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ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Στο τέλος Ιουλίου τοποθετήθηκαν στην Παιδική Χαρά του χωριού μας νέα όργανα ασφαλείας. 
Έτσι σιγά-σιγά άρχισαν να την επισκέπτονται οι λιλιπούτιοι θαμώνες της γευόμενοι τα «οργανι-
κά» της παιχνίδια. Απομένουν κάποια συνοδά έργα ώστε να αποκτήσει και πιστοποίηση ασφα-
λείας. Ευτυχώς ο Δήμαρχος κος Παναγιώτης Λουκόπουλος, ο Αντιδήμαρχος κος Θωμάς Κοτρω-
νιάς, ο Πρόεδρος κος Σταύρος Αγγελόπουλος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου κος Νικόλαος Αθ. 
Τσαντίλης βοήθησαν ώστε να ξαναλειτουργήσει η… νεκρή Παιδική Χαρά. Δεν σας κρύβουμε 
ότι λόγω της οικονομικής κρίσης και των αυστηρών προδιαγραφών, φοβηθήκαμε ότι δεν θα 
ξαναλειτουργούσε η Παιδική Χαρά μας. Τουλάχιστον το έργο αυτό, δείχνει ότι η Τοπική Αυτο-
διοίκηση είναι κοντά στην καθημερινότητα του πολίτη. Ευχαριστούμε όλους όσους επιτέλεσαν 
το καθήκον τους. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ηεκκλησιαστική επιτροπή του Ιερού 
Ναού Αγίου Νικολάου Τερψιθέας Ναυ-

πακτίας, ευχαριστεί θερμά όλους όσους συ-
νέβαλαν στην κατασκευή του εξωτερικού 
καλλωπιστικού φωτισμού του Ιερού Ναού. 

Για την οικονομική τους προσφορά ευ-
χαριστεί ιδιαιτέρως τον κ. Τσαντίλη Σπύρο 
καθώς και τους Λιακώνη Χαράλαμπο, Αγ-
γελόπουλο Σταύρο, Αγγελόπουλο Αθανά-
σιο, Βλάχο Αριστείδη, Νόνικα Έφη, Τζιλαλή 
Τασία, Σερέτη Βενετία, Γκολιά Κ. Αθανά-
σιο. Ιδιαιτέρως ευχαριστεί τον κ. Λιακώνη 
Χαράλαμπο για τη μελέτη, την προμήθεια 
των υλικών και την κατασκευή του εν λόγω 
έργου. Επίσης ευχαριστεί και τον κ. Αγγελό-
πουλο Αθανάσιο για τη βοήθειά του στην 
κατασκευή.

Ο ΔΡΟΜΟΣ
Οδρόμος μέσα στο χωριό εξακολουθεί να έχει τα χάλια του. Δυστυχώς λόγω της κρίσης 

ούτε προεκλογικά δεν γίνεται κάτι. Σε πολλά σημεία έχουν γίνει διαπλατύνσεις και δεν 
έχουν καλυφθεί με οδόστρωμα. Εκεί στη στροφή Σκαλτσά-Κοκκοτάκη με τις βροχές λίμναζε 
το νερό στο χωμάτινο διάκενο και γινόταν αδιάβατο για τους πεζούς. 

Του θέματος επελήφθη ο Πρόεδρός μας, ο Σταύρος και πριν λίγες μέρες τσιμεντοστρώθη-
κε. Μπαλώματα είναι θα μου πεις αλλά τι να κάνουμε από το ολότελα… κάτι είναι και αυτό. 
Μπράβο και ελπίζουμε σύντομα να γίνει ασφαλτόστρωση όλου του δρόμου (κάπου, σε κά-
ποιο χωριό, είδαμε να γίνεται ασφαλτόστρωση!).
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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. 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

Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ
¨φωνές και ψίθυροι¨

Ο Τύπος γοητευτικός 
πολλές καρδούλες σπάει
και για εξομολόγηση
σ’ ένα παπά θα πάει.

– Κάθισε τέκνο μου να πεις
αυτό που σε βαραίνει
και κάθε αμαρτία σου
να ’ναι συχωρεμένη.

– Άκου αυτά που θα σου πω
σεβάσμιε πατέρα
εγώ αρραβωνιάστηκα
μιας χήρας θυγατέρα.

– Αυτό που είπες τέκνο μου
δεν είναι αμαρτία
δίνεις σε μία ορφανή
στοργή και προστασία.

– Παπά μου θέλω να σου πω
και ας με πεις αλήτη,
πως πήγα ένα δειλινό
στης κοπελιάς το σπίτι.

Παπά μου μες στο σπιτικό
καθότανε μονάχη
η αδελφή της η τρανή
με κάλλη και με πάχη.

Μονάχος ήμουνα εγώ 
μονάχη της και κείνη
και το κακό παππούλη μου
δεν άργησε να γίνει. 

ΚΑΚΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΝ ΑΡΓΕΙ
Άλλη φορά στο σπιτικό
της κοπελιάς μου μπήκα
και τη μικρή της αδελφή
μόνη τη δόλια βρήκα.

Μόνος εγώ, μόνη κι αυτή
φουντώνει το καμίνι
και το κακό παππούλη μου
δεν άργησε να γίνει.

Σε άλλη μου επίσκεψη
πώς το ’φερε η μοίρα
στο σπίτι βρίσκω μοναχή
την πεθερά τη χήρα.

Μονάχοι μας τα λέγαμε 
στη σάλα τη μεγάλη
και το κακό παππούλη μου
δεν άργησε και πάλι.

Και όπως έλεγε αυτά
ο τύπος ο βαρβάτος
εσήκωσε το βλέμμα του
μα ο παπάς φευγάτος.

Παπά μου πού είσαι, φώναξε,
που μ’ άφησες το μάπα.
– Μέσα κλειδαμπαρώθηκα
τέκνο μου στη ντουλάπα.

Μονάχοι ήμασταν οι δυο
κι ώρα σαν περνούσε 
φοβήθηκα πως το κακό
να γίνει δεν θ’ αργούσε.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

➢  Μία ευχάριστη επίσκεψη είχαμε τον Αύγουστο στο χωριό. Τρεις κυρίες 
ήλθαν από τη μακρινή Αυστραλία να προσκυνήσουν τα χώματα των προ-
γόνων τους. Πρόκειται για την νύφη και τις εγγονές του Επαμεινώνδα Ανδρ. 
Αναγνωστόπουλου, ο οποίος μετανάστευσε στις αρχές του 20ού αιώνα 
στην Αυστραλία. Η Μαρία σύζυγος Νίκου Επ. Αναγνωστόπουλου-Poulos και 
οι κόρες της  Γεωργία (Τζίνα) Γαλάτη και Μαργαρίτα Poulos πρώην σύζυγος 
Γιάν(ν)η Βαρουφάκη. Τις καλοδέχτηκε η κα Βασιλική Γ. Γιαννέτσου, η Νικολί-
τσα Π. Σαλούρου και η Σταυρούλα Σαλούρου- Καλλιαμβάκου. Μην ξεχνούμε 
ότι η Μαράγδω Στ. Γκολιά σύζυγος του Επαμεινώνδα Ανδρ. Αναγνωστόπου-
λου, ήταν θεία της Βασιλικής και Νικολίτσας. 

Επίσης περάσαμε υπέρο-
χα με τη συντροφιά του Νί-
κου του Διονυσόπουλου, τον 
οποίο ευχαριστούμε και για τη 
δωρεά του προς το Σύλλογο. 

Φέτος μας τίμησαν με 
την παρουσία των ο Γιάννης 
του Αριστομένη Ανδρεόπου-
λου με τη σύζυγό του Χριστί-
να Κονίδα και την κόρη τους. 
Επίσης ο Γιώργος Ιω. Ανδρεό-
πουλος με τη σύζυγο Σταμα-

τία, την εγγονή Χρύσα Αράμπαλη και τον μνηστήρα της Νικόλα, όλοι από 
τον Καναδά. Χαρήκαμε που είδαμε και τον Γιώργο Αθ. Γκολιά με τη σύζυγό του 
Ειρήνη. Κάπου πήρε το μάτι μας και τον διδάκτορα καθηγητή κο Γιώργο Γκέκα. 

Φυσικά δεν… γλυτώσαμε από την επίσκεψη των γνωστών παραθεριστών 
ομογενών, ήτοι των: Αθανασίου 
Γ. Γκολιά μετά της συζύγου Ερα-
σμίας, του Σπύρου Ε. Τσαντίλη 
μετά της συζύγου του Κικής, 
του Γεωργίου Κουρμούση (με 2 
ταξίδια παρακαλώ, το ένα μετά 
της οικογενείας), του Γεωργίου 
Σμπούκη μετά της συζύγου του 
και της Κούλας Γαλάνη-Ηλιό-
πουλου (ζητούμε συγνώμην αν 
μας διέφυγε κάποιος).

Ο Γιάννης Αρ. Ανδρεόπουλος στο χορό, στο πανηγύρι

Στο βάθος πίσω δια-
κρίνουμε καθιστές: με 
άσπρο φόρεμα είναι η 
Μαργαρίτα Poulos, δίπλα 
δεξιά είναι η αδελφή της 
η Γεωργία Γαλάτη, και 
δεξιά καθιστή είναι η μη-
τέρα τους Μαρία Ν. Ανα-
γνωστοπούλου-Poulos. 

ΟΙ VIPS ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ-ΕΛΑΤΟΥΣ
Οι VIPS ξαναχτύπησαν. Στις 19 Αυγούστου, είχαμε συνάντηση …υψηλού 

επιπέδου αντιπροσώπων των 2 χωριών. Την Τερψιθέα εκπροσώπησαν επά-
ξια οι Σπύρος Τσαντίλης, Νικόλαος Αθ. Τσαντίλης, Κώστας Αρβανίτης, Σταύ-
ρος Φινινής και Κώστας Αν. Ανδρεόπουλος. Από Ελατού οι: Μάρκος Κυριά-
κου (οικοδεσπότης), Σωτήρης Παναγιωτόπουλος, Θόδωρος Καραχρήστος, 
Γιώργος Κ. Μαγκλάρας, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Χαράλαμπος Δημόπου-
λος και Σπύρος Δημητρούκας. Πολλά συγχαρητήρια στην νοικοκυρά Μαρία, 
που φρόντισε μαζί με το Μάρκο για τα εδέσματα. 

Υ.Γ.: Στο συμπόσιο αυτό δεν υπογράψαμε μνημόνια, ούτε οδικούς χάρτες 
εξόδου από την κρίση… 

Παρέα με τον Νίκο Διονυσόπουλο
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ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ

  Η  Έλενα Δημητρίου Καλλιαμβάκου πέρασε Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Λάρισας.

  Η Άννα Κάβουρα, εγγονή της Ελένης και του Γιώργου Γιαννέτσου, πέρασε 
business studies στο Bath University στην Αγγλία.

  Η Στέλλα Νικ. Κοζάκη πέρασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.
  Η Ανδριανή Νικ. Αρβανίτη πέρασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Πατρών.

Η εφημερίδα συγχαίρει τα παιδιά μας ευχόμενη και εις ανώτερα. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 15 Ιουνίου 2018 η Μαρία Κατιρτζίδου 

σύζυγος Κριστόφ Χάουζερ, γέννησε στο Πό-
τσνταμ Γερμανίας ένα υγιέστατο αγοράκι.

• Στις 22 Αυγούστου 2018 η Ευαγγελία Καλύ-
βα, σύζυγος Γεωργίου Αθ. Καλλιαμβάκου, γέννη-
σε στο Μαιευτήριο Αλεξάνδρα της Αθήνας ένα 
υγιέστατο κοριτσάκι.

• Στις 22 Σεπτεμβρίου 2018 η Φωτεινή Δ. 
Καλλιαμβάκου σύζυγος Χρήστου Λέγουρα, γέν-
νησε στην κλινική «Ολύμπιον» Πατρών ένα υγι-
έστατο κοριτσάκι.

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Στις 28 Αυγούστου 2018, στον Ιερό Ναό 

Αγίας Φωτεινής στα Χανιά της Κρήτης, η Βίκυ 
Τσαγκαράκη (κόρη της Ζωής Γ. Καλλιαμβάκου-
Τσαγκαράκη) και ο Γιώργος Τζανουδάκης βά-
πτισαν το κοριτσάκι τους (τρίτο τους τέκνο) 
και το ονόμασαν Μαρία. 

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ
• Την 1η Σεπτεμβρίου 

2018 ο Σπύρος Γκολιάς 
του Δημητρίου και της 
Βασιλικής και η  Μαιρη 
Κουτροπούλου του Δη-
μητρίου και της Αννας 
τέλεσαν τον γάμο τους 
στον Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου 
στην Σαρωνίδα.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 15 Ιουλίου 2018 στον Ιερό Ναό  Αγίου 

Νικολάου Τερψιθέας ετελέσθη το 40-ήμερο 
μνημόσυνο της Βασιλικής Χρ. Μούρτου.

• Στις 22 Ιουλίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Τερψιθέας ετελέσθη το ετήσιο μνη-
μόσυνο του Ιωάννη Ν. Χορμόβα.

• Στις 12 Αυγούστου 2018 ετελέσθη στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κυνοσάργους (Νέος 
Κόσμος, Αθήνα) το 40ημερο μνημόσυνο της 
Ουρανίας Κοζώνη-Κιούτα.

• Στις 12 Αυγούστου 2018 ετελέσθη στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας το τρί-
χρονο μνημόσυνο του Βασιλείου Γ. Γκολιά.

• Στις 2 Σεπτεμβρίου 2018 ετελέσθη στον 
Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Παγκρατίου, το 
40-ήμερο μνημόσυνο του Αθανασίου Κωτούλα 
(υιού της Δήμητρας Αλ. Αγγελοπούλου).

• Στις 2 Σεπτεμβρίου 2018 ετελέσθη στον 
Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ηρακλείου Αττικής, το 
40-ήμερο μνημόσυνο του Γεωργίου Κυπραίου 
(συζύγου Ουρανίας Χρ. Κ. Ανδρεοπούλου).

• Στις 9 Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας ετελέσθη το ετή-
σιο μνημόσυνο της Μαγδαληνής Τρίψια.

Η εφημερίδα εύχεται να τους αναπαύσει ο 
Θεός.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

• Η Θέλμα Νικολάου Τσαντίλη και ο Νικόλαος 
Λιναρδάτος θεμελίωσαν τον πολιτικό γάμο τους 
(που έγινε στις 25 Ιουνίου το 2016) με αντίστοιχο 
θρησκευτικό, που τελέστηκε στις 25 Αυγούστου 
στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστού Μάρκου, στο Μο-
ναστηράκι Φωκίδας. Επίσης, βάπτισαν την κόρη 
τους και την ονόμασαν Αγγελική.

Η εφημερίδα εύχεται να ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ
• Στις 5 Ιουλίου 2018 απεβίωσε στην Αθήνα, 

σε ηλικία 92 ετών, η Ουρανία Κοζώνη-Κιούτα. Η 
νεκρώσιμη ακολουθία εψάλη στις 9 Ιουλίου 2018 
στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου του Νεκροτα-
φείου Βύρωνα Αττικής, όπου και ετάφη.

• Στις 24 Ιουλίου 2018 απεβίωσε σε ορειβασία 
στον Όλυμπο, σε ηλικία 42 ετών ο Αθανάσιος 
Κωτούλας του Ευαγγέλου και της Δήμητρας Αλ. 
Αγγελοπούλου. Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέ-
σθη στις 30 Ιουλίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης Κοιμητηρίου Ζωγρά-
φου Αττικής, όπου και ετάφη.

• Στις 29 Ιουλίου 2018 απεβίωσε σε τροχαίο δυ-
στύχημα στην Αθήνα σε ηλικία 54 ετών ο  Γεώργιος 
Κυπραίος, σύζυγος Ουρανίας Χρ. Κ. Ανδρεοπού-
λου. Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη την επομέ-
νη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ηρακλείου Αττι-
κής στο Νεκροταφείο του  οποίου ετάφη.

• Στις 2 Αυγούστου 2018 απεβίωσε στην Αθή-
να η Ευαγγελία Παντιώρα (γένος Χρ. Βελέντζα). 
Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη την 6 Αυγού-
στου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίων Ταξιαρχών του 
Κοιμητηρίου Χαλανδρίου, όπου και ετάφη. 

Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

Εκείνοι οι τυχεροί άνθρωποι που δεν αρρωσταί-
νουν ποτέ, έχετε αναρωτηθεί πώς τα καταφέρ-
νουν; Είναι απλά ευλογημένοι ή έχουν ισχυρό 
ανοσοποιητικό σύστημα; Ίσως απλά υιοθετούν 
ορισμένες εύκολες και καθημερινές συνήθειες 
που τους προστατεύουν από ιούς και μικρόβια. 
Δεν έχετε παρά να τις υιοθετήσετε κι εσείς ώστε να 
παραμείνετε υγιείς όλο τον χειμώνα... που έρχεται!

Κοιμούνται καλά
Σύμφωνα με έρευνες όσοι κοιμούνται 8 ώρες ημερησίως ή και πε-
ρισσότερο έχουν τρεις φορές λιγότερες πιθανότητες πιθανό να ανα-
πτύξουν κρυολόγημα, συγκριτικά με τα άτομα που κοιμούνται για λιγότερο 
από 7 ώρες. Ο λόγος; Η έλλειψη ύπνου προκαλεί περισσότερο στρες, αφού 
παράγεται περισσότερη κορτιζόλη (γνωστή ως «ορμόνη του στρες»), η 
οποία ανεβάζει την πίεση του αίματος, αυξάνοντας μάλιστα τις πιθανότητες 
καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων.
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια απέδειξαν επίσης ότι οι ενήλι-
κοι που κοιμούνται λίγες ώρες καθημερινά έχουν περισσότερες πιθανότη-
τες να γίνουν παχύσαρκοι!

Ακολουθούν ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής
Αν γεμίσετε το διατροφολόγιό σας με τρόφιμα πλούσια σε αντιοξειδωτικά 
όπως τις γλυκοπατάτες (β-καροτένιο), τα εσπεριδοειδή, τις πιπεριές (βιταμί-
νη C), τα αμύγδαλα (βιταμίνη Ε), τα κόκκινα σταφύλια και το κόκκινο κρασί 
(ρεσβερατρόλη), με αυτόν τον τρόπο θα αναπληρώσετε τα κύτταρα που 
έχουν υποστεί βλάβη για την καταπολέμηση μικροβίων και βακτηρίων. Τα 
προβιοτικά όπως το γιαούρτι οικοδομούν επίσης άμυνες.

Είναι δραστήριοι
Οι μελέτες δείχνουν ότι η τακτική και μέτρια άσκηση μπορεί να μειώσει 
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Πώς να παραμείνετε 
υγιείς 

όλο τον χειμώνα
τον αριθμό των κρυολογημάτων και τα συμπτώματα γρί-
πης τουλάχιστον κατά 25-50% κατά τη διάρκεια ενός 

έτους, πιθανότατα με την ενίσχυση της κυκλοφορίας 
των κυττάρων που καταπολεμούν τις λοιμώξεις. Μην 
ξεχνάτε ότι η άσκηση είναι καλύτερη από οποιοδήπο-

τε διαφημιζόμενη θεραπεία!

Πλένουν συχνά τα χέρια τους
Το τακτικό πλύσιμο των χεριών μειώνει δραματικά τις ασθέ-

νειες του αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστήματος. Φρο-
ντίστε να πλένετε συχνά τα χέρια τους (ή να χρησιμοποιείτε ένα 

απολυμαντικό χεριών) μετά τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, 
μετά τη δουλειά και πριν και μετά από κάθε γεύμα.

Είναι κοινωνικοί
Έρευνα του Πανεπιστημίου του Buffalo στη Νέα Υόρκη έδειξε πως όσοι 
έχουν πολλούς φίλους, διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν λοι-
μώξεις του αναπνευστικού, αλλά και καρδιακά προβλήματα, κατάθλιψη και 
άγχος. Έρευνα του Harvard έδειξε επίσης πως οι άνθρωποι με μεγάλο κοινω-
νικό κύκλο έχουν λιγότερες πιθανότητες εμφάνισης προβλημάτων στη μνήμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ4 ¨φωνές και ψίθυροι¨

Ηλέξη «δεσπότης» είναι αρχαία ελληνική λέξη και ση-
μαίνει κύριος, κυρίαρχος, αφέντης (ιδίως σε αντίθεση 

με τον δούλο), απόλυτος άρχοντας (για τα κράτη της Ανατο-
λής), τύραννος, τίτλος που αναφέρεται σε θεούς και ιδιοκτή-
της. Η λέξη «διάκονος» είναι επίσης αρχαία ελληνική λέξη και 
σημαίνει υπηρέτης (πηγή: «Βικιλεξικό).

Στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα της παγκόσμιας Ύψωσης 
του Τιμίου Σταυρού, μετά από τηλεφώνημα του υπεύθυνου 
του Συλλόγου Τερψιθεατών, άρχισα να γράφω το άρθρο της 
πνευματικής στήλης της καλής μας εφημερίδας. Μέσα στη 
κατανυκτική ατμόσφαιρα των τροπαρίων του Σταυρού ήλθαν 
αυθόρμητα στο νου μου κάποια συγκλονιστικά τροπάρια της 
Μεγάλης Εβδομάδος και κάποια χωρία του Ευαγγελίου και 
των Αγίων, τα οποία πιστεύω ότι αφορούν όλους τους αληθι-
νούς χριστιανούς, ιδιαιτέρως δε πώς πρέπει να φέρονται όσοι 
έχουν θέσεις ηγετικές μέσα στην κοινωνία. Και εννοώ τους 
οικογενειάρχες, τους προϊσταμένους, τους διευθυντές, τους 
προέδρους, τους πολιτικούς άρχοντες (δημάρχους, βουλευ-
τές, υπουργούς, πρωθυπουργούς, προέδρους, κλπ), τους εκ-
κλησιαστικούς άρχοντες, (ιερείς, επισκόπους, πνευματικούς, 
ηγουμένους κλπ) και κάθε ένα πού κατέχει εξουσιαστική θέση 
μέσα στην οικογένεια, στην κοινωνία και στην εκκλησία. Δεν 
θα σας γράψω δικές μου σκέψεις. Απλά θα μεταφέρω στους 
καλούς αναγνώστες της «Τερψιθέας» μερικά μόνο χωρία, που 
με συγκλόνισαν, με ωφέλησαν και πιστεύω ότι θα ωφελήσουν 
όσους με πνεύμα Θεού μελετήσουν τα παρακάτω θεόπνευ-
στα λόγια των τροπαρίων, των λόγων της Αγίας Γραφής και 
των Αγίων της Εκκλησίας. Τα παραθέτω σε μετάφραση, για να 
τα κατανοήσουν ακόμα και τα μικρά παιδιά. 

Διαβάζουμε σε ένα τροπάριο του Όρθρου της Μεγά-
λης Πέμπτης: «Προσπαθώντας να ανεβάσεις πνευματικά 
Κύριε τους μαθητές Σου, τους δίδασκες και τους έλεγες. Φί-
λοι μου, μη φοβάστε και μη σκανδαλίζεστε για μένα. Διότι εγώ 
πάσχω υπέρ του κόσμου. Δεν ήλθα στη γη για να διακονηθώ 
αλλά για να διακονήσω και να δώσω την ψυχή μου αντάλλαγ-
μα για τη λύτρωση και τη σωτηρία του κόσμου. Εάν λοιπόν 
είστε φίλοι μου, εμένα να μιμείστε. Όποιος θέλει να είναι πρώ-
τος, να είναι τελευταίος. Ο δεσπότης να είναι όπως ο διά-
κονος. Μείνετε κοντά μου για να αποκτήσετε γλυκό καρπό. 
Διότι εγώ είμαι η άμπελος της ζωής».

Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: «Ο Ιη-

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

«Η Βασιλεία του Θεού έχει πόρτα χαμηλή. 
Για να μπεις πρέπει, ή να είσαι παιδί ή να σκύψεις»

σούς τους κάλεσε κοντά του και τους είπε· ξέρετε, ότι οι 
άρχοντες των εθνών φέρονται δεσποτικά στους ανθρώ-
πους σαν απόλυτοι κυρίαρχοί των και εκείνοι που κατέχουν 
μεγάλα αξιώματα ασκούν ανεξέλικτη τυραννική κυριαρχία σ’ 
αυτούς, σαν να τους έχουν δούλους. Τέτοιο πράγμα όμως 
μεταξύ σας δεν πρέπει να συμβαίνει. Αλλ’ όποιος θέλει να 
αναδειχτεί μέγας μεταξύ σας, ας είναι υπηρέτης σας. Και 
όποιος θέλει να είναι μεταξύ σας πρώτος, οφείλει να γίνει 
δούλος. Όπως ακριβώς ο υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να 
υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή του 
λύτρο, για να εξαγοράσει και να ελευθερώσει από την αμαρ-
τία και τον αιώνιο θάνατο πολλούς, οι οποίοι θα πιστεύσουν 
σ’ αυτόν» [Ματθ. κ’27-28].

Διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο: «Αφού ο 
Χριστός κάθισε, κάλεσε τους δώδεκα και τους είπε· “όποιος 
θέλει να είναι πρώτος, θα γίνει τελευταίος από όλους και 
υπηρέτης όλων» [Μαρκ. θ’35].

Διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο: «Υπάρ-
χουν ανάμεσά σας εδώ στη γη μερικοί, που θεωρούνται 
μικροί και άσημοι, οι οποίοι εν τούτοις θα είναι πρώτοι στη 
βασιλεία του Θεού. Και αντιθέτως μερικοί που θεωρούνται 
πρώτοι, θα είναι τελευταίοι» [Λουκ. ιγ’ 30].

Και σε άλλο σημείο: «Εκείνος που ταπεινώνεται και φέ-
ρεται ως μικρότερος μεταξύ όλων σας, αυτός θα είναι μεγά-
λος στη βασιλεία των ουρανών» [Λουκ. θ’48].

Λέγει ο Μέγας Βασίλειος: «Η ταπεινοφροσύνη υπο-
δεικνύει στον ανώτερο να υπηρετεί τον κατώτερο».

Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Όσο πιο 
σπουδαίος είσαι, άλλο τόσο να είσαι ταπεινός. Όσο ανε-
βείς ψηλά, έχεις ανάγκη να πάρεις τα μέτρα σου για να μην 
πέσεις».

Λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: «Όποιος ανε-
βαίνει στην ταπεινοφροσύνη, χαμηλώνει την ιδέα για τον 
εαυτό του».

 Λέγει ο Άγιος Νεκτάριος: «Όπου βρίσκεται η αληθι-
νή κατά Χριστόν ταπείνωση, εκεί βρίσκονται μαζεμένες και 
όλες οι άλλες αρετές, που μας υψώνουν προς τον Θεό».

Λέγει στο Γεροντικό η Αγία Θεοδώρα: «Δεν μας σώ-
ζει ούτε η άσκηση, ούτε η αγρυπνία, ούτε η νηστεία, αλλά 
μόνο η αληθινή ταπεινοφροσύνη. Και αυτό το ομολόγησαν 
σε κάποιο μεγάλο ασκητή οι ίδιοι οι δαίμονες!».

Πέθανε στις 5.7.2018 στην Αθήνα σε ηλικία 92 ετών η 
θεία μας (αδελφή της μητέρας μας) Ουρανία Κοζώνη-

Κιούτα. Η αδελφή μου Νικολίτσα κι εγώ θα θυμόμαστε πά-
ντα τη «μικρή» αδελφή της μητέρας μας, τη θεία Ουρανία. Η 
Ουρανία Κοζώνη γεννήθηκε στην Τερψιθέα στις 20.4.1926. 
Κόρη του δασκάλου Κ. Ν. Κοζώνη και της Λαμπρινής Κο-
ζώνη, το γένος Παπασταυρίδη, η θεία μας ακολούθησε (αν 
και για λίγο χρονικό διάστημα) τη διδασκαλική πορεία του 
πατέρα της (και παππού μας), αλλά και του θείου της Χαρά-
λαμπου Ν. Κοζώνη (αδελφού του πατέρα της), του παππού 
της Σταύρου Παπασταυρίδη (πατέρα της μητέρας της –και 
γιαγιάς μας– Λαμπρινής), καθώς και του θείου της Δημήτρι-
ου Παπασταυρίδη (αδελφού της μητέρας της). Με τέσσερις 
δασκάλους στην οικογένειά της ήταν φυσικό η Ουρανία Κο-
ζώνη (το στερνοπούλι του Κωνσταντίνου και της Λαμπρινής 
Κοζώνη) να θέλει να γίνει και η ίδια δασκάλα, ακολουθώ-
ντας τα χνάρια του πατέρα της, του παππού της και των δύο 
θείων της. 

Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Πάτρας 
από την οποία αποφοίτησε με άριστα το 1950. Στη συνέχεια 
εργάστηκε για λίγους μήνες στο ιδιωτικό σχολείο της Αλε-
ξάνδρας Ζερβού-Λαζαροπούλου στην Αθήνα (συζύγου του 
Τερψιθεάτη γιατρού Ιωάννη Λαζαρόπουλου) και αμέσως 
μετά διορίστηκε στο δημόσιο. Υπηρέτησε ως δασκάλα στο 
Δημοτικό Σχολείο Τερψιθέας (1951-1952), στο Πρώτο Δη-
μοτικό Σχολείο Ναυπάκτου, στη Λιμνίστα, στο Γρηγόρι 
και στο Κοκκινοχώρι. Από το Κοκκινοχώρι καταγόταν και 
ο σύζυγός της Γιώργος Κιούτας, δικηγόρος στο επάγγελμα 
(πέθανε το 1996), τον οποίο η θεία μας παντρεύτηκε το 1956 
-χρονιά που παραιτήθηκε από το δημόσιο, εγκαταλείποντας 
για πάντα τη καριέρα της ως δασκάλα. Η Ουρανία Κοζώνη-
Κιούτα απέκτησε δυο παιδιά, το Δήμητρη και τη Μπέττυ 
(Παναγιώτα) και τρία εγγόνια: το Γιώργο (γιό του Δημήτρη) 
και τους Αργύρη και Ράνια-Ουρανία (παιδιά της Μπέττυς). 

Θα κλείσω αυτή τη σύντομη αναφορά στο βίο της αποθα-
νούσας θείας μας με ένα απόσπασμα από έναν πανηγυρικό 
λόγο που η Ουρανία Κοζώνη είχε εκφωνήσει στην Τερψιθέα 
στις 28 Οκτωβρίου 1951, ως δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο 
Τερψιθέας, με την ευκαιρία του εορτασμού της εθνικής επε-
τείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Τόσο ο λόγος, όσο και η φω-

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΖΩΝΗ-ΚΙΟΥΤΑ: ΕΦΥΓΕ ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

Πρωτομαγιά 1952, Λέκα.  Όρθιοι από αριστερά: Κίμων Βλά-
χος (δάσκαλος τετάρτης, πέμπτης και έκτης τάξης του Δημοτικού 
Σχολείου Τερψιθέας), Γιώργος Ι. Σερέτης, Δημήτρης Μούρτος, Κώ-
στας Ανδρεόπουλος, παπά-Βασίλης Πετσίνης, Ουρανία Κοζώνη 
(δασκάλα πρώτης, δευτέρας και τρίτης τάξης), Γιαννούλα Βλάχου. 
Καθιστοί από αριστερά: Κώστας ή Νίκος Βελέντζας και Σωτήρης 
Λεων. Τσαντίλης. Ανάμεσα τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου που 
έχουν αναγνωριστεί (κάποια με ερωτηματικό) είναι και οι: Κούλα 
Σαλούρου, Ρήνα και Πόπη Θανασέλου, Τασία Καλλιαμβάκου, Μα-
ρία Τσαντίλη, Ειρήνη Μπάρου, Γιαννούλα Σπηλιώτη, Κούλα Καρτέ-
ρη, Δέσποινα Ασημάκη, Κούλα Παπαγιαννίδη, Νίτσα Χαραλαμπο-
πούλου, Ουρανία Ανδρεοπούλου. 
Αρχείο Κούλας Παν. Κοκκοτάκη, με ιδιόχειρη αφιέρωση της 
αδελφής της Ουρανίας Κοζώνη. 

τογραφία που συνοδεύει αυτό το δημοσίευμα που αφιερώνε-
ται στη μνήμη της φυλάσσονταν στο αρχείο της μητέρα μας και 
βλέπουν για πρώτη φορά το φως τα δημοσιότητας. Η φωτο-
γραφία τραβήχτηκε την Πρωτομαγιά του 1952 στη Λέκα, απο-
θανατίζοντας εκδρομή του Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας. 

Ο λόγος της θείας μας που εκφωνήθηκε πριν 67 χρόνια 
με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου είναι ζω-
ντανός, σαν να εκφωνήθηκε σήμερα. Οι λεπτομερείς ωστόσο 
αναφορές της σε πρόσωπα και γεγονότα, και το πάθος της 
φανερώνουν ότι ήταν ακόμη πολύ νωπές οι μνήμες του Β’ Πα-
γκοσμίου Πολέμου, αφού είχε ξεσπάσει μόλις δώδεκα χρόνια 
πριν εκφωνηθεί ο λόγος. Ένα άλλο στοιχείο που μου έκανε 
εντύπωση διαβάζοντας αυτό το λόγο ήταν η ικανότητα της 
θείας μας να δημιουργεί εικόνες με λέξεις - σημαντικό χά-
ρισμα για ένα δάσκαλο. Θέλω να πιστεύω ότι η Ουρανία Κο-
ζώνη εφάρμοσε την ίδια παιδαγωγική μέθοδο και μέσα στην 
τάξη διδασκαλίας. 

Με τους πανηγυρικούς λόγους προσωπικά δεν τα πάω 
καλά, τους θεωρώ πομπώδεις, για το θεαθήναι. Με το λόγο 
της ωστόσο η θεία Ουρανία κατάφερε να με μεταφέρει νοε-
ρά «στα βουνά και τα φαράγγια της Ηπείρου και της Μακεδονίας 
[που] εσείσθησαν από την ιαχήν του Τσολιά ‘Αέρα-αέρα’». Με-
ταφέρω μερικά ακόμη χαρακτηριστικά αποσπάσματα αυτού 
του λόγου:

«‘Ενας ολόκληρος κολοσσός 48 εκατομμυρίων [οι Ιταλοί] 
δεν μπόρεσε να αντισταθή μπρος στην ορμητικήν έφοδο των 
φαντάρων. Ούτε των κανονιών ο τρομακτικός και ασυνήθιστος 
κρότος, ούτε των αεροπλάνων η βουή, ούτε των βουνών οι από-
τομες πλαγιές, ούτε η ομίχλη, η βροχή και τα χιόνια μπόρεσε να 
τους κλονίση […] Η 28η Οκτωβρίου δεν υπήρξε μόνον μια ημέ-
ρα εις την ζωήν του έθνους. Υπήρξε μια ολόκληρη ιστορία συ-
μπυκνωμένη εις την έντασιν μιας εξάρσεως, εις την παράφορον 
και ωραίαν εκείνην απόφασιν, η οποία εκράτησεν το βάρος χιλι-
ετιών και έγινεν υπόβαθρον μέλλοντος αιώνων. Η 28η Οκτωβρί-
ου ήλθεν ως ένας πύρινος σταθμός, όπου το έθνος εδοκιμάσθη 
εις ποιότητα αρετής, εις δύναμιν μνήμης, εις ικανότητα ανανε-
ώσεως […].

Αιωνία η μνήμη των αθανάτων παλληκαριών μας που άφη-
σαν το κορμί τους στα τραχιά αλβανικά βουνά και πότισαν με το 
αίμα τους το δένδρο της ελευθερίας.

Λέγει ο Άγιος Αυγουστίνος: «Η Βασιλεία του Θεού έχει 
πόρτα χαμηλή. Για να μπεις πρέπει, ή να είσαι παιδί ή να σκύψεις».

Λέγει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος: «Αγάπησε την ταπείνωση 
σ’ όλα σου τα έργα».

Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναϊτης: «Η υπερηφάνεια, με-
ρικούς από τους Αγγέλους τους μετέβαλε σε δαίμονες, ενώ 
η ταπεινοφροσύνη, οπωσδήποτε μερικούς από τους δαίμονες 
μπορεί να τους μεταβάλει σε Αγγέλους».

Λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Ο χριστιανός χρειά-
ζεται δύο φτερούγες για να πετάξει και να πάει στον Παράδει-
σο: την ταπείνωση και την αγάπη».

Λέγει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος: «Μάταια κάθε άσκηση, 
κάθε εγκράτεια, κάθε υποταγή, κάθε ακτημοσύνη και κάθε πο-
λυμάθεια, όταν στερείται ταπεινοφροσύνης».

Εγώ τώρα, τι να προσθέσω σε όλα αυτά; Και μόνο η εφαρ-
μογή τους, θα έκανε καλύτερη την οικογένεια, την κοινωνία, την 
εκκλησία. Δεν υπάρχει πιο πρωτοποριακή ιδέα για ένα ιδανικό 
οικογενειακό, κοινωνικό και εκκλησιαστικό μοντέλο ζωής και 
ένα αναποδογύρισμα του κάθε κατεστημένου, από το να γίνει 
ο κάθε άρχοντας όπως ο αρχόμενος, ο κάθε πρώτος όπως ο 
τελευταίος, ο κάθε ηγούμενος όπως ο δούλος, ο κάθε δεσπό-
της όπως ο διάκονος. Τότε δεν θα υπήρχε καμία οικογενειακή, 
κοινωνική και εκκλησιαστική αδικία. Όλα θα τα διόρθωνε η τα-
πείνωση, η διακονία και η αγάπη του Χριστού. 

Απ’ ότι, όμως, φαίνεται, εδώ στη γη μάλλον είναι αδύνατον 
να γίνουν όλα αυτά. Αντίθετα, όταν ο Χριστός έλθει στη Δευ-
τέρα Παρουσία, τότε το κριτήριο θα είναι αλλιώτικο. Θα είναι 
ευαγγελικό. Τότε, την ημέρα της κρίσεως, τα πρωτεία, - οικογε-
νειακά, κοινωνικά, εκκλησιαστικά, κομματικά - και σε κάθε άλλο 
επίπεδο της ζωής, θα αλλάξουν. Θα έρθουν τα  π ά ν ω  κ ά τ ω . 
Οι πρώτοι έσονται έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι.  Διότι τότε 
θα βασιλεύει αιώνια Εκείνος, ο μόνος δίκαιος Κριτής. Ο Θεάν-
θρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός. 

Μακάρι το άρθρο αυτό να μας συγκινήσει αληθινά και να μας 
βοηθήσει να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο της ζωής μας.

Συγχαρητήρια για όλες τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού. 
Μακάρι να μπορούσα να ήμουν κοντά σας. Είστε ένας Σύλλο-
γος ζωντανός και επιτυχημένος. Συνεχίστε. Σας αγαπώ και προ-
σεύχομαι για όλους σας.

π. Νεκτάριος

Και κατά των ποιητήν:
Ας μη βρέξη ποτέ
τό σύννεφον, και ο άνεμος
σκληρός ας μη σκορπίση
το χώμα το μακάριον
που σας σκεπάζει»

(Σημείωση της υπογράφουσας το άρθρο: η στροφή που απήγ-
γειλε η θεία μας Ουρανία Κοζώνη ανήκει στο Ζακύνθιο ποιητή 
Ανδρέα Κάλβο /σύγχρονο του Διονυσίου Σολωμού/, ο οποίος 
γεννήθηκε το 1792 και πέθανε το 1869. Είναι η στροφή α΄ της 
ωδής του με τίτλο «Εις τον Ιερόν Λόχον». Πρόκειται για την τέταρ-
τη από τις 10 ωδές που ο Ανδρέας Κάλβος τύπωσε το 1824 με 
το γενικό τίτλο «Λύρα», και τις οποίες έγραψε μεταξύ 1821-1824). 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΚΚΟΤΑΚΗ
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Το 2017 το Μουσείο Μπενάκη δημιούργησε 
το Μουσείο Παιχνιδιών στο Παλαιό Φάληρο, 

στην οδό Ποσειδώνος 14. Σ’ αυτό το Μουσείο 
στεγάστηκε η συλλογή παιχνιδιών της Μαρίας 
Αργυριάδη, η οποία θεωρείται από τις καλύτερες 
της Ευρώπης.

Όταν επισκεφθεί κάποιος το Μουσείο αυτό 
των παιχνιδιών με τα παιχνίδια των διαφόρων 
εποχών, από την αρχαιότητα μέχρι και τις αρχές 
του 20ου αιώνα, σίγουρα θα αναπολήσει τα παι-
χνίδια της δικής του παιδικής ηλικίας. Τα παιδιά 
πάντοτε έπαιζαν, παίζουν και θα παίζουν.

Όμως κάθε εποχή έχει 
να παρουσιάσει τα δικά της 
παιχνίδια. Στην αρχαιότητα, 
όπως μαρτυρούν οι έρευ-
νες και τα ευρήματα, τα παι-
χνίδια ήταν: «αμαξίς» (σαν 
αμαξάκι, καροτσάκι), «τρο-
χός – κρίκος» (στεφάνι από 
βαρέλι), «πλαταγώνιον – 
κύμβαλα – κρόταλα» (κου-
δουνάκια), «αι νύμφαι ή κό-
ραι» (κούκλες), «πλαγγόνες 
ή νευρόσπαστα ή δάγυνα», 
με κινούμενα χέρια και πό-
δια, «ο στρόβιλος ή βέμβιξ» 
(σβούρα), «οι αστράγαλοι» 
(κότσια, βασιλιάδες), ομοιώ-
ματα ζώων, πτηνών κλπ. Το 
υλικό ήταν ο πηλός, το μέ-
ταλλο, το κερί κ.ά.

Πολλά από τα παιχνίδια είναι διαχρονικά, με-
ταδίδονται από γενιά σε γενιά, από λαό σε λαό. 
Η βυζαντινή εποχή δεν διέφερε και πολύ από 
την αρχαιότητα στα παιχνίδια. Αλλά και μέχρι τα 
μέσα του περασμένου αιώνα, πριν γίνει η πρόο-
δος στην τεχνολογία, η οποία δημιούργησε πλη-
θώρα παιχνιδιών παγκοσμίως, ειδικά στην Ελλάδα 
και σε ορεινές περιοχές, τα παιχνίδια των παιδιών 
ήταν ακόμα πρωτόγονα.

Στο χωριό μας, την εποχή που υπήρχαν παι-
διά (λειτουργούσε, τότε, και 
το σχολείο), για τα’ αγόρια 
υπήρχαν και τα ομαδικά 
παιχνίδια, όπως ο πετροπό-
λεμος. Έπαιζαν, επίσης, κυ-
νηγητό και τόπι, κατασκευα-
σμένο με πρωτόγονα μέσα, 
γεμίζοντας πχ μια παλιά κάλτσα ή ένα μάλλινο 

τσουράπι. Έπαιζαν, 
ακόμη, πεντόβολα, 
βόλους κατασκευα-
σμένους από πηλό, 
ένα είδος λάσπης, 
που το έλεγαν και 
γλύνα και την έπαιρ-

ναν από βαλτώδη μέρη. Άλλα παιχνίδια ήταν τα 
σκλαβάκια, το κρυφτό, για αγόρια και κορίτσια, η 
τυφλόμυγα, το κουτσό, τα κότσια από τα ζώα, το 
«περνά-περνά η μέλισσα» και οι κούκλες για τα 
κορίτσια. Φυσικά, οι κούκλες ήταν όλες πάνινες, 

με ό,τι κουρελάκια 
περίσσευαν. Γέμιζαν 
ένα κουρελάκι με 
πίτουρο για το κε-
φάλι. Πολλές ήταν 
έργα τέχνης, τόσο 
καλοφτ ιαγμένες . 
Ετοίμαζαν νύφες, 
γαμπρούς, μωρά, 
ολόκληρες οικο-
γένειες. Με πέτρες 
έφτιαχναν σπιτάκια 
και για σερβίτσια 

χρησιμοποιούσαν γυαλικά από σπασμένα μπου-
κάλια, μ’ αποτέλεσμα πολλές φορές να τραυματί-
ζονται τα παιδιά. Όσο για ζώα, έπαιρναν ένα κο-
λοκύθι και του ‘βαζαν ξύλα για πόδια, ουρά, μάτια, 
αυτιά και ήταν έτοιμος ο γάϊδαρος.

Στο χωριό μας, όπως και στα περισσότερα 
ορεινά χωριά, τα παιδιά δεν είχαν ερεθίσματα. 
Προσπαθούσαν με τη φαντασία τους να σκε-
φτούν πώς είναι η θάλασσα, πώς είναι το αυτοκί-
νητο, το πλοίο κλπ. Στον β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
είδαν αεροπλάνο στον ουρανό. Ηλεκτρικό ρεύμα 
δεν υπήρχε. Για εξωσχολικό βιβλίο, ούτε λόγος 
να γίνεται. Στην Ευρώπη και στις μεγάλες πόλεις 
της Ελλάδας υπήρχαν καταστήματα με παιχνίδια. 
Όμως τα παιδιά του χωριού μας, μέχρι και τα 
μέσα του περασμένου αιώνα, έπαιζαν με τα ίδια 
παιχνίδια, που έπαιζαν και στην αρχαιότητα. Και 

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

όμως, αυτά τα παιδιά με τα πρωτόγονα παιχνί-
δια, προόδευσαν και έγιναν σπουδαίοι άνθρωποι. 
Η αγορά, σήμερα, έχει γεμίσει με παντός είδους 
παιχνίδια, τηλεκατευθυνόμενα, ηλεκτρονικά. Και 
τί δεν υπάρχει για τα σημερινά παιδιά.

Όμως εκείνα τα παιδιά, που 
δεν είχαν τα παιχνίδια της ση-
μερινής τεχνολογίας και που 
για νηπιαγωγείο και εξωσχολι-
κό βιβλίο είχαν τα παραμύθια 
της γιαγιάς και το σχολείο το 
άρχιζαν στην πρώτη Δημο-
τικού με πλάκα και κοντύλι, 

με μοναδικό βιβλίο 
είχαν ένα αναγνω-
στικό, ένα τετράδιο 
καλλιγραφίας κι ένα 
με τετραγωνάκια για 
τους αριθμούς, τα 
οποία τετράδια ήταν 
δωδεκάφυλλα, ήταν 
χαρούμενα κι ευτυ-
χισμένα. 

Όλη η παιδική 
ηλικία ήταν ένα παι-
χνίδι. Ένα παιχνίδι 
κοντά στη φύση, με 
αχώριστους φίλους 
τα πουλάκια, τις κο-
τούλες, τα’ αρνάκια 
και τα κατσικάκια. 
Τελικά, η φύση, με τις 
ομορφιές της, προ-
σφέρει στα παιδιά 
τα καλύτερα παιχνί-
δια και τα ετοιμάζει 
για τις δυσκολίες της 
ζωής που τα περιμένει. Δυστυχώς, οι χαρούμενες 
φωνούλες των παιδιών, που γέμιζαν σε αλλοτινές 
εποχές το χωριό μας, δεν υπάρχουν. Ακόμα και 
ο αμαξιτός δρόμος και το ηλεκτρικό ρεύμα, δεν 
μπόρεσαν να φέρουν τα παιχνίδια της τωρινής 
εποχής που έβλεπαν στα όνειρά τους τα παιδιά 
των παλαιών εποχών.

Βασιλική Σαλούρου-Τροβά

ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: Από αριστερά: Όρθιοι: Σταύρος Κουρμούσης (οπλουργός… για γκράδες), Γιαν-
νούλα Απ. Τρίψια, Χριστίνα Κ. Μακρή, Λαμπρινή Σπ. Λιανού (με τσίτσα για να μεθούν τα παλικάρια με το αθάνατο κρασί 
του ’21), Φωτεινή Ν. Λιακο-
πούλου (γένος Δήμητρας Χρ. 
Κοκκοτάκη), Χαράλαμπος 
Ανδρ. Σαλούρος (με το σε-
λάχι του Τσέλιγγα). Καθιστοί: 
Χρήστος Απ. Τρίψιας, Νικό-
λαος Αθ. Τσαντίλης (με το 
αριστερό κρατάει το θηκάρι 
και όχι ομπρέλα που διέδω-
σαν μερικοί…) και Χρήστος 
Δ. Διονυσόπουλος. Βαστάτε 
Τούρκοι τ’ άλογα… Όπως 
βλέπουμε είναι μπροστά από 
το παλαιό Μνημείο Πεσόντων 
και από τους εικονιζόμενους 
χρονολογείται η φωτογραφία 
το σχολικό έτος 1965-66. 
Μάλλον 25η Μαρτίου 1966.
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ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΙΑ 2018

ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΕΜΑΤΟ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2018

Κανονικά στην ημερομηνία τους, στις 17 Αυ-
γούστου έγιναν και φέτος τα ξεφλουδίσια. 

Μας ξάφνιασε ευχάριστα η αναπαράσταση του 
δρώμενου από γυναίκες του χωριού μας και όχι 
μόνο (συμμετείχε και η Linda Kallianteris-Picer-
no), οι οποίες για να μας μεταφέρουν στο κλί-
μα του 1950, φόρεσαν καφέ μαντήλες (σκέπες) 
και τραγούδησαν μαζί με το αηδόνι τη Ρίνα μας, 
παραδοσιακά τραγούδια. Η όλη αναπαράσταση 
εκτυλίχθηκε στα δύο σκαλάκια μπροστά από 
την ορχήστρα. Πολύ ωραίο το σκηνικό, το οποίο 
βελτιώνεται ακόμα. Ωραίο ήταν και το χορευτι-

Στις 13 Αυγούστου διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώνας Τερψιθέας - Κεντρικής (η Ελατού δεν κατέβασε φέτος ομάδα). 
Νικήτρια φυσικά ανεδείχθη η ομάδα της Κεντρικής. 

κό από παιδιά του χωριού μας, τα οποία άνοι-
ξαν το χορό (φορώντας t-shirt με το λογότυπο 
του Συλλόγου Τερψιθεατών που τα προσέφερε). 
Η επιλογή και διδασκαλία των χορευτικών πα-
ραλλαγών ήταν της Σταυρούλας Σαλούρου-Καλ-
λιαμβάκου. Την εκδήλωση πλαισίωνε μουσικά ο 
φημισμένος τραγουδιστής Απόστολος Ζορμπάς 
με την κομπανία του. Ως συνήθως είχαμε μπόλικα 
ψητά καλαμπόκια, καθώς και πίτες διάφορες και 
χαλβάδες εθελοντική προσφορά των γυναικών 
του χωριού μας. Επειδή όμως εκεί στη ραχού-
λα, που λαβαίνουν χώρα τα ξεφλουδίσια, η δρο-

σούλα γίνεται …δυσβάστακτη τις πρωινές ώρες, 
σερβιρίστηκε πάλι φέτος αχνιστός τραχανάς με 
την τέχνη του Παναγιώτη του Σερέτη. Κοντά μας 
βρέθηκε φέτος ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κος 
Παναγιώτης Λουκόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι κοι 
Θωμάς Κοτρωνιάς, Ανδρέας Κοτσανάς, ο Δημ. 
Σύμβουλος κος Γιάννης Ράπτης, οι πολιτευτές 
κοι Χρήστος Παΐσιος, Θανάσης Παπαθανάσης, 
ο πρώην Δήμαρχος Αποδοτίας κος Βασίλης Σού-
ζας κ.α. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι βοήθησαν 
να περάσουμε ωραία εκείνη τη βραδιά. Και του 
χρόνου παιδιά!    

Πανηγύρι 
μέλη του Δ.Σ. 
Συλλόγου 
Τερψιθέας

Πανηγύρι Νεολαία Τερψιθέας

Περιφορά 
Επιτάφιου 
Παναγίας 

στις 14 
Αυγούστου

Στιγμιότυπο 
από την 

Προβολή 
Φωτογραφίας 

στις 11 
Αυγούστου

Τ’ Άη Γιαννιού 24 Ιουνίου 2018

Τ’ Άη 
Γιαννιού 
24 Ιουνίου 
2018

Τ’ Άη Λιά 
20 Ιουλίου 
2018

Της Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου 2018

Της Αγίας 
Παρασκευής 

26 Ιουλίου 2018
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Ένα όνομα που δεν ακούγεται πλέον στην Τερψιθέα είναι του οίκου 
Παπαχρήστου. Ο πρώτος γενάρχης ήταν ιερέας, τον οποίο τον βρή-

κα γραμμένο άλλοτε Παπαχρήστο Δασκαλόπουλο, άλλοτε Παπαχρήστο 
Παναγόπουλο και το πιο απλό και σύνηθες σκέτο Παπαχρήστο. Τότε δεν 
υπήρχαν αστυνομικές ταυτότητες, ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, οπότε ο καθένας, ανάλο-
γα πώς ξυπνούσε, φορούσε και το ανάλογο επίθετο. Φυσικά οι απόγονοι 
πήραν το επώνυμο Παπαχρήστου. Ίσως ο πατέρας του ονομαζόταν Πα-
ναγιώτης, εξ ου το Παναγόπουλος ή ήταν δάσκαλος (αυτός ή πρόγονος) 
και βγήκε το Δασκαλόπουλος. Τα δύο παιδιά του αιδεσιμώτατου, ο Θανά-
σης και ο Κώστας πολέμησαν στον Ιερό Αγώνα, στην Επανάσταση του ’21. 

Απόγονος του υφαντή Θανάση είναι ο μαραγκός Χρύσανθος με σύζυγο 
την ξακουσμένη Χρυσαντίνα. Οι γιοί του Κώστα Δημήτριος και Σπύρος 
ήταν έμποροι στη Ναύπακτο για κάποιο διάστημα, ή παντοπώληδες στην 
Τερψιθέα. Ο αδελφός τους Νίκος διακρίθηκε ως ηγούμενος στην Μονή 
Βαρνάκοβας (1869-1873, 1880-1884, 1890-1894). Εγγονός του Δημητρίου 
είναι και ο μακροβιότερος Πρόεδρος του Συλλόγου Τερψιθεατών μακαρι-
στός Γεώργιος Π. Γιαννέτσος. Άλλοι απόγονοί τους μετανάστευσαν στην 
Αμερική όπου έκαναν προκοπή. Τελευταία μία απόγονος του Σπύρου στην 
Αμερική, η Πάμελα, ενδιαφέρθηκε για την οικογενειακή καταγωγή της. Τε-
λειώνοντας ευχαριστώ την κα Βασιλική Γ. Γιαννέτσου για τις πληροφορίες.

Στην Τουρκοκρατία υπήρχαν στις ελληνικές κοινότητες οι εκκλησιαστι-
κοί (και συγχρόνως κοινωνικοί) βαθμοί: Οικονόμος και Αναγνώστης. Ο 

Οικονόμος φρόντιζε τα οικονομικά της εκκλησίας και ο Αναγνώστης διά-
βαζε κείμενα στις Λειτουργίες (συνήθως τον Απόστολο). Ήταν συνήθως 
μορφωμένα και εύπορα άτομα. Μετεπαναστατικά σταμάτησαν αυτοί οι 
βαθμοί για τους λαϊκούς και διατηρήθησαν, πιο πολύ σαν τιμητικοί, στους 
κληρικούς. Έμειναν όμως τα επώνυμα ανά την επικράτεια, δηλωτικά ένδο-
ξου προγόνου Οικονόμου. Στο χωριό μας, τη Βετολίστα, βρίσκω 2 αδέλφια 
Οικονόμου, τον Μήτρο ή Αναγνώστη (και άλλος βαθμός) και τον Θανάση. 
Ο Αναγνώστης Οικονομόπουλος σκοτώθηκε στην Επανάσταση το 1825 με 
το βαθμό του Λοχαγού (μάλλον στο Μεσολόγγι), αφήνοντας πίσω 3 παιδά-
κια, εκ των οποίων το ένα στην κοιλιά της γυναίκας του. Στην μνήμη του, 
το παιδί ονομάστηκε Δημήτριος. Η κόρη του αδελφού του Κώστα, η Ελέ-

νη, παντρεύτηκε τον δάσκαλο Κώστα Δημητριάδη, που έμεινε σώγαμπρος 
στην Τερψιθέα. Από το άλλο κλαδί, απ’ το Θανάση, ο γιος του Ιωάννης Αθ. 
Οικονόμου είναι ο πρώτος δάσκαλος της Βετολίστας το 1845. Από τότε 
μέχρι το 1880, που συνταξιοδοτήθηκε, δίδαξε στην Βετολίστα τον περισ-
σότερο χρόνο. Τα παιδιά του δάσκαλου, Περικλής και Παναγιώτης, πήγαν 
εθελοντές στο στρατό και έγιναν αξιωματικοί (αποστρατεύτηκαν με το 
βαθμό του ταγματάρχη). Για τον Περικλή, εφημερίδα της εποχής, έγραψε 
ότι κακομεταχειριζόταν στον Καρβασαρά τους Ηπειρώτες μετανάστες (το 
1899 η Ήπειρος ήταν υπό τουρκική κατοχή). Του Παναγιώτη εγγονός είναι 
ο σκηνοθέτης από τον α΄ γάμο της κόρης του Αιτωλίας Δημήτρης Κολλάτος 
και επίσης εγγονή (από το γιό του Περικλή), η Γεωργία Οικονόμου, που μας 
επισκέφθηκε το καλοκαίρι αναζητώντας τις ρίζες της. Ευχαριστώ τη Γεωρ-
γία για τα νεώτερα στοιχεία που αφορούν τους απογόνους του Παναγιώτη.

TO ΣΟΪ ΜΑΣ (ΛA΄& ΛΒ΄ΜΕΡΗ)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γράφει ο Σπύρος Σκαλτσάς

Χρύσανθος Παπαχρήστου, 
Σπυριδούλα Καλαντζοπούλου 

(Χρυσαντίνα) 
και η μικρή Αλεξάνδρα κατόπιν σύζυγος 

Σταύρου Γ. Γιαννέτσου

Παναγιώτης Οικονόμου



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ8 ¨φωνές και ψίθυροι¨

10. Η ζημιούλα του Αντώνη
Ο Αντώνης συναντά στο δρόμο στο Ευπάλιο, 

τον καθηγητή Κοτζαμάνη, ο οποίος τον ρωτά-
ει τι κάνει. Ο Αντώνης απαντάει: Τι να κάνω κυρ-
Θανάση μου, έπαθα μια ζημιούλα. Ο καθηγητής, 
υποθέτοντας ότι θα του ψόφησε καμιά γίδα ή κα-
νένα μοσχάρι, τον ρωτάει τι ζημιούλα ήταν αυτή. 
Ο Αντώνης απαντάει: Πέθανε η γυναίκα μου κυρ-
Θανάση.

Ο Αντώνης μετά έγινε γαμπρός του χωριού μας 
παντρευόμενος τη Χρυσάνθη Κρανιά.

✴  ✴  ✴
11. Η Χρυσάνθη «διαβάζει» εφημερίδα

Με την ευκαιρία αυτή 
να εξιστορήσω και κάτι 
που έγινε στο χωριό με 
τη Χρυσάνθη. Μπήκε 
στο αυτοκίνητο της συ-
γκοινωνίας να πάει στη 
Ναύπακτο. Στη διαδρομή 
έπεσε στα χέρια της μία 
εφημερίδα. Την πήρε η 
Χρυσάνθη και άρχισε να 
την «διαβάζει». Την κρα-
τούσε όμως ανάποδα. Οι 
συνταξιδεύοντες χωρια-
νοί, ξέροντας ότι είναι αναλφάβητη και βλέποντας 
να την κρατάει ανάποδα, άρχισαν να την ρωτάνε: 
Τι λένε τα Νέα Χρυσάνθη και η Χρυσάνθη απαντά-
ει: Τι να ειπούνε όλο τα ίδια κοπανάνε.

✴  ✴  ✴
12. Ο τάλαρος της Κυρα - Χρυσάνθης

Τώρα μία άλλη ιστορία με την Κυρα-Χρυσάνθη 
Θανασέλλου. Την παραθέτω όπως μου την είπαν 
οι κόρες της.

Ο σύζυγός της Θανάσης υπηρετούσε ως αστυ-
νομικός στην Πάτρα. Η Κυρα-Χρυσάνθη πήγαινε 
συχνά στην Πάτρα για να τον επισκεφθεί. Στο δρο-
μάκι από το κάτω χωριό ανεβαίνει ο δραστήριος 
πρόεδρος της Κοινότητας, Μήτρος Μούρτος. Στο 
μπαλκόνι της είναι η Χρυσάνθη. Καλημέρα Χρυ-
σάνθη τι κάνεις; Η Χρυσάνθη ανταποδίδει την 
καλημέρα και ενημερώνει τον Μούρτο ότι την 
επομένη ημέρα θα πάει στην Πάτρα και ο Μήτρος 
την παρακαλεί: Κοίτα μήπως δεις και τον Σταύρο. 
Ο Σταύρος είναι γιος του και υπηρετεί και αυτός 

ως αστυνομικός, στην 
Πάτρα. Επιστρέφει η Χρυ-
σάνθη και συναντιέται 
με τον Μούρτο που ανε-
βαίνει προς την Αγορά. 
Καλωσόρισες Χρυσάνθη, 
μήπως είδες τον Σταύρο; 
Η Χρυσάνθη απαντάει: 
Τον είδα Μήτρο μου, τον 
είδα. Ήταν μέσα σε έναν 

τάλαρο και κούναγε τα χέρια του πέρα - δώθε. Ο 
Σταύρος ήταν στην Τροχαία και ο τάλαρος ήταν το 
υπερυψωμένο κουβούκλιο, το οποίο τοποθετούσε 
η Τροχαία στις διασταυρώσεις, επάνω στο οποίο 
στεκόταν ο Τροχονόμος ρυθμίζοντας την κυκλο-
φορία των αυτοκινήτων, η οποία τώρα ρυθμίζεται 
με τα φανάρια.

Και μια για τους νεώτερους που θα διερωτώ-
νται τι είναι ο τάλαρος. Ο τάλαρος είναι, να φαντα-
στούν, ένα μικρό βαρελάκι χωρίς οροφή.

✴  ✴  ✴
13. Η πανέξυπνη Σκαλτσο-Σπύραινα

Η Κωνσταντούλα Σκαλτσά, το γένος Τσαντίλη, 
ήταν μια πανέξυπνη γυναίκα σύζυγος του Σπύρου 
Σκαλτσά, θείου του σημερινού αθόρυβου στυλο-
βάτη της Εφημερίδας μας Σπύρου Σκαλτσά. Την 
αποκαλούσαν όλοι Σκαλτσο-Σπύραινα και έκανε 
κατ’ επάγγελμα τον αγωγιάτη (τον ταξιτζή της επο-
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χής) μεταφέροντας με το 
μουλάρι της, από το Μονα-
στηράκι ή Ναύπακτο, εμπο-
ρεύματα και λοιπά εφόδια 
των μαγαζιών στο Χωριό.

Επίσης μετέφερε ανή-
μπορους χωριανούς που 
δεν μπορούσαν να κάνουν 
τη διαδρομή περπατώντας 
με τα πόδια, από και προς 

τα επίνοια του χωριού Μοναστηράκι ή Ναύπακτο. 
Έτσι όταν κατεβαίνοντας έφταναν κοντά στη θά-
λασσα και έβλεπαν τους γλάρους να βουτάνε στη 
θάλασσα, η Σπύραινα παρίστανε την τρομαγμένη 
λέγοντας «Μπα! Εκείνο το καημένο το πλάκ - πάει 
να πνιγεί.

Στον εμφύλιο, κατά την τρίτη εισβολή των 
ανταρτών στο χωριό, στις 11 Απριλίου του 1949, 
συνάντησαν οι αντάρτες την Σκαλτσο-Σπύραινα 
και της έκαναν δύο ερωτήσεις.

Η πρώτη ήταν εάν έχει ΜΑΥΔΕΣ το χωριό. Η 
απάντησή της ήταν: Τον άλλο μήνα είναι Μάης, 
παιδιά μου.

Η δεύτερη ερώτηση: Περνάει Στρατός από το 
χωριό; Περνάνε παιδιά μ, κάτι «αλλόκοτα». Έτσι 
η πανέξυπνη Κωνσταντούλα απέφυγε να μιλήσει 
για τους Μ.Α.Υ. γιατί τα μέλη των Μ.Α.Υ. (Μονάδες 
Ασφαλείας Υπαίθρου) ήταν χωριανοί και θα της 
ζητούσαν και τα ονόματά τους.

Απάντησε όμως θετικά για τα Λ.Ο.Κ. (Λόχος 
Ορεινών Καταδρομών), τα «Αλλόκοτα», για να 
φοβηθούν και να μην ξαναέρθουν στο χωριό οι 
αντάρτες.

✴  ✴  ✴
14. Η θεία μου η Ουρανία

Η θεία Ουρανία, αδελφή του πατέρα μου, πα-
ντρεμένη στη Ναύπακτο, έμενε στη Ναύπακτο 
και ήρθε στην Αθήνα για να την εξετάσει γιατρός. 
Πήραμε λοιπόν το λεωφορείο για να πάμε από την 
Καισαριανή στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για 
να την εξετάσει γιατρός. Μπαίνοντας στο λεωφο-
ρείο η θεία, κοιτάζει δεξιά και αριστερά, μήπως 
υπάρχει καμιά θέση αδειανή για να καθίσει, ούτε 
προθυμοποιήθηκε κάποιος να της προσφέρει. 
Οπότε η θεία μου αποφάσισε να πάρει θέση με το 
σπαθί της. Απευθύνεται σε μια κυρία που ήταν κα-
θισμένη λέγοντάς της: «Κάνεις λιγάκι παραπερού-
λια να καθίσω και εγώ;» Οπότε η κυρία σηκώθηκε 
και της έδωσε τη θέση της να καθίσει. Πήγαμε στη 
συνέχεια στον «Ευαγγελισμό» όπου την εξήτασε 
μια γυναίκα Γιατρός η οποία μου είπε την γνωμά-
τευσή της. Πριν καλά-καλά φύγει η Γιατρός με ρω-
τάει η θεία: «Δεν θα με εξετάσει γιατρός;» Προφα-
νώς δεν της γέμισε το μάτι η γυναίκα Γιατρός, την 
οποία θα την πέρασε για νοσοκόμα.

✴  ✴  ✴
15. Το κυνήγημα της Γιατρού στην Αγορά.
Η σκηνή που θα αναφέρω στη συνέχεια δια-

δραματίζεται στο δρόμο της Αγοράς στο χωριό. 
Μπροστά βαδίζει η γυναίκα Γιατρός που υπηρετεί 
στο Περιφερειακό Ιατρείο του χωριού. Πίσω της 
την κυνηγάει μια ηλικιωμένη γυναίκα φωνάζοντας: 
Μαρί - μαρί δεν με ακούς που σου κρένω; Πιο πίσω 
βαδίζω εγώ, που επισπεύδω το βήμα μου, για να 
φθάσω στη Γιατρό και της λέω: Καλημέρα η κυρία 
εσάς φωνάζει. Σταματάει η Γιατρός και πηγαίνουν 
μαζί στο ιατρείο να την εξετάσει.

✴  ✴  ✴
16. Ο καφές του Μπάρου στο καφενείο  

στο «Πουρνάρι»
Όπως θα θυμούνται οι παλαιότεροι, το μαγαζί 

στο «Πουρνάρι», στο αδειανό σήμερα ισόγειο, του 
σημερινού σπιτιού του Μπάμπη και της Κούλας 
Λιακώνη, λειτουργούσε το μαγαζί του ο μακαρί-

της Χρήστος 
Σ π η λ ι ώ τ η ς . 
Το μισό ήταν 
μ π α κ ά λ ι κ ο 
και το υπό-
λοι πο μ ισό 
καφενείο. Στο 
καφενείο έρ-
χεται κουρα-
σμένος, από 
το χωράφι του 
στην Αγία Τρι-
άδα, ο Κώστας Μπάρος. Κάθεται σε μια καρέκλα 
απέξω και παραγγέλνει στον Χρήστο έναν καφέ. 
Στο μεταξύ έρχεται ένας πελάτης και ψωνίζει στο 
μπακάλικο. Ο Χρήστος, με την καθυστέρηση στο 
μπακάλικο, του διέφυγε η παραγγελία και βγαίνει 
στην πόρτα. Ο Μπάρος του υπενθυμίζει ότι έχει 
παραγγείλει καφέ και ο πάντα ετοιμόλογος Χρή-
στος του απαντάει: «Ωρέ το θυμάσαι ακόμα;». Έτσι 
με την απάντησή του αυτή ο ευφυής και ετοιμό-
λογος Χρήστος αναγνώρισε την καθυστέρηση 
ζητώντας συγχρόνως την κατανόηση του πελάτη 
Μπάρου. Μετά από αυτά έφερε και τον καφέ.

✴  ✴  ✴
17. Το μούσι του Ντίνου

Έρχεται στο χωριό, ο Ντίνος Παπαδόγιαννης, νε-
αρός φοιτητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο οποί-
ος έχει αφήσει μούσι, γενειάδα. Κατέβηκε από το 
αυτοκίνητο στη Ντεμεσιά (μέχρι εκεί έφθανε τότε ο 
δρόμος) και περνώντας από την Αγορά, στο καφε-
νείο του Σπηλιώτη απέξω κάθονταν πολλοί χωρια-
νοί. Ευγενέστατο το παιδί χαιρετάει διά χειραψίας 
έναν - έναν και προχώρησε. Ο Χρήστος Σπηλιώτης 
ρωτάει τον Χρήστο το Μούρτο. «Τ’ φίλσ’ το χέρι;)! 
Έτσι ευρηματικός όπως πάντα ο Χρήστος σχολία-
σε, με τον τρόπο του, το μούσι του Ντίνου.

✴  ✴  ✴
18. Ο Δρακάκης Εισαγγελέας

Γυρίζοντας από μία εκδρομή του Συλλόγου 
Τερψιθεατών στα Γιάννενα, Ζαγοροχώρια κλπ. 
σταματήσαμε για φαγητό στην παραλία του Με-
νιδίου, στα σύνορα των νομών Άρτας και Αιτωλο-
Ακαρνανίας, εγώ με την γυναίκα μου και τον Σπύ-
ρο και Κούλα Λιανού, καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι 
και παραγγείλαμε ψάρια. Σε εμάς καθυστερούσε 
το σερβίρισμα, οπότε πήγα στην κουζίνα να δια-
μαρτυρηθώ. Εκεί μου απαντούν: «Μα δεν είστε με 
τον κύριο Εισαγγελέα». Ο Γιώργος Δρακάκης είχε 
συστηθεί ως Εισαγγελέας και όλοι είχαν «σκοτω-
θεί» να εξυπηρετήσουν τον κύριο Εισαγγελέα, ξε-
χνώντας εμάς τους άλλους.

✴  ✴  ✴
19. Ο αετός - Εύζωνας

Οι παληοί θα θυμούνται ότι τα τρία χωριά πριν 
από την Τερψιθέα, η Λιμνίστα, το Κοκκινοχώρι και 
το Χρύσοβο, τα ονομάζαμε Λεβεντοχώρια. Κά-
ποιος από το Χρύσοβο πηγαίνει στο Μεσολόγγι 
και παρουσιάζεται στο 6ο Σύνταγμα Ευζώνων για 
να υπηρετήσει τη θητεία του. Ντυμένος πλέον νε-
οσύλλεκτος με ενδυμασία Εύζωνα τον φωνάζει ο 
Λοχαγός: Στρατιώτη. Για δεύτερη φορά τον ξανα-
φωνάζει ο Λοχαγός: Στρατιώτη. Ο Εύζωνας στέκει 
ακίνητος. Δεν είχαν μεταξύ τους μεγάλη απόστα-
ση και ο Λοχαγός πηγαίνει κοντά του, τον τραβάει 
από το χέρι και τον ρωτάει: Δεν ακούς τόση ώρα 
που σε φωνάζω στρατιώτη - στρατιώτη; Ο Στρα-
τιώτης απαντάει: Εμένα έκρενες κυρ Λοχαγέ. Μα 
εγώ δεν είμαι στρατιώτης, είμαι Εύζωνας. Ο Λοχα-
γός απαντάει ότι στρατιώτης και Εύζωνας το ίδιο 
πράγμα είναι. Ο Εύζωνας διαφωνεί και λέει στον 
Λοχαγό: Αμ, δεν είναι το ίδιο πράμα. Και ο αετός 
πλι είναι αλλά δεν το λένε πλι, τον λένε Αητό. Ο Λο-
χαγός έμεινε άναυδος.

Γράφει ο Αριστείδης Κίμωνος Βλάχος

Ο αξέχαστος κυρ Χρήστος  
έχοντας σερβίρει ...αξέχαστο καφέ

Η Σκαλτσο-Σπύραινα

 Η φιλομαθής  
κυρά Χρυσάνθη

Ο Σταύρος μέσα 
στον τάλαρο
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With stones they made houses, and for crockery they used 
glasses from broken bottles, causing children to be injured 
many times. As for animals, they took a zucchini and “put on 
woods for legs, tail, eyes, ears, and the buckwheat was ready.
In our village, as in most mountain villages, children did not 
have stimuli. They were trying with their imagination to think 
about how the sea is, how the car, the ship, etc. In the Second 
World War they saw an airplane in the sky. Electricity did not 
exist. For extra-curricular books, don’t even consider them. 
In Europe and in large Greek towns, there were toy stores. 
But the children 8n our village, even into the middle of the 
last century, played with the same toys they played with in 
ancient years, And despite this, those children with these ar-
chaic toys grew up to become significant people. The mar-
ket today is filled with all kinds of toys, television-controlled, 
electronic, digital, everything for modern children. But those 
children who did not have today’s toy technology, and who 
had their grandmother’s fairy tales instead of nursery school 
and reading books, started elementary school with their 
chalkboards in hand. Their only book was a reader, a hand-
writing exercise book, and a graph paper book for math-
ematics, all 12-pagers. Yet these kids were happy and joyful. 
All of childhood was a game. A game near nature, with birds 
and chicks as inseparable friends along with the lambs and 
baby goats. In the end, it is the beauty of nature that pre-
pares them for the difficulties 8n life that await them. Unfor-
tunately, the joyful voices of the children, that filled our vil-
lage in olden times, no longer exist. Even the highways and 
electricity could not bring toys of a bygone era seen in the 
dreams of the kids from olden times. 

Vasiliki Salourou-Trova

“A STreeTcAr NAmed deSIre”
We were in the vil-
lage thirty years 1950-
1980. We had “ooola 
ta kala” but we were 
jealous of those with 
the most. So we of-
ten traveled to the 
city, where we met 
all our quests, shop-
ping, services, schools (distortion), etc. By what means? Do 
not imagine donkeys, we were a progressive village, we had 
regular bus service. Some were called “carnivals,” I do not 
know why, for their Design or for the merchandise they were 
carrying. For the first one, if the poor people could talk, they 
would say that it is a truck mutation, mainly Mercedes, on 
which hey put on a “klovouklio” (from that they were called 
“klouvia”) painted externally in the Greek blue &white colors, 
seats, imitation parquet floors, rosewood veneer, golden tas-
sels, phosphorant tapes, harnesses, mock-ups, garlic braids, 
a tiger shaking its head, “do not talk to the driver”, “dad does 
not run”, “I’m fine”, etc. etc. They also had a box for com-
plaints. They were consistent “followers,” their team portray-
ing themselves as a front-end in the front passenger’s seat 
with scarves and ribbons accordingly. But all these things 
were being tampered with by the merchandise, made up of 
garbage, cassons, barrels, tambourines, coffins, mail bags, 
rabbits (often with ice pillars) and the transport of all the 
animals, like Noah’s Ark , pigs, etc.), either in the storage or 
with the passengers, with the risk of some being blamed for 
bestiality. The last I saw the passengers, wearing their good 
Sunday clothes, the men with their glitses (shepherd canes), 
their straw bags, their skirts or their tsarouchi, clothes with 
the aroma of naphthalene, startched shirts with cufflinks etc. 
and the women with their bags and their cologne (patch-
ouli), reddish from the lipstick (which on the eyelids did not 
bother if they were kissing you), their earrings matching the 
style of the bells, their dresses, some huge pins on their la-
pels ... as if they were going to a feast. Of course, because 
all the storage areas were packed, each of them carried 2-3 
ruffled bags or coffers. To go sit in a place, one literally had 
to climb over handbags, paper bags, jars, risking stomping 
on eggs, yoghurts, maybe even animals, listening to crap. Of 
course, this fine atmosphere was flooded with various kinds 
of scents such as scrubs, onions, oil, naphthalene, chicken, 
garlic, etc. (not to mention sweat, smells of males or femalse, 
burps or others ... abducting gases!). . 

The busdrivers were all luscious people, Mr. John Lolos, 
who from the many animals he carried, called you “pop-
papp”, the patient, slow but steady Mr. Mitsos Kyritsis, a tal-
ented engineer (he took apart and put together the engine, 
and the elegant Mr. Lakis Mastrapas, the self-sharpening 
and bus cleaner. Mr Lakis also launched the new Mercedes, 

called “papaki” (retrofit of the Meercedes L322). The machine 
in this type was rounded ... inside the cabin between driver 
and front passenger, usually covered and lined with a quilt-
ed leatherette. There were also some others who starred as 
guest stars (Thomas Benesos, Karaspyros, Kotronis-rare, etc.). 
Our buses over the years have developed a relationship with 
the public, resulting in a reflection on the choice of a travel 
coach. If you were going with one, the other one was chas-
ing. The solution would be to make permanent customer 
cards, so there would be an economic incentive to choose. 
Now, do you want the competition to prevent the mob mob 
to shop around the streets and the city of the city or to stop 
choking it with no patches or souvlaki (the Greek himself 
stamping his every journey and every event with food, still 
and in Athens you see Omonoia go down and eat souvlaki 
with tzavikia horn-horn), they were struggling to go first to 
fish clientele. So you saw from the 4th hour the housewives 
stood up with the puppies with the cigar in the eyes, which 
were dilated (shrimps) to get the bus. Which bus though.

1. There were only a few times 
when people were hiding from 
the dumb headlights of the refuse 
bus and the wicked driver asked, 
“what these are the coffins” (they 
were the hidden ones waiting for 
the next coach of their choice). 
Many times the search became a 
client claim. There were not only a 
few cases when passengers arrived in Nafpaktos from Ath-
ens in response to Terpsithea ... their suitcases and trunks 
were brutally tortured by the tug of the two bus drivers who 
were dragging them to drag along with them and the pas-
senger, which had the cashier ... Some clients-victims were 
left to choose the third bus. Except for the morning wake, 
it was also the “bump” or the bustle of the ... a comfortable 
trip with the truck’s noises, sudden accelerations or slowing 
down especially in turns. That’s why every smart busser had 
vomit bags (grocery bags), so the atmosphere acquired an-
other exciting scent. I remember Mrs. Koula, who vomited 
on every bus. Another adventurous ride to the capital, which 
contributed to the “climate”, was the length of the journey. 
Until 1965-69 I remember Terpsithea - Nafpaktos 4.5 to 5 
hours. Then, from Fasoula and above, it was a dirt road, and 
in winter you did a dozen stops to get to your destination. 
The many stops and the many coffees in the idyllic café-hans 
(it was a mutation of old chania) contributed to the delay. We 
talked about everything, the trip was an adventure, it was an 
Odyssey. I will tell you now two small stories I remember:

2. Mr. Mitsos before making the bus, for a while drove the 
Mercedes-Benz L312 truck (model 1954). He wanted to make 
a little bounty and then go to Buhayer in Patras to transform 
it into a “crate”. Then see glories! We were traveling on clover 
balls and with goats! I remember Halloween once, we went 
up to the village and it was so full that many passengers stood 
up by the door , holding off the awning’s irons, that were lined 
externally with some truck straps. The danger was still rising, 
because from the cold, the road was full of slippery ice.I’ll say 
again another story about Mr. Mitsos. Once after Halloween 
we descended the mountain for Nafpaktos. There, in Avro, the 
bus engine started to make odd sounds. The wise Mr. Mitsos 
stopped the vehicle and said, “Children it’s over, it does not go 
any further”. Someone asked Mr. Mitsos if the vehicle wanted 
a loukoumaki. Old technique of temporarily repairing water 
cooler leaks (applied by Fotopoulos in Greek film). -“ Bah,” Mit-
sos says, not even a piece of baklava will make it work. The 
weather was bad, it was raining. A passenger who did not get 
upset was the late-Magdalene. Her home was in 10 meters. 
Sopa, she tells Mitsu, do not worry, I’ll light some incense to 
bless it. Indeed, she went downstairs and got a bit of a in-
cense, and with that she brought livability, lit the incense and 
blessed the (donkey-like) vehicle. Of course, his ears did not... 
“sweat”. So, in order not ruin our day, the lady Magdalene in-
vited us into her manor, roasted sausages in the hearth. We 
were having a great time because she also served us some 
wine. In a little while and we would be dancing instead of 
worrying about our harm and misfortune. Mitsos was not in 
a hurry to repair the engine. Sadly, however, the revered Mr 
Yannis was notified and came by at noon to pick us up. But 
the adventure still held. There was plenty of water, and there, 
on the way back with Mr Yannis, water began to drip onto 
the restrained passengers (the roof rivets seemed to loosen). 
Somebody told me to alert the driver. - “John your top is leak-
ing water”. Yiannis almost let go of the steering wheel, laugh-
ing.Great glories and unforgettable seasons!

The carnival old-timid reporter

 “God’S kINGdom hAS A low door. 
To eNTer, you muST be A chIld 

or muST crouch.”
On the 14th September, day 
of the global raising of the 
Honorable Cross, after a call 
from the responsible member 
of the Terpsithea Association 
for the newspaper article. To 
mind spontaneously came 
some awe-inspiring hymns 
from Holy Week that I feel are 
significant to all true Christians 
who want to mimic the cruci-
fied Christ. Especially with re-
gard to how those in commu-
nity leadership must act. And 
I mean, heads of households, supervisors, managers, Presi-
dents, political and religious leaders, and anyone else who 
holds power in a family, in the community and in the church. 
This is how they should act: 

we read in a holy Thursday hymn: “In trying to spiritu-
ally lift Your students, You taught them by saying: I did not 
come to earth to confess but to die and give my soul in ex-
change for the salvation of the world. If you are my friend, 
mimic me. Whoever wants to be first, must be last. The bish-
op must be like the deacon.”

we read in the Gospel of mark: “Christ told his 
followers”you know those who pretend to be. Leaders of 
nations, act towards the people as if they have absolute 
rule over them. And those who have amongst men, great 
achievements, oppress them as if they were slaves. This type 
of behavior should not be seen among you. But whoever 
wants to be recognized as superior among you, must be a 
slave to all of you. Because even the son of man did not come 
to be served but to serve.”

St. Augustine said: “The Kingdom Of God has a low 
door. To enter you must be either a child or crouch.” There is 
no more advanced idea for an ideal family, community and 
religious model of life and a reversal of every tyrannical re-
gime than every leader to become the incipient, every first to 
be like the last, every abbott like the slave, every bishop like 
a deacon. Only then would there be no family, community or 
religious injustice. Everything would be solved through the 
humility, the ministry and love of Christ. 

Father Nektarios

our VIllAGe chIldreN’S GAme
In 2017, the Benaki Museum created the Museum of Toys in 
Palaio Falirο at 14 Poseidonos Road. This museum housed 

the toy collection of Maria Ar-
gyriadi, one of the best in Eu-
rope. 

When you visit this muse-
um of toys with games of dif-
ferent seasons, from antiquity 
until the beginning of the 20th 
century, you will definitely re-
call the toys of your own child-
hood. Children always played, 
played and played.But every 

season she has to show her own games. In ancient times, as 
evidenced by the research and the findings, the toys were: 
“a cart” (like a carriage, a stroller), “a wheel - a ring” (a barrel 
wreath), “a square” - a cymbal, or “kneeling” (dolls), “planes or 
necks”, with moving hands and feet, “the turbine”, “the ankles” 
(guts, kings), animal models, birds, etc. clay, metal, wax, etc.
Many of the games are timeless, transmitted from genera-
tion to generation, from people to people. The Byzantine era 
did not differ much from antiquity to games. But by the mid-
dle of the last century, before advancing technology, which 
created a variety of games worldwide, especially in Greece 
and in mountain areas, the toys were original. 

In our village, at the time when there were children (then, 
and school), for the boys there were also group games such 
as the Petroleum War. They also played hunting and seas, 
made with primitive means, for example filling an old sock 
or a woolen tsarapi. They also played houses, walls made of 
clay, a kind of mud, they took from swampy places. Other 
games were the witches, the hide and seek for boys and girls, 
the bumblebee, the lame, the beasts of the animals, the bee 
passes and the dolls for the girls. Naturally, the dolls were all 
cloth, with whatever patches were left over. They filled a ball 
with bran for the head. Many were works of art, so well-made. 
They were preparing brides, grooms, babies, whole families. 



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ10 ¨φωνές και ψίθυροι¨

Δεν ξέρω αν ο πατέρας μας θα έδινε τη συγκατάθεσή του γι’ αυτό το δημοσίευμα. Υποψι-
άζομαι ότι θα διαφωνούσε, ή για να πω την αλήθεια είμαι σχεδόν σίγουρη γι’ αυτό. Γιατί 

ο Παναγιώτης Οδυσσέα Κοκκοτάκης (1912-1994), ο πατέρας μας, ήταν στο βίο του πάντα 
των πράξεων (χωρίς τυμπανοκρουσίες) και όχι των λόγων (χωρίς αντίκρισμα), υποστηρίζοντας 
μάλιστα με πάθος αυτή τη στάση ζωής τόσο στην αδελφή μου Νικολίτσα Κοκκοτάκη, όσο 
και στην υπογράφουσα. Θα παραβώ ωστόσο την πατρική θέληση (έχουν περάσει άλλωστε 24 
χρόνια από το θάνατό του, χρόνος αρκετός για να καμφθούν οι ενδοιασμοί μου) για τον εξής 
βασικό λόγο: όλες οι πληροφορίες πρέπει να βγαίνουν από το χρονοντούλαπο της ιστορίας, για-
τί μόνο έτσι μπορείς να συνθέσεις το ιστορικό παζλ, και εν προκειμένω το παζλ της πρόσφατης 
ιστορίας του αγαπημένου του χωριού - της Τερψιθέας.

Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικούς μήνες, 
όταν, ολοκληρώνοντας την ταξινόμηση του 
προσωπικού μου αρχείου, ήρθε και η σειρά 
ενός «ξεχασμένου» αρχείου (του αρχείου 
του πατέρα μας Παναγιώτη Κοκκοτάκη) που 
είχα μεταφέρει στην Αθήνα πριν από οκτώ 
χρόνια μετά το θάνατο της μητέρας μας 
Κούλας Κοκκοτάκη-Κοζώνη (1918-2010), 
μαζί με γράμματα, φωτογραφίες, κάρτες κλπ. 
που είχαν αποσταλεί στους γονείς μας από 
συγγενείς και φίλους, καθώς και 400 περί-
που ιδιότυπες σημειώσεις της αποθανού-
σας. Οι σημειώσεις τις μητέρας μας (που 
αφορούσαν κυρίως τη ζωή της στο χωριό), 

αλλά και η αλληλογραφία της με τον πατέρα μας, όταν αυτός υπηρετούσε στα Δωδεκάνησα και 
αλλού, αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για δύο άρθρα μου στην εφημερίδα «Η Τερψιθέα» τον Ιούνιο 
του 2011 (αριθ. φύλλου 93, σελ.10-11: «Τρύγος, μπακλαβάς, εργόχειρα, ‘κοριτσάκια’ και Παναγία») και 
το Σεπτέμβριο του 2011 (αριθ. φύλλου 94, σελ. 10-11: «Η Βαγγελιώ, η Πενταγιώτισσα και οι αφανείς 
ηρωίδες της ελληνικής υπαίθρου»), λόγω του «επείγοντος». Ήταν πρόσφατος ο θάνατός της, 
και οι σημειώσεις της σε χαρτιά και χαρτάκια παντός είδους που βρέθηκαν διάσπαρτες μέσα 
στο σπίτι μας στο χωριό και σε απίθανα σημεία, έπρεπε οπωσδήποτε να διαχωριστούν από τα 
διάφορα διακοσμητικά «μπιχλιμπίδια» (συγγνώμη μαμά για τον όρο), με τα οποία συνυπήρχαν, 
προκειμένου να μεταφερθούν στην Αθήνα. Προϊόν αυτού του «ξεκαθαρίσματος» ήταν τα δύο 
προαναφερόμενα άρθρα. Το αρχείο όμως του πατέρα μας ήταν σε απόλυτη τάξη, γι’ αυτό και η 
ταξινόμησή του μετατέθηκε για αργότερα, πολύ αργότερα (συγγνώμη μπαμπά για την καθυστέ-
ρηση), αφού μεταφέρθηκε αυτούσιο στην Αθήνα, χωρίς «ξεκαθάρισμα». 

Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από τη σύγκριση αυτών των δύο «αρχείων»; Η μητέρα 
μας έγραφε όπου έβρισκε, και κάπως χύμα. Είχε όμως μια ιδιότυπη μεθοδικότητα. Έβαζε πάντα 
ημερομηνία στα γραπτά της, και πολλά τα υπέγραφε! Πώς τα έβρισκε, όταν ήθελε να ανατρέξει σε 
αυτά; Άγνωστο. Ο πατέρας μας σε αντίθεση, ήταν πολύ μεθοδικός και είχε σύστημα. Δεν έγραφε 
σε άσχετα χαρτιά. Έγραφε σε κενές κόλλες, ενώ ταξινομούσε τα πάντα σε φακέλους, ανάλογα 
με το θέμα: υπηρεσιακά, συνταξιοδοτικά, συμβόλαιο σπιτιού και κτημάτων, ληξιαρχική πράξη γάμου, πι-
στοποιητικά γέννησης παιδιών κοκ., ενώ ξεχωριστό αρχείο με τις αντίστοιχες επικεφαλίδες στους 
φακέλους διατηρούσε για τα θέματα που αφορούσαν τα κοινά του χωριού. Όλα ήταν σε τάξη 
(όση του επέτρεπαν τα πενιχρά μέσα αρχειοθέτησης που διέθετε), ενώ κρατούσε και χρονολογι-
κή σειρά. Άλλη διαφορά μεταξύ των «αρχείων» των δύο συζύγων, που αποκαλύπτουν εν μέρει το 
χαρακτήρα, τις σκέψεις και τα όνειρα του καθενός; Στα γραπτά της μητέρας μας, που αποπνέουν 
μια μελαγχολία, σου δημιουργείται έντονα η αίσθηση ότι θα προτιμούσε να μένει στην πόλη και 
όχι στο χωριό (από το οποίο δεν έφυγε ποτέ), ο πατέρας μας αντίθετα επέλεξε να εγκατασταθεί 
στο χωριό μετά τη συνταξιοδότησή του, αφιερώνοντας τη ζωή του τόσο στη ριζική αναμόρφωση 
των κτημάτων που αγοράστηκαν λίγο πριν το γάμο τους (ήταν περήφανος για τα αγροτικά του 
προϊόντα), όσο και με τα κοινά, για τα οποία διέθεσε πολύ χρόνο και κόπο (αλλά και χρήμα).

Σε αυτή την ενασχόληση του Παναγιώτη Κοκκοτάκη με τα κοινά της Τερψιθέας, τόσο ως 
απλού ιδιώτη, όσο και ως προέδρου του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Τερψιθέας 
επί σειρά πολλών ετών, ως προέδρου της Κοινότητας Τερψιθέας, ως προέδρου της Σχολικής 
Εφορείας του Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας, ως μέλους του Εκκλησιαστικού Συμβουλί-
ου του Αγίου Νικολάου κλπ., θα ασχοληθώ σε δύο άρθρα (το πρώτο δημοσιεύεται σήμερα και 
το δεύτερο θα δημοσιευτεί στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας «Η Τερψιθέα»), έτσι όπως αυτή 
η δράση παρουσιάζεται μέσα από τα διάφορα έργα που ο πατέρας μας έφερε εις πέρας από το 
1958 που εγκαταστάθηκε μόνιμα στο χωριό μέχρι το 1975 (εκεί τελειώνει και το αρχείο του που 
αφορά τα κοινά του χωριού). Το αρχείο περιλαμβάνει πολλές και ενδιαφέρουσες, κατά την άπο-
ψή μου, πληροφορίες, με τη μορφή επίσημων ντοκουμέντων, αλλά και λεπτομερών καταγραφών 
από τον ίδιο (καθώς και συγχωριανών μας που ζούσαν στην Αθήνα) για τα κοινά του χωριού, 
από τις οποίες λείπει οποιαδήποτε δική του υποκειμενική τοποθέτηση. Αλλά και σε άλλα θέμα-
τα που αφορούσαν το χωριό και τους κατοίκους του ο πατέρας μας ήταν φειδωλός στα σχόλια. 

Γενικά, σπάνια εξωτερίκευε κάποιες από τις σκέψεις του ο αγαπημένος μας γνωστός μας-
άγνωστος και σεμνός πατέρας με τον πλατύ νου. «Είναι καλύτερο να σιωπά κανείς, όταν δεν 
έχει να πει τίποτα καλύτερο από τη σιωπή» γράφει σε ένα προσωπικό σημειωματάριο, το 
μοναδικό που βρέθηκε στο αρχείο του. Και κάπου αλλού, στο ίδιο σημειωματάριο: «Δεν με 
ενδιαφέρει να είμαι ευχάριστος, με ενδιαφέρει να είμαι χρήσιμος».

Ένας Τερψιθέατης με «εξαιρετική επιμέλεια» 
σε συνέδριο του ΟΗΕ για την «ειρήνευση της Παλαιστίνης»

Πριν περάσω στα θέματα που αφορούν το χωριό θα σταθώ σε κάποια τμήματα του αρχείου 
του Παναγιώτη Κοκκοτάκη αναφορικά με την επαγγελματική του πορεία στη Χωροφυλακή, και 
συγκεκριμένα την υπηρεσιακή του ζωή στη Ρόδο (1948-1953 / Τμήμα Ασφαλείας), την Κάλυμνο 
(1953-τέλη 1954 / Αστυνομικό Τμήμα), και το Αγρίνιο (1954-1958 / Τμήμα Ασφαλείας) που μου 
κέντρισαν το ενδιαφέρον. Στις 26.1.1950 (εποχή που υπηρετούσε στη Ρόδο) απονεμήθηκε στον 
πατέρα μας «πανηγυρικός έπαινος» […] διότι εντεταγμένος όντας εις την ασφάλειαν των μελών 
του εν Ρόδω συνελθόντος συνεδρίου του ΟΗΕ δια την ειρήνευσιν της Παλαιστίνης ανέπτυξεν εξαιρετι-
κήν επιμέλειαν δια την εκτέλεσιν της ανατεθείσης εντολής, επιδείξας αφοσιώσιν και προσήλωσιν εις το 
καθήκον, ευγένειαν και προθυμίαν, ώστε να διεξαχθούν οι εργασίες του Συνεδρίου απροσκόπτως και να 
αποσπασθεί η ευαρέσκεια των μεσολαβητών του ΟΗΕ και τα διεθνή ευμενή σχόλια υπέρ του Σώματος 
της Χωροφυλακής». 

Και για την ιστορία: «το συνελθέν συνέδριο του ΟΗΕ εν Ρόδω», για την ομαλή διεξαγωγή 
του οποίου φέρεται να συνέβαλε και ο πατέρας μας, λαμβάνοντας μάλιστα και «πανηγυρικό 
έπαινο», ήταν κατά τα φαινόμενα η διάσκεψη ειρήνης μεταξύ Αράβων και Ισραηλινών που 
πραγματοποιήθηκε το 1948 στη Ρόδο, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, και είχε ως αποτέλεσμα την 
ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο των Ρόδων 
(εγκαινιάστηκε το 1927 και σήμερα στεγάζει το Καζίνο της Ρόδου), στο οποίο ο πατέρας μας 
κατοικοέδρευε γενικώς, αφού είχε επιφορτιστεί και με την ασφάλεια των υψηλών προσώπων 
που διέμεναν κατά καιρούς στο ξενοδοχείο. Τα περισσότερα μάλιστα από τα γράμματα που ο 
πατέρας μας είχε στείλει στη μητέρα μας όταν υπηρετούσε στη Ρόδο (στην οποία μετατάχθηκε 
στις 5 Μαρτίου 1948, δύο ημέρες δηλαδή πριν την επίσημη ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων 
στην Ελλάδα -στις 7 Μαρτίου1948) ήταν γραμμένα σε επιστολόχαρτα με το λογότυπο και τη 
φωτογραφία του ιστορικού ξενοδοχείου. 

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕΝΟΥΝ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ: ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΙΛΑΕΙ (1)
Γράφει η: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΚΚΟΤΑΚΗ 

Δημοσιογράφος-κοινωνική ανθρωπολόγος

Οι σχέσεις του με τους συ-
ναδέλφους του και τους ντό-
πιους τόσο στη Ρόδο, όσο και 
στην Κάλυμνο, αλλά και στο 
Αγρίνιο, τελευταίο σταθμό της 
επαγγελματικής του πορείας, 
ήταν άριστες. Αψευδείς μάρτυ-
ρες τα δεκάδες επισκεπτήρια 
με ευχές που έστελναν στον 
πατέρα μας συνάδελφοι και φί-
λοι για πολλά χρόνια και μετά τη 
συνταξιοδότησή του. Παραθέ-
τω αποσπάσματα κάποιων απ’ 
αυτά που μου έκαναν εντύπωση: 

ΡΟΔΟΣ: 
17.1.1966 . Αποστολέας 

Ιωαν. Μ. Ολυμπίτης, ιατρός 
δερματολόγος-αφροδισιολό-
γος: «Συνταξιούχος πλέον κατασταλάξατε στο χωριό σας κοντά στην οικογένειά σας. Πέρασαν πολλά 
χρονάκια άλλωστε από τότε που είχαμε κοινήν συνεργασίαν εν Ρόδω δια την καταπολέμησιν των αφρο-
δισίων νοσημάτων».

15.8.1989. Αποστολέας πρωτοπρεσβύτερος Αντώνιος Μ. Βενίτης: «Θυμάμαι πάντα την μεγά-
λην ευγένειαν και αξιοπρέπειάν Σου και γενικά την ανωτερότητά Σου και την υποδειγματικήν ζωήν Σου 
στην Ρόδον και σε εκτιμώ ακόμη περισσότερο». 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ:
Χριστούγεννα 1954. Αποστολέας Νικόλαος Σ. Καθοπούλης, διευθυντής εξατάξιου Δημο-

τικού Σχολείου Καλύμνου: «Σε ενθυμούμεθα πάντοτε με αληθινήν αγάπην, όλοι οι φίλοι».
14.1.1955. Αποστολέας Μέγας Οικονόμος * Ιωάννης Π’ Γρ. Ζωγράφος, Χρυσούς Σταυρός 

Φοίνικος ** : «Οι ελάχιστοι καλοί φίλοι έφυγαν εκ Καλύμνου και έμεινα ορφανός».
(* Μέγας Οικονόμος: ανώτατος εκκλησιαστικός τίτλος συνδεδεμένος με θέματα οικονομι-

κής διαχείρισης, αλλά και τελετουργικά ζητήματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που απονέμεται 
από τον Οικουμενικό Πατριάρχη (Κωνσταντινουπόλεως) στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκουν 
και σήμερα οι Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου.

** Χρυσός Σταυρός Φοίνικα: παράσημο της Ελλάδας που καθιερώθηκε το 1926 και συνεχί-
ζει να απονέμεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε Έλληνες πολίτες (αλλά και αλλοδα-
πούς) που διέπρεψαν σε διάφορους τομείς εξυψώνοντας το γόητρο της Ελλάδας).

16.4.1955. Αποστολέας Δρόσος Κωλέττης, φιλόλογος, γυμνασιάρχης Νικηφορείου Γυμνα-
σίου Αρρένων Καλύμνου: «Δεν είναι δυνατόν να λησμονήσω έναν ευσυνείδητο λειτουργό της Ασφά-
λειας του Κράτους».

ΑΓΡΙΝΙΟ:
1.7.1959. Αποστολέας Νικολάος Κ. Κωσταράς, ανθυπασπιστής Χωροφυλακής: «Αγαπητέ 

Παναγιώτη, εν πρώτοις σου διαβιβάζουμε οικογενειακώς τα συλλυπητήριά μας για το θάνατο του πεθε-
ρού σου» (αναφέρεται στο θάνατο του παππού μας Κ. Ν. Κοζώνη /1873-1959/, δασκάλου στο 
Δημοτικό Σχολείο της Τερψιθέας, επί σειρά πολλών ετών).

Η πολυκύμαντη ιστορία ενός «έργου ζωής»
Στο αρχείο του Παναγιώτη Κοκκοτάκη περίοπτη θέση είχε ένας ογκώδης φάκελος με επικε-

φαλίδα: «Συνεταιρισμός». Ο Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Τερψιθέας, που ιδρύθη-
κε την 1.11.1945 με την υπ’ αριθ. 93382 Απόφαση του υπουργού Γεωργίας, ήταν μέλος της Ένωσης 
Συνεταιρισμών Ναυπακτίας και υπαγόταν στη δικαιοδοσία της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας / 
Υποκατάστημα Ναυπάκτου. Η συνεταιριστική μερίδα (το χρηματικό ποσό δηλαδή που κάθε μέ-
λος συμμετείχε στο κεφάλαιο του Συνεταιρισμού) είχε ορισθεί το 1964 με απόφαση του υπουρ-
γού Γεωργίας σε 300 δραχμές και αυξήθηκε το 1968, πάλι με απόφαση του υπουργού Γεωργίας, 
σε 1.000 δραχμές. Η Αγροτική Τράπεζα δάνειζε βραχυπρόθεσμα τόσο το Συνεταιρισμό για την 
αγορά των γεωργικών εφοδίων που ελάμβαναν τα μέλη του επί πιστώσει, όσο και τα μέλη του Συ-
νεταιρισμού με διάφορα χρηματικά ποσά για τις άμεσες ανάγκες των οικογενειών τους, των καλ-
λιεργειών τους και των ποιμνίων τους. Αν οι δανειζόμενοι δεν εξοφλούσαν τα χρέη τους η Αγρο-
τική Τράπεζα έπαυε να τους δανείζει, και στο αρχείο του πατέρα μας βρέθηκαν έγγραφα της 
ΑΤΕ για κακοπληρωτές, οι οποίοι και κώφευαν στις επανειλημμένες κρούσεις της Τράπεζας για 
εξόφληση των χρεών τους. Πολλά από αυτά τα χρέη διαγράφησαν στη διάρκεια της δικτατορίας 
και συγκεκριμένα στις 23.8.1968. Η διαγραφείσα οφειλή 29 οφειλετών είχε ανέλθει στο ποσό των 
121.229 δραχμών, σύμφωνα με τον αναλυτικό κατάλογο που βρέθηκε επίσης στο αρχείο. 

Ο πατέρας μας διετέλεσε πρόεδρος του Συνεταιρισμού, με βάση τα έγγραφα που βρέθηκαν 
στο αρχείο του, από το 1963 τουλάχιστον μέχρι το 1975 (εκεί σταματάει και η ενημέρωση του 
αρχείου, και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 1975 με πρόσκληση του πατέρα μας στα μέλη 
του Συνεταιρισμού σε γενική συνέλευση για εκλογή νέας διοίκησης). Αντιπρόεδρος και στενός 
του συνεργάτης ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Γιώργος Ι. Σερέτης. Μάλιστα με την 
υπ’ αριθ. 8205/541/9.4.1963 Απόφαση του υπουργού Γεωργίας ανατέθηκε στο Συνεταιρισμό, και 
συγκεκριμένα στον πρόεδρο του Συνεταιρισμού, και η διανομή των αγροτικών συντάξεων. Η 
διανομή των αγροτικών συντάξεων από το Συνεταιρισμό σταμάτησε τον Ιούλιο του 1973, οπότε 
και άρχισε η καταβολή των συντάξεων με ταχυδρομικές επιταγές. Το Α’ εξάμηνο πάντως του 
1973 οι Τερψιθεάτες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ανέρχονταν σε 56 και το ποσό που διανεμήθηκε 
σε συντάξεις ήταν 125.875 δρχ. (προμήθεια Συνεταιρισμού: 534 δρχ.), σύμφωνα με έγγραφο 
ελεγκτή της Αγροτικής Τράπεζας.

Στο πλαίσιο του Συνεταιρισμού (που κατά τον έλεγχο του 1968 από την Αγροτική Τράπεζα 
αριθμούσε 98 μέλη) λειτουργούσε και αποθήκη γεωργικών εφοδίων. Το πρώτο στοιχείο για 
την ανάγκη δημιουργίας αποθήκης που βρέθηκε στο αρχείο χρονολογείται από το 1963, χρονιά 
που με το υπ’ αριθ. 7310/2.9.1963 συμβόλαιο πώλησης του Συμβολαιογράφου Αποδοτίας Νι-
κολάου Χαραλάμπους Δημοπούλου (βιβλίο μεταγραφών τ. Δήμου Αποδοτίας 3.9.1963, τόμος 56, 
αριθ. 363) ο Συνεταιρισμός (εκπροσωπούμενος από τον πρόεδρο Παναγιώτη Οδυσσέα Κοκκο-
τάκη και το σύμβουλο Παναγιώτη Γεωργίου Σερέτη), αγόρασε (βάσει του υπ’ αριθ. 26 /1.9.1963 
πρακτικού του) από τη Λαμπρινή Κ. Κοζώνη (τη γιαγιά μας) έναντι ποσού 4.500 δραχμών 
οικόπεδο 300 τ.μ. εντός του χωριού. Το οικόπεδο που αποτελούσε τμήμα του κτήματος της 
γιαγιάς μας (8 στρέμματα) στη θέση «Αμπέλι»-Αγία Παρασκευή, συνόρευε δυτικά και νότια με 
το υπόλοιπο κτήμα της πωλήτριας, βόρεια με το κτήμα του Παναγιώτη και Ιωάννη Γκολιά, και 
ανατολικά με το δημόσιο αμαξιτό δρόμο. 

Στο συμβόλαιο δεν αναφέρεται ο σκοπός αγοράς του οικοπέδου, αλλά σύμφωνα με τα 
όσα θυμόμαστε πολύ αμυδρά η αδελφή μου κι εγώ στο οικόπεδο (που σήμερα δεν υφίσταται, 
λόγω της διαπλάτυνσης του δρόμου) είχε χτιστεί μια παράγκα, η οποία πιθανότητα λειτούργησε 
ως αποθήκη του Συνεταιρισμού. Διαχειριστής της εν λόγω πρόχειρης αποθήκης (αλλά και της 
μεταγενέστερης σύγχρονης αποθήκης που χτίστηκε το 1971, και σήμερα στεγάζει το Ιατρείο) 
ήταν με σύμβαση αορίστου χρόνου και έναντι τιμήματος 30 δραχμών ανά διατιθέμενο τόνο 
γεωργικών εφοδίων ο μακαρίτης Σταύρος Παπαθεοδώρου, μέλος του Συνεταιρισμού. Στο αρ-
χείο του πατέρα μας βρέθηκαν έγγραφα ελεγκτών της Αγροτικής Τράπεζας διαφόρων ετών με 
παρουσίαση των πεπραγμένων του Συνεταιρισμού και της αποθήκης. Τα διατιθέμενα γεωργικά 

Τέλη 1949 με αρχές 1950. Πόλη της Ρόδου, περιοχή Μανδράκι, Πλατεία 
Ελευθερίας. Ο Παναγιώτης Κοκκοτάκης (στη μέση) με συναδέλφους 
του. Δεξιά στη φωτογραφία ο Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
(κτίστηκε το 1925) και αριστερά το Δικαστικό Μέγαρο (κτίστηκε το 1923). 
Αρχείο Παναγιώτη Οδ. Κοκκοτάκη.

Το ζεύγος Παναγιώτη και Κούλας Κοκκοτάκη.
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εφόδια (ζωοτροφές, είδη σποράς, λιπάσματα κλπ.) κυμαίνονταν κατά τους ελέγχους των ετών 
1968-1974, που ήταν και οι πιο αναλυτικοί, μεταξύ 37 και 140 τόνων.

Σε έναν από τους ελέγχους της Αγροτικής Τράπεζας (25.9.1970) αναφερόταν ρητώς η ανά-
γκη δημιουργίας νέας αποθήκης, λόγω της στενότητας του αποθηκευτικού χώρου της παλιάς. 
Ήδη ο Συνεταιρισμός είχε δρομολογήσει αυτή την εξέλιξη ένα χρόνο νωρίτερα, στις 29.7.1969, 
με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του, όπου μεταξύ των άλλων θεμάτων απο-
φασίστηκε η αγορά νέου οικοπέδου για την ανέγερση νέας αποθήκης και η λήψη δανείου 
από την Αγροτική Τράπεζα για το σκοπό αυτό. Από και κει και πέρα η πορεία του θέματος έχει 
χρονολογικά ως εξής: 

21.5.1970: Με το υπ’ αριθ. 195/21.5.1970 συμβόλαιο αγοραπωλησίας του συμβολαιογρά-
φου Αποδοτίας Χαραλάμπους Νικολάου Δημοπούλου (βιβλίο μεταγραφών τ. Δήμου Αποδοτίας 
21.5.1970, τόμος 57, αριθ. 11) ο Συνεταιρισμός (εκπροσωπούμενος από τον πρόεδρο Παναγιώτη 
Οδυσσέα Κοκκοτάκη και το σύμβουλο Παναγιώτη Γεωργίου Σερέτη), με βάση το πρακτικό της 
από 29.7.1969 γενικής συνέλευσής του, αγόρασε από την Αγγελική Σκαλτσά-Στεργίου έναντι 
ποσού 7.500 δραχμών οικόπεδο 209 τ.μ. εντός του χωριού για την κατασκευή νέας αποθήκης. 
Το οικόπεδο συνόρευε ανατολικά με αγρό της πωλήτριας, δυτικά με αγρό κληρονόμων Αθα-
νάσιου Αθανασουλάκη (Γκολιά), βόρεια με δημόσιο δρόμο και νότια με αγρό της πωλήτριας, 
μέχρι του σημείου που βρισκόταν μια κερασιά. Το ποσό για την αγορά του οικοπέδου είχε 
συγκεντρωθεί από τα μέλη του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με αναλυτικό πίνακα που βρέθηκε 
στο αρχείο του πατέρα μας. 

Επομένως ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ αναγράφεται σε δύο δημοσιεύματα της εφημερίδας «Η Τερψι-
θέα» ότι: «Ο Σύλλογος Τερψιθεατών Ναυπακτίας […] διέθεσε τα χρήματα για την αγορά του οικοπέ-
δου Σκαλτσά, μέσα στο οποίο κτίστηκε η αποθήκη του Συνεταιρισμού» («Η Τερψιθέα», αριθ. φύλλου 
45, Ιούνιος 1999, σελ. 12: «Αγροτικός Συνεταιρισμός Τερψιθέας») και ότι: «Το οικόπεδο που αγόρα-
σε ο πρόεδρος [της Κοινότητας Τερψιθέας] κ. Γεώργιος Π. Αυλόγητος [σημείωση Δ. Κοκκοτάκη: 
το οικόπεδο αγοράστηκε, όπως προαναφέρθηκε, από το Συνεταιρισμό –που το πλήρωσε 
κιόλας–, όχι από την κοινότητα] κόστισε γύρω στις 15 χιλιάδες δρχ.. Από το ποσό αυτό οι 7.500 δρχ. 
δόθηκαν από το Σύλλογο Τερψιθεατών Ναυπακτίας, ύστερα από παράκληση του προέδρου της κοινότη-
τας» («Η Τερψιθέα», αριθ. φύλλου 56, Μάρτιος 2002, σελ. 6: «Μια παράλογη απαίτηση»). 

Θέλω να πιστεύω ότι οι ως άνω λανθασμένες πληροφορίες για την υποτιθέμενη οικονομική 
σύμπραξη του Συλλόγου Τερψιθεατών στην αγορά του οικοπέδου στο οποίο αναγέρθηκε η νέα 
αποθήκη του Συνεταιρισμού δημοσιεύτηκαν λόγω «μπερδέματος» των οικοπέδων από το συ-
ντάκτη των δύο δημοσιευμάτων της «Τερψιθέας», δεδομένου ότι σε οικόπεδο επίσης της Αγγελι-
κής Σκαλτσά-Στεργίου, όμορο από τα δυτικά με το οικόπεδο στο οποίο κτίστηκε η αποθήκη του 
Συνεταιρισμού (νυν Ιατρείο) δημιουργήθηκε, ο σημερινός χώρος στάθμευσης και αναστροφής 
αυτοκινήτων. Αυτό το οικόπεδο φέρεται να αγόρασε το 1970 και γι’ αυτό το σκοπό ο Σύλλογος 
Τερψιθεατών, σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα της εφημερίδας «Η Τερψιθέα»: «Το 1970 ο Σύλλογος 
αγόρασε το οικόπεδο Αγγελικής Φ. Στεργίου-Σκαλτσά για χώρο στάθμευσης και αναστροφής αυτοκινή-
των» («Η Τερψιθέα», αριθ. φύλλου 92, Μάρτιος 2011, σελ. 8: «Ιστορικό του Συλλόγου Τερψιθεατών»).

5.10.1970: Υπογράφηκε μεταξύ της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας / Υποκατάστημα Ναυ-
πάκτου και του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Τερψιθέας η υπ’ αριθ. 276/5.10.1970 Σύμ-
βαση χρεολυτικού δανείου 140.000 δρχ. δωδεκαετούς διάρκειας για την ανέγερση της νέας 
αποθήκης του Συνεταιρισμού, με υποθήκη οικόπεδο και αποθήκη (ενεγράφη στις 12.10.1970 στο 
βιβλίο υποθηκών του τ. Δήμου Αποδοτίας, τόμος 41, φύλλο 182). Στην Αγροτική Τράπεζα εκχω-
ρήθηκαν και οι συνεταιριστικές μερίδες, λόγω της σύναψης του δανείου, με απόφαση γενικής 
συνέλευσης του Συνεταιρισμού. 

3.12.1970: Ύστερα από δύο άκαρπες δημοπρασίες για την ανέγερση της αποθήκης η Αγρο-
τική Τράπεζα έκανε δεκτή την από 19.11.1970 απόφαση της γενικής συνέλευσης του Συνεταιρι-
σμού (πρακτικό 86) για την κατασκευή της αποθήκης (εμβαδού 98 τ.μ.) δια αυτεπιστασίας 
του Συνεταιρισμού, και στις 4.12.1970 έγινε στο χωριό η εγκατάσταση του εργολάβου Νικόλαου 
Παληού, που ανέλαβε να φέρει εις πέρας το έργο έναντι ποσού 140.000 δρχ. Κι εδώ ξεκινάει 
ένας ακόμη αγώνας δρόμου για τον Παναγιώτη Κοκκοτάκη, που ως πρόεδρος του Συνεταιρι-
σμού ανέλαβε το κύριο βάρος της επιστασίας του εργολάβου. Στο αρχείο της οικογένειάς μας 
βρέθηκαν δύο γράμματα του πατέρα μας προς τη μητέρα μας (βρισκόταν περιστασιακά στην 
Αθήνα) που εστάλησαν το Φεβρουάριο 1971 και αναφέρονται μεταξύ των άλλων και στην ενα-
σχόλησή του με την επίβλεψη δύο συνεργείων (το συνεργείο για την ανέγερση της αποθήκης, 
αλλά και εκείνο για την ανέγερση του ξενοδοχείου -βλ. το αμέσως επόμενο κεφάλαιο: Το κοινο-
τικό ξενοδοχείο και οι αφανείς «ήρωες»). 

Πρώτο γράμμα του πατέρα μας με ημερομηνία 8.2.1971: «Εγώ προς το παρόν, δόξα το Θεό, 
καλά είμαι, ασχολούμαι με τη γίδα, κότες και γάτες, καθώς και με τα δύο συνεργεία -Ξενοδο-
χείο και Αποθήκη. Αύριο ίσως, και το αργότερο μεθαύριο Τετάρτη, θα κατέβω στη Ναύπακτο για να 
κάνω απόδοση των λογαριασμών των συνταξιούχων» (σημείωση Δ. Κοκκοτάκη: όπως προ-
αναφέρθηκε ο πατέρας μας ως πρόεδρος του Συνεταιρισμού είχε αναλάβει και την καταβολή 
των αγροτικών συντάξεων στους υπερήλικες Τερψιθεάτες). Δεύτερο γράμμα με ημερομηνία 
20.2.1971: «Εγώ εδώ, με τη βοήθεια του Θεού, καλά τα περνάω. Ασχολούμαι με τα δύο συνεργεία 
αποθήκης και ξενοδοχείου, καθώς και με τις οικιακές δουλειές, γίδα, γάτες, κότες και τη συγκέ-
ντρωση αυγών. Για το φαγητό μου: στο Λιανό μαζί με το Φώτη Λαζαρόπουλο. Τα περνούμε ωραία».

Βρισκόμασταν στο χωριό την τριακονταετία 1950-1980. Είχαμε «ούλα τα καλά» αλλά ζηλεύα-
με και τα «πλειότερα». Έτσι λοιπόν ταξιδεύαμε συχνά για την πόλη, όπου ικανοποιούσαμε 

όλες τις αναζητήσεις μας, shopping, υπηρεσίες, σχολεία (παραμόρφωσης) κ.λπ. Με ποια μέσα 
όμως; Μη φανταστείτε γαϊδουρομούλαρα, ήμασταν προοδευμένο χωριό, είχαμε τακτική συγκοι-
νωνία με λεωφορεία. Κάποιοι τα λέγανε «καρνάβαλους», δεν ξέρω γιατί· για το Design τους ή για 
την πραμάτεια που κουβαλούσαν. Για το πρώτο αν μπορούσαν τα καημένα να μιλήσουν θα μας 
έλεγαν ότι είναι μια μετάλλαξη φορτηγών, κυρίως Mercedes, ότι βάλανε κοβούκλιο (από αυτό 
ονομάστηκαν και κλούβες) βαμμένο εξωτερικά στα ελληνικά γαλαζόασπρα χρώματα, καθίσμα-
τα, πλαστικά δάπεδα απομίμηση παρκέ, καπλαμά τριανταφυλλιάς, χρυσά σειρήτια, χρυσές φού-
ντες, φωσφοριζέ ταινίες, κομπολόγια, ματόχανδρες, πλεξίδες σκόρδων, μια τίγρη να κουνάει το 
κεφάλι, τα φωτορητά «μην ομιλείτε εις τον οδηγόν», «μπαμπά μη τρέχεις», «είμαι ωραίος» κ.λπ. 
κ.λπ. Οι προχώ είχαν και κυτίον παραπόνων. Ήτανε συνεπείς «οπαδοί», η ομάδα τους φιγου-
ράριζε σαν προμετωπίδα στο σαλονάκι του λεωφορείου μπροστά με κασκόλ και κομπολόγια 
ανάλογα . Όλα αυτά όμως τα κακοποιούσε η πραμάτεια που την συνέθεταν σκάρες, κασόνια, 
βαρέλια, νταμιτζάνες, κοφίνια, ταχυδρομικοί σάκκοι, κουρελούδες (πολλές φορές με κολώνες 
πάγου) και η μεταφορά όλων των ζώων, σαν τη Κιβωτό του Νώε (δηλαδή κοτούλες, κατσίκια, 
αρνάκια, γουρουνάκια κ.λπ.), είτε στο κασόνι, είτε μέσα στους επιβάτες με κίνδυνο να κατηγο-
ρηθούν μερικοί για κτηνοβασία. 

Τελευταίους άφησα τους επιβάτες (άλλη πραμάτεια αυτή), οι οποίοι φορούσαν τα καλά 
τους, οι άνδρες με τις γκλίτσες τους, τα ψαθάκια ή τα καβουράκια τους, τα σκαρπίνια ή τα 
τσαρούχια τους, ρούχα με το ευωδιαστό άρωμα της ναφθαλίνης, κολλαριστά πουκάμισα με 
μανικετόκουμπα κ.λπ. και οι γυναίκες με τις τσάντες τους τίγκα στην κολώνια (το πατσουλί στο 
φόρτε του), κατακόκκινες από το κραγιόν (που μόνο στα βλέφαρα δεν βάζανε και αλλοίμονο 
αν σε φιλούσαν), τα σκουλαρίκια τους ασορτί με τους κότσους στυλ καμπαναριού, με τις του-
αλέτες τους, τα ταγεράκια τους με κάτι τεράστιες καρφίτσες στο πέτο…, λες και πήγαιναν σε 
πανηγύρι. Φυσικά επειδή όλοι οι αποθηκευτικοί χώροι ήταν γεμάτοι ο καθένας κουβαλούσε 2-3 
ξεχειλωμένες τσάντες ή τα κοφίνια παρά πόδας. Για να πας να καθίσεις σε μια θέση, κυριολε-
κτικά σκαρφάλωνες πατώντας τσάντες, χαρτοκούτια, κοφίνια, διακινδυνεύοντας να πατήσεις σε 
αυγά, γιαουρτάκια, ίσως και ζωάκια, ακούγοντας κακαρίσματα. Φυσικά η ωραία αυτή ατμόσφαιρα 
ήταν πλημμυρισμένη από διαφόρων ειδών μυρωδιές όπως: σκορδίλας, κρεμμυδίλας, πετρελαίου, 

ναφθαλίνης, κοτετσιού, γουρουνοκούμασου, 
κ.λπ. (να μην αναφέρω ιδρωτίλα, οσμές αρσε-
νικές ή θηλυκές, ρεψίματα ή άλλα …απαγωγά 
αέρια!). 

Οι λεωφορειούχοι ήταν όλοι τους γλυ-
κύτατοι άνθρωποι, ο κυρ Γιάννης Λώλος, ο 
οποίος από τα πολλά ζωάκια που μετέφερε, 
σε προσφωνούσε «τσάπ-τσάπ», ο υπομο-
νετικός, αργός αλλά σταθερός κυρ Μήτσος 
Κυρίτσης, ταλλαντούχος μηχανικός (έλυνε 
και έδενε όλη τη μηχανή και την επισκεύα-
ζε μόνος του) και ο κομψός κύριος Λάκης 
Μαστραπάς, ο απαστράπτων καθαριότητα 
εαυτού και λεωφορείου. Ο κύριος Λάκης λαν-
σάρισε και τον νέο τύπο της Mercedes, τη «γουρούνα» (μετασκευή του φορτηγού Mercedes 
L322). Η μηχανή σε αυτόν τον τύπο ήταν στρογγυλοκαθισμένη… μέσα στην καμπίνα μεταξύ 
οδηγού και συνοδηγού, καλυμμένη και επενδυμένη συνήθως, με μία δερματίνη καπιτονέ. Ήταν 
και μερικοί άλλοι οι οποίοι πρωταγωνιστούσαν εκτάκτως σαν guest stars (ο Θωμάς Μπενέκος, 
ο Καρασπύρος, ο Κοτρώνης-σπάνια κ.λπ.). Οι λεωφορειούχοι μας με τα χρόνια αναπτύξανε μια 
σχέση με το κοινό, με αποτέλεσμα τον προβληματισμό της εκλογής λεωφορείου ταξιδιού. Αν 
πήγαινες με τον ένα χολωνότανε ο άλλος. Η λύση θα ήταν να βγάζανε κάρτες πελατών διαρκεί-
ας, οπότε θα υπήρχε οικονομικό κίνητρο επιλογής. Τώρα θες ο ανταγωνισμός θες για να προλά-
βει ο κομιζόμενος όχλος να ψωνίσει ανά τας οδούς και ρύμας της πόλης ή να προλάβει να πνίξει 
την γαστριμαργία του με κανένα πατσά ή σουβλάκια (το ίδιον του έλληνα να σφραγίζει κάθε 
ταξίδι του και κάθε γεγονός με φαγητό, ακόμα και στην Αθήνα τους βλέπεις να κατεβαίνουν 
Ομόνοια και να τρώνε σουβλάκια με τζατζίκια πουρνό-πουρνό), διαγωνίζονταν ποιος θα περά-
σει πρώτος να ψαρέψει πελατεία. Έτσι έβλεπες από τις 4 η ώρα να σηκώνονται οι νοικοκυραίοι 
τα παιδάκια αγουροξυπνημένα με τη τσίμπλα στα ματάκια, που ήταν διεσταλμένα (γαρίδα τα 
ματάκια), για να προκάμουν το λεωφορείο. Ποιο λεωφορείο όμως. Δεν ήταν λίγες οι φορές που 
ο κόσμος έτρεχε να κρυφτεί από τους ανήλεους προβολείς του απορριμμένου λεωφορείου 

«ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΝ Ο ΠΟΘΟΣ»

19.8.1971: Υπογράφηκε στην Τερψιθέα το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της 
αποθήκης γεωργικών εφοδίων του Συνεταιρισμού. Το κόστος για την ανέγερση της αποθήκης 
ανήλθε στις 140.000 δρχ. – όσο ήταν και το δάνειο που έλαβε ο Συνεταιρισμός από την Αγροτι-
κή Τράπεζα για την ανέγερσή της. Ο Συνεταιρισμός έλαβε ωστόσο επιδότηση για την ανέγερση 
της αποθήκης ύψους 70.000 δρχ. (30.000 δρχ. από το Υπουργείο Γεωργίας και 40.000 δρχ. από 
την Αγροτική Τράπεζα). Η Αγροτική Τράπεζα συνήψε επίσης την από 1.5.1971 σύμβαση με το 
Συνεταιρισμό για τη μίσθωση της αποθήκης έναντι του ποσού των 505 δρχ. το μήνα (αυξήθηκε 
σε 525 δρχ. το 1974). Η σύμβαση ήταν ετήσιας διάρκειας και ανανεωνόταν κάθε χρόνο, σύμφω-
να με τα έγγραφα που βρέθηκαν στο αρχείο του πατέρα μας. Το μίσθωμα καταβαλλόταν στην 
Αγροτική Τράπεζα για την εξόφληση του δανείου.

Το κοινοτικό ξενοδοχείο και οι αφανείς «ήρωες»
Την ίδια περίοδο με την ανέγερση της αποθήκης του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού 

Τερψιθέας (1970-1971), αλλά και αργότερα (το 1974) ο Παναγιώτης Κοκκοτάκης συνέβαλε κατά 
πολύ, ως πρόεδρος της Κοινότητας Τερψιθέας, στην ανέγερση του Α΄ και του Β΄ ορόφου του 
κοινοτικού ξενοδοχείου του χωριού -χωρίς κομπασμούς και πανηγυρικές δημοσιεύσεις. Στο 
αρχείο του και στο φάκελο με την επικεφαλίδα: «Ξενοδοχείο» βρήκα πλήθος στοιχείων που 
μαρτυρούν και αυτή την «παθιασμένη» (και αθόρυβη) ενασχόλησή του με τα κοινά. Επέβλεπε τα 
συνεργεία, συγκέντρωνε χρήματα για την κατασκευή του ξενοδοχείου, παρότρυνε τους τεχνίτες 
του χωριού να συνεισφέρουν με προσωπική εργασία στην ολοκλήρωση του έργου. Στο αρχείο 
του βρέθηκαν χειρόγραφοι αναλυτικοί κατάλογοι διαφόρων τύπων. Πρώτο παράδειγμα: κατάλο-
γος με τα ακριβή ποσά που κατέβαλαν στις 24.8.1970 (έναρξη των εργασιών για την ανέγερση 
του ξενοδοχείου και του δρόμου που οδηγεί σε αυτό) 55 Τερψιθεάτες (συμπεριλαμβανομένου 
και του ιδίου), καθώς και ο Σύλλογος Τερψιθεατών, για την πληρωμή των ημερομισθίων των 
εργατών. Δεύτερο παράδειγμα: κατάλογος των χωριανών που αντί για χρήματα συνεισέφεραν 
με την εργασία τους. Τρίτο παράδειγμα: πληθώρα καταλόγων με το κοστολόγιο των διαφόρων 
εργασιών. Ημερομηνία. Πόσα ημερομίσθια (ακόμη ανέγραφε και τις ώρες!), από ποιόν εργάτη, 
το ποσό που έλαβε, και δίπλα η υπογραφή του ότι το έλαβε. Μπράβο ακρίβεια μπαμπά! Σε 
γνωρίζουμε καλύτερα, η αδελφή μου κι εγώ, μέσα απ’ αυτό το αρχείο.

Ακόμη και για τον εξοπλισμό του ψυχαγωγικού-πνευματικού κέντρου που στεγαζόταν 
στο ισόγειο του ξενοδοχείου ενδιαφερόταν ο πατέρας μας, με κεντρικό στόχο τη δημιουργία 
βιβλιοθήκης, αλλά και άλλους, πιο εξειδικευμένους, στόχους. Στο αρχείο του βρέθηκε επιστο-
λή προς τους Τερψιθεάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες με ημερομηνία: Φεβρουάριος 1971, που 
υπέγραφαν ο Παναγιώτης Κοκκοτάκης, ως πρόεδρος της Κοινότητας, και ο εφημέριος του 
Αγίου Νικολάου μακαριστός Θεοδόσης Σκαλτσάς. Το αίτημά τους; Αποστολή από τις ΗΠΑ 
«κινηματογραφικής μηχανής ομιλούσας των 16 Μ.Μ. και συσκευής τηλεοράσεως». Η επι-
στολή είχε σταλεί στον ομογενή Τερψιθεάτη Γιάννη Ν. Παπαδόπουλο (1910-1995), ο οποίος 
θα φρόντιζε για τα περαιτέρω.

Για το τρέξιμο του πατέρα μας αναφορικά με την ανέγερση του ξενοδοχείου πληροφόρηση 
έχουμε και από τη μητέρα μας, μέσα από επιστολές της. Πέρα από τα δύο προαναφερόμενα 
γράμματα που της έστειλε ο πατέρας μας στις 8.2.1971 και στις 20.2.1971, όταν εκείνη βρισκόταν 
περιστασιακά στην Αθήνα, στα οποία την ενημέρωνε και για την ενασχόλησή του με την επί-
βλεψη των συνεργείων σε αποθήκη και ξενοδοχείο, η μητέρα μας έστελνε και η ίδια γράμματα 
σε τρίτους (συγγενείς) αναφερόμενη στη δραστηριοποίηση του συζύγου της στα κοινά. Στο 
αρχείο της βρέθηκαν τα αντίγραφα δύο επιστολών της προς τον θείο της (αδελφό της μητέ-
ρας της) Αριστοτέλη Παπασταυρίδη, πανεπιστημιακό καθηγητή στις ΗΠΑ (η μητέρα μας 
συνήθιζε να κρατάει ένα είδος αντιγράφου από τα γράμματα που έστελνε). Στο πρώτο γράμμα 
που του απέστειλε και είχε ημερομηνία 20.12.1970 η μητέρα μας ενημέρωνε το θείο της ότι: 
«Εμείς μένουμε πάντοτε εδώ στο χωριό, που τώρα είναι τόσο όμορφο με όλες τις ευκολίες των πόλεων 
[…]. Τώρα γίνεται παραπλεύρως του δημοτικού σχολείου μεγάλο ξενοδοχείο, συμβολή των 
κατοίκων και των απανταχού Τερψιθεατών […] και την επίβλεψη του συζύγου μου, που είναι 
πρόεδρος της κοινότητας». 

Για την ιστορία: ο Αριστοτέλης Παπασταυρίδης συνεισέφερε επίσης οικονομικά για την 
ανέγερση του ξενοδοχείου, σύμφωνα με γράμμα της αδελφής του και γιαγιάς μας Λαμπρινής 
Κοζώνη-Παπασταυρίδη που εστάλη στη μητέρα μας στις 6.3.1972. Στο δεύτερο γράμμα της 
μητέρας μας προς το θείο της Αριστοτέλη Παπασταυρίδη που είχε ημερομηνία 13.12.1974 η μη-
τέρα μας αναφερόταν ξανά με περηφάνεια στο κοινοτικό ξενοδοχείο: «Εδώ λειτουργεί ξενο-
δοχείο με πλήρη εξοπλισμό. Τώρα χτίζεται και άλλος όροφος». Είχε προηγηθεί της ως άνω 
επιστολής η προκήρυξη στις 20.8.1974 από τον πρόεδρο της Κοινότητας Τερψιθέας (Παναγιώ-
της Κοκκοτάκης) μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανέγερση του Β’ ορόφου του ξενοδοχείου 
προϋπολογισμού 800.000 δρχ. (δημοσίευση προκήρυξης στην ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα 
«Εφημερίς Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών», 22.8.1974, σελ. 1).

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ της εφημερίδας «Η Τερψιθέα» θα δημοσιευτεί το δεύτερο άρθρο 
του αφιερώματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ: ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΙΛΑΕΙ». Στο άρθρο αυτό θα πα-
ρουσιαστούν στοιχεία από το αρχείο του σχετικά με το αρδευτικό, την καταγραφή και χρήση των 
κτισμάτων του χωριού και των αγροκτημάτων, το συγκοινωνιακό, το Δημοτικό Σχολείο Τερψι-
θέας, τις σχέσεις του Παναγιώτη Κοκκοτάκη με τους συγχωριανούς του και άλλα ντοκουμέντα. 

Λες και βλέπω το Φορτηγό του Κυρίτση



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ12 ¨φωνές και ψίθυροι¨

Επαγγελματ ίες  Συγχωριανο ί  μας
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑ

263405311, 
6979209538

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 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. 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 92, 15126
ΜΑΡΟΥΣΙ

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. 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
ΙΝΤΖΕ 3-5 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

2634029310

ΧΕΙΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ 13 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2107792280

ΧΟΡΜΟΒΑΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ 29 6978884152

Αυτή τη φορά είναι δύσκολο το θέμα. Το σίγουρο είναι ότι 
δεν ζει κανείς εικονιζόμενος ή αυτόπτης ή της εποχής μάρτυς. 
Επειδή όμως έχει κυκλοφορήσει το θέμα (είναι στα sos, που 
λένε), κάποιο σκονάκι μπορεί να βρείτε να αντιγράψετε και να 
περάσετε τη σκληρή δοκιμασία, στην οποία σας υποβάλλω.   

ΦΩΤΟ  
ΚΟΥΙΖ

Τύπος κλούβας Γουρούνας

και ο πονηρός οδηγός να ρωτάει: «τί-
νος είναι τα κοφίνια τούτα» (ήταν των 
κρυμμένων, που περίμεναν το επόμε-
νο λεωφορείο της αρεσκείας των). 

Πολλές φορές η αναζήτηση γινό-
ταν διεκδίκηση πελατείας. Δεν ήταν 
λίγες οι περιπτώσεις, όταν έφθαναν 
επιβάτες στη Ναύπακτο από Αθήνα, 
στην ανταπόκριση για Τερψιθέα, να 
…βασανίζονται βάναυσα οι βαλίτσες 
και τα μπαγκάζια τους από τη διελ-
κυστίνδα των δύο λεωφορειούχων, οι 
οποίοι τα τραβολογούσαν για να πα-
ρασύρουν μαζί με αυτά και τον επι-

βάτη, που είχε το ταμείο… Μερικοί πελάτες-θύματα τους παρατούσαν σύξυλους, επιλέγοντας 
το τρίτο λεωφορείο. Εκτός του πρωινού ξυπνήματος ήταν και το «χάλαμα» ή το ζάλισμα από το 
…αναπαυτικό ταξίδι επάνω στις πάνσκληρες σούστες φορτηγού και τις άγαρμπες επιταχύνσεις 
η επιβραδύνσεις ιδίως στις στροφές. Γι’ αυτό κάθε σωστός λεωφορειούχος είχε και σακούλες 
εμετού (λαδοχαρτοσακκούλες μπακάλη), οπότε με τη χρήση, η ατμόσφαιρα αποκτούσε άλλη 
μία συναρπαστική μυρωδιά, ξυνίλα εμετού. Θυμούμαι την κυρά Κούλα, η οποία έκανε εμετό με 
το που αντίκρυζε το λεωφορείο. Άλλο περιπετειώδες κεφάλαιο, που συνέβαλε στο «χάλαμα», 
ήταν ο χρόνος διάρκειας του ταξιδιού. Μέχρι το 1965-69 αν θυμάμαι καλά Τερψιθέα - Ναύπα-
κτος 4,5 μέχρι 5 ώρες. Τότε από Φασουλά και πάνω ήταν χωματόδρομος και το χειμώνα έκανες 
καμμιά δεκαριά τάματα για να φτάσεις στον προορισμό σου. Οι πολλές στάσεις και οι πολλοί 
καφέδες στα ιδιότυπα καφενεία-χάνια (ήταν μετάλλαξη των παλαιών χανιών) συνέτειναν στην 
καθυστέρηση. Είπαμε όλα κι όλα, το ταξίδι ήταν περιπέτεια, ήταν Οδύσσεια. Θα σας πω τώρα 
και δύο μικρές ιστορίες που θυμάμαι:

1. Ο κυρ Μήτσος πριν το 
φτιάξει το λεωφορείο, κυ-
κλοφόρησε για λίγο καιρό με 
το φορτηγό Mercedes-Benz 
L312 (μοντέλο 1954). Ήθελε 
να βγάλει λίγα αγώια και μετά 
να το πάει στη Μπουχάγιερ 
στην Πάτρα για μετασκευή 
σε «κλούβα». Τότε να δεις 
δόξες! Ταξιδεύαμε πάνω σε 
μπάλες τριφυλλιού και σταυλι-
ζόμασταν μαζί με κατσικούλες! 
Θυμούμαι μια φορά Απόκριες 
ανεβαίναμε για το χωριό και 
ήταν τόσο γεμάτο, ώστε πολ-
λοί επιβάτες στέκονταν όρθιοι πάνω στην πόρτα της καρότσας, κρατιόντουσαν από τα σίδερα 
της τέντας και ήτανε ζωσμένοι εξωτερικά με κάποιους ιμάντες του φορτηγού. Η επικινδυνότητα 
αυξανόταν ακόμα, διότι από το κρύο, ήταν ο δρόμος γεμάτος κρούσταλλα ολισθηρά.

2. Θα πω πάλι για τον κυρ Μήτσο. Μια φορά κατεβαίναμε μετά από Απόκριες για Ναύπακτο. 
Εκεί στον Άβρο ο κινητήρας του λεωφορείου (πλέον), άρχισε να κάνει νάζια. Ο συνετός κυρ 
Μήτσος σταμάτησε το όχημα και λέει: «παιδιά τέλος, δεν πάει άλλο». Κάποιος ρώτησε τον κυρ 
Μήτσο μήπως το όχημα θέλει λουκουμάκι. Παλιά τεχνική προσωρινής επισκευής διαρροών 
ψυγείου νερού (την εφήρμοζε και ο Φωτόπουλος σε ελληνική ταινία). - Μπά, λέει ο Μήτσος, 
ούτε μπακλαβάς δεν το συνεφέρνει. Ο καιρός ήταν χάλια, έβρεχε. Μια επιβάτιδα που δεν πρό-
λαβε να μπει ήταν η μακαρίτισσα –Θεός σ’χωρέσ’ την– η Μαγδαληνή. Το σπίτι της ήταν στα 10 
μέτρα. Σώπα, του λέει του Μήτσου, μη στεναχωριέσαι, θα φέρω λιβάνι να το λιβανίσω. Πράγματι 
πήγε κάτω ξέθαψε λίγη θράκα και με ένα πέταλο έφερε κάρβουνα και λιβάνι και λιβάνισε το 
στηλωμένο (τα στήλωσε σαν τον γάιδαρο) όχημα. Βέβαια αυτουνού δεν …ίδρωσε το αυτί του. 
Έτσι για να μην πάει και η θράκα χαμένη η κυρά Μαγδαληνή μας φίλεψε στο αρχοντικό της 
ψητά λουκάνικα στη χόβολη (αρτυθήκαμε οι αθεόφοβοι, αλλά «ασθενής και οδοιπόρος –χωρίς 
όχημα γαρ– αμαρτίαν ουκ έχει»). Περνούσαμε υπέροχα διότι είχε και κρασάκι συνοδεία, λίγο 
ακόμα και θα χορεύαμε για τη βλάβη και την ατυχία μας. Ο Μήτσος δεν βιαζόταν θα έλυνε τη 
μηχανή και θα την επισκεύαζε με το πάσο του. Δυστυχώς όμως ειδοποιήθηκε ο αντίζηλος κυρ 
Γιάννης και ήρθε μεσημέρι πλέον και μας πήρε. Όμως η περιπέτεια κρατούσε ακόμα. Έβρεχε 
μπόλικο νερό και εκεί πίσω στον καρνάβαλο του κυρ Γιάννη άρχισε να στάζει νερό πάνω στους 
αποκαμωμένους επιβάτες (λασκάρισαν φαίνεται τα πριτσίνια της οροφής). Κάποιος φωνακλάς 
ανέλαβε να ειδοποιήσει τον οδηγό. — «Γιάννη τα κεραμίδια σου βάζουν νερό». Παραλίγο να 
φύγει το τιμόνι του Γιάννη, από τα γέλια.

Μεγάλες δόξες και αξέχαστες εποχές!
Ο καρναβαλέ παλιο-δαιμόνιος ρεπόρτερ

Το διατηρητέο μνημείο των μεταφορών του 60


