονή της αφήνει επίσης εκεί την μηλόπιτα αλλά για να 
ξεπαγώσει αφού την βγάλει από τον καταψύκτη… άλλοι 
καιροί, άλλες συνήθειες.

•  Θα χρειαστούν πολλά χρόνια μέχρι κάποιος να 
εφεύρει ένα ρούχο που να μπορεί να ανταγωνιστεί αυτή 
την καλή ποδιά χρήσιμη σε τόσα πράγματα.

•  ΠΡΟΣΟΧΗ! Σήμερα θα τρελαινόμασταν μόνο και 
μόνο με την ιδέα των τόσο πολλών μικροβίων που συσ-
σωρεύονταν πάνω στην ποδιά στην διάρκεια μιας μόνο 
ημέρας!!!

•  Στην πραγματικότητα, το μόνο πράγμα που τα παι-
διά της εποχής «κολλούσαν» όταν έρχονταν σε επαφή 
με την ποδιά της μαμάς ή της γιαγιάς τους, ήταν ΑΓΑΠΗ!

Είναι γεγονός ότι «Όταν σου χαρίζουν ένα γάιδαρο, 
μην τον κοιτάς στα δόντια». Το δώρο είναι δώρο, αξίζει 
έτσι και αλλιώς έστω και να ’ναι γάιδαρος!

Ποτέ να μη λες «Κατά φωνή και ο γάιδαρος» μόλις 
έρχεται κάποιος απρόσμενα στη παρέα. Βλέπετε πολλοί 
αν και γάιδαροι δεν το παραδέχονται, άσε που παρεξη-
γούνται εύκολα. 

Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που «Γκαστρώνουν γαϊ-
δούρα στον ανήφορο», αλλά ειλικρινά δεν ξέρω πολ-
λά για το θέμα γιατί προσωπικά δεν το επιχείρησα ποτέ 
αυτό. Παρ’ όλα ταύτα κάποια κακόγλωσσα, η πρώην μου 
να είμαι ειλικρινής, με είχε κατηγορήσει κάποτε ότι όντως 
γκαστρώνω γαϊδούρα στον ανήφορο!

Επειδή προσπαθώ να λέω την αλήθεια να σας πω ακό-
μα ότι «ο γάιδαρος είναι γάιδαρος, ας φορεί και σέλλα 
όπως και η γριά που ομορφίζεται δεν γίνεται κοπέ-
λα». Κρατάω σιωπή ιχθύος στο θέμα της γριάς που ομορ-
φίζεται γιατί δεν θέλω να τα ακούσω απ’ τις γριές που 
θέλουν να νομίζουν ότι είναι νέες. Πάντως και άλλες πηγές 
προσηγορούν στην παραπάνω παροιμία λέγοντας «Κι αν 
στόλισες το γάιδαρο, γι’ άλογο δεν περνιέται»!

Ο γάιδαρος επιπροσθέτως μας υποδεικνύει τη σω-
στή σειρά προτεραιοτήτων που πολλοί δεν αναγνωρίζουν. 
Έτσι πολλοί έχουν στέρεο στο αυτοκίνητο που είναι πιο 
ακριβό απ’ το αυτοκίνητο, και άλλοι 60 ίντσες TV ενώ δεν 
έχουν να φάνε! Ενώ το σωστό είναι «Πρώτα πάρε το 
γαϊδούρι και μετά το σαμάρι»!

Ο Γάιδαρος μας διδάσκει ακόμα πώς να ταιριάζομε 
μερικά πράγματα ή να αποφεύγουμε να ζευγαρώνουμε 
αυτά που δεν πάνε μαζί όπως «Είδα γάιδαρο με σέλα 
και τσοπάνο με ομπρέλα». Μα 100 κιλά θηλυκός τόφα-
λος και σούπερ μίνι πάει; 

Η αλήθεια είναι ότι και το όχημα του γάιδαρου έχει 
κάποια ελαττώματα αλλά μικρά νομίζω. Αφού να σκεφτείς 
«Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα». Βρε το γάιδα-
ρο, είναι δυνατόν να είπε τέτοιο πράγμα ο ανόητος?

Άσε πια το άλλο «Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο 
αχυρώνα». Εγώ πάντως αυτό δεν το πιστεύω. Εγώ μόνο 
ανθρώπους έχω δει να μαλώνουν σε ξένο αχυρώνα, γαϊ-
δούρια ποτέ! 

Με όλα τα καλά του, τι πιθανότητες υπάρχουν να επι-
στρέψει ο συμπαθητικός γάιδαρος σαν όχημα; Σχεδόν 
καμία γιατί μόνο «Μόνο όταν ψοφήσουν όλα τ’ άλογα, 
τιμή θα έχουν τα γαϊδούρια» και υπάρχουν αρκετά άλο-
γα ακόμα.

Σήμερα ξέρω δεν υπάρχουν πια πολλά τετράποδα γαϊ-
δούρια στο κόσμο. Έχομε όμως πολλά δίποδα γαϊδούρια 
που δυστυχώς «Δεν μπορούν να μοιράσουν δυο γαϊ-
δουριών άχυρα».

Το καλό είναι ότι δεν άφησε ο θεός να εξαφανιστούν 
τα τετράποδα γαϊδούρια από προσώπου γης διότι «Αν 
άκουγε ο Θεός τον κόρακα, όλοι οι γάιδαροι θα ψο-
φούσαν».



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ6 ¨φωνές και ψίθυροι¨

ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

ΑΠΟ ΤΗ ΝΥΚΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΟΥ

Τον τιμήσαμε στο χωριό τον Άη 
Γιώργη. Επειδή το ξωκκλήσι είναι 
μακριά και το χαίρεται το Αλεποχώρι 
και η Ζωριάνου λειτουργηθήκαμε 
στον Άη Νικόλα. Το βράδυ μάλιστα 
είχε… ολονυκτία στο καφενείο… 
χοροστατούντων του νέου καφεν-
τζή Γιώργου Αγγελόπουλου και 
του Γιώργου Δρακάκη. Βλέπετε 
στιγμιότυπα. 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ, ΟΠΟΥ ΕΟΡΤΑΣΑΜΕ 

ΤΗ ΖΩΟΔΟΧΟ ΠΗΓΗ ΣΤΙΣ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΑΓΙΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ 
ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Άναμμα του Σταυρού στην είσοδο 
του λιμανιού. Το έθιμο στον Επιτάφιο 

της Ναυπάκτου.

Τ’ ΑΗ ΓΙΩΡΓΙΟΥ
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Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ
Φέτος η εκδρομή που διοργανώθηκε από το Σύλλογο Τερψιθεατών πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Μαΐου. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη (75 άτομα, 2 

λεωφορεία) και το κέφι ακόμα μεγαλύτερο. Προορισμός ήταν η νοτιοανατολική Πελοπόννησος, ήτοι Μονεμβασιά, Σκάλα Λακωνίας, σε ξενοδοχείο της 

οποίας καταλύσαμε, σπήλαιο Διρού, Γύθειο και Σπάρτη (στην οποία δεν κατεβήκαμε λόγω μιας περιστασιακής μπόρας). Ήταν λίγο ζωηρή φέτος η εξόρμηση 

διότι είχε έντονο περπάτημα για να περιηγηθούμε στους δρόμους και τα καλντερίμια της Μονεμβασιάς, βαρκάδα με κομμένη την ανάσα από το δέος των 

σταλακτιτών και σταλαγμιτών και το φόβο μην βρεθείς μέσ’ στο νερό, από κάποια κίνησή σου. Ζωηρή ήταν και από πλευράς φαγητού· μας άνοιξε η όρεξη 

και χαλάσαμε τη δίαιτά μας. Και στο χορό καλά τα πήγαμε, προβιβαστήκαμε... Κατά γενική ομολογία μείναμε όλοι ευχαριστημένοι. Αυτό το οφείλουμε 

στους διοργανωτές, τη Σταυρούλα Σαλούρου-Καλλιαμβάκου, στη Χρύσα Κατσακούλα-Αυλόγητου και τον Πρόεδρό μας Νικόλαο Αθ. Τσαντίλη. Μπράβο 

μας παιδιά και του χρόνου!
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Εξ αλληλογραφίας εκ Λομποτινάς της Ναυπακτίας, 
αποσπώμεν τα κάτωθι περί των τελεσθέντων αυ-

τόθι κυβερνητικών οργίων κατά την αρτίως ενεργη-
θείσαν δημοτικήν εκλογήν:

«Τον 8βριον π.έ. απεβίωσεν ο δήμαρχος Αποδοτί-
ας Δ. Καλαντζόπουλος και ενώ έδει να διαταχθή τα-
χέως η προς αντικατάστασιν αυτού εκλογή, η κυβέρ-
νησις ώρισεν αυτήν μετά επτά μήνας, όπως εν τω 
διαστήματι τούτω η κυβέρνησις δια των αθεμίτων 
μέσων μεταβάλλη το εκλογικόν φρόνημα των δη-
μοτών. Και δη από της εποχής εκείνης τα υπουργεία 
ετέθησαν εις τας διαταγάς του υπουργικού Καλα-
ντζοπούλου. Το των στρατιωτικών, εν τη διαμενούση 
εν Ναυπάκτω διλοχία, διώρισε τους εξής εντοπίους 
αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, τους πλείστους 
Αποδοτούς ήτοι Αθ. Κοκοτάκην λοχαγόν, Αθ. Παπα-
σπύρου υπολοχαγόν, Γρηγ. Παπαδημητρόπουλον 
υπολοχαγόν, Δήμον Αμωρανίτην ανθυπολοχαγόν, 
Κωνστ. Στρίμπερην ανθυπολοχαγόν, Μιλτ. Κοτίνην 
ανθυπολοχαγόν, Καλογερογιάννην, Κωνστ. Σωτηριά-
δην και Ευαγ. Βλαχόπουλον ανθυπασπιστάς, υπαξιω-
ματικούς στρατιώτας και χωροφύλακας εκ των δια-
φόρων μερών δι υπουργικής διαταγής περί τους 70, 
προς οργάνωσιν βεβαίως. Μετά την συγκέντρωσιν 
των αξιωματικών τούτων και υπαξιωματικών τους 
απέστειλεν εις τας οικίας των ίνα εργασθώσιν εκλο-
γικώς υπέρ του υπουργικού Καλαντζοπούλου. Απε-
λύθη ο ειρηνοδίκης Κραββάρων Κλώτσας και αντ’ 
αυτού διωρίσθη ο Αθ. Καμπούρης, στενός συγγενής 
του βουλευτού Καλαντζοπούλου, τουτέστι ο αδελ-
φός αυτού έχει αδελφήν του υπουργικού υποψηφί-
ου Καλαντζοπούλου. Πως ούτος ενήργει την υπηρε-
σίαν αυτού πας τις εννοεί, αρκεί μόνον να είπωμεν, 
ότι το ενταύθα δικαστήριον και ο εισαγγελεύς έκα-
μαν πρότασιν προς το υπουργείον περί μεταθέσεώς 
του δια το ασυμβίβαστον της θέσεώς του και την με-
ροληψίαν του περί την ενάσκησιν των καθηκόντων 
του, συνωδά τούτοις το υπουργείον μετέθεσε τον 
ειρηνοδίκην τούτον αλλά τη επιμόνω απαιτήσει των 

ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Γράφει ο Σπύρος Σκαλτσάς

(Πριν από χρόνια, το 2002, στο 59ο φύλλο, είχα ασχοληθεί με τους Δημάρχους Αποδοτίας. Συνεχίζοντας την έρευνα, με σκοπό μια πλέον εμπεριστατωμένη μελέ-
τη, βρήκα μπροστά μου αυτή την ενδιαφέρουσα ανταπόκριση, την οποίαν σας μεταφέρω. Πρόκειται για μια ανταπόκριση από το 1889 στην εφημερίδα «Πρω-
ία» του Λομποτιανίτη δημοσιογράφου και συγγραφέα Ιωάννη Καλλιαμβάκου)

υπουργικών βουλευτών Καλαντζοπούλου και Σι-
σμάνη, το υπουργείον τηλεγραφικώς ανέστειλε την 
μετάθεσιν αυτού μέχρι νεωτέρας διαταγής, τουτέστι 
μέχρι του πέρατος των εκλογών, διότι δια τον Καλα-
ντζόπουλον ήτο το κυριώτερον όργανον. Έλαβον 
δε αδείας και αφίχθησαν οι Ευθ. Πλαστήρας οικονο-
μικός επιθεωρητής, Γεώργ. Πέτσας έφορος, Αριστ. 
Λούρος διευθυντής καπνοκοπτηρίου, Παλιάτσας 
γραμματεύς ειρηνοδικείου, Α. παπατάσιος γραμμα-
τεύς ειρηνοδικείου, Νικόλαος Ντέτος γραμματεύς 
ειρηνοδικείου, Νικόλαος Ζαφειρόπουλος έφορος, 
Αναγν. Παπαδόπουλος γραμματεύς εφορίας, Σταύ-
ρος Παπασταυρίδης υπουργικός γραμματεύς, Γ. Ν. 
Παπασταύρου υπουργικός γραφεύς, Χρήστος Αση-
μακόπουλος τελωνοφύλαξ, Δήμος Φούκας γραμμα-
τεύς ειρηνοδικείου, Δ. Σισμάνης αστυνόμος Αθηνών 
και πλείστοι άλλοι οίτινες και ειργάσθησαν μέχρι της 
εκλογής και εψηφοφόρησαν υπέρ του υπουργικού 
υποψηφίου».

«Προ της εκλογής σμήνη μηχανικών διέτρεχον 
κατά τας οδούς του δήμου Αποδοτίας με ερυθράς 
σημαίας σχεδιαγραφούντες αυτάς και διαδίδοντες 
ότι το υπουργείον διέταξε να κατασκευασθώσιν 
άπασαι αι οδοί αύται αμαξιταί και εκ προκαταβο-
λής υπέσχοντο διορισμούς οδοστατών, επιστατών 
κλπ. Και επωφελείς εργολαβικάς εργασίας κλπ. Την 
μεσημβρίαν του Σαββάτου της προηγουμένης ημέ-
ρας της εκλογής οι κάτοικοι της πρωτευούσης του 
δήμου, είδον δύο μηχανικούς οδηγούντας όνον 
φορτωμένον διάφορα εργαλεία της επιστήμης των, 
δύο δε ρακενδύτους προπορευομένους αυτών και 
φέροντες επί τωβ ώμων των ερυθράς σημαίας δια-
λαλούντας ότι διετάχθησαν παρά της κυβερνήσεως 
να κατασκευάσωσιν εθνικήν οδόν αμαξιτήν διασχί-
ζουσαν τον δήμον Αποδοτίας, κατέλυσαν δε εν τη 
οικία του γαμβρού επ’ αδελφή του υποψηφίου Κα-
λαντζοπούλου, όπου και αυτός κατώκει. Την αυτήν 
ημέραν αφίκετο και ο ανθυπολοχαγός Αλέξ. Κιού-
ζης διοικητής των μεταβατικών μετά του εντοπίου 
ανθυπασπιστού Βλαχοπούλου, δύο λοχιών επίσης 

εντοπίων, τεσσάρων δεκανέων επίσης εντοπίων, 
δύο ενωμοταρχών και 70 στρατιωτών και χωροφυ-
λάκων ως φρουροί δήθεν των καλπών. Την νύκτα 
όμως του Σαββάτου προς την Κυριακήν κατέλαβον 
την οικίαν Καλαντζοπούλου δύο βήματα απέχου-
σαν του τόπου της ψηφοφορίας και εις το πραύλιον 
του οικήματος τούτου, οπόθεν έμελλον να διέλθω-
σιν οι εκλογείς έθεντο τα όπλα αυτών εις πυραμίδας 
και σκοπός με όπλον επί του ώμου σουλατσάρων 
εφύλαττε το οπλοστάσιον τούτο, οι δε λοιποί των 
στρατιωτών κατέλαβον την προς τον τόπον ψηφο-
φορίας άγουσαν και ενήργουν σωματικάς ερεύνας 
επί των εις την αντιπολίτευσιν ανηκόντων εκλογέων 
μη τυχόν φέρωσι δήθεν φονικά όπλα επί τω σκοπώ 
να τους φυγαδεύσωσιν. Οι δημόσιοι εισπράκτορες, 
οίτινες είναι πλέον το φόβητρον των πολιτών, ένεκα 
της οικονομικής αθλίας καταστάσεως του λαού μη 
εχόντων των πολιτών ημερήσιον άρτον συμπεριώ-
δευον με τον υπουργικόν βουλευτήν Καλαντζόπου-
λον μέχρι της εκλογής απειλούντες τους εκλογείς. 
Το Σάββατον παραμονή της εκλογής ο αστυνόμος 
Αθηνών Δ. Σισμάνης μετέβη εις το χωρίον Γρανίτσα, 
όπερ ανήκεν αποκλειστικώς εις την αντιπολίτευσιν. 
Εκεί ποιούμενος χρήσιν ψευδούς διαταγής του διευ-
θυντού της αστυνομίας Αθηνών, ότι δήθεν απεστά-
λη να στρατολογήση αστυνομικούς κλητήρας διώ-
ρισεν 6 αρχικλητήρας με μισθόν δραχμών 120 και 
12 κλητήρας με μισθόν δρ. 100. Δια της κακοήθους 
δε ταύτης και φαύλης απάτης μετέβαλε τους εκλο-
γείς και τεθείς επί κεφαλής αυτών μετέβη μετ’ αυτών 
εις τον τόπον της ψηφοφορίας όπου και παρά τη 
θύρα του τόπου της ψηφοφορίας ίστατο δια να μη 
τον απατήσωσιν. Ήρξατο η ψηφοφορία και ο αντι-
πολιτευόμενος υποψήφιος Β. Θωμόπουλος διώρισε 
αντιπρόσωπον και σφαιριοδότην τον δικηγόρον Δ, 
Δεσποταίον. Ο Καλαντζόπουλος αντέλεξεν εις τον 
διορισμόν αυτού επί τω λόγω ότι ο Δ. Δεσποταίος ως 
δικηγόρος είναι υπάλληλος και επομένως δεν ημπο-
ρεί να ήναι εντός του τόπου της ψηφοφορίας. Την 
πρότασιν ταύτην υπεστήριξε και ο δικαστικός αντι-
πρόσωπος ειρηνοδίκης Ναυπάκτου Παπαναστασί-
ου και συνεπώς η πλειονοψηφία της επιτροπής δεν 
εδέχθη τον Δ. Δεσποταίον ως αντιπρόσωπον επί τω 
λόγω ότι ο Δικηγόρος είναι υπάλληλος, η δε πράξις 
έχει ούτω περίπου. (Ο δε δικαστικός αντιπρόσωπος 
επί της ενστάσεως ταύτης του Ν. Καλαντζοπούλου 
απεφήνατο ότι ο Δ. Δεσποταίος καθό δικηγόρος δεν 
δύναται να διορισθή αντιπρόσωπος ούτε σφαιριο-
δότης και συνεπώς διατάσσεται η εκ του τόπου της 
ψηφοφορίας απομάκρυνσίς του). Δια τοιούτων οργί-
ων ενηργήθη η δημοτική εκλογή». 

«Υπό τοιούτους όρους διοικείται η Ελλάς σήμε-
ρον υπό του μεγαλομάρτυρος της διεφθαρμένης πο-
λιτείας, αναμορφωτού Χαριλάου Τρικούπη, κραυγά-
ζοντος από του βήματος της βουλής προ τριετίας 
ότι υπό την διοίκησίν του θα αναπηδήσωσιν εκ των 
καλπών αι ιδέαι!» 

[Για την ιστορία, υποψήφιος, στη θέση του θανόντος 
Δημάρχου Δημ. Ιω. Καλαντζοπούλου, κατέβαινε ο 
αδελφός του Νικόλαος Ιω. Καλαντζόπουλος, ιατρός 
στη Ναύπακτο, ο οποίος εν τέλει εκλέχθηκε Δήμαρ-
χος Αποδοτίας μέχρι τον Ιούλιο του 1891, οπότε 
εκλέχθηκε ο αντιπολιτευόμενος Βασ. Κ. Θωμόπου-
λος. Στην πρώτη δημοσίευση δεν είχα συμπεριλάβει 
σαν Δήμαρχο τον Νικ. Ιω. Καλαντζόπουλο, θεωρώ-
ντας, εσφαλμένα, ότι ήταν όλη την τετραετία ο θα-
νών αδελφός Δημήτριος. Τέλος όπως βλέπουμε αυ-
τές οι μέθοδοι εφαρμόζονται μέχρι τις μέρες μας].

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
Στις 25 Μαΐου 2018 είχαμε μια ευχάριστη επίσκεψη από 50 μοτοσυκλετιστές 
στο χωριό μας. Ήταν μέλη του Friends and Riders club και ήλθαν εκδρομή στα 
μέρη του μέλους τους, του κου Γιώργου Αθ. Αγγελόπουλου. Η εξόρμησή τους 
ήταν τριήμερη και περιήλθαν όλη την ορεινή Ναυπακτία με κέντρο την Τερ-
ψιθέα και την Ελατού όπου κατέλυσαν η πλειονότητα. Μπράβο στον Γιώργο 
και στην παρέα του, έχουν επιλέξει μια ωραία και ενδιαφέρουσα ψυχαγωγία. 
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Σ τις 5 Μαΐου 2018, στο Reading της Πενσυλβανίας της 
Αμερικής, ανάμεσα στα μέλη της οικογένειάς του 

στο σπίτι του άφησε τα εγκόσμια ο διακεκριμένος Τερ-
ψιθεάτης Κωνσταντίνος Χρ. Κράρας σε ηλικία 97 ετών.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, 
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του 
Reading της Πενσυλβανίας, παρουσία του Επισκόπου 
της περιοχής, συνοδευόμενος από έξι ιερείς των γύρω 
ελληνικών παροικιών και με τη συμμετοχή άνω των 500 
συγγενών και φίλων. 

Κάνοντας μια γρήγορη αναδρομή στη ζωή και το 
έργο του, αναδεικνύεται ένας άνθρωπος με μεγάλες δι-
ακρίσεις, τόσο στον κόσμο των επιχειρήσεων όσο και 
στην τοπική κοινωνία, την εκκλησία αλλά και στον τόπο 
καταγωγής του.

Ο Κωνσταντίνος Κράρας γεννήθηκε στην Τερψιθέα 
Ναυπακτίας στις 4 Μαρτίου 1921. Ήταν το προτελευταίο 
παιδί από τα έξι παιδιά της οικογενείας του Χρίστου και 
της Υπαπαντής Κράρα.

Από μικρός είχε μεγάλη έφεση στα γράμματα και 
αγάπη προς την εκκλησία. Υπήρξε το νεότερο παπαδο-
παίδι και ψάλτης της εκκλησίας του χωριού μας.

Το περιβάλλον του χωριού δεν μπορούσε να του 
προσφέρει τις δυνατότητες για περαιτέρω μάθηση αλλά 
ούτε και προοπτική για να πραγματοποιήσει τα όνειρα 
του. Το γεγονός αυτό τον έκανε να ζητήσει από τον πα-
τέρα του που βρισκόταν ήδη στην Αμερική, μαζί με τον 
μεγαλύτερο αδελφό του Ιωάννη, να τον καλέσει εκεί, 
παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της μητέρας του Υπα-
παντής.

Το 1938 σε ηλικία 17 ετών πηγαίνει στην Αμερική, 
πρώτα στο Μισσισίπη, κατόπιν το 1941 στο Nashville, 
Τενεσσή, όπου εργαζόμενος παρακολουθούσε και νυ-
κτερινό σχολείο και αργότερα, το 1954, θα εγκατασταθεί 
μόνιμα στο Reading της Πεννσυλβανίας.

Με την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κατα-
τάχτηκε στις ειδικές δυνάμεις του Στρατού των ΗΠΑ. 
Το 1943, μετά από σκληρές δοκιμασίες σε άγρια βουνά 
των ΗΠΑ εστάλη, εθελοντικά, με ομάδα άλλων ελλη-
νοαμερικανών σε ειδική και απόρρητη αποστολή κατά 
των Γερμανών κατακτητών στην Ελλάδα και συγκεκρι-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΚΡΑΡΑΣ 1921 – 2018
μένα στην Ήπειρο. Από τα βουνά της Ηπείρου έκαναν 
συχνές επιδρομές κατά των Γερμανών καταστρέφοντας 
τις στρατιωτικές τους βάσεις και τις επερχόμενες ενι-
σχύσεις σε πολεμοφόδια και τρόφιμα όπως επίσης γέ-
φυρες, σιδηροδρομικές γραμμές , βαγόνια τρένων και 
φορτηγά. Η ελπίδα επιβίωσης από την αποστολή αυτή 
ήταν 5% με 10%. Η ομάδα αυτή αποτελούσε μέρος των 
Ειδικών Δυνάμεων Εξωτερικού των ΗΠΑ, (OSS), η οποία 
εξελίχθηκε στη σημερινή CIA. 

Γεγονός είναι πως αν και απείχε λίγα χιλιόμετρα από 
την Τερψιθέα δεν του επετράπη να επισκεφθεί την μη-
τέρα του και τους συγγενείς του.

Την αποστολή αυτή, την αγνοούσαν ακόμη και τα 
παιδιά του, έως τα τέλη του 1988, οπότε ένας από τους 
αξιωματικούς που συμμετείχαν ζήτησε και πήρε άδεια 
από την αμερικανική κυβέρνηση να γράψει τις αναμνή-
σεις του. Για τη συνεισφορά του αυτή προς την πατρίδα, 
τιμήθηκε με σχετικό μετάλλιο από το Γενικό Επιτελείο 
Στρατού της Ελλάδος, σε ειδική τελετή πού έγινε στις 
14 Οκτωβρίου 1994, στην στρατιωτική λέσχη Αθηνών. 
Υπήρξαν εκτενή δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο, 
(Εφημερίδα τα «Νέα», 15 Οκτωβρίου 1994, και Οικονο-
μικός Ταχυδρόμος, 29 Σεπτεμβρίου 1994). Για την προ-
σφορά της μονάδας αυτής στον αγώνα κατά των γερ-
μανών υπάρχει και ειδικό μνημείο στο Γουδί όπου και 
αναφέρονται τα ονόματα όλων των αγωνιστών. 

Μετά τη λήξη του πολέμου επιστρέφει στη Αμερική, 
και αρχίζει να ασχολείται με διάφορες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. Αρχικά με μικρά εστιατόρια, ξενοδο-
χεία και κατόπιν με τουριστικές επιχειρήσεις, μαζί με τα 
παιδιά του και τους γαμπρούς του.

Παντρεύτηκε στις 28 Απριλίου 1946 τη Στέλλα (Σταυ-
ρούλα) Διαλεκτού και απέκτησαν τρία παιδιά, τον Χρί-
στο, την Αγγελική και την Υπαπαντή. Η Στέλλα απεβίωσε 
στις 13 Αυγούστου 2011.

Παράλληλα ασχολείται σε κοινωνικό και ενοριακό επί-
πεδο, σαν ψάλτης, Πρόεδρος ή/και μέλος των εκκλησια-
στικών συμβουλίων, για περισσότερο από 70 χρόνια, τόσο 
στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης στο 
Reading της Πεννσυλβανίας, όσο και στην εκκλησία του 
Αγίου Δημητρίου στο Wildwood της Νέας Ιερσέης. Με 
δωρεές του, κτίσθηκε ειδική αίθουσα κοινωνικών εκδη-
λώσεων, δίπλα στην εκκλησία του Reading, χωρητικότητας 
500 ατόμων, η οποία φέρει το όνομα “KRARAS HALL”, 
όπως επίσης και το καμπαναριό της εν λόγω εκκλησίας.

Για την προσφορά του έχει τιμηθεί από το Οικου-
μενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως, από την 
Αρχιεπισκοπή Βορείου & Νοτίου Αμερικής, από Πολι-
τειακές Αρχές, από Εμπορικούς και Τοπικούς Οργανι-
σμούς όπως επίσης από τις Ελληνοαμερικανικές Οργα-
νώσεις, ΑΧΕΠΑ κ.λπ. Συνολικά έχει λάβει πάνω από 60 
τιμητικές διακρίσεις.

Μερικές τιμητικές διακρίσεις υπήρξαν:
•  Το 1955 τιμήθηκε με σχετική επιστολή από τον 

τότε Αρχιεπίσκοπο του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
Αθηναγόρα.

•  Το 1980 για την πολυετή συνεισφορά του στην Ελ-
ληνοαμερικάνικη Οργάνωση ΑΧΕΠΑ όπου υπήρξε ένα 
από τα πιο ενεργά μέλη της εκεί Ομογενειακής Αδελφό-
τητας έχοντας εκλεγεί και “Governor” της περιοχής του.

•  Το 1990 χρήσθηκε Άρχοντας του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου από τον Πατριάρχη Δημήτριο και τον Αρ-
χιεπίσκοπο Β. & Ν. Αμερικής Ιάκωβο. 

•  Το 1992 του απονεμήθηκε το μετάλλιο του Αγίου 
Παύλου, το ανώτατο μετάλλιο που μπορεί να λάβει ένας 
λαϊκός, και πρόσφατα εντάχθηκε στην Ομάδα των 100 
ηγετών της εκκλησίας στην Αμερική.

•  Το 1995 έλαβε τιμητική επιστολή από τον Πρόε-
δρο των Η.Π.Α. Clinton. 

•  Το 2001 έλαβε τιμητική επιστολή από Αρχιεπίσκο-
πο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Βαρθολομαίο για 
την πολυετή συνεισφορά του στην Εκκλησία.

•  Το 2002 η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών 
του απένειμε το Ellis Island Μετάλλιο Τιμής.

•  Το 2004 τιμήθηκε με το Certificate of Honor από 
την Ναυπακτιακή Αδελφότητα της Αμερικής για την πο-
λυετή προσφορά του στην Εκκλησία και στην Ελλάδα.

Το σπίτι 
όπου 
γεννήθηκε 
ο Κώστας 
Κράρας

Φωτογραφία της δεκαετίας του 1920 όπου εμφανίζεται η 
Υπαπαντή Χρ. Κράρα με τα πέντε από τα έξι της παιδιά. 

Τελευταίος δεξιά είναι ο Κώστας.

Οκτώβριος 1994. 
Αναμνηστική 
φωτογραφία 
στο χωριό με τα 
αδέλφια του, από 
αριστερά, Ελένη 
Τριάντη, Ηλίας 
Κράρας, Κώστας 
Κράρας και 
Βασιλική Μπάρου.

Η επίσημη φωτογραφία 
από την ένταξή του στην 

ειδική ομάδα.

Μαζί με συμπολεμιστές του στην 
παραπάνω ομάδα στα βουνά της 
Ηπείρου. Στον κύκλο ο Κώστας.

Η παρουσίαση της ειδικής 
ελληνοαμερικανικής ομάδας  

πριν την αναχώρησή της  
για την Ελλάδα.

Το μνημείο στο Γουδί.

Μερικά από τα ονόματα 
των στρατιωτών 
της ομάδας. 
Στο κέντρο εμφανίζεται 
το όνομα του Κώστα.

Η ειδική 
πλάκα στο 

μνημείο στο 
Γουδί.

Αναμνηστική 
φωτογραφία 
του γάμου.

Μαζί με τον πατέρα του, 
αριστερά, Χρίστο Ι. Κράρα, 

ο οποίος βρισκόταν και 
αυτός εκείνο το διάστημα 

στην Αμερική.
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Παρακάτω είναι η ομιλία, μακάρια, που εκφωνήθηκε 
από τον γυιό του Χρήστο κατά την εξόδιο ακολουθία:

«EULOGY FOR DAD

Thank you all for coming and being part of a very, very sad, but, 
in many ways, a very, very glorious day. Of course, we are all 

very sad because we lost a mountain of a man. Today we buried 
my Father, my mentor, my best friend, my role model and my part-
ner for every one of the 71 years of my life. We are sad that we 
are not going to have him at our side very single day like we did 
almost all of these 71 years. 

I am sad that I won’t be able to call him up every morning at 
7:30 to see how his night went.

I am sad I won’t be able to sit with him at the kitchen table 
and enjoy a cocktail together as we did almost seven days a week, 
for many many years, along with our entire family. I am sad I won’t 
hear him in Church from the minute I would walk in to the min-
ute I left, as he chanted with all his heart and soul for all the years 
of his life.

I am sad that I won’t be able to enjoy the incredible wisdom 
that he was able to impart upon me and all our family on a daily 
basis. I am sad that he won’t be around for all our children, grand-
children to continue to dialog with so that they could learn as 
much as we did from this incredible human being. I am sad that 
I won’t be able to hear his solid criticism as we decorate the 
Epitafiou next year. He never liked how we put the flowers on 
the Epitafiou. I am sad that I am going to miss the way he insisted 
that everything always be done the right way and the honest way. 
I am sad that I will miss his constant leadership and spiritual guid-
ance that he imparted not only on me and my sisters, but on our 
children and grandchildren to the point that every single one of 
us has totally committed ourselves to our Church, our Church 
Community and most importantly to God. 

I am sad that I won’t be able to enjoy his incredible sense of 
humor and that many others got to appreciate.

I am sad that we won’t be able to travel together as we did 
for decades as we worked together to grow our businesses and 
explore new cities. I will miss that I won’t be sitting next to him 
on those buses as we travel from city to city touring the country 
and enjoying the hard work during the day, and cocktails NS cel-
ebration every evening.

I am sad that I will miss his guidance and his love.
But as I said, this is also a glorious day. I am so uplifted by 

knowing that our Father, our grandfather, and our great grandfa-
ther is in the place where he has been preparing himself to go his 
entire life. It’s a glorious day in knowing that he is at peace and 
in a beautiful new life place with our Mother, whom he adored, 
who he missed every single day of the last eight years, and who he 

actually couldn’t wait to reunite with. It is a glorious day because 
he is going to get to be with his beloved parents, brothers, sisters, 
brothers in law, sisters in law and all others who he not only loved 
so much, but who loved and respected him and with him he had 
special bond. 

It is a glorious day because from this day on all our family 
and extended family and friends and will have learned from that 
wonderful mountain of a man and make sure that those things 
he taught us are never erased from our memories. It is a glori-
ous day because I know that every time I go to our Church here 
in Reading and in Wildwood, I will see our Father’s footprint in 
every corner of the Church. In these holiest of places, we will be 
able to give thanks for his life here on this earth. It’s a glorious 
day because we know that we had this wonderful man for 97 
years on this earth and we know that he touched the lives of tens 
of thousands of people over all the United States, Greece and 
around the world. 

So yes, it is a glorious day and we thank God for this man that 
we called Dad, Pappou, Grand Pappou, Great Grand Pappou, Pap-
pou Gus, and Uncle, brother-in-law, Christian Brother and friend.

So today starts a new part in all of our lives, especially in our 
family. I am going to go on without him because that’s what he 
always wanted. He wanted to know that this family that he kept 
so closely knit and close to God, will stay that way when he left 
us on this this earth, and we will do that. And I am certain of this 
because our Father is now in heaven and he will help us go on in 
our lives doing the good works that he taught us.

In closing, I want to take a few minutes to thank a few people 
who were especially impactful and important to my Father and to 
our family over the many years.

I would like to thank all those people who came from the 
Greater Wildwood area of New Jersey with whom he worked 
and he helped guide and give spiritual direction to people like Bill 
Mitchell, Nick Konides and all their families.

Speaking of things in Wildwood, New Jersey, a special thanks 
to Fr. Steven Vlahos who was a long-time friend with whom my 
Father had a very special bond. And a special thanks to Fr. Steven 
and his wife, Presbytera Chrissie, for coming and for the beautiful 
eulogy he delivered today in our Church. A very special thanks 
to Fr. Tom, who worked side by side with my Father for over 35 
years, all for the good of our Church and Church Community. 
My Father became another father to Fr. Tom, and Fr. Tom always 
showed our Father the respect due to a man with that much wis-
dom. The number of projects that they tackled in our Church is 
many, you got to see some of them in our booklet today.

A special thanks to the family of my Father’s very close friend 
Fr. Spiridon Papadimitriou, of Blessed Memory, who passed away 
just a couple years ago and with whom our Dad has been re-
united.

•  Το 2009 ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος 
απένειμε στον Κωνσταντίνο Κράρα τιμητική διάκριση 
για την συμμετοχή του στο Ελληνικό Τάγμα κατά τη δι-
άρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το 1956 επέστρεψε για πρώτη φορά, από τότε που 
έφυγε για την Αμερική, στο χωριό να δει τη μητέρα του. 
Μόλις ένα χρόνο πριν είχε αποβιώσει ο πατέρας του 
Χρίστος Ι. Κράρας.

 Από τότε επισκεπτόταν τακτικά την Ελλάδα και ιδι-
αίτερα το χωριό. Αρκετές φορές η επίσκεψη γινόταν 
«συνοδεία» πολλών μελών της οικογενείας του, μία από 
αυτές «έφερε» μαζί σύσσωμη όλη την οικογένεια απαρ-
τιζόμενη τότε σε 26 άτομα!!!

Υπήρξε, μαζί με τα αδέλφια του, βασικός υποστηρι-
κτής του εξωκλησιού της Αγίας Παρασκευής όπου πά-
ντοτε επιχορηγούσε τις απαραίτητες ανακαινίσεις μέχρι 
την τελευταία ολική ανακαίνιση και αγιογράφηση που 
ανέλαβε την περίοδο 2011 - 2012 μαζί με τον αείμνηστο 
Βασίλη Κοιτσάνο.

Παράλληλα δε, ήταν πάντοτε παρών στην οικονομική 
και υλική υποστήριξη Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου.

Συμμετείχε επίσης στις προσπάθειες της οικονομι-
κής υποστήριξης του Ξενοδοχείου του χωριού, όποτε 
αυτές του ζητήθηκαν, αλλά τα αποτελέσματα του επεφύ-
λαξαν μόνο απογοήτευση. 

Ο Κωνσταντίνος Χρ. Κράρας, υπήρξε για όλους 
όσους τον γνώρισαν, συγγενείς, φίλους, συνεργάτες, τον 
άνθρωπο εκείνον, που με τη γνώση, τις ηθικές αξίες και 
την αγωνιστικότητα του, κατάφερε να πραγματοποιήσει 
τα όνειρά του, που συμπληρώθηκαν ιδανικά αφήνοντας 
πίσω του μια υπέροχη οικογένεια τριών παιδιών, έξι εγ-
γονών και 10 δισεγγόνων.

Αιωνία του η Μνήμη του.

Οικογενειακή αναμνηστική φωτογραφία.

Αναμνηστική φωτογραφία από την επίσκεψη του στην Ελλάδα το 
1956. Από αριστερά: Ηλίας Κράρας, ο Κώστας Κράρας, η μητέρα 

τους Υπαπαντή Κράρα και Ιωάννης Κράρας, ο μεγαλύτερος από τα 
έξι αδέλφια ο οποίος ήλθε και αυτός για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

από τότε που έφυγε, αρχές του 1920!!

1956 Αναμνηστική οικογενειακή φωτογραφία  
από την τότε επίσκεψη στο χωριό.

Έτη αρχικών ανακαινίσεων του Εξωκλησιού. 

2011 - 2012: Ολική ανακαίνιση και αγιογράφηση του ναού μαζί 
με τον Βασίλειο Κοιτσάνο.

Από την τιμητική διάκριση 
από την Ενορία του Αγίου 
Δημητρίου στο Wildwood 

της Νέας Ιερσέης, 
Αμερικής, για την μεγάλη 

του προσφορά στην τοπική 
εκκλησία και στην κοινωνία.

Φωτογραφία από την ειδική αναφορά 
από την εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας 

της Νέας Υόρκης.

A special thanks to all the Parish Council Members of our 
Church with whom Dad served for over 70 years. Although he 
scolded us at every meeting for not being in Church enough. He 
loved every single one of you and thank you for showing him the 
respect that you did these many years.

A special thanks Jean Chere and his wife, Marguerite, and Myr-
landa who took care of my Father for two years and without 
whose care and friendship we would never had been able to have 
our Dad for this long.

A special thanks to Deacon Jim, who always showed his love 
and respect to our Father. A special thank you to Dino Koutrou-
bas, on whom my Father relied so much as his health kept failing, 
over the last couple of years.

A special thanks to all our cousins, Aunts and Uncles for the 
wonderful close-knit family who supported my Father even to 
this last week, when they came to give their good byes. A special 
thanks to my Father’s niece, Pat Snyder and her husband Lee, and 
all their extended family for the love and respect that they gave 
our Father over these many years.

A special thanks to all our friends and other relatives and oth-
er people we may have forgotten, for always being so kind, loving 
and respectful to this special man.I want to thank all our children 
and their spouses for the love and respect that they showed to 
our Pappou Gus and for making every effort at all times being in 
his company, which you will never regret.

And to all the great grandchildren for always surrounding Pap-
pou Gus and showing him the love that he you had for him. 

To Bernie and Mauro who became like two more sons and 
who always were willing to help and do whatever necessary to 
honor all Dad’s wishes and to be of help whenever possible. 

To my wife, Ann, who has been my personal rock. She and Dad 
had more religious discussions than I think the monks do in their 
monastery.

And lastly to my sisters, who did such a glorious job in looking 
after Dad over these many years. The undying love and respect 
that they showed as they not only cared for his physical needs, 
but also any other needs that he had. What they did over the last 
couple years was nothing short of incredible.

And lastly, once again, I want to thank God for bringing this 
man into our midst and to let us enjoy him for so long and now 
to have him in his bosom for eternity.

So now I would like to offer a toast for those of you who have 
a Manhattan, which was Dad’s favorite drink. I would like to raise 
my glass as I did with my Father for probably over a million times 
over the many years – to a wonderful human being and true inspi-
rational leader and the Patriarch of our family. Dad this Manhattan 
is to you, but it’s also going to be the last Manhattan I will ever 
drink, because it will never taste the same again.



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ 11¨φωνές και ψίθυροι¨

ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: Χοροστάσι στην πλατεία. Ή πανηγύρι, ή Λα
μπρή, ή γάμος. Μάλλον Λαμπρή, ο Δένδρος δεν φύλλωσε και τα ρούχα δεν είναι κα
λοκαιρινά. Συγκρίνοντας με μία φωτογραφία, απόκριες του 1936, που δημοσιεύσαμε 
στο 88 φύλλο και με άλλη μία της νεόδμητης Εκκλησίας το Δεκέμβρη του 1932, πε
ριοριζόμαστε μεταξύ 1933 και 1935. Σε αυτή του 1936, ο Δένδρος είναι ο μισός και 
το σπίτι του Αθ. Γκολιά είναι γιαπί ακόμη. Οπότε μάλλον Λαμπρή του 1935 είναι, 28 
Απριλίου. Παρατηρούμε 2 ζυγιές χορό, τους επισήμους που κάθονται μπροστά και πα
ρακολουθούν χωρίς καφέδες και μεζέδες. Ο 1ος δεξιά καθήμενος είναι στρατιωτικός, 
μήπως είναι ο Γεώργιος Κοζώνης, διότι την φωτογραφία, μας την έδωσε η κόρη του κα 
Βασιλική Αγγελέτου, την οποίαν ευχαριστούμε. 

Προς το σύλλογο Τερψιθέας
Υπηρέτησα στην Τερψιθέα ως νεοδιόριστος δάσκαλος, από το 

1978 έως το 1983, οπότε το σχολείο καταργήθηκε.
Τότε συναισθηματικά φορτισμένος έγραψα ένα κείμενο με τίτ-

λο «το καταργημένο σχολείο» συνοδευόμενο με μια φωτογραφία 
των μαθητών, το οποίο μπορείτε να το βάλετε και στην εφημερί-
δα σας.

Σας στέλνω άλλη μία φωτογραφία από το ηρώο, όπου κάναμε 
τις εθνικές εορτές.

Από την Τερψιθέα έχουμε τις καλύτερες αναμνήσεις. Οι ευγε-
νικοί και φιλόξενοι κάτοικοι μας συμπαραστάθηκαν και θέλω με 
την ευκαιρία αυτή, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου.

Αθήνα 25-5-2018
Απόστολος Πιπίκος

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Γράφει ο Απόστολος Πιπίκος 

Ήρθαν οι μέρες κι άνοι-
ξαν τα σχολεία. Το σχο-

λείο όμως στο «πάνω χωριό» 
μένει κλειστό. Όλα μέσα στο 
σχολειό αναρωτιόνταν τι να 
συμβαίνει. Από μέρες περί-
μεναν το τρίξιμο της κλειδα-
ριάς και τους μαθητές με το 
δάσκαλο ξεκούραστους και 
ορεξάτους ν’ αρχίζουν τον 
νέο τους κύκλο. Ο πίνακας 
γράφει Μαρία - Έφη - Γιώρ-
γος - τέλος - καλό καλοκαίρι. 
Από πάνω του ο εσταυρωμέ-
νος κοιτάζει κι αυτός μ’ απορία. Τα θρανία σαρκοφαγωμένα έχουν κάνει ομάδες, 
συζητούν χαμηλόφωνα μεταξύ τους και κάνουν διάφορες υποθέσεις. Στην άλλη 
πλευρά το γραφείο του δασκάλου, που όλο το καλοκαίρι κοιμόταν κάτω απ’ ένα 
λεπτό στρώμα σκόνης, δείχνει κι αυτό αφυπνισμένο από την καθυστέρηση. Μόνο 

η ντουλάπα, που τη φωνά-
ζουν στα επίσημα κι αρχει-
οθήκη δείχνει κάτι να ξέρει. 
Μέσα στο βλοσυρό της 
βλέμμα μια σκιά λύπης πλα-
νάται. Βλέπεις αυτή έχει τα 
εισερχόμενα, τα εξερχόμε-
να, τα πρωτόκολλα κ.ά. είναι 
βλέπεις η γραφειοκράτισσα 
της μικρής της κοινωνίας. 
Αυτή ξέρει, γιατί είδε το 
δάσκαλο να φέρνει ένα επί-
σημο φάκελο με σφραγίδες 
κι αριθμούς, να τον ανοίγει 
βιαστικά, να τον διαβάζει και 

καθώς τον κρατούσε στα χέρια του βυθισμένος σε σκέψεις, πρόλαβε και διάβασε 
πολλά κι από κάτω μ’ αραιά γράμματα τη λέξη καταργήθηκε. Πώς να το πει όμως 
στους φίλους της; Η μεταλλική της καρδιά δεν το βαστούσε να τους αναφέρει 
για τη ληξιαρχική τους πράξη θανάτου. Αλλά κι ο δάσκαλος δεν είπε τίποτα, τ’ 
αγαπούσε όλα τόσο πολύ, που δεν ήθελε να τα πικράνει. Πρωτοκόλλησε γρήγο-
ρα το έγγραφο και το εμπιστεύτηκε στην ντουλάπα, που έδειξε να καταλαβαίνει. 
«Καλύτερα να ζουν με την ελπίδα και την προσμονή» είπε μέσα του ο δάσκαλος.  
Τ’ αγκάλιασε όλα με το βλέμμα του, κοίταξε τελευταία την ντουλάπα, που τον 
έγνευσε καταφατικά και προχώρησε προς την πόρτα. 

Σε λίγο ο θόρυβος της κλειδαριάς αντηχούσε γύρω. Μια ζωή είχε κλείσει.

(Γράφτηκε το 1983 με την κατάργηση 
του Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας Ναυπακτίας)

Εθνική εορτή στο Ηρώο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:  ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πριν τρία χρόνια στις 12-7-2015 έκλεισε για πάντα τα μάτια του ο Νίκος 
Πετρόπουλος, λίγους μήνες προτού να πάρει τριψήφιο νούμερο η ηλικία 

του. 
Άγιος άνθρωπος, έλεγε και λέει γι’ αυτόν η νύφη του η Γιαννούλα, ενώ ο 
Θανάσης Κουρμούσης δεν διστάζει να πει, αν υπάρχει παράδεισος σίγουρη 
θέση έχει ο Νίκος Πετρόπουλος και η Παγώνα Σαλούρου. 

Ο μπάρμπα Νίκος ήταν εικόνα πραότητας όπως ο συνώνυμος και πολι-
ούχος του χωριού. 

Φιλομαθής αλλά καθόλου περίεργος, πλούτιζε τις γνώσεις του διαβάζο-
ντας μέχρι τις στερνές του μέρες. 

Καλλιγράφος, άριστος γνώστης της Ελληνικής γλώσσας και εκπληκτικός 
στην απόδοση κειμένου όταν διάβαζε για να τον ακούσουν οι διπλανοί του. 

Πάντα λιτοδίαιτος απέφευγε το δεύτερο πιάτο στο ταΐνι του, ο άνθρω-
πος, έλεγε, δεν ζει για να τρώει, αλλά τρώει για να ζει. 

Ολιγαρκής, ποτέ του 
δεν ζήλεψε και δεν λα-
χτάρισε πλούτη, αν και 
τα υπάρχοντά του ήταν 
λιγοστά, δεν θεωρούσε 
τον εαυτό του φτωχό 
αφού είχε εξασφαλισμέ-
να τα αναγκαία. Όπως 
έλεγε, πλούσιος δεν είναι 
αυτός που έχει πολλά 
αλλά αυτός που αρκείται 
σε αυτά που έχει. Όπως 
και φτωχός δεν είναι 
όποιος έχει λίγα, αλλά αυτός που δεν του φτάνουν όσα κι αν έχει. 

Ρεαλιστικά θρησκευόμενος χωρίς τυπολατρίες και υπερβολές, δεν παρέ-
λειπε να συμβουλεύει· Να φυλάγεστε από αυτούς που κάνουν μακρινούς 
σταυρούς, μεγάλες μετάνοιες και πολυήμερες νηστείες, είναι άτομα ύπουλα 
και επικίνδυνα. 

Ένα γεγονός σημάδεψε άσχημα τη ζωή του. Ήταν μαθητής του Δημοτι-
κού σχολείου όταν του είπε ο δάσκαλος ν’ αλλάξει θρανίο για να καθίσει με 
μια συμμαθήτριά του, αυτός είπε στο δάσκαλό του ότι ντρέπεται να καθίσει 
με κορίτσι. Ο δάσκαλος όχι μόνο δεν έδειξε κατανόηση, αλλά θεωρώντας 
τα λόγια του Νίκου άρνηση διαταγής, άρχισε να τον χτυπάει με απίστευτη 
αγριότητα και με κάθε τρόπο απροκάλυπτα σ’ όλο του το σώμα. Ούτε οι 
κραυγές πόνου και τρόμου του μικρού Νίκου, ούτε το κλάμα των τρομοκρα-
τημένων μαθητών δεν συγκίνησαν τον (δάσκαλο;) που συνέχισε να τον χτυ-
πά με βαρβαρότητα μέχρι που εξαντλήθηκε από την υπερπροσπάθεια της 
«εκπαιδευτικής του πράξης». Αποτέλεσμα των βασανιστηρίων ήταν να μείνει 
ο Νίκος ανάπηρος. Κι όμως όταν τον ρωτούσαν γιατί όταν ανδρώθηκες δεν 
εκδικήθηκες τον δάσκαλο για την απάνθρωπη πράξη του, αυτός απαντούσε 
με αξιοθαύμαστη γαλήνη!!! «το δάσκαλό σου και γάιδαρο να τον δεις, καβά-
λα μη μπαίνεις». 

Αυτός ήταν ο Νίκος Πετρόπουλος, η προσωποποίηση της καλοσύνης.

ΕΥΧΕΣ
Με την ευκαιρία της επίσκεψής μου στο Άγιον Όρος, σας μεταφέρω 
εγκάρδιες ευχές και χαιρετίσματα από τον αδελφό μου, τον πατέρα Κορ-
νήλιο Σιμωνοπετρίτη.

Σπύρος Σκαλτσάς

Οι μαθητές με τη σύζυγο και τον υιό του δασκάλου
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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

ΚΑΡΤΕΡΗ ΣΟΦΙΑ
skarteri@gmail.com

ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 94 ΠΑΤΡΑ
2610622976, 
6976798839

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
Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 113  
ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2109902307

ΧΕΙΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ 13 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2107792280

ΧΟΡΜΟΒΑΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ 29 6978884152

Πατριωτικό το θέμα. Θέλουμε λεπτομέρειες για τους μαχητές και 
τις μαχήτριες. Μη βιάζεστε δεν τελειώσαμε. Θα πάρετε πρόσθε-
τη εργασία να μας βρείτε τα πρόσωπα που εικονίζονται στην 11η 
σελίδα, μαθητές του κου Πιπίκου. 

ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖ

Η ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ «ΟΦΙ»,
Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΣ

— Εσύ γυνή διατί έφαγες τον απαγορευμένο καρπό;
— Ο όφις με ηπάτησε Κύριε.
Κάπως έτσι περίπου η γυνή και ο σύζυγός της Αδάμ έχασαν τον Παράδεισο· 

εξαιτίας του «όφι». Έκτοτε οι άνθρωποι προσπαθούν να φτιάξουν ή να ανακτή-
σουν τον Παράδεισό τους. Ο όφις όμως πάντα καιροφυλακτεί και πάντα προσπα-
θεί να κόψει την πορεία προς τον Παράδεισο, να διαλύσει την όποια παραδείσια 
ζωή.

Έτσι και τώρα στο χωριό μας ανεφάνη ένας φίδαρος, 2 μέτρα μπόι, πλουμιστός 
και λυγιστός, προσπάθησε να απατήσει πάλι τη γυναίκα ή μάλλον τις γυναίκες. Πριν 
από λίγες μέρες 4 κορίτσια του χωριού ζούσαν τον παράδεισο της άνοιξης και του 
καλοκαιριού στο χωριό. Που λέτε λοιπόν, η Μάριον, η Ντέπυ, η Ράνια και η Χάρις 
πήγαιναν τον περίπατό τους προς τον Άη Θανάση. Εκεί λοιπόν, κοντά στο Βλαχό-
ρεμα, νάσου ο κατηραμένος. Βγήκε άξαφνα μπροστά τους, να τους ανακόψει την 
πορεία. Γεμάτος αυτοπεποίθηση, λικνιζόταν στους λάγνους χορούς του και επιδεί-
κνυε τη διχαλωτή του γλώσσα. Τα κορίτσια αιφνιδιάστηκαν προς στιγμήν. Ασκαρ-
δαμυκτί όμως ακροβολίστηκαν, κραδαίνοντας τα όπλα τους (φυσικά τις γκλίτσες 
τους) σε θέση μάχης. Ο όφις θέλοντας να αμυνθεί ορμάει να μπει μέσα σε μία 
μάνδρα. Προλαβαίνει και μπαίνει ο μισός σε μία τρύπα. 

—Τώρα τι θα γίνει; Ποια θα βγάλει το φίδι από την τρύπα; (εδώ βγάλαμε πα-
ροιμία!).

Αμέσως τα κορίτσια ανέλαβαν τους τομείς δράσης των, εκτός μίας που λιποτά-
κτησε*, έριξε τα όπλα και ακόμα τρέχει να σωθεί από τον «όφι». Η Μάριον ανα-
λαμβάνει επικεφαλής της επιχείρησης γραπώνοντας το φίδι και τραβώντας το από 
την ουρά να το βγάλει από την τρύπα. Μάλιστα φώναζε προς το φίδι: — Έλα όξω 
και θα σε ορμόσω εγώ! Πίσω τα κορίτσια εν χορεία: — Θα μαρτυρή’εις το γάλα 
τ’ς μάνα σ’!, και το ωραίο: — Τώρα θα μαθ’ς ποια είναι η Εύα! Εκτός της Μάριον τα 
υπόλοιπα 2 κορίτσια χτυπούσαν αλύπητα με τ’ αγριελίδια ματσούκια τους περιμέ-
νοντας να του τη φέρουν στο κεφάλι. Σε λίγο η Μάριον το ’χε βγάλει από την οπή. 
Η Ράνια και η Χάρις, άριστες στο χειρισμό γκλίτσας, τό ’καναν μπλέ μαρέν, αγνώρι-
στο. Ούτε στη νεκροψία δεν αναγνωριζόταν. Το ξετύλιξαν και το άπλωσαν φαρδύ 
πλατύ στο δρόμο για προσκύνημα. Σε λίγο ειδοποιήθηκαν οι αρχές του χωριού για 
να αποτίσουν φόρο τιμής στο νεκρό. Πράγματι άφησαν το «θανάση»** για να παν’ 
στον Άη Θανάση. Φθάνοντας στο σημείο, άρχισαν να σταυροκοπιούνται. Πρώτος 
ο Πρόεδρος του Συλλόγου έδωσε συγχαρητήρια στα κορίτσια δια χειραψίας και 
ασπασμού. Το φωτογράφησε στέλνοντας τη φωτογραφία στο Amber Alert. Σε λίγο 
πήρε το φίδι με τη γκλίτσα, σαν τρόπαιο και το περιέφερε ανά τας οδούς και ρύμας 
του χωριού, έχοντας δίπλα ένα παιδί με ένα κυπελάκι να μαζεύει τους οβολούς***. 
Το παιδί μάλιστα δασκαλεμένο ξεφώνιζε: — Βοηθάτε καλέ κύριο, εγκώ εξαφανίσει 
φίντι από Τερψιτέα! Σιγά ρε μεγάλε, νά ’βλεπα τι θά ’κανες χωρίς τα κορίτσια! Το 
βράδυ τα κορίτσια είχαν την τιμητική τους. Τους απενεμήθη το μετάλλιο εξαιρέτων 
πράξεων κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ.

Εν τέλει, αυτή τη φορά, ο όφις δεν εξηπάτησε τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα εξη-
πάτησε τον «όφι» (ποιος ξέρει τι του είπε στο αυτί)· ήταν η εκδίκηση της Εύας. 

Ο δαιμόνιος ρεπόρτερ

* Σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες δεν υπήρξε λιποταξία. Απλά η φερόμενη 
ως λιποτάκτισσα (στη δημοτικιά), θυμήθηκε ότι δεν άλλαξε εσώρουχο το πρωί και 
έτρεξε να αλλάξει, για να μπορεί να δράσει ελεύθερη και ωραία.

** Είδος κοσμοπολίτικου χαρτοπαιγνίου. 
*** Δεν αληθεύει ότι τον πήραν στο κατόπιν τα σκυλιά, διότι η καρδιά του (ή 

μάλλον η γάμπα του) είναι δοσμένη σε ένα Καλλιθιώτικο σκυλί. — Μπα! Τι μας λες; 
Για πε για πε. — Να έχει χάρη που δεν φθάνει ο χώρος, ειδ’ άλλως θα τον στόλιζα!


