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Στις 26 Μαΐου 2019 θα διεξαχθούν ανά την επι-
κράτεια οι αυτοδιοικητικές εκλογές (μαζί αυτή τη 

φορά με τις Ευρωεκλογές). Στο Δήμο μας και στο χω-
ριό μας θα ψηφίσουμε υποψήφιο Περιφερειάρχη για 
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, υποψήφιο Δήμαρχο 
για τον Δήμο Ναυπακτίας και υποψήφιο Πρόεδρο για 
το Τοπικό Διαμέρισμα Τερψιθέας. Και οι 3 εκλογές εί-
ναι ανεξάρτητες, δηλαδή οι αντίστοιχοι υποψήφιοι θα 
έχουν ο καθένας το δικό του ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο. 
Ειδικά οι υποψ. Πρόεδροι των Τοπ. Διαμερισμάτων 
του Δήμου θα έχουν δικά τους ψηφοδέλτια ανεξάρ-
τητα από οποιονδήποτε υποψ. Δήμαρχο Ναυπακτίας. 

Μέχρι στιγμής στην Περιφέρεια κατέρχονται: Ο νυν 
περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, με το συνδυ-
ασμό «Δικαίωμα στην Πρόοδο» υποστηριζόμενος από 
το ΚΙΝΑΛ  και από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νεκτάριος Φαρμάκης, 
με την παράταξη «Όλα από την αρχή» υποστηριζόμε-
νος από τη ΝΔ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος επικεφα-
λής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» υποστηριζόμενος από 
το ΚΚΕ, ο Ανδρέας Νικολακόπουλος με το συνδυασμό 
«Πατριωτική Αυγή», υποστηριζόμενος από τη Χρυσή 
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Αυγή, ο Κώστας Σπηλιόπουλος, ως επικεφαλής της 
παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά» και ο Βασί-
λης Χατζηλάμπρου, ως επικεφαλής της παράταξης 
«Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας», με τη στήριξη 
της Λαϊκής Ενότητας.

Για τον Δήμο Ναυπακτίας εξακολουθούν να 
γίνονται ζυμώσεις σφυγμομετρήσεις και ανα-
μένεται να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, λίγο 
πριν το Πάσχα. Ακούγονται τα ονόματα του 
νυν Δήμαρχου κου Παναγιώτη Λουκόπου-
λου επικεφαλής του συνδυασμού «Ενωτική 
Πρωτοβουλία», του προηγ. Δήμαρχου κου 
Γιάννη Μπουλέ επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Δημο-
τικής Κίνησης Πολιτών», του παλαιού Δήμαρχου κου 
Γιάννη Νταουσάνη επικεφαλής της «Νέας Πορείας», 
του κου Βασίλη Γκίζα επικεφαλής της «Συνεργασίας 
Πολιτών», του κου Ντίνου Τσουκαλά επικεφαλής του 
συνδυασμού «Πρωταγωνιστής ο άνθρωπος», του κου 
Γεωργίου Γούλα επικεφαλής του συνδυασμού «Ανα-
νέωση και Δημιουργία» και της κας Ντίνας Μπού-
ρη-Δούρου επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

Στο Τοπικό Διαμέρισμα Τερψιθέας (την πάλαι 
ποτέ Κοινότητά μας), κατεβαίνει σταθερά ο μέχρι 

τώρα Πρόεδρος κος Σταύρος Αγγελόπουλος.
Η ανάδειξη των Δημ. Συμβούλων θα γίνει 

με το σύστημα της απλής αναλογικής από τον 
α΄ γύρο. Έτσι είναι δύσκολο να έχει απόλυτη 

πλειοψηφία στο Δημ. Συμβούλιο ο νέος Δήμαρ-
χος. Περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργή-
σει πλέον ο Δήμος, πώς θα λαμβάνονται οι απο-

φάσεις. Χρειάζονται συνεργασίες, τις οποίες 
δυναμιτίζει ο άκρατος κομματισμός. Βέβαια 

όλοι διακηρύσσουν στους τίτλους και στα προ-
γράμματά τους, ότι είναι ακομμάτιστοι και αγκαλιά-
ζουν όλους τους πολίτες. Αυτό ευχόμαστε και εμείς και 
ελπίζουμε να το δούμε στην πράξη. Αυτές οι εκλογές 
μας επιφυλάσσουν πολλές εκπλήξεις· ελπίζουμε ευχά-
ριστες, για το καλό αυτού του ταλαιπωρημένου τόπου. 

Ευχόμαστε μία καλή διεξαγωγή και ένα καλό απο-
τέλεσμα!    

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Χιονισμένα Χριστούγεννα

Περισσότερα εκλογικά στη σελ. 7
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Η Πόπη 
Κοντοστέργιου.

➢  Ο Σύλλογος Ναυπακτίων Τορόντο έκοψε τη Βασιλόπιτα του νέου 
χρόνου στο Flipper
Μεγάλη δραστηριότητα επιδεικνύει ο Σύλλογος Ναυπακτίων Τορόντο. Έκοψε 
τη Βασιλόπιτα του νέου χρόνου στο Flipper’s Fish House restaurant στις 13 
Ιανουαρίου. Τα μέλη ευχήθηκαν καλή χρονιά ο ένας στον άλλο και το συμβού-
λιο έκανε οικονομικό απολογισμό για το 2018. Στις 26 Ιανουάριου πραγματο-
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Εκδότης - Διευθυντής - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:

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

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

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: terpsith@otenet.gr 

Εκδοτική Παραγωγή:                           Τηλ.: 210-34.76.090

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΕ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡ. 155/296151-20

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

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

Η Συντακτική Επιτροπή
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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
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ποίησε τον ετήσιο χορό του και στις 24 Μαρτίου συμμετείχαν στην μεγάλη 
παρέλαση της ελληνικής παροικίας Τορόντο. Στο διοικητικό συμβούλιο του 
Συλλόγου συμμετέχουν οι δικοί μας Πόπη Κοντοστέργιου-Θανασέλου και ο 
Παναγιώτης Θανασέλος με τη σύζυγό του Γιώτα (εικονίζονται στην κοπή της 
βασιλόπιτας). Στις εκδηλώσεις συμμετείχε και ο Γιώργος Γκέκας (τον βλέπου-
με στην παρέλαση), ο οποίος ανέβασε και τις φωτογραφίες στο facebook.

Στιγμιότυπο από την κοπή της Πίτας.

Ο Γ. Γκέκας παρελαύνει. Η Πόπη Σημαιοφόρος.

Φωτογραφίες του Γ. Κοντογιάννη



Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ 3¨φωνές και ψίθυροι¨

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ
 Ο Απόστολος Χ. Τρίψιας, έλαβε το δίπλωμα από τη σχολή Μηχανολό-
γων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών, στον 
Κατασκευαστικό Τομέα.
 Ο Ηρόδοτος Χ. Τρίψιας, έλαβε το δίπλωμα  από τη σχολή Μηχανολόγων 
και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών, στον Τομέα 
Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής.

Η εφημερίδα συγχαίρει τα παιδιά και τους ευτυχείς γονείς τους.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 15 Νοεμβρίου 2018 η Αγγελική 

Γεωργοπούλου σύζυγος Βασιλείου Κονιδά-
ρη, γέννησε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρίου, 
ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

• Στις 16 Φεβρουαρίου 2019, η Θεώνη 
Αθανασίου Γκολιά, σύζυγος του Μάρκου 
Παντόπουλου, γέννησε στο Νοσοκομείο 
Mount Sinai της Νέας Υόρκης ένα υγιέστα-
το κοριτσάκι.

• Στις 23 Φεβρουαρίου 2019, η Λευκή 
Γιαντσή, σύζυγος του Δημήτρη Βασιλείου 
Σαλούρου, γέννησε στο Νοσοκομείο Royal 
Surrey County του Guildford Αγγλίας ένα 
υγιέστατο αγοράκι.

Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΕΣ
• Στις 9 Οκτωβρίου 2018 απεβίωσε στο 

Sidney της Αυστραλίας, σε ηλικία 91 ετών, ο 
Βασίλειος Γ. Σαλούρος. Η νεκρώσιμη ακο-
λουθία εψάλη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικο
λάου Sidney όπου ετάφη.

• Στις 11 Φεβρουαρίου 2019, απεβίω-
σε στο Κλήβελαντ του Οχάιο, σε ηλικία 62 
ετών, ο Νικόλαος Δ. Διονυσόπουλος. Η 
νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη στις 15 Φε-
βρουαρίου στον ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό 
του Ευαγγελισμού και ετάφη στο Κοιμητή-
ριο του Αγίου Θεοδοσίου του Κλήβελαντ.

• Την 1 Μαρτίου 2019 απεβίωσε, στην 
Αθήνα, η Βασιλική χήρα Νικολάου Γ. Αρ-
βανίτη. Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

την 3 Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Τερψι θέας όπου και ετάφη.

• Στις 6 Μαρτίου 2019, απεβίωσε στο 
Χαλάνδρι, η Λαμπρινή Πετροπούλου γέ-
νους Νικ. Μακρή. Η νεκρώσιμη ακολουθία 
ετελέσθη στις 8 Μαρτίου 2019 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Ταξιαρχών στο Κοιμητήριο Χα-
λανδρίου όπου και ετάφη.

•  Στις 13 Μαρτίου 2019, απεβίωσε 
στο Ηράκλειο Αττικής, η Ελένη Φυρογένη 
46 ετών κόρη της Βασιλικής Θεοφ. Φινινή. 
Η νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη στις 18 
Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου στο Κοιμητήριο Ηρα-
κλείου Αττικής όπου και ετάφη.

Η εφημερίδα συλλυπείται τους οικείους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 30 Δεκεμβρίου 2018 στον Ιερό 

Ναό Αγίου Νικολάου Τερψιθέας ετελέσθη το 
40ήμερο μνημόσυνο της Μαρίας Κρανιά. 

• Στις 20 Ιανουαρίου 2019 στον Ι.Ν. Αγ. 
Νικολάου Τερψιθέας ετελέσθη το 40ήμερο 
μνημόσυνο της Σταυρούλας Αρβανίτη. 

• Στις 9 Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τερψιθέας ετελέσθη ετήσιο 
μνημόσυνο στην μνήμη του Ιωάννη Κοζάκη.

• Στις 10 Μαρτίου 2019 ετελέσθη στον 
ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Ευαγγελι-
σμού στο Κλήβελαντ το 40ήμερο μνημόσυ-
νο του Νικολάου Διονυσόπουλου.

Η εφημερίδα εύχεται να τους αναπαύσει 
ο Θεός.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
 Στη μνήμη της πρόσφατα εκλιπούσης αειμνήστου Βούλας Αρβανίτη, προ-
σέφεραν στον Σύλλογο χρηματικά ποσά οι Γεώργιος και Νικόλαος Ανδρ. 
Αρβανίτη και ο Σταύρος Φινινής.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί. 

ΝΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ

Μου φαίνεται απίστευτο. Ακόμα δεν μπορώ να 
το συνειδητοποιήσω. Ο αγαπημένος μας Νι-

κόλας δεν είναι πια ανάμεσά μας. Έσβησε νικημέ-
νος από την επάρατη νόσο. Τη νόσο που πολέμη-
σε σκληρά από καιρό. Τι να πρωτοθυμηθώ για τον 
φίλο μου, το χαμόγελό του, το παιδικό του βλέμμα, 
την καλοσύνη, την τόλμη του, τόσες και τόσες αρε-
τές, εφόδια στην ζωή του, που τον βοήθησαν και 
έφθασε ψηλά. Με τα χρόνια έφτιαξε μία μεγάλη 
περιουσία και απέκτησε οικογένεια. Αν και ζούσε 
χρόνια στο Κλήβελαντ ποτέ του δεν λησμόνησε τις ρίζες του. Ερχόταν τα-
κτικά στην Ελλάδα, στην Αθήνα και στο χωριό. Μας έλειψε για λίγο λόγω πε-
ριπετειών με την υγεία του. Όμως όταν ξεπερνούσε τις δυσκολίες πάλι δεν 
μας ξεχνούσε. Έτσι και το καλοκαίρι που μας πέρασε παρ’ όλη την δύσκολη 
κατάσταση της υγείας του, μας επισκέφθηκε· ήλθε βαδίζοντας με δυσκολία 
λες και …ζητούσε λίγο βάλσαμο για τις πληγές του. Πράγματι το συναπά-
ντημα με τους παιδικούς του φίλους ήταν μια παρηγοριά για τα δεινά της 
ασθένειάς του. Πήρε δυνάμεις και σχεδίαζε να έρχεται πιο συχνά, να μας 
βλέπει. Δυστυχώς όμως παρ’ όλο το σθένος που επέδειξε, εν τέλει νικήθηκε 
από το χάρο. Είθε η μνήμη του να είναι αιώνια!

Σπύρος Σκαλτσάς  

ΗΜεγάλη Σαρακοστή, που διανύουμε, είναι μια 
εκκλησιαστική περίοδος κατά την οποία η Εκ-

κλησία μάς προτρέπει να προετοιμαστούμε πνευμα-
τικά για να γιορτάσουμε καλύτερα το Πάσχα. Είναι 
περίοδος έντονης άσκησης και πνευματικών αγώ-
νων, είναι πνευματική προπόνηση, είναι γυμναστή-
ριο, είναι, όπως την ονομάζουν τα ιερά βιβλία μας, 
«Στάδιο Αρετών». Συγκεκριμένα η Εκκλησία μάς 
προτρέπει να επιδιώξουμε:

Αληθινή νηστεία. Όσο μπορούμε περισσότερο. 
Να νηστέψουμε βεβαίως από τα φαγητά. Ταυτόχρονα όμως να νηστέψουμε και 
από τις κακίες και τα πάθη μας. Διότι αληθινή νηστεία είναι «η απομάκρυνση 
από τα κακά, η εγκράτεια της γλώσσας, η αποχή από το θυμό, από τις κακές 
επιθυμίες, από το κουτσομπολιό και την κατάκριση, από το ψέμα και την επιορ-
κία. Αυτή η νηστεία είναι αληθινή και δεκτή από το Θεό». 

Μετάνοια και Εξομολόγηση. Να εξομολογηθούμε οπωσδήποτε, χωρίς ανα-
βολή, με ειλικρίνεια και μετάνοια, χωρίς ντροπή και με απόφαση διορθώσεως. 
Υπάρχουν γύρω μας πολλοί πνευματικοί. Να ψάξουμε να βρούμε αυτόν στον 
οποίο αναπαύεται η καρδιά μας.

Συχνή Θεία Κοινωνία. Επιθυμία μας θα πρέπει να είναι η συχνή Θεία Κοινω-
νία με την ευλογία του πνευματικού μας. Και δόξα τω Θεώ υπάρχουν πολλές 
εκκλησίες και γίνονται πολλές λειτουργίες, και Προηγιασμένες, και των μεγάλων 
αγίων Χρυσοστόμου και Βασιλείου, για να μπορούμε να κοινωνήσουμε.

Σιωπή εξωτερική και εσωτερική. Την περίοδο της Σαρακοστής ας ηρεμή-
σουμε και ας γαληνέψουμε. Όλοι λέμε, «έχουν σπάσει τα νεύρα μου» ή άλ-
λες παρόμοιες εκφράσεις. Ας πούμε λοιπόν λιγότερα, ας μάθουμε λιγότερα, ας 
προσέξουμε περισσότερο την ψυχή μας. Ας κλείσουμε για λίγο καιρό τα ραδι-
όφωνα, τις τηλεοράσεις και το διαδίκτυο. Ας πάρουμε καινούργιες αποφάσεις, 
ας ξεκινήσουμε καινούργιες πνευματικές προσπάθειες.

Περισσότερη Προσευχή. Να γίνει πιο τακτική. Και το πρωί και το βράδυ 
και στο φαγητό, αλλά και στη διάρκεια της ημέρας με το «Κύριε Ιησού Χριστέ, 
ελέησόν με τον αμαρτωλό». Ο άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης λέει: «με το όνομα του 

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

«Πώς να γιορτάσουμε καλύτερα το Πάσχα»

Ιησού να δέρνεις τους δαίμονες». Να περάσουμε 
λοιπόν στην αντεπίθεση. Να αρχίσει ο διάβολος να 
φοβάται εμάς και όχι εμείς αυτόν. Καλό και ωφέλιμο 
είναι, αυτή την περίοδο να συμμετέχουμε στις ακο-
λουθίες των Χαιρετισμών της Παναγίας μας. 

 Πνευματική Μελέτη. Είναι καιρός να βρούμε 
βιβλία πνευματικά και να τα διαβάσουμε. Να δια-
βάσουμε την Αγία Γραφή. Να βρούμε κείμενα των 
αγίων πατέρων της εκκλησίας μας, βίους αγίων 
και άλλα σύγχρονα πνευματικά βιβλία τα οποία 

καταρτίζουν την ψυχή.
 Ταπείνωση συμπεριφοράς και λογισμών. Να ζήσουμε με ταπείνωση και στα 

λόγια και στα έργα και στο ντύσιμο και στη συμπεριφορά. Ας μην έχουν με-
γάλη γνώμη οι άλλοι για μας, ας μη διηγούμαστε τα κατορθώματά μας, ας μην 
προβαλλόμαστε.

Ανιδιοτελή αγάπη και καλοσύνη. Να γίνει η ζωή μας προσφορά αγάπης και 
μάλιστα με χαμόγελο και στο σπίτι και στη δουλειά και στην παρέα και παντού. 

Άσκηση εναντίον συγκεκριμένων παθών. Ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει να 
καταβάλουμε για και αδυναμίες μας π.χ. το ποτό, το κάπνισμα, τη βλασφημία 
κ.ά. Αυτό θα γίνει εφικτό με προσπάθεια δική μας και με τη χάρη του Θεού. Με 
τον τρόπο αυτό θα σταυρώσουμε τα πάθη μας και ακολουθώντας το Χριστό 
στη Σταύρωση θα φτάσουμε και εμείς στην προσωπική μας πνευματική Ανά-
σταση την ημέρα του Πάσχα. 

Με αυτές τις προϋποθέσεις εύχομαι καλό Πάσχα σε όλα τα μέλη του Συλ-
λόγου μας, σε όλους τους αγαπητούς μου συγχωριανούς και σε όλους τους 
αναγνώστες της καλής μας εφημερίδας. 

Καλή Σαρακοστή. Καλή δύναμη να έχετε για το καλό της ιδιαίτερης πα-
τρίδας μας, της Τερψιθέας. Θερμά συγχαρητήρια για το υπέροχο έργο που 
κάνετε και ιδιαίτερα για τη συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας μας, που 
θυμίζει σε όλους βιώματα και συναισθήματα απίστευτα. Η Παναγία και ο Άγιος 
Νικόλαος να είναι μαζί σας. Καλή Πάσχα.

π. Νεκτάριος
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ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου ο Σύλλογος Τερψιθεατών έκοψε την πίτα της χρονιάς, στα γραφεία του στην Αθήνα. Βρέθηκαν πολλοί συγχωριανοί 
που εκτός από το τελετουργικό, αντάλλαξαν ευχές και είπαν δυο κουβέντες για τα νέα τους και για τα σχέδιά τους. Πολύ καλή και χρήσιμη εκ-

δήλωση κατατάσσεται στις γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου, ανακοινώθηκε και ο οικονομικός απολογισμός. Χρόνια μας πολλά και καλή χρονιά!  

Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Το Σάββατο στις 23 Φεβρουαρίου αρκετά μέλη μας συμμετείχαν σε μία πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Μετέβησαν και παρακολούθησαν 
ομαδόν την θεατρική παράσταση «Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» που παίζεται στο θέατρο «Ριάλτο-Αλέκος Αλεξανδράκης» Κυψέλης 54, 

στην Κυψέλη. Η παράσταση ήταν ξεκαρδιστική και δεν άφησε κανέναν …ασυγκίνητο (κλάψανε από τα γέλια). Μπράβο στις κυρίες του Δ.Σ. του Συλλόγου 
που σκέφθηκαν και συντόνισαν την εκδήλωση και ευχόμαστε να έχουμε και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες. 

ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2019 ΣΤΗΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑ

Με μεγάλη προσέλευση γιορτάστηκαν και φέτος τα «Κούλουμα», την Καθαρή Δευτέρα, στις 11 Μαρτίου στην Τερψιθέα. Ήταν αισθητή η απουσία του 
Προέδρου (έλειψε για σοβαρό λόγο), αλλά με την πατροπαράδοτη φασολάδα, χαλβάδες ταραμάδες τουρσιά κλπ. περάσαμε υπέροχα. Μη ξεχάσω και 

τις λαγάνες, τις οποίες κέρασε ο υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος κος Θωμάς Κοτρωνιάς. Φέτος δεν χορέψαμε τιμώντας τη μνήμη της πρόσφατα εκλιπούσας 
Βούλας Αρβανίτη. Νά ’μαστε καλά και του χρόνου να γιορτάσουμε.

25η Μαρτίου

Σταθερά στις επάλξεις. Οι Τερψιθιώτες γιόρτασαν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου αλλά και την Εθνική Επέτειο της Επαναστάσεως του 1821. Πράγματι 
μετά τον εκκλησιασμό τέλεσαν, με τον σεβαστό μας παπα-Χρήστο, επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των Πεσόντων Ηρώων. Εκ μέρους της κοινότητας 

κατέθεσε στεφάνι ο Πρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος Τερψιθέας ο κος Σταύρος Αγγελόπουλος. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου Τερψιθεατών και αρκετοί χωριανοί. Έτσι τιμήσαμε αυτούς που έπεσαν για την απελευθέρωση της Πατρίδας,  βάζοντας ένα φύλλο ενός έτους 
στην βίβλο της ιστορικής μνήμης μας. Να δώσει ο Θεός σε 2 χρόνια να γιορτάσουμε την επέτειο των 200 χρόνων. 
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Αν και πέρασε η 8η του Μάρτη, που εί-
ναι η παγκόσμια ημέρα, αφιερωμένη στη 

γυναίκα, ή, όπως επικράτησε να λέγεται, «η 
Ημέρα της Γυναίκας», αξίζει να στρέψουμε 
τη σκέψη μας στις γυναίκες του χωριού μας, 
οι οποίες δεν γνώριζαν γι’ αυτήν την ημέρα. 
Αλλά κι αν ήξεραν, σε τί θα τις ωφελούσε; 
Εκείνες γνώριζαν, ήδη από την παιδική τους 
ηλικία, ότι έπρεπε να δουλεύουν. Ποτέ δεν 
υπήρχε ημέρα να ξεκουραστούν εκείνες οι 
γυναίκες. Τώρα την Άνοιξη, που είναι και η Με-
γάλη Σαρακοστή, οι Χαιρετισμοί και, βέβαια, η 
25η Μαρτίου, που εορτάζεται ο Ευαγγελισμός 
της Θεοτόκου και η Εθνική μας Επέτειος, ξε-
κινούσαν οι ετοιμασίες για το Πάσχα. 

Άρχιζαν, όμως και οι δουλειές στα χωρά-
φια: σπορά, κήποι, τα ζώα, όλα έπρεπε να πε-
ράσουν από τα χέρια της νοικοκυράς. 

Η ζωή για τη γυναίκα στο χωριό μας πε-
ρέμενε η ίδια για πολλούς αιώνες και άλλαξε 
μόνο όταν άλλαξαν οι συνθήκες της ζωής, δη-
λαδή όταν έγινε ο αμαξιτός δρόμος, ήρθε το 
ηλεκτρικό ρεύμα και, επομένως το ηλεκτρικό 
πλυντήριο, την ηλεκτρική κουζίνα, την τηλε-
όραση. Ήρθε το τηλέφωνο και το νερό στα 
σπίτια. Αυτές οι ευκολίες ήρθαν αργά για το 
χωριό μας. 

Εκείνα τα παλιά χρόνια, σε κάθε σπιτικό, 
έμεναν μαζί τρεις και, πολλές φορές, τέσσερις 
γενιές. Η γιαγιά, η «βάβα», εκτελούσε χρέη 
νηπιαγωγού. Οι οικογένειες ήταν πολυμελείς. 
Η γυναίκα ήταν εκείνη που φρόντιζε το σπίτι, 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Φυσικά, έπρεπε 
να φέρει νερό στο 
σπίτι, φορτωμένη τη 
βαρέλα από τη βρύ-
ση.

Όμως, η γυναί-
κα του χωριού μας 
ήταν πάντα με το χα-
μόγελο, αισιόδοξη, 
χαρούμενη. Πρώτη 
έσερνε το χορό στα 

πανηγύρια. Και ήταν και ηρωΐδα. Στα χρόνια 
της τούρκικης σκλαβιάς, τους Βαλκανικούς 
Πολέμους, τη Μικρασιατική Καταστροφή και 
την Προσφυγιά, τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
τον Εμφύλιο, είχε ατσαλωθεί από τον διαρκή 
αγώνα μέσα κι έξω από το σπίτι. 

Η ηρωΐδα γυναίκα του χωριού μας, στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις, μεγάλωνε μόνη τα 
παιδιά, με μόνη βοήθεια τις γιαγιάδες. Πάντα, 
σχεδόν, οι άντρες έλλειπαν, πότε στους πολέ-
μους, είτε τον 19ο αιώνα με την Επανάσταση, 
είτε, τον 20ό με τις συνεχόμενες εμπόλεμες 
συρράξεις και η ζωή της γυναίκας ήταν ένας 
διαρκής αγώνας. Αλλά και όταν δεν υπήρχε 
πόλεμος, πολλοί άντρες μετανάστευαν, τόσο 
στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, σε 
αναζήτηση καλύτερης τύχης.

Βεβαίως και οι σημερινές γυναίκες εργά-
ζονται και αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την 
κρίση της τελευταίας δεκαετίας. Όμως έχουν 
σύμμαχο την τεχνολογία, όπου και αν εργά-
ζονται.

Οι γυναίκες του χωριού μας, χωρίς να 
έχουν τελειώσει σχολεία και Πανεπιστήμια, 
είχαν καθαρό και πρακτικό μυαλό. Ήταν σο-
φές. Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους 
ήταν τέλεια. Δεν είχαν ανάγκη από ειδικούς 
ψυχολόγους ή παιδιάτρους. Ήξεραν ν’ αντι-
μετωπίζουν και τις πιο δύσκολες καταστά-
σεις. με ψυχραιμία και μεθοδικότητα έλυναν 
όλα τα προβλήματα. Δεν τις ενδιέφερε η 
μόδα, ούτε τις πείραζε αν το φουστάνι τους 
ήταν από αλατζά ή τσίτι, ή αν ήταν με μπάλω-
μα, πάντως τρύπιο δεν το φορούσαν, όπως 
βλέπουμε σήμερα τα «μοντέρνα» παντελό-
νια. Με περισσή νοικοκυροσύνη φρόντιζαν 
και το ντρίλι παντελόνι του άνδρα, αφού δεν 
είχε έρθει ακόμα το «τζιν», που σήμερα φο-
ρούν όλοι.

Η φύση φροντίζει να στολίζει μ’ αγριολού-
λουδα, ακόμα και τους τάφους κάθε Άνοιξη 
και ομορφαίνει την Μεγάλη Εβδομάδα στο 
χωριό μας. Μία περίοδο που, μαζί με τα Πάθη 
του Χριστού μας, μας θυμίζει και τα πάθη και 
τους αγώνες των γυναικών εκείνων.

Οι νεότερες γενιές πρέπει να έχουν πάντα 
σαν παράδειγμα εκείνες τις ηρωΐδες γυναίκες 
και να ξεπερνούν τις δυσκολίες της ζωής.

Με πολλές ευχές 
για «Καλό Πάσχα» 
στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο και τα μέλη του 
Συλλόγου, τους χωρια-
νούς και τους φίλους 
του χωριού μας.

Βασιλική Σαλούρου-Τροβά

το νοικοκυριό, το οποίο νοικοκυριό συνίστα-
το στη φροντίδα των παιδιών, το μαγείρεμα 
με την κατσαρόλα στην πυροστιά, το ζύμω-
μα και το ψήσιμο του ψωμιού στη γάστρα, το 
πλύσιμο των ρούχων, δηλαδή τη μπουγάδα, η 
οποία, όταν δεν υπήρχε σαπούνι, γινόταν με 
την αλισίβα, τον ρουχισμό της οικογένειας, 
που έπρεπε η ίδια να υφάνει στον αργαλειό, 
το πλέξιμο για μικρούς και μεγάλους, από 
μπλούζες και κάλτσες έως μαντιλότα… 
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“A HELPING HAND IS NEEDED”
By: Stavroula Salouros

Dear Fellow Terpsitheans World Wide,

I hope my letter finds each and every one of you well and sound. 
I have decided to reach out to you via this letter, as there are 
many visions we, the Association of Terpsithea, have, but cannot 
possibly fulfill all on our own.

As you may know, I have only been elected to the Association 
recently, yet I have had the chance to observe and look at it 
from every possible perspective. The Association tries real hard 
to maintain and improve facilities and conditions in our village, 
as well as in its office and in its production of the newspaper. 
Furthermore, it tries hard in setting up various and different events 
in which its members can join and attend, like the annual trip and 
the annual social and educational event of the “Xefloudisia.” In 
order though for the Association to maintain or plan these events, 
or to continue to improve the village facilities, or to continue to 
produce the newspaper, certain funding needs to be collected and 
compiled. This is not always easy as Greece’s economy, as known, 
is not at its best. Everything has gotten more expensive and taxes 
have gone up, and although we have been fighting to not increase 
expense output, it is just not possible. Yet, we continue to have 
dreams for better Association and village facilities.

I am therefore reaching out to all of you, if possible, for donations 
to help us continue our hard and dedicated work. One of these 
dreams we have as an Association, is to pave with cobblestone 
the road leading into Terpsithea’s main square. Specifically, we 
would like to pave the road between Babi Liakonis’ and Stavroula 
Golias’ houses so as to spruce up and beautify the main part of the 
village. Just imagine how beautiful it would look, and how it will 
emphasize the coffee house located there, as well as the coffee 
houses/tavernas located on the actual main square. Of course, the 
cobblestone pavement will also place an emphasis on the hotel’s 
sign, making it stand out more which will lead the visitors to a 
desire to explore the hotel, as well as our village more. Another 
dream we have is to upgrade and re-model the furniture in our 
Athens’ office. The desks housed there now, are of poor and run-
down conditions, as well as the desk chairs. New computers are 
also needed as the current ones are of old models and are not easy 
to use, nor can they hold the new versions of Word! Moreover, 
funding is needed overall for the newspaper to continue printing 
and being mailed world-wide. Printing prices have sky rocketed, 
as well as stamp prices! I am sure you are thinking of why we do 
not produce the newspaper digitally, but reality is that not all of 
our members are internet trained, or have access to the internet. 
A source of help for the newspaper is for you who do receive 
one, to please pay the annual dues which consist of 20 Euro. This 
fee entails your Association membership, and your receiving the 
newspaper every three months. Furthermore, more dreams of 
ours include a re-pavement of the main square as the tree roots 
have started to ruin and break parts of the existing pavement, 
upgrades of the village welcome signs, and in general, anything 
we deem appropriate and good for the better functioning of the 
village and the Association.

If you are interested in loaning us a “helping hand,” please 
reach out to us and share which of these projects you would like 
to make a donation towards to. You could, of course, fund any of 
these projects in the name of someone dear to you, in the name of 
someone you have lost, or in your name, etc. For your convenience, 
the bank information is posted on the 2nd page of the newspaper.

In conclusion, I would like to thank you all for your continued 
support, respect, cooperation, and love. We, the Association, will 
continue to work hard so to improve our village the best we could, 
as well as to continue to plan various events that will unite and 
bring us all together. Remember, “Unity is strength. When there is 
teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved.” 

Thank you.

«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»
Από: Σταυρούλα Σαλούρου

Αγαπητοί Τερψιθεάτες,

Ελπίζω η επιστολή μου αυτή να βρει καθένα και κάθε μία από 
σας υγιείς και δυνατούς. Αποφάσισα να απευθυνθώ σε όλους εσάς 
μέσω αυτής της επιστολής, καθώς υπάρχουν πολλά οράματα, που 
εμείς, ως Σύλλογος της Τερψιθέας, έχουμε, αλλά δεν μπορούμε να 
τα υλοποιήσουμε.

Όπως ίσως γνωρίζετε, έχω εκλεγεί πρόσφατα στο Δ.Σ. του Συλ-
λόγου και με την ευκαιρία αυτή παρατήρησα και εξέτασα ό,τι εμπί-
πτει στις αρμοδιότητές του, από κάθε δυνατή οπτική γωνία. Ο Σύλ-
λογος προσπαθεί να διατηρήσει και να βελτιώσει τα πολιτιστικά 
πράγματα στο χωριό μας ή στην Αθήνα (που είναι τα γραφεία του) 
και την κυκλοφορία της εφημερίδας. Επιπλέον, προσπαθεί πραγ-
ματοποιώντας διάφορες εκδηλώσεις με τη συμμετοχή των μελών 
του, όπως η ετήσια εκδρομή και το ετήσιο κοινωνικό και εκπαιδευ-
τικό δρώμενο των «Ξεφλουδισίων». Για να διατηρεί ή να σχεδιάζει 
αυτές τις εκδηλώσεις ή τα όποια δρώμενα, ή να συνεχίσει να εξω-
ραΐζει το χωριό, ή να συνεχίσει να εκτυπώνει και να κυκλοφορεί 
την εφημερίδα, χρειάζονται κάποια χρήματα. Αυτό δεν είναι πάντα 
εύκολο, καθώς η οικονομία της Ελλάδας, όπως είναι γνωστό, δεν 
είναι σε καλή κατάσταση. Όλα έχουν γίνει πιο ακριβά και οι φό-
ροι έχουν αυξηθεί, και αν και αγωνιζόμαστε για να μην αυξηθούν 
τα έξοδα, τούτο δεν είναι πάντα δυνατό. Ωστόσο, συνεχίζουμε να 
έχουμε όνειρα για καλύτερες μέρες του Συλλόγου και του χωριού.

Ένα από αυτά τα όνειρα που έχουμε ως Σύλλογος, είναι να 
στρώσουμε με πλακόστρωτο τον κεντρικό δρόμο στο τμήμα της 
Αγοράς της Τερψιθέας. Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να στρώσουμε 
το δρόμο ανάμεσα στα σπίτια του κ. Μπάμπη Λιακώνη και της κ. 
Σταυρούλα Γκολιά, έτσι ώστε να επισημάνουμε και να ομορφήνου-
με το κύριο μέρος του χωριού. Φανταστείτε πόσο όμορφο θα φανεί 
και πώς θα τονιστούν το καφενείο που βρίσκεται εκεί, καθώς και τα 
καφέ - ταβέρνες που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία. Φυσικά, το 
πλακόστρωτο θα δώσει έμφαση στον δρόμο προς το ξενοδοχείο, 
που θα οδηγήσει τον επισκέπτη σε μια επιθυμία να ανέβει προς 
αυτό. Επίσης, θα προσθέσει στις τόσες άλλες ομορφιές του χωριού 
μία γραφικότητα θελκτική για τους επισκέπτες. Στους σκοπούς μας 
ακόμη είναι να αναβαθμίσουμε και να αντικαταστήσουμε τα έπι-
πλα στο γραφείο μας στην Αθήνα. Τα έπιπλα εκεί όπου στεγάζεται 
τώρα το γραφείο, είναι σε άθλια κατάσταση. Απαιτούνται επίσης 
νέοι υπολογιστές, καθώς τα τρέχοντα μοντέλα είναι παλιά και δεν 
είναι εύχρηστα. Επιπλέον, απαιτείται χρηματοδότηση προκειμένου 
η εφημερίδα να συνεχίσει να εκτυπώνεται και να ταχυδρομείται πα-
γκοσμίως. Οι τιμές εκτύπωσης έχουν αυξηθεί πολύ, καθώς και οι 
τιμές των γραμματοσήμων! Είμαι σίγουρη ότι σκέφτεστε γιατί δεν 
παράγουμε ψηφιακά την εφημερίδα, αλλά η πραγματικότητα είναι 
ότι δεν είναι όλα τα μέλη μας εκπαιδευμένα στο διαδίκτυο ή δεν 
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μια πηγή βοήθειας για την εφημε-
ρίδα που όλοι εσείς λαμβάνετε (κάθε τρεις μήνες), είναι να πληρώ-
νετε τήν ετήσια συνδρομή σας.

 Συνεπώς, απευθύνω έκκληση σε όλους σας, ει δυνατόν, για δω-
ρεές που θα μας βοηθήσουν να συνεχίσουμε τη σκληρή και αφο-
σιωμένη δουλειά μας. Εάν ενδιαφέρεστε να μας δώσετε ένα «χέρι 
βοήθειας», παρακαλούμε απευθυνθείτε σε εμάς και ενημερώστε σε 
ποια από αυτά τα έργα θα θέλατε να κάνετε μια δωρεά. Φυσικά, θα 
μπορείτε να χρηματοδοτήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα έργα στο 
όνομα κάποιου αγαπητού σας, στο όνομα κάποιου που έχετε χάσει, 
ή στο ίδιο σας το όνομά κλπ. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, 
τα τραπεζικά στοιχεία αναρτώνται στην 2η σελίδα της εφημερίδας.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεχή υποστήριξή 
σας, το σεβασμό, τη συνεργασία και την αγάπη. Εμείς, ως Σύλλο-
γος, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να εξωραΐσουμε 
το χωριό μας όσο καλύτερα μπορούμε, καθώς και να σχεδιάζουμε 
διάφορες εκδηλώσεις που θα μας ενώνουν όλους. Να θυμόσαστε, 
«Η ενότητα είναι δύναμη. Όταν υπάρχει ομαδική εργασία και συ-
νεργασία, μπορούν να επιτευχθούν υπέροχα πράγματα.»

Ευχαριστώ.
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ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ:  
Δυστυχώς δεν τα καταφέρατε· θα μείνετε 
στην ίδια τάξη. Με την ευκαιρία όποιος 
θυμηθεί κάτι μπορεί να μας πληροφορεί 
έστω και εκπρόθεσμα. Αυτό ισχύει για 
όλα τα δημοσιευμένα φωτο-κουίζ. Στην 
προκείμενη περίπτωση οι εικονιζόμενοι 
είναι πάνω από την εκκλησία και 
δεξιά ο Σπύρος Γιαννέτσος, τον οποίο 
ευχαριστούμε για την φωτογραφία. Με 
λογικούς συνειρμούς βλέπουμε ότι δεν 
έχει κατασκευαστεί ακόμη το ρολόι, 
που έγινε το 1965 και ότι ο Σπύρος είναι 
γυμνασιόπαιδο. Από όλα αυτά και το 
ελαφρύ ντύσιμο μάλλον η φωτογραφία 
είναι καλοκαίρι του 1964.  

Δ Ε ΛΤ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ
Μετά την πρόταση του Υπουργού Παιδείας 
να καταργήσει το Τμήμα Μηχανικών Πληρο-
φορικής του ΤΕΙ που στεγάζεται στο Αντίρ-
ριο, συνήλθε σήμερα Τετάρτη 27 Μαρτίου 
2019 το Κεντρικό Συμβούλιο της Ο.ΣΥ.Ν και 
αποφάσισε να στηρίξει το παρακάτω ψή-
φισμα που ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας που συ-
γκλήθηκε εκτάκτως την Κυριακή 24 Μαρτίου 
με μοναδικό θέμα συζήτησης την παραμονή 
του τμήματος ΤΕΙ στην Ναύπακτο.
 

Το ψήφισμα
 

1. Το Δημοτικό συμβούλιο εκφράζει την 
αντίθεσή του στην πρόταση του υπουργού 
παιδείας να καταργήσει το Τμήμα Μηχανι-
κών Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 
που στεγάζεται στο Αντίρριο.

2. Το Τμήμα θεωρείται από τα πλέον επι-
τυχημένα και κατά συνέπεια η κατάργησή 
του και η μετακίνησή του δεν εξυπηρετεί εκ-
παιδευτικούς σκοπούς.

3. Στηρίζουμε το αίτημα για ίδρυση πανε-
πιστημίου στην Αιτωλ/νία.

4. Να ληφθούν μέτρα για τη δημιουργία 
μόνιμων εγκαταστάσεων στη Ναύπακτο.

5. Ο Δήμος και η επιτροπή για το ΤΕΙ να 
διοργανώσουν για τις κινητοποιήσεις και την 
αντίδραση της κοινωνίας για την αδικία που 
γίνεται σε βάρος του δήμου μας.

6. Στις θέσεις του δήμου προσθέτουμε 
την ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης 
του τμήματος ΤΕΙ για την παραμονή του στη 
Ναύπακτο.

Για το Κεντρικό Συμβούλιο της Ο.ΣΥ.Ν.
 
         Η Πρόεδρος                            Η Γραμματέας
 
Δήμητρα Δημαδάμα                       Πια Ιωάννα

Φίλοι και φίλες της Τερψιθέας και της Ναυπακτίας
Περίπου 40 χρόνια ασχολούμαι με τα κοινά της Τερψιθέας, στην 

αρχή μέσω της Νεολαίας και αργότερα μέσω του Συλλόγου Τερψιθε-
ατών και σχεδόν 20 χρόνια με τα Ναυπακτιακά προβλήματα μέσω της 
Εταιρείας Ναυπακτιακών Μελετών. Όλα αυτά τα χρόνια δούλεψα σαν 
απλός πνευματικός εργάτης χωρίς να επιδιώκω θώκους Προεδρείες  
και άλλα οφίκια. Παρά τις προσωπικές μου δυσκολίες προσέφερα και 
προσφέρω για το κοινό καλό του τόπου. Τώρα καλούμαι να προσφέρω 
από ένα άλλο μετερίζι τις υπηρεσίες μου· από το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Ναυπακτίας. Στο κάλεσμα του αγαπητού φίλου,  Δήμαρχου 
Παναγιώτη Λουκόπουλου δεν μπόρεσα να αρνηθώ. Πάλι σαν απλός ερ-
γάτης καλούμαι να βάλω ένα λιθαρά-
κι για την πρόοδο και ευημερία του 
τόπου. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει 
με την υποστήριξη και την συμπαρά-

σταση όλων σας. Πρέπει όλοι εσείς να με εκλέξετε για να μπορέσω 
να σας υπηρετήσω, για να ακουστεί η γνώμη σας και η φωνή σας στο 
όργανο των αποφάσεων του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο. Πιστεύω 
ότι δίπλα στον καταξιωμένο Δήμαρχο και νυν υποψήφιο κο Παν. Λου-
κόπουλο, επικεφαλής της «Ενωτικής Πρωτοβουλίας», έχω πολλά να 
προσφέρω. Είναι άνθρωπος αμέμπτου ηθικής, εργατικός, αποφασιστι-
κός, άνθρωπος της προσφοράς, άνθρωπος των λύσεων, με λίγα λόγια 
άνθρωπος που εμπνέει εμπιστοσύνη. Κατά τα ειωθότα σαν υποψήφι-
ος κάτι πρέπει να σας τάξω. Φίλοι μου χρήματα δεν έχω για να δώσω, 
αυτό που υπόσχομαι να πράξω, είναι το καθήκον. Το καθήκον σύμ-
φωνα με τις επιταγές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με το προσωπικό μου ήθος. Εύχομαι μέσα από την 
ορθή κρίση σας να ευοδωθούν οι ελπίδες και τα οράματά σας για μία σωστή και χρηστή αυτοδιοίκηση.

Σπύρος Σκαλτσάς    

Αγαπητοί συγχωριανοί,
Με αίσθημα ευ-

θύνης αποφάσισα 
να συμμετάσχω 
στις επερχόμενες 
δημοτικές εκλογές 
ως υποψήφιος δη-
μοτικός σύμβουλος 
της δημοτικής ενό-
τητας Αποδοτίας 
του δήμου μας με 
το συνδυασμό «συ-
νεργασία πολιτών» 
και επικεφαλής το Βασίλη Γκίζα.

Ζητώ τη στήριξη όλων σας προκειμένου 
να μπορέσω από τη θέση του δημοτικού 
συμβούλου να βοηθήσω τον τόπο μας και να 
επιλύσουμε όλοι μαζί τα προβλήματά του.

Αγαπάμε τη Ναυπακτία και ιδίως την ιδιαί-
τερη πατρίδα μας την Αποδοτία αλλά και το 
χωριό μας και θέλουμε να προκόψουν και να 
προοδεύσουν. 

Με τιμή
Κων/νος Ανδρεόπουλος

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 

ΕΝΩΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Φίλοι συγχωριανοί,

Από αγάπη για το χωριό μου, το οποίο 

υπηρέτησα πιστά και με όλες μου τις δυ-

νάμεις, κατέρχομαι πάλι σαν υποψήφιος για 

την Προεδρεία της Τοπικής Κοινότητας 

Τερψιθέας. Όπως έπραξα όλα τα χρόνια 

έτσι και τώρα υπόσχομαι να είμαι Πρόε-

δρος όλου του χωριού χωρίς καμμία ταξική 

κοινωνική κομματική ή άλλη προκατάληψη. 

Το δυνατό επιτελείο συνεργατών μου και η 

θετική ψήφος σας θα είναι για μένα δύναμη 

στο δύσκολο έργο που προτίθεμαι να συ-

νεχίσω.

Σας ευχαριστώ

Σταύρος Αγγελόπουλος 

ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ

Το καθήκον
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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

ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ «ΕΝ ΠΛΩ»
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 60Α
(ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΤΡΑΣ)

2610424319
6934912278

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

Πάλι δύσκολο θέμα. Το μόνο εύκολο είναι η το-
ποθεσία. Παράκληση, αν παίρνετε τηλέφωνο για 
να μας πείτε τη λύση και ακούγεται στο ακουστικό 
σας ότι είναι κατειλημμένο, μη χάνεται την υπο-
μονή σας προσπαθήστε πάλι για να πάρετε σειρά. 
Χα! Χα!

ΦΩΤΟ  ΚΟΥΙΖ

ΔΑΥΛΙ ΔΑΥΛΟΝ ΕΚΡΑΤΕΙ
Ένας αξέχαστος γραφικός τύπος του χωριού ήταν και ο μπαρμπα-

Γιάννης. Δουλευταράς και κοινωνικός, άνθρωπος της Αγοράς. Πήγαινε 

λοιπόν στα μαγαζιά του χωριού, όπου τον κερνούσαν συνήθως οι θα-

μώνες. Έπινε από νωρίς τα ουζάκια του και με το σούρουπο, ξεκίναγε 

να πάει στο κονάκι του. 

Εκείνη τη βολά έκατσε λίγο παραπάνω και φυσικά ρούπωσε στο 

ούζο. Από τα πολλά σηκώθηκε να πάει στο σπίτ’. Έλα που όμως είχε 

χασοφεγγιά το βράδυ εκείνο. Πήγε τρέκλες δίπλες (σωστό δαυλί σου 

λέω) μέχρι του Θανασέλου και χτύπησε την πόρτα να χαιρετήσει και 

τον ξάδερφο τον Θανάση. Ο Θανάσης έκανε νυχτέρια διαβάζοντας 

με τη λάμπα καμμιά εφημερίδα. 

– Κόπιασε Γιάννη, τι θα σε φιλέψουμε; Αλλά τι να σε φιλέψουμε, 

μου φαίνεσαι από το χρώμα ότι τά ’χεις πιεί. 

– Μπά! δεν θέλω κατ’, μόνο κάνα δαυλί γιατί το λάιτ δεν έχει μπα-

ταρία.

– Το δαυλί θα σε βγάλει κατ’; 

– Ναι-ναι ξέρω εγώ. 

Παίρνει λοιπόν το ένα …δαυλί το άλλο δαυλί και πήγαιναν. Όμως 

από το αεράκι η φλόγα στο δαυλί έσβησε. Αλλά ο μπαρμπα-Γιάννης 

είχε τεχνική, κούναγε το δαυλί πέρα-δώθε για να φεγγίζει σαν κάρ-

βουνο και προσπαθούσε να βρει το μονοπάτι. Όμως τι τα θες, θέλεις 

τα δαυλί που αναβόσβυνε σαν φλάς στα μάτια του, θες η ζυγοστάθμι-

ση που είχε ξερυθμιστεί από τα ούζα, ο μπαρμπα-Γιάννης αντί να πάει 

σια κατ’ έπεσε απ’ κατ’ (για το ΚΑΤ). Δηλαδή μέτρησε σε χρόνο dt 

την μάντρα πάνω από την Παιδική Χαρά. Ωχ! Ωχ! φώναξε και περίμε-

νε το ΕΚΑΒ. Πράγματι σε λίγο κατέφθασε ο ξάδερφος, ο Θανάσης, 

που τον άκουσε. Τον περιμάζεψε και ευτυχώς δεν είχε σπάσει κάποιο 

κόκκαλο. Τού ’φτιαξε έναν καφέ  και λίγο αργότερα τον πήγε συνο-

δεία με λάιτ μέχρι το κονάκι.

Τι τα θες! Άλλοι καιροί και άλλοι άνθρωποι! 

Ο παλιο-δαιμόνιος ρεπόρτερ 


