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Στο εισαγωγικό τούτο σημείωμα με τη 
μορφή αναγκαίας υπενθύμισης, αλλά και συμπα-

τριωτικής παραίνεσης στους πρώτους μήνες της σημαδια-
κής χρονιάς 2011 επιλέγουμε να σας ‘μιλήσουμε’ για την 
οικονομική βιωσιμότητα του περιοδικού μας/σας, ευελπι-
στώντας και προσδοκώντας ταυτόχρονα πως όλοι και όλες 
σας θα ‘τείνετε ευήκοον ους’ με προθυμία και ουσιαστική 
συνεργατική διάθεση.

Τα οικονομικά του περιοδικού βρίσκονται εδώ και καιρό 
σε ένα ιδιόμορφο καθεστώς αβεβαιότητας και δυσπραγίας, 
εξαιτίας τού μειωμένου αριθμού συνδρομητών μας που 
με συνέπεια καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους. Ένα 
ζήτημα που τίθεται επιτακτικά και μας προβληματίζει έντονα 
όλα τα προηγούμενα χρόνια έκδοσης της «Φολόης» και 
που ‘ορθώνεται’ σήμερα μπροστά μας με ιδιαίτερη απαίτηση 
και οξύτητα, αγγίζοντας την ίδια την υπαρξιακή οντότητα 
και συνέχιση έκδοσης αυτού του ίδιου του περιοδικού. 
Χαρακτηριστικές είναι οι σχετικές συζητήσεις και οι ειλι-
κρινείς ανησυχίες μας για τα οικονομικά του περιοδικού, 
κάθε φορά που με αγωνία και κόπο προετοιμάζουμε την 
έκδοση του κάθε τεύχους.

Όπως εύκολα αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα συγκεκρι-
μένο κόστος για την έκδοση και, συνακόλουθα, την ταχυ-
δρομική αποστολή του περιοδικού, απολύτως ανελαστικού 
χαρακτήρα, που κάθε τρίμηνο μας ‘περιμένει στη γωνία’ με 
το δικό του αμείλικτο τρόπο, ως μεταφορική ανάσα επιβί-
ωσης ή ως οιονεί λαιμητόμος οριστικής διακοπής. Και είναι 
αυτό το συγκεκριμένο ‘κόστος’ για το οποίο επιθυμούμε 
να σας καταστήσουμε κοινωνούς σε πρώτο επίπεδο, αλλά 
και δυνητικά (ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ) συμμέτοχους στη συνέχεια. Η 
προσοχή σας σε τούτο το κατατοπιστικό ευσύνοπτο ανά-
γνωσμα, η κατανόηση από τη δική σας μεριά του ζωτικού 
αυτού ζητήματος για την ίδια τη ‘raison d’etre’ τού περιοδι-
κού και η ουσιαστική ανταπόκριση σας στο συγκεκριμένο 
αυτό κάλεσμα μας, συγκροτούν ένα ευοίωνο τοπίο για το 
παρόν και το μέλλον της «Φολόης» που όλοι μας σφόδρα 
επιθυμούμε και επιδιώκουμε. Τουλάχιστον έτσι θέλουμε να 
έχουν τα πράγματα και έτσι τα βλέπουμε εμείς, που ζούμε 
το περιοδικό ‘από τα μέσα’ και ανασαίνουμε τις αγωνίες του 
σε όλα τα επίπεδα προετοιμασίας και κυκλοφορίας του.

Ας το επαναλάβουμε -έστω και κάπως πλεονασματικά ως 
διατύπωση- με-προσλαμβάνουσες οικονομικών μεγεθών. 
Οι υπάρχουσες αντικειμενικές συνθήκες όσον αφορά στις 
άμεσες και επιτακτικές ανάγκες οικονομικού χαρακτήρα για 
την τακτή και απρόσκοπτη έκδοση, αλλά και την έγκαιρη 
αποστολή της «Φολόης» στους εκατοντάδες αναγνώστες 
μας επιβάλλουν στην ουσία να απευθυνθούμε σε εσάς πά-
ραυτα, με λόγο ειλικρινή και άμεσο. Τα χρονικά περιθώρια 
έγκαιρης και οριστικής διευθέτησης του όλου αυτού ζητή-
ματος έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ασφυκτικά. Η λύση 

πρέπει να δοθεί 
όσο πιο σύντομα γίνεται. Όπως, άλλωστε, γνωρίζετε πάρα 
πολύ καλά, εσείς ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ αποτελείτε την αποκλει-
στική (εν δυνάμει) οικονομική πηγή και αναφορά στη μα-
κρόχρονη αυτή εκδοτική παρουσία, που απολύτως θεμιτά 
και δικαιωματικά διεκδικεί μια ξέχωρη θέση στο ευρύτερο 
πάνθεον της ενημέρωσης, της λαογραφίας, της οικολογίας, 
των δρωμένων στον τόπο καταγωγής μας και του πολιτι-
σμού γενικότερα.

Και ερχόμαστε ευθύς αμέσως στο κύριο ζήτημα, στο 
κεντρικό -ας πούμε-’αίτημα μας’, που με παρρησία και 
ανιδιοτέλεια διατυπώνουμε ενυπογράφως μέσα από το 
πρωτοσέλιδο του περιοδικού.

Γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε την εξαιρετικά δύσκο-
λη οικονομική περίοδο που ως χώρα συνολικά, αλλά και 
μεμονωμένα ο καθένας από εμάς βιώνει τούτη τη συγκεκρι-
μένη χρονική συγκυρία. Αντιλαμβανόμαστε και σαφέστατα 
συμμεριζόμαστε όχι μόνο την εξ αντικειμένου οικονομική 
δυσπραγία των ημερών, μα και τις όποιες πρακτικού χα-
ρακτήρα δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίζει κανείς στην 
επιθυμία του να ‘είναι εντάξει’ με την ετήσια συνδρομή του 
προς το περιοδικό. Όμως δεν υπάρχει άλλος (διαφορετικός) 
Όικονομικός δρόμος’ για την ίδια την επιβίωση και μακροη-
μέρευση της «Φολόης» από τη ΔΙΚΗ ΣΑΣ ετήσια συνδρομή 
σε μια -κατά το δυνατό- κανονική/μόνιμη βάση. Για να το 
πούμε και κάπως διαφορετικά, η αδιάλειπτη καταβολή από 
μέρους σας της σχετικά προσιτής συνδρομής αποτελεί ‘εκ 
των ων ουκ άνευ’ προϋπόθεση για να εξακολουθεί να ΖΕΙ 
το περιοδικό, σε καιρούς χαλεπούς και ‘περίεργους’ από 
πολλές απόψεις.

Από τη μεριά μας, έχουμε ήδη προβεί σε μια σειρά από 
ενέργειες που -κατά κάποιο τρόπο- επιχειρούν να απαντή-
σουν στο πρακτικό πρόβλημα αποστολής και συλλογής 
των χρημάτων της ετήσιας συνδρομής, με την έμπρακτη 
υιοθέτηση του μέτρου της ‘ταχυδρομικής επιταγής’ (την 
οποία βρίσκετε σε κάθε τεύχος του περιοδικού που σας 
ταχυδρομείτε κανονικότατα), για τις περιπτώσεις εκείνες 
των φίλων αναγνωστών που αντικειμενικά αδυνατούν να 
καταβάλουν τη συνδρομή τους δια ζώσης. Ασφαλώς πρό-
κειται για μια πρακτική που ακολουθείται από πολλά άλλα 
περιοδικά, μια πρακτική που εάν βρει τη δική σας έμπρακτη 
αποδοχή και ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ, θα διευκολύνει τα μέγιστα 
την εν γένει εκδοτική μας αυτή προσπάθεια να συνεχιστεί 
και να βελτιώνεται.

Παρακαλούμε, λοιπόν, ως συντακτική επιτροπή του 
περιοδικού και με τη σύμφωνη γνώμη και προτροπή του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φολοητών «ο Κέ-
νταυρος», να εξετάσετε θετικά τόσο τον προβληματισμό μας 
που επιγραμματικά παραθέσαμε πιο πάνω σε σχέση με την 
Όικονομική επιβίωση’ του περιοδικού, όσο και τη δική σας 

Περί των οικονομικών του Περιοδικού 
και η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

συνέχεια στη σελ.12
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Δεν ξεχνάμε:
-Τη ‘ρωική θυσία του Παπαφλέσσα στο Μανιάκι.
- Του Διάκου τον ηρωισμό στην Αλαμάνα.
- Του Ανδρούτσου την παράτολμη παλληκαριά στης Γρα-

βιάς το Χάνι.
- Το κατόρθωμα του Καραϊσκάκη στης Αράχωβας τα 

μέρη.
- Τους μπουρλοτιέρηδες Κανάρη και Μιαούλη.
- Τις ηρωίδες Μαντώ και Μπουμπουλίνα.
- Το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου της λεβεντογέννας Κρή-

της.
- Τους ήρωες του Μεσολογγίου.
- Του Μπάυρον του φιλέλληνα την προσφορά.
- Των Ψαρών την ολόμαυρη ράχη.
- Το χαλασμό στης «Χιός» τα μέρη.
- Τη θυσία του Λεβέντη του Γιώργη του Γιαννιά εκεί στου 

Κατσαρού τον τόπο.
- Το Πούσι που τσάκισε τους ανελέητους τυράγνους τους 

Τουρκοαλβανολαλαίους.
- Το Χαραλάμπη τον Βιλαέτη που έπεσε ηρωϊκά στις Κα-

ρούτες στον Λατζοναίϊκο τον τόπο πολεμώντας το Τουρκο-
λαλαίικο λεφούσι.

- Τον Πατροκοσμά τον Αιτωλό, το Ρήγα το Φεραίο, τον 
Κοραή και τους Φιλικούς που προετοίμασαν το γένος για το 
«Ποθούμενο» δηλαδή τη λευτεριά.

Δεν ξεχνάμε:
- Τον Γέρο του Μωριά, τον Κολοτρώνη και το γιαταγάνι 

του Νικηταρά και τη θυσία τόσων άλλων επωνύμων και ανω-
νύμων ηρώων.

Στεφάνια από άνθια πολύχρωμα καταθέτουμε νοερά:
- Εκεί όπου ναυμαχούντες έπεσαν στα ταραγμένα νερά της 

πικροθάλασσας οι ναυμάχοι και τους φάγανε τα λαίμαργα 
τα ψάρια.

- Εκεί όπου προμαχούντες οι ήρωές μας έπεσαν πάνω στη 
γη τη φαρδιoπλάτα κι άταφοι μείνανε και τους φάγανε τα όρνια 
και του ζούδια του λόγγου.

- Στους ομαδικούς τάφους των πεσόντων και στους ατο-
μικούς των επωνύμων ηρώων.

Τιμή και δόξα τους ταιριάζει.
Παραδώσανε σ’ εμας τους επιγόνους ελεύθερη ΕΛΛΑ-

ΔΑ
Κι εμείς
Καθημερινά τήνε πληγώνουμε.
Ανάθεμα σ’ όλους μας που άθελά μας κι από ανάγκη την 

ντροπιάζουμε.

Μεγάλο ανάθεμα σ’ εκείνους που από ατομικό συφέρο κι 
απληστία τη ρεζιλέψανε σ’ Ανατολή και Δύση.

Δε φελά ονόματα να ονομάσω· γνωστοί είναι οι μιζαδόροι, 
οι διοτελείς και οι «Εφιάλτες».

Δεν ξεχνάμε:
Το Δραγατσάνι.
Τιμή και δόξα στα παιδιά, τα παλληκάρια του Ιερού του 

Λόχου που πέσανε εθελοντικά στο Δραγατσάνι· και βαρύ κι 
ασήκωτο μεγ’ ανάθεμα να πέσει στα κεφάλια εκείνων που 
ψήφισε ο κυρίαρχος λαός τη χώρα για να κυβερνήσουν και 
κείνοι για να πλουτέψουνε στήσανε εταιρίες πονηρές και Βα-
τοπέδια και χτυπάνε κομματικά ταμπούρλα.

Ωδή σε κάθε ήρωα ταιριάζει
Σαν την ωδή του Άγγελου Σικελιανού στο Μακρυγιάννη

Χαρά σε κειόν που πρωτοσήκωσε
απ’ τις σκόνες σκεπασμένο, το δίστομο σπαθί του λόγου 
σου
στον ήλιο Μακρυγιάννη

Κι απάνω και στις δυο πλευρές γραφή

Απ’ τη μια τα λόγια αυτά Σου χαραγμένα, στρατηγέ μας:
«Τη λευτεριά μας τούτη δε τη βρήκαμε στο δρόμο,
Και δε θα μπούμε εύκολα στου αυγού το τσόφλι,
γιατί δεν είμαστε κλωσσόπουλα σ’ αυτό να ξαναμπούμε 
πίσω,
μα εγίναμε πουλιά και τώρα πια στο τσόφλι δε χωρούμε»

Κι απ’ τη δεύτερη πλευρά, γραφή άλλη χαραγμένη:
«Απάνω στην αλήθεια μου ακόμα και τον θάνατο τον δέχο-
μαι
τι τόσες φορές τον θάνατο εζύγωσα, αδερφοί μου και δεν 
με πήρε
που για τούτο το θάνατο καταφρονώ,
κι απάνω στην αλήθεια μου πεθαίνω»

Χαρά σε κειόν που πρωτοσήκωσε απ’ το χώμα αυτή τη σπάθα 
και τέτοια διάβασε επάνω της Βαγγέλια

Άγγελος Σικελιανός

Φευ όμως! μερικοί βαλθήκανε να μας ξαναβάλουνε στο 
τσόφλι και να βγάλουνε ψεύτη τον Μακρυγιάννη.

Κατάρααα!
Και δεν ξεχνάμε.

25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Ημέρα Λευτεριάς - ημέρα Ευαγγελισμού

Μνημόσυνο Στους ήρωες 
που μας χάρισαν την πολυπόθητη λευτεριά

Του Χρ. Διον. 
Μαρκόπουλου

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ
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Δεν ξεχνάμε:
-Τη ‘ρωική θυσία του Παπαφλέσσα στο Μανιάκι.
- Του Διάκου τον ηρωισμό στην Αλαμάνα.
- Του Ανδρούτσου την παράτολμη παλληκαριά στης Γρα-

βιάς το Χάνι.
- Το κατόρθωμα του Καραϊσκάκη στης Αράχωβας τα 

μέρη.
- Τους μπουρλοτιέρηδες Κανάρη και Μιαούλη.
- Τις ηρωίδες Μαντώ και Μπουμπουλίνα.
- Το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου της λεβεντογέννας Κρή-

της.
- Τους ήρωες του Μεσολογγίου.
- Του Μπάυρον του φιλέλληνα την προσφορά.
- Των Ψαρών την ολόμαυρη ράχη.
- Το χαλασμό στης «Χιός» τα μέρη.
- Τη θυσία του Λεβέντη του Γιώργη του Γιαννιά εκεί στου 

Κατσαρού τον τόπο.
- Το Πούσι που τσάκισε τους ανελέητους τυράγνους τους 

Τουρκοαλβανολαλαίους.
- Το Χαραλάμπη τον Βιλαέτη που έπεσε ηρωϊκά στις Κα-

ρούτες στον Λατζοναίϊκο τον τόπο πολεμώντας το Τουρκο-
λαλαίικο λεφούσι.

- Τον Πατροκοσμά τον Αιτωλό, το Ρήγα το Φεραίο, τον 
Κοραή και τους Φιλικούς που προετοίμασαν το γένος για το 
«Ποθούμενο» δηλαδή τη λευτεριά.

Δεν ξεχνάμε:
- Τον Γέρο του Μωριά, τον Κολοτρώνη και το γιαταγάνι 

του Νικηταρά και τη θυσία τόσων άλλων επωνύμων και ανω-
νύμων ηρώων.

Στεφάνια από άνθια πολύχρωμα καταθέτουμε νοερά:
- Εκεί όπου ναυμαχούντες έπεσαν στα ταραγμένα νερά της 

πικροθάλασσας οι ναυμάχοι και τους φάγανε τα λαίμαργα 
τα ψάρια.

- Εκεί όπου προμαχούντες οι ήρωές μας έπεσαν πάνω στη 
γη τη φαρδιoπλάτα κι άταφοι μείνανε και τους φάγανε τα όρνια 
και του ζούδια του λόγγου.

- Στους ομαδικούς τάφους των πεσόντων και στους ατο-
μικούς των επωνύμων ηρώων.

Τιμή και δόξα τους ταιριάζει.
Παραδώσανε σ’ εμας τους επιγόνους ελεύθερη ΕΛΛΑ-

ΔΑ
Κι εμείς
Καθημερινά τήνε πληγώνουμε.
Ανάθεμα σ’ όλους μας που άθελά μας κι από ανάγκη την 

ντροπιάζουμε.

Μεγάλο ανάθεμα σ’ εκείνους που από ατομικό συφέρο κι 
απληστία τη ρεζιλέψανε σ’ Ανατολή και Δύση.

Δε φελά ονόματα να ονομάσω· γνωστοί είναι οι μιζαδόροι, 
οι διοτελείς και οι «Εφιάλτες».

Δεν ξεχνάμε:
Το Δραγατσάνι.
Τιμή και δόξα στα παιδιά, τα παλληκάρια του Ιερού του 

Λόχου που πέσανε εθελοντικά στο Δραγατσάνι· και βαρύ κι 
ασήκωτο μεγ’ ανάθεμα να πέσει στα κεφάλια εκείνων που 
ψήφισε ο κυρίαρχος λαός τη χώρα για να κυβερνήσουν και 
κείνοι για να πλουτέψουνε στήσανε εταιρίες πονηρές και Βα-
τοπέδια και χτυπάνε κομματικά ταμπούρλα.

Ωδή σε κάθε ήρωα ταιριάζει
Σαν την ωδή του Άγγελου Σικελιανού στο Μακρυγιάννη

Χαρά σε κειόν που πρωτοσήκωσε
απ’ τις σκόνες σκεπασμένο, το δίστομο σπαθί του λόγου 
σου
στον ήλιο Μακρυγιάννη

Κι απάνω και στις δυο πλευρές γραφή

Απ’ τη μια τα λόγια αυτά Σου χαραγμένα, στρατηγέ μας:
«Τη λευτεριά μας τούτη δε τη βρήκαμε στο δρόμο,
Και δε θα μπούμε εύκολα στου αυγού το τσόφλι,
γιατί δεν είμαστε κλωσσόπουλα σ’ αυτό να ξαναμπούμε 
πίσω,
μα εγίναμε πουλιά και τώρα πια στο τσόφλι δε χωρούμε»

Κι απ’ τη δεύτερη πλευρά, γραφή άλλη χαραγμένη:
«Απάνω στην αλήθεια μου ακόμα και τον θάνατο τον δέχο-
μαι
τι τόσες φορές τον θάνατο εζύγωσα, αδερφοί μου και δεν 
με πήρε
που για τούτο το θάνατο καταφρονώ,
κι απάνω στην αλήθεια μου πεθαίνω»

Χαρά σε κειόν που πρωτοσήκωσε απ’ το χώμα αυτή τη σπάθα 
και τέτοια διάβασε επάνω της Βαγγέλια

Άγγελος Σικελιανός

Φευ όμως! μερικοί βαλθήκανε να μας ξαναβάλουνε στο 
τσόφλι και να βγάλουνε ψεύτη τον Μακρυγιάννη.

Κατάρααα!
Και δεν ξεχνάμε.

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε΄

ΓEΩPΓIOΣ KAPAΪΣKAKHΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ

ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ
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Αν η ευημερία του ανθρώπου και των συνανθρώπων του 
είναι εξάρτηση πολλών παραγόντων, ο πρώτιστος εξ αυτών, ή 
καλύτερα η συνισταμένη αυτών, α ποκαλείται «περιβάλλον».

Η επιστήμη θα δώσει τον ορισμό της ως εξής:
«Περιβάλλον είναι παν το περί τι ευρισκόμενον, σύμπασα η 

οργανική και ανόργανος φύσις η πέριξ τινός».
Είναι περιβάλλον ο χώρος γύρω από κάθε οργανισμό, μέσα 

στον οποίο συμβαίνει το σύνολο των φαινομένων που επηρεά-
ζουν και επηρεάζονται από τον οργανισμό αυτόν.

Τις σχέσεις μεταξύ οργανισμού και περι βάλλοντος τις μελετά 
η οικολογία, το οικο σύστημα.

Και είναι πολιτισμός σύμφωνα με τον επι στημονικό ορισμό: «Η 
εις όλα τα πεδία υλική και πνευματική πρόοδος της ανθρωπότητας 
και η παραλλήλως προς αυτήν βαίνουσα ηθι κή εξέλιξις αφενός 
και αφετέρου πολιτισμός είναι το σύνολο των ενεργειών διά των 
οποί ων ο άνθρωπος μετασχηματίζει την φύσιν, χρησιμοποιεί 
αυτήν και τας δυνάμεις της προς τους σκοπούς του και αμύνεται 
κατά των εξ αυτής κινδύνων. Κατά ταύτα ό,τι καλούμεν πολιτισμόν 
διακρίνεται εις υλικήν και εις πνευματικήν πλευράν».

Περιβάλλον είναι το σπιτικό μας, η γειτο νιά, το χωριό ή η 
πόλη που διαμένουμε, η χώ ρα που ζούμε.

Η βάση για ένα υγιή και όμορφο κόσμο, για ένα υγιές πε-
ριβάλλον, είναι η καθαριό τητα και η νοικοκυροσύνη. Πρώτο, 
μέγα, πολιτισμικό αγαθό.

Ας μη λησμονούμε ότι από την αρχαιότητα οι πολιτισμένοι 
λαοί είχαν τους λουτήρες τους στα σπίτια ή τα δημόσια λου-
τρά.

Το οικογενειακό περιβάλλον είναι το πρώτο που ορίζει τις 
αξίες του ανθρώπου.

«Η οικογένεια είναι η βάσις και η αρχή του πολιτισμού», 
λέγει ο Λουκιανός.

Κι ο καθένας, ανάλογα με την αγωγή που δέχτηκε στο οικο-
γενειακό περιβάλλον, προ σαρμόζεται και δημιουργεί με τους 
συναν θρώπους του την κοινωνία, τη συναντίληψη, το κοινωνικό 
περιβάλλον.

Στον καθένα και σε όλους οφείλεται το φι λικό και συμπαθές 
περιβάλλον ή το εχθρικό και απευκταίο.

Στην πρώτη περίπτωση, λέμε ότι οι άν θρωποι στηρίζονται σε 
πολιτισμένη βάση και ευημερούν. Στη δεύτερη, είναι σαφές ότι 
ο πολιτισμός αφανίζεται.

Οι κλιματολογικές συνθήκες οδηγούν τον άνθρωπο στη δη-
μιουργία τοπικού πολιτι σμού.

Με την επίδραση του κλίματος και των καιρικών φαινομέ-
νων, το έδαφος διαφορο ποιείται ως περιβάλλον στις διάφορες 
περιο χές·

Η γη παρακινεί τους ανθρώπους σε ορισμένες ασχολίες και 
γενικά καθορίζει τις κα τευθύνσεις της ζωής τους.

Θα έχουμε όλοι ακούσει: Αυτός είναι καμπήσιος, ορεσίβιος, 
θαλασσινός. Και αυτές οι καταγωγές παραπέμπουν στον επίκτητο 
χα ρακτήρα τους, στον τρόπο σκέψης, συμπερι φοράς και ένδυσης. 
Και όλα αυτά αποκτούν πολιτισμικό χαρακτήρα.

Τα φυσικά φαινόμενα, το φυσικό περιβάλ λον, το ύψος της 
χώρας, τα ύδατα, ο κόσμος των φυτών και των ζώων, αλλά και 
των άψυ χων ακόμη όντων, επηρεάζουν τον άνθρωπο και επε-
νεργούν συνεχώς από την_τρυφερή η λικία του.

Η γλώσσα, τα ήθη και οι τρόποι των πέριξ, επενεργούν ισχυρά 
και αναπτύσσεται η φι λαλληλία, η εκούσια υποταγή, οι συγκεκρι-
μένοι κανόνες ζωής, η ευγενική άμιλλα, οι ευ γενείς τρόποι και η 
γλωσσική έκφραση ή, α ντιθέτως, ο εγωισμός, η σκληρότητα, η 
υπο κρισία, η αυθάδεια και το ψεύδος.

• Και εισερχόμεθα εδώ στους δύο πυλώνες του πολιτισμού. 
Στον πνευματικό και στον τεχνοκρατικό πολιτισμό.

Το περιβάλλον, ο άνθρωπος και η δημιουρ γία πολιτισμού 
είναι αλληλένδετα, επηρεά ζουν και επηρεάζονται το ένα από 
το άλλο. 0 πνευματικός πολιτισμός έχει τον πρώτο λόγο στην 
ευημερία του ανθρώπου.

Ο πνευματικός πολιτισμός αποτελείται α πό το σύνολο των 
ενεργειών εκείνων, διά του οποίου πραγματοποιούμε πνευματικές 
α ξίες, που είναι η αλήθεια, το ωραίο, το αγα θό, το άγιο. Όλα αυτά 
ελευθερώνουν τον άν θρωπο από τα δεσμά της φύσης και τον 
ανυ ψώνουν μέχρι του ιδεατού κόσμου του πνεύ ματος.

Οι προσπάθειες γι’ αυτή την πραγματοποί ηση δημιούργησαν 
τα πνευματικά φαινόμενα της θρησκείας, της επιστήμης, της τέ-
χνης, τα οποία συγκροτούν τον αντικειμενικό πολιτι σμό. Αυτός 
έχει υπερατομικό χαρακτήρα και είναι διαχρονικός.

• Για τις ανησυχίες που προκαλεί στον άν θρωπο το περιβάλ-
λον και τα καιρικά φαινό μενα, για τις δυσκολίες και τις δυστυχί-
ες του, για την αναπύρωση της ελπίδας του, βρήκε άσυλο στη 
θρησκεία.

Είναι παγκοίνως γνωστό ότι θρησκεία και πολιτισμός είναι 
στενά συνυφασμένες μετα ξύ τους.

Το σύνηθες και κανονικό είναι η αρμονική συνεργασία πολι-
τισμού και θρησκείας, γιατί μόνο έτσι προάγονται και τα δύο.

Από την εποχή όμως της Αναγεννήσεως και του Ανθρωπι-
σμού, ο πολιτισμός απεμακρύνθη από τη θρησκεία για να κο-
σμικοποιηθεί πλήρως κατά τους νεωτάτους χρόνους, οι οποίοι 
βέβαια υφίστανται μια κρίση.

Το ελληνικό περιβάλλον διαμηνύει παντού το αρχαίο ελλη-
νικό πνεύμα, το αρχαίο ελλη νικό κάλλος.

Εδώ ήρθε μετά να κηρύξει ο Απόστολος Παύλος και στο 
ελληνικό περιβάλλον αντά μωσαν θρησκείες και πολιτισμοί. Και 
είναι σοφή η πασίγνωστη φράση: «Ελληνοχριστια νικός Πολιτι-
σμός».

Η μεταφυσική αγωνία, τα φυσικά φαινόμε να του περιβάλλο-
ντος, τα παράξενα της φύ σης οργανικών και ανόργανων όντων, οι 
ανημπόριες των ανθρώπων, οι αρρώστιες και οι ατυχίες ώθησαν 
τον άνθρωπο στην έρευνα, στην επιστήμη, με πρώτο κλάδο τον 
εκ της θρησκείας εκπορευόμενο, τη θεολογία.

Η επιστήμη είναι ο σθεναρός υποστηρι κτής και των δύο πυ-
λώνων του πολιτισμού.

Συνέχεια στο επόμενο τ. 59

Περιβάλλον και Πολιτισμός*
Αναδημοσίευση από το περιοδικό ‘’Λογοτεχνική Δημιουργία’’

Της Ελευθερίας Τζιάλλα-Μάντζιου
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Ντούζω την έλεγαν.
Αυτό ήταν το όνομα της. Κανείς δεν ξέρει να πει από 

ποιο σόι κράταγε.
Προ πολλού είχε έρθει σε ηλικία γάμου, όμως άκομ-

ψη και ασουλούπωτη όπως ήταν, δυσκολευόταν να βρει 
γαμπρό.

Και ω! του θαύματος! Απίστευτο κι όμως αληθινό! Ο 
νυμφίος της χτύπησε μια μέρα την πόρτα. Ξενοχωρίτης 
ήταν.

Πλησίασε η μέρα του γάμου κι όλοι της ευχόντουσαν: 
Να ζήσεις Ντούζω.

Η Ντούζω σαν να μην το πίστευε! Της φαινόταν πως 
ήταν ένα όνειρο και τους έλεγε:

— Αφήστε πρώτα να καβαλλήκω!
Και σ’ άλλες παρόμοιες ευχές την ίδια απάντηση τους 

έδινε:
— Αφήστε να καβαλλήσω πρώτα!
Σαν κάτι να της έλεγε μέσα της ότι κάτι δεν θα πάει 

καλά. Κάτι θα συμβεί, έστω και την τελευταία στιγμή και 
το πράγμα θα στραβώσει.

Κι ήρθε η μέρα του γάμου. Ο εκλεκτός της με τους δικούς 
του, τους συμπεθέρους του ήρθαν στο χωριό καβάλλα στα 
άλογά τους για να πάρουν τη Ντούζω.

Έγιναν τα στέφανα και όλοι εύχο-
νταν στη Ντούζω να ζήσουν, αλλά 
κείνη τους έλεγε:

— Αφήστε πρώτα να καβαλλήκω! 
Μην βιάζεστε!

Μετά τα στέφανα γύρισαν στο σπί-
τι της νύφης, χόρεψαν, φόρτωσαν τα προικιά κι οι συμπέθε-
ροι του γαμπρού ανέβηκαν στα άλογα για να γυρίσουν στο 
χωριό τους. Έφεραν και ένα άλογο, τσίλικο (άσπρο), για να 
καβαλλήσει και η νύφη. Ο γαμπρός, ο κουμπάρος κι άλλοι 
πήγαν να βοηθήσουν τη νύφη ν’ ανέβει στ’ άλογο.

Καθώς πιάστηκε με τα χέρια από το σαμάρι για να ανέβει, 
βαριά κι έγκωμη όπως ήταν, της καημένης, της Ντούζως της 
έφυγε μια ... πορδή! Μα τι πορδή;

Την άκουσαν όλοι. Αφού και το άλογο πρόγκηξε...
Η Ντούζω δαγκώθηκε ντροπιασμένη.
Ο γαμπρός έμεινε ακίνητος. Ξερόβηξε. Κοκκίνισε, θύμω-

σε και με ένα πήδημα πετάχτηκε στη ράχη του αλόγου του κι 
εξαφανίστηκε. Η Ντούζω έμεινε στα κρύα του λουτρού.

Αφού δε έκαμε κάμποση ώρα, η έρμη να συνέρθει, με 
πίκρα υπενθύμισε στους άλλους:

-Δε σας το έλεγα, αφήστε να καβαλλήκω πρώτα;

Η Ντούζω

Του Χαράλαμπου 
Παπαγιάννη

Παλιότερα οι κάτοικοι του χωριού μας και της γύρω περιοχής , όταν ακόμη 
δεν είχε φτάσει η τηλεόραση και τα άλλα ΜΜΕ, είχαν τον δικό τους μοναδικό 
τρόπο για να μαντέψουν τον καιρό. Έτσι πριν κάνουν οποιεσδήποτε αγροτικές 
εργασίες κοίταζαν τα σημάδια από τη συμπεριφορά των πουλιών και των ζώων, 
καθώς και τις αλλαγές στη φύση. Σύμφωνα με μαρτυρίες παλιότερων οι προ-
βλέψεις ήταν τις πιο πολλές φορές σωστές. Ας δούμε μερικά από τα σημάδια 
που χρησιμοποιούσαν οι παλιότεροι

1) αν τα χελιδόνια πετούσαν χαμηλά ερχόταν βροχή
2) αν τα σύννεφα ήταν έντονα, γκρίζα και μαύρα ερχόταν καταιγίδα
3) ‘Οταν κατά τη δύση του ήλιου το χρώμα του ουρανού ήταν έντονο 

κίτρινο θα έβρεχε όλη την νύχτα
4) Όταν κατά τη δύση του ήλιου τα κοκκινωπά χρώματα είναι έντονα θα 

έχει καλό καιρό την επόμενη μέρα
5) Όταν τα βατράχια έβγαιναν την νύχτα και «τραγουδούσαν» η  επόμενη 

μέρα θα ήταν ηλιόλουστη με αρκετή ζέστη!!!
6) Όταν είχε φεγγάρι με φωτοστέφανο , αυτό σήμαινε πως θα είχε δυνατό 

αέρα.
7) Τα αστέρια όταν ήταν θολά, η επόμενη μέρα θα ήταν βροχερή.
8) Όταν το φθινόπωρο αργούσαν να πέσουν τα φύλλα των δέντρων θα 

ερχόταν βαρύς χειμώνας.
9) Αν η αράχνη ύφαινε μακριές κλωστές στον ιστό της θα ερχόταν καλοκαι-

ρία
10) Όταν η γάτα έπλενε το πρόσωπο της και κοιτούσε προς την δύση ο καιρός 

θα ήταν βροχερός
11) Όταν η στάχτη στο τζάκι ήταν αραιή (πιο ρευστή) θα χαλούσε ο καιρός.

ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Από μαρτυρίες του πατέρα μου, των 
αείμνηστων θείων μου Φώτη και Νίκου 
Αθανασόπουλου και του αξέχαστου για 
τις πανέμορφες ιστορίες, που εξιστορούσε 
επί ώρες, Κώστα Διαμαντόπουλου (Λυ-
γκόκωστας)

Η φωτογραφεία είναι του 1950 περί-
που και ανήκει στην οικογένεια μου
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Μετά από τον Χριστόδουλο και την Μαρούλα ο κατής 
ζήτησε από τον Λιμάζαγα τι έχει ν’ απολογηθεί για αυτά 
που τον κατηγορούν.

Ο Λιμάζης, αφού έλαβε τον λόγο, αρνήθηκε όλες τις 
κατηγορίες, αναφέροντας ότι όσα κατέθεσε ο Χριστόδουλος 
και η Μαρούλα είναι ψέματα και ότι αυτός έχει στενοχω-
ρηθεί πάρα πολύ, όχι για την απαγωγή, αλλά γιατί η κόρη 
του αγάπησε ένα αλλόθρησκο Τούρκο και του έφυγε χωρίς 
την συγκατάθεσή του. Ο κατής τον ρώτησε, αν απήγαγε 
δια της βίας την Ελένη, ή αν τον ακολούθησε οικιοθελώς. 
Αυτός απάντησε ότι τον ακολούθησε, μάλιστα είχε και δυο 
μάρτυρες από την προσωπική του φρουρά. Το δικαστήριο 
τους αγνόησε, για ευνόητους λόγους.

Έπειτα τον ρώτησε, αν η Ελένη ζήτησε μετά από αυτό 
να επιστρέψει στον πατέρα της. Ο Λιμάζης είπε πως η αγα-
πημένη του μέχρι εκείνη την ημέρα δεν του ζήτησε ποτέ 
να γυρίσει πίσω.

Πάλι ο δικαστής ρώτησε, αν ο Χριστόδουλος είχε ασκή-
σει βία στην κόρη του, αφού αντιλήφθηκε εκείνο το ειδύλ-
λιο. Και πάλι απάντησε ότι δεν γνωρίζει τίποτα, διότι η Ελένη 
δεν του είχε αναφέρει τίποτα. Στην συνέχεια ο μπουσαμπί-
ρης ζήτησε από τους Λειβαρτζινούς να του αναφέρουν, εάν 
κάποιος είχε αντιληφθεί ή γνώριζε για την ερωτική σχέση 
των δυο νέων. Όλοι απάντησαν με ένα ξερό όχι.

Ο κατής τότε κάλεσε την Ελένη που καθόταν δίπλα από 

τους Τούρκους γέροντες και έκλαιγε ασταμάτητα. Η Ελένη 
σηκώθηκε προσκύνησε τον κατή και κάθισε πάνω στο σκα-
μνί της ανάκρισης πάντοτε σκυμμένη. Ο κατής την ρώτησε, 
γιατί κλαίει.

Αυτή απάντησε ότι ντρέπεται για τα όσα γίνονται σ’ αυτόν 
εδώ τον τόπο και επειδή αυτή είναι το μήλο της έριδος.

Της είπε να σταματήσει να κλαίει 
και να του απαντάει στις ερωτήσεις, 
χωρίς να βιάζεται και χωρίς να φοβά-
ται κανέναν ούτε τον Λιμάζαγα, ούτε 
τον πατέρα της, ακόμη ούτε και τον ίδιο τον κατή.

Η Ελένη έγνεψε θετικά κουνώντας το κεφάλι της, χωρίς 
να πει λέξη.

Τότε ο κατής την ρώτησε, αν αγαπάει τον πατέρα της και 
την μητέρα της. Αυτή είπε ότι τους αγαπάει πολύ και είναι 
στεναχωρημένη για όλα αυτά.

Πάλι ο κατής την ρώτησε, αν ο Λιμάζης άσκησε βία 
επάνω της.

Η Ελένη απάντησε πως ποτέ δεν της άσκησε βία ο Λι-
μάζης.

Επίσης την ρώτησε, αν ο Λιμάζης έχει απειλήσει ποτέ τον 
πατέρα της για αυτή την υπόθεση, πάλι η Ελένη απάντησε 
αρνητικά κλαίγοντας.

Τότε ο κατής της είπε να ηρεμήσει και διέταξε να της 
προσφέρουν νερό ή ότι άλλο θα ήθελε.

Η Ελένη αρνήθηκε.
Πάλι η Ελένη ρωτήθηκε από τον μπουσαμπίρη, αν το 

δικαστήριο δικαιώσει τον πατέρα της και υποχρεωθεί η 
ίδια να επιστρέψει στο Λιβάρτζι, φοβάται τον πατέρα της, 
μήπως την μαλώσει.

Η Ελένη τους είπε ότι δεν φοβάται τον πατέρα της και 
ότι οι γονείς της  την αγαπούν υπερβολικά και ότι και αυτή 
αγαπάει τους γονείς της.

Τότε της είπε ότι απομένει ακόμη να της κάνει μια ερώ-
τηση και όλα θα τελειώσουν.

Η Ελένη έγνεψε πάλι θετικά.
Την ρώτησε και πάλι ο κατής, αν ασκήθηκε βία, ή με την 

ΛΙΜΑΖ ΑΓΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ
Συνέχεια από το τεύχος 57

Του Ηλία 
Τουτούνη

Μοστενίτσα

Μοστενίτσα

σελ.13
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Ο «κουτσός», κεφάτος μήνας. 
Απόκριες.

Σύμφωνα με το αρχαίο 
ρωμαϊκό ημερολόγιο που 
πρωτοσυστάθηκε από το 
Ρωμύλο, το έτος είχε δέκα 
μόνο μήνες οι οποίοι μά-
λιστα είχαν άνισο αριθμό 
ημερών, κυμαινόμενο από 
δεκαέξι μέχρι και τριαντα-
έξι ανά μήνα. Αργότερα ο 
βασιλιάς της Ρώμης Νου-
μάς Πομπίλιος1 γύρω στο 
700π.Χ. πρόσθεσε δύο 
ακόμα μήνες στη δεκάδα, 
τον Ιανουάριο και τον Φε-
βρουάριο, ενώ συγχρόνως 
διόρθωσε την ανισότητα 
των ημερών στους μήνες. 
Έτσι κάποια ώρα, ο Μάρ-
τιος από την πρώτη θέση 
που κατείχε στη σειρά του 
ημερολογίου, αυτόματα 
ξεπήδησε στην Τρίτη που 
εξακολουθεί μέχρι τώρα 
να κρατά. Παρόλο που 
την εποχή των Ρωμαίων ο 
Ιανουάριος κατείχε πια τη 
θέση του πρώτου μήνα του 
διορθωμένου δωδεκαμή-
νου, εν τούτοις ως απαρ-
χή της χρονιάς εξακολου-
θούσε να σημειώνεται η 1η 
Μαρτίου. Όταν το 153π.Χ. 

ο Ιανουάριος ορίστηκε πρώτος μήνας του πολιτικού έτους, ο 
Φεβρουάριος καθιερώθηκε ως ο δεύτερος. Προτού λάβει τη 
δεύτερη κατά σειρά θέση στο ημερολόγιο ήταν ο τελευταίος 
μήνας του ρωμαϊκού έτους, συνεπώς μήνας «διαβατήριος», 
μήνας μετάβασης από το ένα έτος στο άλλο, και γι’ αυτό 
αποκαθαρτικός.

Το όνομα του προέρχεται από το λατινικό ρήμα 
februare=εξαγνίζω, καθαίρω: εξαιτίας των θρησκευτικών 
εορτών καθαρμού και εξαγνισμού (februa). Που τελούνταν 
στη Ρώμη. Τον ίδιο μήνα γιορτάζονταν τα feralia=θανατούσια, 
προς τιμήν των νεκρών, τα Λουπερκάλια, αρχαιότατη ποι-
μενική γιορτή προς τιμή του Φαύνου ή Λουπερκάλιου, 
προστάτη των ποιμένων και διώκτη των λύκων. Η γιορτή 
των Λουπερκαλίων συνδυάστηκε αργότερα με την Ήρα· και 

1. Νουμάς Πομπίλιος: Θεωρείται ο δεύτερος βασιλιάς της Ρώμης 
σύμφωνα με τη Λατινική ιστορία. Έζησε τον 7ο π.X. αιώνα.

έτσι η μεγάλη θεά -εξαιτίας της γιορτής 
της στα μέσα Φεβρουαρίου ονομάστη-
κε Februara.

Από το 45π.Χ. έτος της ημερολογια-
κής μεταρρύθμισης του Ιουλίου Καίσα-
ρα, ο Φεβρουάριος αρχικά είχε διάρκεια 29 μέρες στα κοινά 
έτη και 30 στα δίσεκτα. Όμως, το 4π.Χ. ο αυτοκράτορας 
Οκταβιανός Αύγουστος αφαίρεσε από το Φεβρουάριο μια 
ημέρα, την οποία πρόσθεσε στο μήνα Αύγουστο, που ήταν 
αφιερωμένος στο πρόσωπο του. Από τότε ο Φεβρουάριος 
έχει 28 μέρες στα κοινά έτη και 29 στα δίσεκτα. Δίσεκτα είναι 
τα έτη εκείνα που στο Ιουλιανό ημερολόγιο διαιρούνται 
ακριβώς με το 4.

Στην Ελλάδα στο Φεβρουάριο αποδίδονται πολλές λαϊ-
κές ονομασίες όπως Μικρός, Κουτσός, Κουτσοφλέβαρος για 
τη μικρή διάρκεια του, Φλεβάρης, από τη λέξη «φλέβες», 
δηλαδή τα υπόγεια νερά, που τότε αναβλύζουν λόγω των 
πολλών βροχών, Κλαδευτής, γιατί θεωρείται ο καταλληλό-
τερος μήνας για το κλάδεμα των δέντρων και των αμπελιών. 
Σε αρκετές περιοχές λέγεται και Αϊ-Τρύφωνας, επειδή την 
1η Φεβρουαρίου είναι του Αγίου Τρύφωνα.

Σύμφωνα με το αρχαίο αττικό ημερολόγιο ο μήνας Αν-
θεστηρίων του ημερολογίου αυτού αντιστοιχούσε με το 
δεύτερο περίπου μέρος του Φεβρουαρίου και το πρώτο του 
Μαρτίου. Τότε οι Αθηναίοι γιόρταζαν τα Ανθεστήρια, ένα 
κομμάτι από τις αλυσσιδωτές γιορτές με τη γενική ονομασία 
Διονύσια, προς τιμήν του ομώνυμου θεού.

Την πρώτη από τις τρεις αυτές μέρες άνοιγαν τα πιθά-
ρια για να δοκιμάσουν τα καινούρια κρασιά. Η μέρα αυτή 
λεγόταν Πιθοίγια. Τότε έστεφαν με λουλούδια τρίχρονα 
παιδιά απ’ όπου και η ονομασία Ανθεστήρια. Τη δεύτερη 
πάλι μέρα, την επωνομαζόμενη Χόες, γινόταν αγώνας πο-
λυποσίας και ο νικητής στεφόταν και ως βραβείο έπαιρνε 
ένα ασκί γεμάτο κρασί. Η Τρίτη μέρα λεγόταν Χύτροι. Τότε 
ο κόσμος περιέφερε χύτρες με διάφορους σπόρους, ενώ 
συγχρόνως διοργανώνονταν και αγώνες ποίησης.

Βέβαια ιδιαίτερο χώρο στην ψυχή του μήνα κρατούν 
οι Αποκριές, παγανιστική απελευθέρωση του ανθρώπου, 
όπου οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι, γιατρεύονται οι ανθρώ-
πινες τρέλλες και οι απωθημένες αδυναμίες. Έτσι, άλλοι 
μεταμφιέζονται γιατροί, ναύαρχοι, δικαστές, αεροπόροι, 
παπάδες, δήμαρχοι κ.ά. Καταργούνται οι κοινωνικές τάξεις 
και σατιρίζονται όλοι οι θεσμοί.

Η λέξη απόκρεως ή πιο απλά αποκριά και απόκριες, από 
θρησκευτικής σκοπιάς καθορίζει το τέλος της κρεοφαγίας 
δηλ. την τελευταία ημέρα κατά την οποία επιτρέπεται η 
κρεοφαγία και οι διασκεδάσεις πριν αρχίσουν οι νηστείες 
για τη Μ.Σαρακοστή. Διαρκεί τρεις εβδομάδες, στη διάρκεια 

Ο Φεβρουάριος ως νεαρός άντρας 
που σκάβει με φτυάρι τη γη γύρω 
από δέντρο. Ανάγλυφο από τη σει-
ρά των μηνών στο Βαπτιστήριο της 
Πάρμας, Ιταλία, περ. 1196 (φωτ. T. 
P. Higuera, «Medieval Calendars»)

Της Βίκης Πα-
παθεοδώρου - 
Δημοπούλου
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των οποίων γίνονται τρικούβερτα γλέντια και κάθε λογής 
ασυδοσία με διάχυτη την επιθυμία της φυγής απ’ τη ρουτί-
να, την αναζήτηση χαράς, εκδηλώσεις που αρχίζουν μόλις 
ανοίξει το Τριώδιο (την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρι-
σαίου). Τόση έντονη ήταν η επιθυμία για ξέσπασμα χαράς, 
για φυγή απ’ τα καθημερινά, ώστε παλιότερα σε πολλά 
μέρη της Ελλάδας διαλαλητές διαλαλούσαν πως μπήκαμε 
στο Τριώδι. Στο Βυζάντιο οι κήρυκες διαλαλούσαν:

Προφωνούμεν σε, πτωχέ, 
το σακκίν σου πώλησον 

και την εορτήν διαβίβασον. 
δηλαδή σ’ εσένα, φτωχέ, διαλαλούμε πως πρέπει να 

ετοιμαστείς για τη γιορτή της Αποκριάς.  Πούλησε αν είναι 
ανάγκη, και το σακάκι σου, για να περάσεις τη γιορτή με 
κρέας και φαγοπότι.

Ο αστικός εορτασμός της Αποκριάς, γνωστός περισ-
σότερο με την ονομασία καρναβάλι, προγραμματισμένος 
και τυποποιημένος διαμορφώθηκε με καθαρά ψυχαγω-
γικούς σκοπούς, όπως το σύγχρονο πατρινό καρναβάλι. 
Σαν γιορταστική λαϊκή εκδήλωση, χρωστά την καταγωγή 
του, στις πανάρχαιες λατρευτικές διονυσιακές γιορτές. Οι 
μεταμφιέσεις, οι μάσκες, οι αθυροστομίες, ο ενθουσιασμός, 
το πρόσκαιρο γκρέμισμα των τύπων και των διακρίσεων, 
αναβιώνουν το ξέφρενο παραλήρημα των τραγοντυμένων 
σατύρων, των σειληνών και των μαινάδων. Ο παραδοσιακός  
εορτασμός στην ύπαιθρο διατηρεί μέρος ακόμη από τον 
παλαιό μαγικοθρησκευτικό χαρακτήρα του.

Στα χριστιανικά χρόνια, πολλοί θρησκευτικοί ηγέτες 
προσπάθησαν να καταργήσουν το έθιμο του Καρναβαλιού 
ή να το περιορίσουν όσο περισσότερο μπορούσαν. Αν και 
τα μέτρα που πάρθηκαν ήταν αυστηρά, το καρναβάλι που 
είχε βαθιά, πολύ βαθιά τις ρίζες του μέσα στις ανθρώπινες 
ψυχές, διατηρήθηκε και συγκεντρώνει κάθε χρόνο περισ-

σότερους πιστούς.
Η ιστορία του Καρναβαλιού στην Ελλάδα αρχίζει με τον 

πρώτο αποκριάτικο χορό που οργάνωσε στην Αίγινα το 
1826 ο Φίνλεϋ και συνεχίστηκε με το χορό που οργάνωσε 
στ’ Ανάπλι το 1829 ο Καποδίστριας. Όπως σημειώνει ο Γ. 
Βλαχογιάννης:

«Κάμποσα σκάνδαλα και παρατράγουδα γενήκανε με 
τις Αναπλιώτισσες και τις Αναπλιωτοπούλες».

Μόλις περνούσε η Κυριακή του Τελώνη και του Φαρι-
σαίου τα χωριά βούιζαν από το σκούξιμο των γουρουνιών. 
Το σφάξιμο άρχιζε τη Δευτέρα· όσα δεν πρόφταιναν τη Δευ-
τέρα, τά ‘σφαζαν την Τετάρτη, γιατί την Τρίτη τη θεωρούσαν 
ανάποδη. Έτσι σ’ όλα τα σπίτια μαγείρευαν περίπου τα ίδια 
φαγητά δηλαδή μπριζόλες χοιρινές, εντόσθια τηγανητά, 
ομματιές και χοιρινό με ήμερα λάχανα (λαχανίδες).

Η δεύτερη εβδομάδα της Αποκριάς λέγεται Κρεατινή, 
αφού σ’ όλα σχεδόν τα εδέσματα δεν απολείπει το κρέας. 
Η αρχή του Τριωδίου γίνεται κυρίως αισθητή την Πέμπτη 
της Κρεατινής, τη λεγόμενη Τσικνοπέφτη. Είναι η μέρα που 
ο καθένας, και ο πιο φτωχός, θα τσικνίσει στη γωνιά του. 
Την ίδια μέρα λιώνουν το λίπος από τα χοιρινά, φτιάχνουν 
τις γνωστές μας τσιγαρίδες και η τσίκνα είναι διάχυτη σ’ 
όλο το χωριό.

Το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή της Κρεατινής, 
οι συγγενείς τρώνε όλοι μαζί. Συγκεντρώνονται σ’ ένα συγ-
γενικό σπίτι και πηγαίνουν όλοι τα φαγητά τους. Ντύνο-
νται μασκαράδες, μπούλες, χορεύουν και τραγουδούν. Η 
μεταμφίεση ακολουθεί την έμπνευση της στιγμής και την 
παράδοση του τόπου.

Η καθαυτή Αποκριά με τα πολλά της έθιμα είναι η τελευ-
ταία Κυριακή, της Τυροφάγου, που λέγεται αλλιώς «Τρανή 
Αποκριά». Την Κυριακή αυτή εντείνονται οι άσεμνες εμ-
φανίσεις και οι χοροί. Η μέρα αυτή περνά με την κίνηση 
των μασκαράδων, με τις επισκέψεις τους σ’ όλα σχεδόν τα 

Καρναβάλι στη Φολόη με πρωταγωνίστρια την Τρίσω.
Φωτ. αρχείο Μουσείου Φολόης

Αποκριάτικος λόγος της Τρίσως, ανεβασμένη στο τραπέζι.
Φωτ. αρχείο Μουσείου Φολόης
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σπίτια του χωριού για πειράγματα και φαγοπότι. Κατακλείδα 
της όλης γιορτής το βραδινό φαγητό, όπου παρακάθονται 
όλοι οι συγγενείς. Είναι τραπέζι συγγενικό και συμβολίζει 
τους οικογενειακούς δεσμούς σ’ ένα σημαντικό σταθμό 
της ζωής.

Τα φαγητά που τοποθετούνται στο τραπέζι είναι οι τυ-
ρόπιττες, οι γαλόπιττες, οι τραχανόπιττες, τα μακαρόνια και 
τα*** αυγά. Εκείνο το βράδυ «ψήνουν τα αυγά στη θράκα 
και τα μελετούν». Όποιου το αυγό σπάσει δε θα είναι γερός, 
όποιου ιδρώσει, θα είναι γερός. Με αυγό κλείνουμε το 
στόμα μας για τη Σαρακοστή και τη Λαμπρή πάλι με αυγό 
το ξανανοίγουμε.

Το χωριό μας ευτύχησε να διαθέτει μια ταλαντούχα γυ-
ναίκα που έκανε τις Αποκριές αξέχαστες, όπως αξέχαστη 
είναι σ’ όλους μας η Τρίσω.

Το απόγευμα της Κυριακής όλοι στο χωριό περιμέναμε 
με μεγάλη ανυπομονησία να διασκεδάσουμε, να ξεκαρδι-
στούμε στα γέλια από την Τρίσω, που πριν από ένα χρόνο 
μας άφησε, ακολουθώντας το ταξίδι προς την αιωνιότητα.

Η Τρίσω, η γυναίκα «φαινόμενο» ήταν η ζωοδότρα ψυχή 
του χωριού. Πρωτοστάτης και στις χαρές, αλλά και στις 
λύπες της μικρής κοινωνίας του χωριού. Διέθετε έμφυτο το 
ταλέντο της ηθοποιού, χωρατατζού και ετοιμόλογη.

Αρκετοί χωριανοί, αλλά και κάτοικοι των Αθηνών που 
είχαν έρθει να περάσουν τις Αποκριές πατροπαράδοτα στο 
χωριό, ντύνονταν μασκαράδες και αποτελούσαν το «επι-
τελείο» της Τρίσως.

Η Τρίσω ντυμένη τις περισσότερες φορές παπάς καβά-
λα σ’ ένα γαϊδούρι προπορευόταν και ακολουθούσαν ο 
γαμπρός, η νύφη(που την παρίστανε κάποιος άντρας), και 
όλοι οι συμπέθεροι, καθώς και οι υπόλοιποι μασκαρε-
μένοι. Όλο το χωριό ακολουθούσε την πομπή γύρω απ’ 
το χωριό και κατέληγε, πού αλλού; Στην πλατεία. Εκεί η 
Τρίσω ανεβασμένη σε μια εξέδρα τελούσε το μυστήριο 
του αποκριάτικου γάμου, λέγοντας τους δικούς της αυ-
τοσχέδιους σατιρικούς στίχους με έντονη αθυροστομία, 
που είχαν σχέση με πρόσωπα και γεγονότα του χωριού 
ή περιστατικά της καθημερινής ζωής. Αυτοσχεδίαζε στη 
στιγμή, «στο μομέντο», όπως η ίδια έλεγε. Οι αστεϊσμοί 
της, οι βωμολοχίες, τα περιπαιχτικά της αναφέρονταν σ’ 
όλους τους χωριανούς, χωρίς να παρεξηγείται κανείς. Πε-
ρισσότερο όμως αναφερόταν στον πρόεδρο, τον παπά, το 
δάσκαλο του χωριού.

Μπορούσε και διασκέδαζε ατελείωτες ώρες όλο το χω-
ριό. Της ταιριάζει ο χαρακτηρισμός «σύγχρονος Αριστο-
φάνης» που εκπροσωπεί το γέλιο, τη χαρά, τη σάτιρα, το 
χορό, το ταλέντο!! Μπορώ να πω ότι στάθηκαν τυχεροί 
όσοι τη γνώρισαν.

Η φήμη της ήταν γνωστή σ’ όλα τα χωριά του Οροπε-
δίου της Φολόης.

Με το δείπνο της Τυρινής Κυριακής και τον πανηγυρισμό 
την επόμενη της Καθαρής Δευτέρας, κλείνει η χαρούμενη 
αποκριάτικη περίοδος και αρχίζει η σωματική και ψυχική 
προετοιμασία για το Πάσχα.

Βιβλιογραφία:
«Έθιμα στις γιορτές», Γιώργος Σιέττος, Πειραιάς 1975
«Ελληνικές γιορτές και έθιμα της λαϊκής λατρείας», Γ. 

Α. ΜΕΓΑΣ, Αθήνα 1988
«Τα λαογραφικά του δωδεκαμήνου», Στρατής Μολίνος, 

Αθήνα 1993
«Οι δώδεκα μήνες, Χειμώνας. Επτά ημέρες, η Καθημε-

ρινή», Αθήνα 2002

Η Τρίσω ντυμένη παπάς.
Φωτ. αρχείο Μουσείου Φολόης

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Φολοητών «ο Κένταυρος» 
και το περιοδικό ΦΟΛΟΗ εύχονται 

στους αγαπητούς συμπατριώτες και φίλους - αναγνώστες - συνδρο-
μητές  και συνεργάτες του περιοδικού Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση
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1. αποφθεγματικές φράσεις
α) Ου παντός πλειν εις Κόρινθον
Η Κόρινθος, κατά τον 7ο και 6ο αι. π.Χ., αναδείχθηκε 

σε σπουδαίο εμπορικό και βιοτεχνικό κέντρο, διακινώντας 
αγαθά από Ανατολή σε Δύση. Στην ανάπτυξη της πόλης συ-
νέβαλε κατά το πλείστον ο τύραννος Περίανδρος (627-587), 
ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας, ο οποίος προστά-
τευσε τα γράμματα και τις τέχνες, έκοψε κρατικό νόμισμα, 
ελάττωσε τους φόρους και φρόντισε για την ανάπτυξη της 
βιομηχανίας, του εμπορίου και της ναυτιλίας. Επί της

εποχής του κτίστηκαν περίλαμπροι ναοί, αγορές, στοές, 
γυμναστήρια και ιδρύθηκαν νέες αποικίες, οι οποίες συ-
μπλήρωσαν την αίγλη της Κορίνθου. Στα χρόνια εκείνα, 
αλλά και αργότερα, η πόλη φημιζόταν για τη χλιδή της, 
την καλοπέραση των κατοίκων της, και τις απολαύσεις, 
που μπορούσε να προσφέρει στους φιλήδονες επισκέπτες 
της.

Οι Αθηναίοι έκαναν πολύωρο ταξίδι με άμαξες, για να 
φτάσουν στην Κόρινθο με τις πολλές εταίρες, οι οποίες 
συντρόφευαν τους άντρες αντί υπέρογκων χρηματικών πο-
σών. Έτσι, για τους οικονομικά ασθενέστερους, η πρόσβαση 
στην Κόρινθο, τη μητρόπολη της τέρψης, ήταν απαγορευ-
τική, καθώς το κόστος των υπηρεσιών της υπερέβαινε το 
βαλάντιο τους.

* Από εδώ και η ρήση του Αριστοφάνη «ου παντός 
ανδρός εις Κόρινθον έσθ’ ο πλους», που μεταφορικά έφτασε 
να σημαίνει τις μειωμένες ικανότητες, που διαθέτει κάποιος 
για επίτευξη έργου.

2. ΓΛΩΣΣΙΚΑ (για ‘κείνους που έχουν το μεράκι της 
γλώσσας)

* Ουσιαστικά που συγχέονται 
ως προς τη σημασία

πταίσμα = ελαφρό παράπτωμα 
(τιμωρείται με πρόστιμο ή με κρά-
τηση) «η τροχαία παράβαση είναι 
πταίσμα»

πλημμέλημα = ποινικό αδίκημα 
(τιμωρείται με

φυλάκιση ή με χρηματική ποινή). «Η εξύβριση, η κλοπή 
π.χ. είναι πλημμέλημα»

κακούργημα = έγκλημα. (Τιμωρείται με κάθειρξη και 
στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων). «Η ανθρωποκτονία, 
η ληστεία π.χ. είναι κακούργημα»

λυδία λίθος = σκληρή πέτρα από πυρίτη που χρησι-
μοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Λυδία της Μ. Ασίας για 
να ελέγχουν το βαθμό καθαρότητος του χρυσού και του 
ασημιού. Χρησιμοποιείται και μεταφορικά: αυτό με το οποίο 
ελέγχεται κάτι. «Η δύναμη της εξουσίας είναι η λυδία λίθος 
για να ελέγχεται το ήθος ενός ανθρώπου».

παλίρροια =το φυσικό φαινόμενο το οποίο αποτελεί-
ται από δύο φάσεις: την πλημμυρίδα, που η στάθμη της 
θάλασσας ανεβαίνει, και την άμπωτη, που η στάθμη της 
θάλασσας κατεβαίνει

περίπτωση = περιστατικό. «Ο γιατρός αντιμετώπισε μια 
δύσκολη περίπτωση»

περίσταση = κατάσταση. «Ήταν ικανός, αλλά τον βοή-
θησαν και οι περιστάσεις»

πλεονέκτημα = (για πράγματα). «Το μεγαλύτερο πλεο-
νέκτημα του σπιτιού είναι, ότι βλέπει τη θάλασσα»

προτέρημα = (για πρόσωπα). «Αυτό το παιδί έχει πολλά 
προτερήματα. Είναι έξυπνο και εργατικό, αλλά και καλός 
άνθρωπος».

Τερπειν άμα και διδασκειν
Γράφει ο Γιώργος 
Χονδρογιάννης

Φιλόλογος 
π. Γενικός Επιθ/της 
Μέσης Εκπ/σεως

οικονομική συμμετοχή μέσω της ετήσιας συνδρομής. «Οι 
καιροί ου μενετοί» για όλους μας αλλά και για το περιοδικό 
μας/σας εν προκειμένω, που τόσα πολλά χρόνια γνωρίζετε 
και ποικιλοτρόπως στηρίζετε.

Ευχαριστώντας εκ των προτέρων για την κατανόηση και 
τη συνεργατική σας στάση με επίκεντρο το βασικό μας ΖΗΤΗ-
ΜΑ που αναφέραμε πιο πάνω, είμαστε πάντα στη διάθεση 
σας για πρόσθετες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις σχετικά με 

κάθε επιμέρους θέμα που αφορά στο περιοδικό.

Η Συντακτική Επιτροπή

Σημείωση: Συγγραφέας των κειμένων που υπογράφονται 
από τη ‘Συντακτική Επιτροπή’ του περιοδικού είναι Ο Δρ. 
Λεωνίδας Χ. Μπόμπας (Συγκριτικός τής Εκπαίδευσης)

Περί των οικονομικών του Περιοδικού 
και η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

συνέχεια από τη σελ.3
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θέληση της ακολούθησε τον Λιμάζαγα.
Τότε η Ελένη απάντησε: «Άντρα χρεώσταγα, άντρα 

πήρα!», δηλαδή, ένας άντρας μου ανήκει και εμένα και 
εγώ αυτόν πήρα.

Όλο το δικαστήριο έμεινε άφωνο, σιγή ιχθύος για με-
ρικά δευτερόλεπτα, μόνο ο θρήνος του Χριστόδουλου και 
της Μαρούλας ακούγονταν και τα βαριά βογκητά, σαν να 
έκλαιγαν τον χαμό ενός οικείου τους προσώπου.

Ο κατής ξαναρώτησε την Ελένη για να επιβεβαιώσει την 

απάντηση και η Ελένη απάντησε πάλι: «Αγαπάω τον Λιμάζ 
και αυτόν θέλω για άνδρα μου».

Τότε ο κατής και ο μπουσαμπίρης σηκώθηκαν όρθιοι και 
ο κατής είπε ότι η παραπέρα διαδικασία θα ήταν περιττή, 
εφόσον υπάρχει έρωτας και όχι βία.

Και κλείνοντας λέγει την φράση που ακόμη σήμερα 
ακούγεται στην περιοχή μας: «Οι αγαπώμενοι να παίρνο-
νται, έστω και Τούρκος με Ρωμιά, ή Ρωμιός με Τούρκα».

Συνεχίζεται

ΛΙΜΑΖ ΑΓΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ
συνέχεια από τη σελ.8

Η επίσημη σχέση της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της 
Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.) και του δρυοδάσους της Φολόης ξεκίνησε 
τον Ιούλιο του 2008, με την έγκριση της πρότασης της για 
το πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης και αποκα-
τάστασης της περιοχής, στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Περιβαλλοντικές δράσεις σε πληγείσες από πυρκαγιές 
περιοχές» που προκήρυξαν η Gενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 
και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.

Ο στόχος αυτής της ολοκληρωμένης παρέμβασης προ-
σεγγίστηκε μέσα από επιμέρους δράσεις που συνεισέφεραν 
στην προστασία του δρυοδάσους της Φολόης, καθώς και 
στην ανάδειξη της οικολογικής, αισθητικής και πολιτιστικής 
του αξίας. Οι δράσεις αυτές περιελάμβαναν μεταξύ των 
άλλων τις φυτεύσεις ιθαγενών δέντρων και θάμνων, την 
τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για πουλιά για την ενίσχυ-
ση της βιοποικιλότητας, την εκπαίδευση εθελοντών στη 
φύλαξη και τη φροντίδα του δάσους και την πυροφύλαξη. 
Αξιοσημείωτη είναι και η δημιουργία του Κέντρου Περιβαλ-
λοντικής Πληροφόρησης, δηλαδή της έκθεσης ερμηνείας 
του φυσικού περιβάλλοντος στο χώρο του παλιού δημο-
τικού σχολείου της Φολόης. Επίσης, η Ελληνική Εταιρία 
Προστασίας της Φύσης δημιούργησε μία ειδική ιστοσελίδα, 
αφιερωμένη αποκλειστικά στο πρόγραμμα αυτό (www.
foloiproiect.gr) με σκοπό την ανάδειξη του δάσους, του 
συγκεκριμένου προγράμματος, των εθελοντών και των 
συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Το 2010, με τη χορηγία της Mercedes-Benz Ελλάς, το 
πρόγραμμα της Φολόης εισήλθε σε μια νέα φάση. Η έμπρα-
κτη δέσμευση του χορηγού εκφράζεται μέσα από τη συ-
νέχιση των αρχικών δράσεων του προγράμματος και την 
χρηματοδότηση νέων, δίνοντας καινούργια δυναμική στην 
προσπάθεια της Ε.Ε.Π.Φ. Η χρηματοδότηση της αγοράς εξο-
πλισμού δασοπυρόσβεσης για τους εθελοντές της Φολόης, 
καθώς και των ειδικευμένων σεμιναρίων που θα γίνουν, 
θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη πυροπροστασία 

του δάσους και καταδεικνύουν την υπευθυνότητα με την 
οποία αντιμετωπίζουν, τόσο η Ε.Ε.Π.Φ., όσο και ο χορηγός 
το όλο εγχείρημα.

Επιπλέον, η ενίσχυση της βιοποικιλότητας μέσα από τη 
τοποθέτηση τεχνητών φωλιών συνεχίζεται με αμείωτους 
ρυθμούς, όπως και οι δράσεις απομάκρυνσης των απορ-
ριμμάτων, τα οποία αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα του δάσους. Ένα ακόμη σημαντικό έργο το 
οποίο θα ολοκληρωθεί μέχρι το Μάρτιο, είναι η τοποθέ-
τηση ενημερωτικών και προτρεπτικών πινακίδων μέσα στο 
δρυοδάσος της Φολόης. Οι συχνές επισκέψεις των στελεχών 
της Ε.Ε.Π.Φ., οι συναντήσεις με την ομάδα των εθελοντών 
(η πιο πρόσφατη πραγματοποιήθηκε 9 έως 11 Φεβρουα-
ρίου με σκοπό την τοποθέτηση 11 τεχνητών φωλιών και 
την ενημέρωση της ομάδας εθελοντών για την πρόοδο 
του προγράμματος) και τους τοπικούς φορείς, αλλά και οι 
οργανωμένες εκδρομές των μελών της Ελληνικής Εταιρίας 
Προστασίας της Φύσης στην περιοχή, θα συνεχιστούν, όπως 
και θα συνεχιστεί η γενικότερη προσπάθεια για τη μελλο-
ντική διεύρυνση των δράσεων του προγράμματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΛΟΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Σεραφείμ Χατζησκάκης, Συντονιστής προγράμματος Ε.Ε.Π.Φ.
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Πολλές παλιές συνήθειες εξαφανίστηκαν στις μέρες 
μας.

Απέρριψαν οι νέοι τη συνήθεια να στρώνουν εργόχειρα 
παλιά, που τα έχουν βρει από τις γιαγιάδες και τις μανάδες 
τους, ή «σεμεδάκια» και κεντήματα που δυσκολεύουν τη 
ζωή της οικογένειας και κυρίως της εργαζόμενης γυναί-
κας, χωρίς απαραίτητα και να ομορφαίνουν το σύγχρονο 
χώρο.

Το σπίτι βεβαίως πρέπει να είναι πρώτα πρώτα λειτουρ-
γικό και κατόπιν όμορφο. Ει δυνατόν και λιτό, ανάλογα με 
το ύφος που υιοθετεί η κάθε οικοδέσποινα και το γούστο 
που διαθέτει. Από αυτό το σημείο όμως ως το να πετούν 
τα πάντα ανενδοίαστα και χωρίς δεύτερη σκέψη υπάρχει 
τεράστια απόσταση.

Τα κεντήματα είναι πράγματα χειροποίητα, όπως τα χα-
λιά, όπως οι πίνακες, τα ασημικά, οι παντός είδους κατα-
σκευές που τόσο πολλοί και πολλές φτιάχνουν. Απαιτούν 
κόπο, ξενύχτια, γνώση, μεράκι, δουλειά, έγνοια, χρόνο, 
επιμονή, υπομονή, αφοσίωση...Να τα πετάξουμε, επειδή 
βγήκαν από τη μόδα; Επειδή δε δένουν με το μοντέρνο 
στυλ των επίπλων;

Θα πετούσατε τα υπόλοιπα; Την παλιά φορεσιά της προ-
γιαγιάς, το φέσι ενός προγόνου, τα κεντημένα μεσοφόρια, 
τον καθρέφτη με την «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» ή το «ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ 
ΠΕΡΑΣΕΙ»; Αν κάποιος έχει σεβασμό για την προσωπική 
δημιουργία, δεν θα το κάνει ποτέ. Ίσως και να μην τα χρη-
σιμοποιήσει ποτέ, αλλά θα τα φυλάξει σε μια μεριά, σ’ ένα 
κουτί, σ’ ένα μπαούλο, έστω στο πατάρι, απ’ όπου θα βγουν 
ίσως σε κάμποσα χρόνια. Αλλά πέταμα; Μην απορείτε. Πολ-
λοί το κάνουν. Γιατί δεν χαρίζονται σε κάποιο λαογραφικό 
μουσείο, αν δεν μπορούν να φυλαχτούν στο σπίτι;

Μη σας φαίνομαι υπερβολική. Έχω δει στη λαϊκή αγο-
ρά(!) ολόκληρο πάγκο με κεντήματα, τσεβρέδες, αντρα-
ντέδες, υφαντά, δαντέλλες με το μέτρο, σεμεδάκια με βε-
λονάκι και κοπανέλλι, σε εξευτελιστικές τιμές. Χειροποίητα 
παρακαλώ, όχι της μηχανής, κινέζικα, της οκάς. Να βλέπεις 
την κλωστή στερεωμένη απ’ το χέρι της κεντίστρας και να 
σκας. Τόση αδιαφορία για το οικογενειακό κειμήλιο! Αν 
μπορούσα, θα τα αγόραζα όλα, να τα σώσω, ως αντίκες. 
Ήδη, το έκανα μια-δυο φορές.

Ποιος το πέταξε, ποιος το πούλησε έναντι πινακίου φακής 
το εργόχειρο, για να πάρει το μινιμαλιστικό τραπεζάκι του 
διεθνούς οίκου, όπου τίποτα δεν πάει, τίποτα δε στρώνεται; 
Και το κέντημα έγινε ανεπιθύμητο κουρέλι, που πρέπει να 
μας αδειάσει τη γωνιά. Λες και δε θα μπορούσε να αλλάξει 
χρήση και να πιάσει τόπο.

Η παράδοση και τα πατροπαράδοτα κειμήλια στα αζή-

τητα. Και οι οικογενειακές στιγμές που συνδέονται με αυτά 
ξεχασμένες. Άφαντες. Και τα όνειρα των παλιότερων, δεν 
έχουν καμιά σχέση με τα δικά μας, αλλά αυτοί είναι οι 
προγονοί μας και τα πράγματα αυτά αυτοί μας τα κληρο-
δότησαν. Ντρεπόμαστε για την κληρονομιά που μας έχουν 
αφήσει;

Ό,τι πάρετε δέκα ευρώ. Ίσως ούτε τόσο δεν αξίζει η 
οικογενειακή ιστορία, για να μην τη διατηρούμε. Στη λαϊκή 
λοιπόν κι αυτή ή σε καμιά χωματερή, ποιος ξέρει...

Ας προσέχουν λίγο οι νεότεροι. Και για να κάμψω τις 
όποιες αμφιβολίες σας, σας αναφέρω ότι κάποιος από τους 
μεγάλους οίκους μόδας στη Γαλλία λάνσαρε ως νέο είδος 
μια υφαντή τσάντα, που την κοστολόγησε λίγο πιο κάτω 
από τα χίλια ευρώ. Ξέρετε τι ήταν; Το γνωστό σε όλη την 
Ηλεία, τράστο! Μήπως έχετε κανένα παραπεταμένο και 
τώρα το σκέφτεστε το θέμα διαφορετικά;

(Το κείμενο διασκευάστηκε για το περιοδικό ΦΟΛΟΗ)

Τα εργόχειρα που έρχονται από παλιά
 Χρυσούλα Δεπάστα-Αργυρακοπούλου Φιλόλογος

Τράστο

Ο Σωτήρης Αργύρης του Νίκου και της συμπατριώ-
τισσας Αλεξάνδρας Σωτ. Μαρκοπούλου πέτυχε στη 
Φιλοσοφική Ρεθύμνου. Θερμά συγχαρητήρια.
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Από το απώτερο χρονικό βάθος του νεοελληνικού ιστο-
ρικού βίου το λεκτικό δίπτυχο «δημοτικό τραγούδι» (ή με 
την πληθυντική του έκφραση «δημοτικά τραγούδια») είναι 
ενταγμένο στην καθημερινή ζωή των νεοελλήνων.

Σε προηγούμενες εποχές ο δεσμός ήταν εντονότερος. 
Απλωνόταν στο σύνολο σχεδόν των κοινωνικών στρωμά-
των και εκδηλωνόταν στις ατομικές και ομαδικές συμπερι-
φορές των ανθρώπων. Σήμερα οι πολλαπλές κοινωνικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις έχουν χαλαρώσει αρκετά τις σχέσεις 
και τα ενδιαφέροντα των νεοελλήνων με τα αποθησαυ-
ρισμένα δημοτικά τραγούδια. Αυτό βέβαια δε σημαίνει 
ολοκληρωτική διακοπή των σχέσεων με τους καρπούς της 
πλούσιας παράδοσης. Υπάρχουν ακόμη ομάδες ή άτομα, 
ειδικοί και μη, που ασχολούνται με θεωρητικές ή με απλές 
παρουσιάσεις δημοτικών τραγουδιών. Αναζωογονείται έτσι 
η μορφή και το περιεχόμενό τους στις μνήμες των σύγχρο-
νων ανθρώπων.

Δυο λόγια για το δίπτυχο των λέξεων που δίνουν την 
ταυτότητα στο σύνολο των διαχρονικών έμμετρων δημι-
ουργημάτων του νεοελληνικού λόγου. Οι λεκτικοί όροι 
«δημοτικό» και «τραγούδι» θεωρούνται σήμερα έννοιες 
συνηθισμένες αυτονόητες.

Η σύνδεσή τους όμως με τις ιστορικές ρίζες, από τις 
οποίες προέρχονται αποκαλύπτει το βαθύτερο εννοιολογικό 
τους περιεχόμενο. Το επίθετο «δημοτικό» προέρχεται από το 
ουσιαστικό «δήμος», που στην αρχική του χρήση, εκτός από 
ένα συγκεκριμένο οικιστικό χώρο, σήμαινε και την ομάδα 
των ανθρώπων, δηλ. το λαό, που εκεί κατοικούσε.

Το ουσιαστικό «τραγούδι» συνδέεται ετυμολογικά με 
την αρχαία λέξη «τραγωδία» που τότε σήμαινε θεατρική 
παράσταση, η οποία συνεδύαζε τον ποιητικό λόγο με τη 
μουσική και την όρχηση (χορό). Στους επόμενους αιώνες η 
λέξη «τραγωδία» έδωσε το υποκοριστικό «τραγούδι» και 
αυτό με τη σειρά του αντικατέστησε τη λόγια λέξη «άσμα». 
Και οι δύο νέες, μεταπλασμένες λέξεις μας έδωσαν την πα-
νελληνίως αποδεκτή έκφραση «δημοτικό τραγούδι».

Από τη σύντομη αυτή αναδρομή γίνεται φανερή η δι-
άκριση και σηματοδοτείται η ουσία του παραδοσιακού, 
του γνήσιου δημοτικού τραγουδιού. Είναι ένα σύντομο ή 
εκτεταμένο έμμετρο δημιούργημα του νεοελληνικού λόγου 
που συνήθως συνοδεύεται και από ένα μουσικό ένδυμα. 
Δεν ανήκει σε γνωστό όνομα ποιητικού δημιουργού. Είναι 
πνευματικό προϊόν συνεργασίας μικρής ή μεγάλης ομάδας 
ανθρώπων. Δεν αποκλείεται ο καθοδηγητικός ή πρωτα-

γωνιστικός ρόλος συγκεκριμένου 
προσώπου με αυξημένες πνευματι-
κές ικανότητες ή και με κάποιες ευ-
αισθησίες σε ιστορικά ή κοινωνικά 
θέματα. Ο ιδιαίτερος αυτός ρόλος, ωστόσο, δεν ήταν αρκε-
τός, ώστε να ξεχωρίσει και ν’ αποθανατίσει ένα συγκεκρι-
μένο όνομα με τον τίτλο του «ποιητή». Έτσι οι ευκαιριακές 
αυτές δημιουργίες του έμμετρου προφορικού λόγου, αφού 
έπαιρναν μια τελική, «χρηστική» μορφή, μεταφέρονταν με 
τις μετακινήσεις επαγγελματικού ή άλλου χαρακτήρα σε 
γειτονικές ή και πιο μακρυνές περιοχές.

ΙΙ. ΕΣΤΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Σήμερα η υπόθεση του τραγουδιού και της μουσι-
κής γενικότερα είναι συνδυασμένη με τους καλλιτέχνες-
δημιουργούς, με τους επαγγελματίες τραγουδιστές, κυρί-
ως όμως με τα πολύμορφα τεχνικά-ηλεκτρονικά μέσα της 
αναπαραγωγής και της μετάδοσής του.

Στις παραδοσιακές κοινωνίες οι χρήστες, είτε ως ομάδες 
είτε ως άτομα, έπρεπε μόνοι τους να φροντίσουν και για 
τα λόγια και για τη μουσική, ώστε να ικανοποιήσουν την 
εσωτερική ανθρώπινη ανάγκη για το «απαγγέλλειν» και το 
«άδειν». Το δέσιμο του προφορικού λόγου με το χρώμα 
κατάλληλης ηχητικής αρμονίας δίνει την ευκαιρία κάποιας 
λύτρωσης από τη φόρτιση απλών ή έντονων εξωτερικών 
επιδράσεων με ποικίλο περιεχόμενο. Στον κύκλο των επι-
δράσεων αυτών πρέπει να εντάξουμε και κάποιες ιστορικές 
αναμνήσεις από το παρελθόν που η προφορική παράδοση 
τις διατηρεί περισσότερο ή λιγότερο αλλοιωμένες. Οι πα-
ραδόσεις βέβαια αντλούν «πληροφοριακό» υλικό και από 
το χώρο των μύθων, των θρύλων, γενικά της φαντασίας 
και της υπερβολής.

Οι παράγοντες αυτοί αθροιστικά ή μεμονωμένα έπαιξαν 
καθοριστικό ρόλο στα άτομα, αλλά και στις ομάδες των 
κλειστών κοινωνιών της μεσαιωνικής και μετέπειτα περιό-
δου. Τα μέλη αυτών των κοινωνιών ήταν κατά κύριο λόγο 
αγρότες-κτηνοτρόφοι, ζούσαν χωρίς σημαντικές αλλαγές 
και εξελίξεις στον περιορισμένο γεωγραφικό τους χώρο. 
Και κατά καιρούς ένοιωθαν την ανάγκη της αυθόρμητης 
προφορικής έκφρασης, στην οποία ενσωματώνονταν και 
αποχρώσεις λυρισμού. Με τον τρόπο αυτό χτίζονταν οι 
αρχικοί πυρήνες των πρώτων τραγουδιών από ανώνυμους 
χτίστες και είναι αυτά που σήμερα ονομάζουμε δημοτικά 
τραγούδια.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΟΣ 
ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Θεοδ.
 Κανελλόπουλος

Δάσκαλος, 
συνταξιούχος

συνέχεια στο επόμενο τεύχος
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1. Ένα απόσπασμα από το ποίημα «Φως 
που καίει» του Κώστα Βάρναλη.

Εισαγωγικό σημείωμα
Ο Κώστας Βάρναλης είναι ένας νεοέλ-

ληνας μέγας ποιητής. Ένα διάστημα χρη-
μάτισε Ελληνοδιδάσκαλος σε Σχολεία της 
Αμαλιάδας.

Άμα σώπασε ο οδηγητής, όλες οι άλλες φωνές και ψυχές 
ενωθήκανε σε μια και λένε το ακόλουθο τραγούδι:

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Ο Λαός

Βουνά, πελάη αντίμαχα και ριζιμιά 
καστέλια

και των αιμάτων άβυσσοι, των
πατρίδων θεμέλια, 

η Νια Ζωή τ' αφάνισε και στράτα 
γίνανε μαβιά, πoυ την περνά ακατάλυτη τώρα, που 

ξύπνησε, η Σκλαβιά.

0 Γδικιωμός, που χύνεται μαζί φωτιά 
και μπόρα, 

ο καταλύτης Καθαρμός, της 
Πλερωμής η Ώρα 

είμαστ' εμείς που κόψαμε τα που
μας δένανε σκοινιά 

και την καρδιά ατσαλώσαμε με τη 
δικιά σου, Οχτρέ, απονιά.

Σαν ψάρι, που το κάρφωσεν άξαφνα
το καμάκι, 

χάμου σπαράζεις, Άνομε, ξερνοβολάς 
φαρμάκι. 

Αν με το χρήμα σου αγκαλιά το 
θάνατο αψηφάς, ομπρός 

για την Αιώνια τη Χαρά διάβα, όπως 
έζησες, γαμπρός!

θυμάσαι, όντας αράδιαζες μιλλιούνια 
των αρμάτων 

για σε να σκοτωνόμαστε, το θάμα
των θαμάτων! 

Είσουν ο Λόγος του θεού κι όμορφος 
είτανε πολύ 

ο τάφος, που μας άνοιγες μες την 
καρδιά σου την καλή.

Και ώρα, που αξιωθήκαμε κι εμείς
και τα παιδιά μας 

χίλιες οργιές σου ανοίξαμε τον τάφο 
στην καρδιά μας.

Ο Άρχοντας
Της παρθενιάς σου τον ανθό, τ΄

αστραφτερά μαλάματα 
στη λάσπη τα κύλησαν, Ιστορία, κ’ 

είσαι για κλάματα!

Οϊμέ τ' Ανθρώπου ο ξεπεσμός και
της καρδιάς το κρύο! 

Οϊμέ της Αποκάλυψης τ' αντίχριστο 
θερίο!

Μάβρ’ η κατάντια σου, Αρετή!
Σκοτείνιασε του ηλιού το φως! 

Να ξεκοιλιάζει άστοχα τον αδερφό 
του ο αδερφός!

Ο Λαός
Ανάστροφα, λασκάροντας έφερε

βόλτα η Τύχη 
και στο ζυγό περάσαμε το εβωδερό

σου σνίχι. 
Απάνου στη δικιά σου γης, που αλη θινά 

την αγαπάς 
γύρε και μάθε να χτυπάς 

να κόβε σαι, να ιδροκοπάς.

Να σούρνεσαι στα τέσσερα,
 να βγά νεις το ψωμί σου 

και της δουλειάς την ατιμία 
να μολογάς τιμή σου. 

Για να μην ψάχνεις άδικα να μας
δαγκώσεις ξαφνικά, 

γραμμή τα ξερριζώσαμε τα δόντια 
σου τα παστρικά...

Ω πολιτείες που καθεμιά κι ολάκερ’
οικουμένη, 

παλάτια και παράδεισοι, παντόγυρα
κλεισμένοι, 

η πλούσια Γης ολάκερη, τα κόπια 
μας κλεμένα ώς χτες 

όλα μας ξαναδίνονται με τις αγκάλες 
ανοιχτές.

Σελίδες ποίησης

του Στάθη 
Δάγλαρη, 

Δικηγόρου
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Κ’ η θάλασσα, αφροθάλασσα, κι
απανωσιά και βάθη, 

με τα καλά, που κουβαλεί και τα 
καλά, που πλάθει, 

Δεφτερομάνα της Ζωής ανταμ’ αγώ νας 
και χαρά, που δένει σ' όλα τα πέρατα 

με τα γαλά ζια της φτερά,-

Στεριά, θάλασσα κι Άνθρωπος 
στοι χεία αιώνια τρία, 

αφεντικό δεν έχουνε κι αφεντικού 
ιστορία!

Ήρθε κ’ εμάς η αράδα μας για να
χαρούμε τα πουλιά, 

τη θάλασσα και τα βουνά, τον ήλιο 
και τη σιγαλιά...

Στης Λεφτεριάς ανεβασμένη τα
φτερά η Πλεμπάγια 

σας φτάνει, ω θάματα του Λόγου,
αστράματα και μάγια, 

που τα παλιά τ' αμίλητα και τ' άγνω στα 
μελλούμενα, 

τα κάνετε όλα γνώριμα, παντοτινά 
λαλούμενα.

Και σας Μορφές και Χρώματα, 
παι χνίδια κι αγωνία, 

του Σμιλαριού και του Φωτός διπλή 
κοσμογονία, 

κατάματα σας χαίρεται, της 
Φαντασίας ψηλή κορφή, 
εκεί, που γήλιος ουρανός 

κι άνθρω ποι γίνονται αδερφοί.

Και σας ω γάργαρα νερά της 
Κασταλίας των Ήχων, 

της Ακοής οράματα και Γλώσσα των 
αψύχων,

σας δέχεται κατάψυχα κι ανατριχίλα 
και φωτιά, 

για τα μεγάλα ονείρατα μεγάλ’ 
ηρώισσ’ αποκοτιά.

Όλα σου, Τέχνη, τα καλά και τα 
μεγάλα δώρα, 

σα νά ναι μια, τα χαίρεται ψυχή παγ-
κόσμια τώρα. 

Τα χαίρεται κακά πληθαίνει όλα σου

τ' άξια θάματα, 
παλιά και νέα, κάθε λογής αιώνιες 

μορφές κι οράματα.

Και σένα χρυσοπάλατον ανύπαρχτης 
Ουσίας,

σένα εκκλησιά, ομορφοκκλησσιά, 
λημέρ’ Υποκρισίας 

τα πλάνα σου φαντάσματα οου βγά ναμε 
από την κοιλιά: 

ουράνιοι Χωροφύλακες δε μας χρει άζονται 
τώρα πλιά.

Σαν ψάρι, που το κάρφωσεν άξαφνα
το καμάκι, 

χάμου σπαράζεις. Ανομε, 
ξερνοβολάς φαρμάκι.

Για να μην ψάχνεις άδικα να μας
δαγκώσεις ξαφνικά, 

γραμμή τα ξερριζώσαμε τα δόντια 
σου τα παστρικά.

Κώστας Βάρναλης
(Συνεχίζεται)

2. Ο καιόμενος
Εισαγωγικό σημείωμα: Ο Τάκης Σινόπουλος θεωρείται ο 

πιο σημαντικός ποιητής της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς.
Γεννήθηκε στο Επιτάλιο - Αγουλινίτσα - Ηλείας το 1917 

και απεβίωσε στην Αθήνα το 1981. Ήτανε ο πρωτότοκος γιος 
του φιλόλογου καθηγητή Γιώργου Σινόπουλου, ο οποίος δί-
δαξε μια περίοδο στο Γυμνάσιο Αρρένων Πύργου και υπήρξε 
καθηγητής μου.

Ο Τάκης Σινόπουλος άσκησε το επάγγελμα του γιατρού 
στην Αθήνα. Τον κερδίσανε όμως τα γράμματα· κυρίως η 
ΠΟΙΗΣΗ.

Χρ. Διον. Μαρκόπουλος

Κοιτάχτε μπήκε στη φωτιά! είπε ένας από το πλήθος.
Γυρίσαμε τα μάτια γρήγορα. Ήταν
στ’ αλήθεια αυτός που απόστρεψε το πρόσωπο, όταν του
μιλήσαμε. Και τώρα καίγεται. Μα δε φωνάζει βοήθεια.

Διστάζω. Λέω να πάω εκεί. Να τον αγγίξω με το χέρι μου.
Είμαι από τη φύση μου φτιαγμένος να παραξενεύομαι.

Ποιος είναι τούτος που αναλίσκεται Περήφανος;
Το σώμα του το ανθρώπινο δεν τον πονά;

Η Χώρα εδώ είναι σκοτεινή! Και δύσκολη. Φοβάμαι.

}
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Φτιάχνω τη ζωή μου γύρω από 
σένα στο ακριβώς
ημερομηνία και ώρα σημαδεμένη
στο καλεντάρι το δικό σου
κατά πως θέλεις
ακολουθώ
κισσός εγώ
μικρός

στις ταλαντώσεις

του δικού σου συναισθήματος
τραμπαλίζομαι πλέρια
συμπορευόμενος ο
απόλυτα εξαρτώμενος
βλαστός εγώ
του εαυτού μου πιστό αντικαθρέφτισμα στων ματιών σου 
το νόημα υπάρχω
κι αυτό μου φτάνει ακολουθώ κλαδί ομιλητικό
σε διαδικασία εθελουσίας εξόδου προς τα σένα

Ξένη φωτιά μην την ανακατεύεις, μου είπαν.

Όμως εκείνος καίγονταν μονάχος. Καταμόναχος.
Κι όσο αφανιζόταν τόσο άστραφτε το πρόσωπο.
Γινόταν ήλιος.

Στην εποχή μας όπως και σε περασμένες εποχές
άλλοι είναι μέσα στη φωτιά και άλλοι χειροκροτούνε.

Ο ποιητής μοιράζεται στα δύο.
Τάκης Σινόπουλος

Δρ. κ. Λεων. Χρυσ. 
Μπομπας

Συγκριτικός της Εκ/σης

Στρώμα αέρινο, θερμό τη γη μας 
περιβάλλει, και όλα τα φαινόμενα της 

φύσης μεταβάλλει.

Σα θερμοκήπιο βλαβερό εκάναμε 
τη γη μας κι αυτό μας έγινε βραχνάς 

μόνιμη απειλή μας.

Ζώα, φυτά και άνθρωποι του γήινου τοπίου εγίναμε τα 
θύματα ενός θερμοκηπίου!

Αν χίλια δυό παράξενα συμβαίνουνε στη φύση, το θερμο-
κήπιο αυτό τά’ χει δημιουργήσει!

Ας δούμε τα παράξενα αυτά που μας συμβαίνουν κι όλες 
τις άλλες συμφορές που αύριο περιμένουν...

3. Θερμοκήπιο η γη μας
του Φάνης Ηλ.Παπαχατζή, εκπαιδευτικού

Φάνης Ηλ. 
Παπαχατζής, 

εκπαιδευτικός

4. Στο ακριβώς
του Δρ. κ. Λεων. Χρυσ. Μπόμπα Συγκριτικού της Εκ/σης

Άιντε πάλι ας χαρούμε στην καλήν μας Πασχαλιά
ας ανάψουν τα κεριά μας, ας αρχίσουν τα φιλιά
τρακατρούκες και ρουκέτες ας καούνε στη στιγμή
ας καθίσει ο στρατός μας, όπως πάντα στη γραμμή
ας κτυπήσουν τα ταμπούρλα κι οι γκραν κάσες οι βαριές,
μπουμ εκείθε τα κανόνια, μπαμ εδώ οι κουμπουριές.

Ας τσουγκρίσουμε τ΄ αυγά μας με αγάπη καθαρή,
και τον πιο κακό εχθρό του, ο καθείς ας συγχωρεί
το ζωνάρι του ο καθένας μην απλώνει για καυγά,
συγχωρέστε ακόμη, και αυτόν τον Kαλλιγά
για τους φόρους που' χει βάλλει, στον καπνό και το κρασί,
Tον φονιά κανείς δεν πρέπει, τέτοια ώρα να μισεί.

Aς γεμίσουνε οι τσότρες, τα αρνιά μας ας ψηθούν
κι οι λεβέντες γύρω γύρω, στο τραπέζι ας στρωθούν,

το κρασί ας κατεβαίνειστο λαρύγγι μας γλυκά
κι ο καθείς στη ρουφηξιά του ας τραβάει μια οκά.
Aς μεθύσει κι η γυναίκα και το πιο μικρό παιδί
Kι ο θεάνθρωπος Xριστός μας, μεθυσμένους ας μας δει.

Aς γενεί σαν περιβόλι η καημένη σας καρδιά
κι γεννάτε για το Έθνος, δέκα δέκα τα παιδιά
τα τεφτέρια του στρατού μας να μη φαίνονται φτωχά
να μην έχει κάθε τάγμα δυο στρατιώτες μοναχά.
Σε σας στέκει κρεμασμένη της πατρίδος η τιμή
και μη θέλετε χαράμι να της τρώτε το ψωμί.

Επιμέλεια του Ανδρέα Μπόμπα 
Aπό την εφημερίδα «O Pωμηός»

του Γεωργίου Σουρή

5. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
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Μήνυσε νιέ στον δρόμο που τραβάς
των όπλων οι βροντές να πάψουν,
Ειρήνης γιορτή της Ολυμπίας το 
φως
στην απλωσιά της γης να γίνει.
Κι όσοι της πλάσης οι νιοί θαρρούν
η δύναμη στα βάθη πως θεριεύει,
απλούμιστοι στην όψη τους κι ολό-
χαροι

και στην ψυχή απόλεμοι,
τον δρόμο να πάρουν και νά ‘ρθουν
στης Ολυμπίας το τιμημένο στάδιο.
Και, αφού με λάδι αλείψουν το κορμί,
κι ο νους στου ήλιου το φως λαμποκοπίσει,
το σώμα να σμίξουνε με την ψυχή,
η ανάσα τους στη γη αντίλαλος να γίνει,
ένα κλαδί ελιάς εκεί ν’ αποζητήσουν!

Γιορτάσιμα όπου πατείς στη γη
να σε προσμένουν Ειρήνης αθλοφόρο.
Ένα ανέβασμα της σκέψης και τον νου
στο ελπιδοφόρο της φλόγας πέρασμα
η δάδα σου μέσ’ στις ψυχές να γίνει.
Και μη θαρρείς μήτε στιγμή
πως στ’ αυριανά τα χρόνια,
θα γίνει ο δρόμος τούτος θαμπερός
κι ολόγυρα της αρετής το σάλπισμα
θα σβήσει στην πυρωμένη αντάρα.

Κάθε πυρσός που άναψε ευλαβικά,
ως ένα αστέρι αιώνια άσβηστο,
ασάλευτο της γης θα γίνει φώτισμα,
ασύνορη της Ολυμπίας φλόγα,
έν’ αντιφέγγισμα πως τούτο είν’ η Ελλάδα!

Στη σημερινή εποχή με τα τόσα προβλήματα, από τα καθη-
μερινά που αντιμετωπίζει ο καθένας μας ιδιωτικά και αθέατα 
από τα μάτια του άλλου, ως τα κοινά, τα συλλογικά, από τις 
πολύνεκρες φυσικές καταστροφές ως τους πολέμους που 
ξεσπούν σε διάφορα σημεία του πλανήτη, από τις εθνικές 
φυλετικές και θρησκευτικές αντιπαλότητες ως τις κοινωνικές 
και πολιτισμικές αντιθέσεις, η τέχνη αναδεικνύεται στη μόνη 
δύναμη που μπορεί να συγκινήσει, αλλά και να καταγγείλει, 
να ενώσει και να προβληματίσει ανθρώπους από όλα τα ση-
μεία του ορίζοντα.

Η ενασχόληση ενός ατόμου με την ποίηση είναι μια αρετή, 
που όλοι εμείς οι υπόλοιποι που δεν γράφουμε, αλλά μόνο 
διαβάζουμε αξίζει να την προβάλλουμε και να την επαινούμε 
με κάθε τρόπο.

Αυτή η ενασχόληση δηλώνει, κατά την άποψη μου, όχι 
μόνο την επιθυμία να εκφράσει ο ποιητής τον βαθύτερο εαυτό 
του και να φέρει στην επιφάνεια το συναισθηματικό του κόσμο, 
αλλά συνάμα δείχνει την επιθυμία του να παίξει ενεργητικό 
ρόλο στον κοινωνικό του περίγυρο.

Την ίδια ακριβώς αντίληψη για την αναζωογονητική δύναμη 
της ποίησης εκφράζει σε αρκετά ποιήματά του ο Οδυσσέας 
Ελύτης που έγραψε πως «η ποίηση αρχίζει από κεί που την 
τελευταία λέξη δεν την έχει ο θάνατος και πως «είναι η μόνη 

οδός για να υπερβούμε τη φθορά». Ο Κώστας Χατζόπουλος 
πάλι τόνισε πολλές φορές την παιδευτική αξία της ποίησης», 
το στόχο της να «πιάσει τη σημασία της Ζωής και να δώσει 
την εξήγηση της με τη ζωντανή εικόνα».

Ο Σεφέρης, πάλι, σε ένα δοκίμιο του εκφράζει την ακόλου-
θη άποψη: «Ο γερός τεχνίτης είναι από τα πιο υπεύθυνα όντα 
που γεννιούνται επί γης. Σηκώνει την ευθύνη μιας πάλης Ζωής 
και Θανάτου. Από την ανθρωπότητα που μαίνεται ή σωπαίνει 
γύρω του, τι θα διασώσει».

Για όλα τούτα, η επαφή μου με την ποίηση της Φωτεινής 
Σασσάλου-Λαμπροπούλου, είναι ένα χαρούμενο ξάφνιασμα, 
που φαντάζει αντικατοπτρισμό στην έρημο «της αγωνίας των 
καιρών μας».

Τη Φωτεινή Σασσάλου-Λαμπροπούλου τη γνώρισα πολλά 
χρόνια πριν ως άριστη δασκάλα. Τη χειροκρότησα εκπλη-
κτική μάνα όταν συνάντησα κορυφαίους επιστήμονες και 
πανεπιστημιακούς καθηγητάς τα άξια παιδιά της, το Χάρη 
και τη Σοφία.

Με τίμησε πρόσφατα με την αποστολή της ποιητικής της 
συλλογής «Στάχυα και ανεμώνες».

Μια ποιητική συλλογή από 25 ποιήματα γραμμένα σε 
παραδοσιακό έμμετρο στίχο που διακρίνονται από έναν αέρα 
νοσταλγίας με μια στιχουργική άψογη.

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΑΣΣΑΛΟΥ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σημείωμα του ΣΤΑΘΗ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ - σ. Δασκάλου

Στάθης
 Γερόσταθης

6. ΣΤΟΝ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ
Του Στάθη Γεροστάθη
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Τα ποιήματα της Φωτεινής Σασσάλου-Λαμπροπούλου 
δείχνουν ωριμότητα σκέψης, ωριμότητα ευαισθησίας και ωρι-
μότητα αναζήτησης.

Από αυτή την ποιητική δημιουργία αναδύεται ένας ενα-
γώνιος χαρισματικός λόγος και μια λυτρωτική δημιουργική 
δύναμη.

Η ποιήτρια οδοιπορεί στους χώρους της απαστράπτουσας 
διαφάνειας του Ελληνικού φωτός. Η ποίηση της έχει μέσα της 
πνοή ζωής, δόνηση, παλμό, αίσθημα και μια γλυκιά τρυφερό-
τητα και ευαισθησία που αρωματίζει. Είναι μια ποίηση αληθινή 
που ξεδιπλώνεται και αναπτύσσεται σε τόνους ανθρώπινης 
ειλικρίνειας.

Με το ποιητικό της βλέμμα η Φωτεινή στοχάζεται, αναπολεί 
και πάντα αναζητεί την καλύτερη, την ανθεκτικότερη και την 
διαιώνια αλήθεια για το ανθρώπινο Είναι.

Κατάθεση ψυχής είναι η ποίηση της. Είναι ποίηση γαλήνια, 
νοσταλγική, αληθινή. Οι στίχοι της έχουν μια γεύση από ουσία 
Ζωής, και στέλνουν ένα θερμό ανθρώπινο μήνυμα ελευθερίας, 
ειρήνης και αγάπης, ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως, εκεί 
που ισορροπούν η μέρα με τη νύχτα.

Δεν θα επιδιώξω ανάλυση του ποιητικού της έργου. Θα 
παραθέσω απόψεις άλλων περισσότερο ειδικών, που κοινώ-
νησαν τα νάματα της ποιητικής της πνοής.

Στον πρόλογο της έκδοσης η φιλόλογος-καθηγήτρια Δή-
μητρα Στίγκα γράφει: «Ποιητικά μας λέει πως η εποχή μας 
δεν έχει Θεό τη μηχανή, δεν γίναμε μηχανές. Η ομορφιά παρ’ 
όλο τα μεγάλα, κι όλα τα ωραία, και τ’ αληθινά που μένουν 
μέσα μας».

Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος έγραψε: «Στίχοι που εκ-
φράζουν γλυκύτητα, ομορφιά, πίστη σε αξίες, τα ποιητικά σας 
διανθίσματα δεικνύουν στην ευαίσθητη κι ευγενική ψυχή σας 
και ανάγουν τον αναγνώστη από τα μικρά στα μεγάλα, από τα 
ασήμαντα στα ωραία, τα υψηλά και τα αληθινά».

Ο δικός μας Στάθης Δάγλαρης φυλάσσει τους ωραιότε-
ρους των λόγων του για την ποιήτρια μας: «Δείχνει απόλυτη 
πειθαρχία στις απαιτήσεις της ποιητικής τέχνης και δημιουργεί 
ποίηση αβρή με καθαρότητα, ευαισθησία και χωρίς εκζητή-
σεις, ποίηση γεμάτη φως, πηγαιότητα και ενάργεια, ποίηση 
πλημμυρισμένη από αίσθημα και με μια θαυμαστή τεχνοτρο-
πία δουλεμένη. Δημιουργεί ποίηση έκπαγλης ομορφιάς με 
θελκτικές εικόνες».

Η λογοτέχνης, κριτικός και δημοσιογράφος κ. Βίβιαν Γιαν-
νούδη-Αυγερινού προσθέτει το δικό της θαυμασμό για την 
ποιήτρια μας. «Οι στίχοι της γάργαροι, διάφανοι, κελαριστοί, 
σαν όαση μαγευτική, ήρθαν να ξεδιψάσουν τη λαχτάρα μας 
για κάτι ήρεμο, νοσταλγικό και αξεπέραστα ωραίο».

Η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών κ. Αγ-
γελική Πανωφοροπούλου-Σιγάλα γράφει:

«Η Φωτεινή Σασσάλου-Λαμπροπούλου, εκπαιδευτικός, 
είναι πολυβραβευμένη ποιήτρια και από τις «Δελφικές Αμ-
φικτιονίες» και από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών έχει 
διακριθεί και βραβευθεί...».

Η ποιήτρια Φωτεινή Σασσάλου-Λαμπροπούλου αποτελεί 
κορυφαία ποιητική προσωπικότητα με εξαιρετικές τιμητικές 
διακρίσεις-έξι βραβεία σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Ποί-
ησης - και γενικότερα αναγνώριση και αποδοχή με σπάνια 

ευαισθησία και διεισδυτικότητα, έχει αναδειχθεί σε άριστο 
ανατόμο της ανθρώπινης ψυχής. Η ποιητική της συλλογή 
πέρα από την άρτια δομή και την άψογη χρήση της γλώσσας - 
χαρακτηριστικό όλων των ποιημάτων της ποιήτριας - κατακτά 
και συναρπάζει τον αναγνώστη.

Κλείνω το σημείωμα αυτό φέρνοντας στο νού τη φράση 
με την οποία υποδέχθηκε ο μεγάλος μας Κωστής Παλαμάς, 
χαιρετίζοντας την πρώτη ποιητική συλλογή του Γιάννη Ρίτσου 
«Παραμερίζουμε για να περάσει ο Ποιητής».

Σαφώς και δεν είμαι εγώ Κωστής Παλαμάς, ούτε υποστη-
ρίζω πως πλησιάζει το Γιάννη Ρίτσο η εκπληκτική ποιήτρια 
της Ζαχάρως. Όμως με απόλυτη βεβαιότητα μπορώ να προ-
χωρήσω σε μια επιτρεπτή παράφραση της μεγάλης ρήσης 
«Παραμερίζουμε για να περάσει η ευαισθησία».

Ιόνιο
Απείρου κάλλους ζωγραφιά, γαλάζια οπτασία, της Μεσο-

γείου κόσμημα, των ομματίων σαγήνη, το όνομα σου εύη-
χο, λιτό και αρμονία, το πρόσωπο σου διάφανο, καθρέφτης 
γαλανός. Η αγκαλιά σου, η αύρα σου στ’ αφόρητο λιοπύρι 
απαντοχή, ξαλάφρωμα, δροσιάς ανασαιμιά. Η απεραντοσύνη 
σου μυστήριο ανεξιχνίαστο, γαλήνιο όνειρο και στοχασμός.

Εφτά βαρκούλες γόησσες τα λιόχαρα νησιά σου
λικνίζονται φιλάρεσκα σε μαγικούς ρυθμούς.
Σε βαθυκύανα νερά, καράβια καλοτάξιδα
ρότα χαράζουν φωτεινή για ποθεινές «Ιθάκες».
Κάτασπροι γλάροι από ψηλά
αερολάμνουν και ζυγιάζονται,
πρόκληση πάντα καθαρή για ποίηση και ρέμβη.
Γοργόνες λυγερόκορμες σε λάγνες αμμουδιές
με φύση κι έρωτα μεθούν
κάτω απ’το χάδι το καυτό του ζωοδότη Ήλιου.

Θυρίδες εφτασφράγιστες τα κρύφια μυστικά σου σε χείλη 
κοχυλιού.

Μενεξελιά τα δειλινά του φεγγερού Αυγούστου, κατάφορ-
τα με γιασεμί κι ολόγλυκο σταφύλι * φωτιές πυρκαγιές στο 
γέρμα του ήλιου, αναλυτό χρυσάφι · συνεπαρμός κι ευδία.

Τα θέλγητρα σου αναπολώ νοσταλγικά, ονειροτόκο Ιόνιο, 
την άλμη σου ανασαίνω σ’ώρες ανεμελιάς. Τους βρυχηθμούς 
σου αφουγκράζομαι, το βόγγο των κυμάτων

στη μάχη τους με τους γυμνούς, σκελετωμένους βράχους. 
Της μουσικής σου τον απόηχο γροικώ, αιώνια μελωδία,

ύμνος αέναος, γλαυκός στου κόσμου το Δομήτορα.

Φωτεινή Σασσάλου - Λαμπροπούλου
Α΄ Bραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών στους 

20ούς Πανελλήνιους Ποιητικούς Aγώνες των Δελφών (5-6-
2005)
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Κοτζιάς Ευθύμιος (Δήμαρχος)

1. Παπαντώνης Βασίλειος Αντιδήμαρχος (Τεχν. Υπηρ., 
Πρόεδρος Ποιότητας ζωής και υπεύθυνος για Λασιώνα)

2. Παπαηλιού Θεόδωρος Πρόεδρος Δ.Σ.
3. Τσιρώνης Σπυρίδων
4. Γιαννακόπουλος Πέτρος Αντιδήμαρχος (δημοτικής 

αστυνομίας, νεολαίας, αθλητισμού, ηλεκτροφωτισμού, 
Φολόης)

5. Δεββές Γεώργιος Αναπληρωτής δημάρχου (οικο-
νομικής επιτροπής τουρισμού , πολιτισμού, διοικητικών 
υπηρεσιών)

6. Σικοτακόπουλος Νικόλαος
7. Πλατανίτης Ιωάννης
8. Λινάρδος Γεώργιος
9. Γεωργακόπουλος Γεώργιος Αντιδήμαρχος (Καθαρι-

ότητας, σχολείων, αγροτικών θεμάτων).
10. Πατέλης Δημήτριος

11. Παναγιωτόπουλος Αριστείδης
12. Κατσάνης Αλέξιος
13. Κουρνούτας Διονύσιος
14. Γαλύφας Γεώργιος Αντιδήμαρχος ( ΛΑΜΠΕΙΑΣ)
15. Πανούτσος Ιωάννης
16. Μαρτζάκλης Ιωάννης
17. Δρακόπουλος Χρήστος Επικ.Μείζ.αντιπολίτευσης
18. Φράγκος Γεώργιος
19. Μυλωνά Αικατερίνη
20. Καρκούλιας Νικόλαος
21. Σοφιανός Κων/νος
22. Πατσή Μαρία
23. Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
24. Παντελάκος Πανάγος Επικ. Ελάσσονος αντιπ.
25. Φλέσσας Παναγιώτης
26. Αναστασόπουλος Σωτήριος Επικ. Ελάσσονος 

αντιπ.
Α.Κ.

Ο νεοσύστατος Δήμος αρχαίας Ολυμπίας αποτελείται από τέσσερις καποδιστριακούς Δήμους και 40 Δημοτικά δια-
μερίσματα, όπως αναλυτικά καταγράφονται στον πίνακα που δημοσιεύουμε πιο κάτω. Σύμφωνα με την απογραφή του 
2001 ο πληθυσμός του νέου Δήμου ανέρχεται στους 20.522 κατοίκους.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΟΛΟΗΣ ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΛΑΜΠΕΙΑΣ
ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (ΧΩΡΙΑ) ΚΑΙ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥΣ
1) Αρχαία Ολυμπία 1173 1. Αχλαδινή 496 1. Αγία Κυριακή  165 1. Αστράς 508
2) Άσπρα Σπίτια 392 2. Δούκας 230 2. Αγία Τριάδα 273 2. Λαμπεία 947
3) Βασιλάκι 772 3. Κούμανι 941 3. Αντρώνι -Πανόπ. 606 3. Ορεινή 330  

     4) Ηράκλεια 562 4. Λάλας 905 4. Κακοτάρι 392
5) Κάμενα 316 5. Μηλιές 308 5. Κρυόβρυση 389
6) Καυκωνία 213 6. Νεμούτα 697  6. Τσίπιανα 311
7) Κλαδέος 226 7. Νεραΐδα 387 
8) Κοσκινάς 255 8. Πέρσαινα 346 
9) Κρυονέρι 346 9. Φολόη 361
10) Λιναριά 225 
11) Λούβρον 342 Συνοικισμοί: Αμπάρι, Δρούβα-Καρούτες, 
12) Μάγειρας 129 Υψηλόν, Αμυγουλιά (Μπαρμπότα), Πόθος,  

     13) Μουριά 255 Λάσδικας, Καλύβια Κρυόβρυσης
14) Ξηρόκαμπος 445
15) Πελόπιο 1067
16) Πλάτανος 1133
17) Πεύκες 431
18) Πουρνάρι 297
19) Σμίλα 683
20) Στρέφι 1001
21) Φλόκας 605
22) Χελιδόνι 1102

Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
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Στα 10,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα 
έξοδα της I. Μητρόπολης Ηλείας το 
έτος 2010 για το κοινωνικό της έρ-
γο, εκτός των δαπανών του Εθνικού 
Ιδρύματος Νεότητας ύψους 101.168 
ευρώ και 155.222 ευρώ για τη λει-
τουργία των δύο Μαθητικών Εστι-
ών Αγ. Φιλοθέης Πύργο και Απ. Πα 
υλου Φραγκαβίλλας Αμαλιάδας.

Τα ανωτέρω έξοδα καλύφθησαν από τις πολλές δωρεές 
των πιστών, από τα έσοδα εξ ακινήτων των Ιδρυμάτων και 
της Ιεράς Μητρόπολης, από νοσήλια του ΟΓΑ, του ΙΚΑ 
και του υπουργείου Πρόνοιας, καθώς και από δωρεές και 
επιχο ρηγήσεις των I. Ναών και των I. Μονών της Μητρό-
πολης Ηλείας.

Το κοινωνικό έργο I. Μητρόπολης Ηλείας

Ευρεία σύσκεψη στελεχών της δημοτικής αρχής του Δή-
μου Αρχαίας Ολυμπίας και των προέδρων των τοπικών συμ-
βουλίων των χωριών που απάρτιζαν τον καποδιστριακό δήμο 
Φολόης πραγματοποιήθηκε την περ. εβδομάδα στον Λάλα. 
Στόχος της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση των εμπλεκομένων 
για την κατάσταση που επικρατεί στα χωριά του οροπεδίου 
και η καταγραφή των προβλημάτων. Η συνεδρίαση πραγμα-
τοποιήθηκε με πρωτοβουλία του αντιδημάρχου υπεύθυνου 
για την Δημοτική Ενότητα Φολόης, Πέτρου Γιαννακόπουλου, 
και εκτός των προέδρων των Τ.Σ. στην συνεδρίαση συμμε-
τείχαν ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο διευθυντής της 
ΔΕΥΑ Α.Ο. Σπύρος Τσιρώνης, Βασίλης Ρήγας και Ευθύμιος 
Σαρακιώτης αντίστοιχα καθώς επίσης ο αντιδήμαρχος Γιώργος 

Γαλύφας και οι δημο τικοί σύμβουλοι Νίκος Σικοτακόπουλος, 
Γιώργος Λινάρδος και Δημήτρης Πατέλης.

Κυρίαρχο θέμα που ετέθητε από τους προέδρους των 
χωριών ήταν αυτό της ύδρευσης. Βλάβες στο δίκτυο, ποιό-
τητα του νερού, ελλιπής ασφάλιση των δεξαμενών και του 
περιβάλλοντα αυτών χώρου, παρατυπίες επί των αγωγών, 
παλιές γεωτρήσεις κ.τλ. ήταν μερικά από τα προβλήματα 
που τέθηκαν στο τραπέζι του διαλόγου.

Εκ μέρους της ΔΕΥΑ Α.Ο. αφού ζητήθηκε «η ανοχή και η 
βοήθεια από τους προέδρους των Τ.Σ. για εύλογο χρονικό 
διάστημα», υπήρξε η διαβεβαίωση της αυτοψίας προκειμένου 
να εκτιμηθεί επί τόπου η όποια παρέμβαση. Κάτι αντίστοιχο 
θα γίνει και με τον ηλεκτρολόγο του δημοτικού φωτισμού.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καταρτίστηκε ο 
ηλεκτρολόγος σε συνεργασία με τον κάθε πρόεδρο θα «πε-
ράσει» απ' όλα τα χωριά προκειμένου σε πρώτη φάση να 
αλλάξει τους καμένους λαμπτήρες και να εντοπίσει γενικό-
τερες βλάβες, οι οποίες θα επιλυθούν σε δεύτερη φάση. 
Τέλος από τους συμμετέχοντες συμφωνήθηκε να υπάρξει 
νέα συνάντηση, στην οποία θα λάβουν μέρος ο δήμαρχος, 
οι αντιδήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι από την Φολόη, 
ώστε μαζί με το τεχνικό πρόγραμμα της κάθε κοινότητας να 
«δουν» τι μπορεί να γίνει σε κάθε χωριό.

Τέθηκαν τα προβλήματα της Φολόης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το περιοδικό «ΦΟΛΟΗ» επιθυμεί να έχει συνεργασία με τα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, 

καθώς και με τα Δημοτικά Σχολεία του ίδιου Δήμου.
Παρακαλούμε τους κ.κ. Λυκειάρχες, Γυμνασιάρχες, Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων, τους Εκ/κούς καθώς και τους 

μαθητές να μας αποστέλλουν εργασίες τους για δημοσίευση στο περιοδικό. Πολύ ευχαρίστως θα δημοσιεύουμε δρα-
στηριότητες κάθε Σχολείου. Το ίδιο ισχύει και για τα Νηπιαγωγεία.

12-2-2011

Ανακοίνωση Πρόσκληση

Ειδήσεις - Νέα - Πληροφορίες
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ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΛΟΗΤΩΝ «Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»
ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου στην τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 29-5-2011 ημέρα 

Κυριακή και ώρα 9.30 π.μ. στο Ξενοδοχείο Στάνλεϋ Πλ. Kαραϊσκάκη
ΘΕΜΑΤΑ
1) Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
2) Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
3) Έγκριση - Επικύρωση απολογισμού και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου
4) Ανακοινώσεις - Προτάσεις
5) Εκλογές
Υποβολή υποψηφιοτήτων κατά την ημέρα των εκλογών.
Παρακαλούνται να προσέλθουν απαραίτητα όλα τα μέλη του Συλλόγου μας.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ανακοίνωση Πρόσκληση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΣΑΙΝΑΣ 2011
Με πολύ χορό και διασκέδαση πραγματοποιή-

θηκε η χοροεσπερίδα του πολιτιστικού Συλλόγου 
Πέρσαινας το Σάββατο 12-2-2011 στο κέντρο δια-
σκέδασης «Φάρος» στη Ν. Φιλαδέλφεια. Πολλοί 
Περσαιναίοι, μέλη και φίλοι, ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα του Συλλόγου τους, όχι μόνο να τον ενι-
σχύσουν οικονομικά αλλά κυρίως να επικοινωνή-
σουν μεταξύ τους. 

Μίλησαν για την όμορφη εκδήλωση ο δραστή-
ριος Πρόεδρος του Συλλόγου Πάνος Αποστολό-
πουλος και ο πρώην πρόεδρος και αγαπητός φίλος 
της Φολόης Γιώργος Γιαννόπουλος, ενώ χαιρετισμό 
απηύθυνε ο Αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Πέ-
τρος Γιαννακόπουλος, ο οποίος μαζί με τους Δημο-
τικούς μας Συμβούλους Νίκο Σικοτακόπουλο και 
Γιώργο Λινάρδο τίμησαν με την παρουσία τους την 
εκδήλωση. Α.Κ.

Ειδήσεις - Νέα - Πληροφορίες
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επιμέλεια: Ανδρέας ΚυριακόπουλοςΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γεννήσεις:
Στις 5-1-2011 ο συμπατριώτης μας Αντώνης Καρά-

μπελας και η σύζυγός του Ελένη Αθανασοπούλου, 
απέχτησαν κοριτσάκι.

Να τους ζήσει!

Έφυγαν από τη ζωή:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΣΑΣ (1931-2011)

Στις 15-1-2011 έφυγε από τη 
ζωή ο αγαπητός συμπατριώτης 
μας Αλέκος Μουσάς, σε ηλικία 
80 ετών. Αποχαιρέτησε τον πρό-
σκαιρο τούτου κόσμο, κλείνοντας 
κάπως απότομα και απρόοπτα τον 
κύκλο της ζωής του. Ο πρόσφα-
τος χαμός της αγαπημένης του 

συζύγου και αλησμόνητης Τρισεύγενης, άλλαξε τον 
τρόπο ζωής του και ίσως επηρέασε αρνητικά την υγεία 
του. Ο Αλέκος Μουσάς ήταν πολύ εργατικός και ιδιαί-
τερα ευφυής στις αγροτικές δουλειές του χωριού, ενώ το 
χόμπι του ήταν τα αμπέλια και το καλό κρασί. Διετέλεσε 
αντιπρόεδρος ένα διάστημα στο Κοινοτικό Συμβούλιο 
και ήταν ιδιαίτερα αυστηρός στην σπατάλη του νερού. 
Στις 16-1-2011 ετελέσθη η νεκρώσιμος ακολουθία στην 
εκκλησία του χωριού μας και τον συνόδεψαν στην τε-
λευταία του κατοικία συγγενείς και πολλοί συμπατριώτες 
και φίλοι. Εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά 
του Δημήτρη, Ευαγγελία, Κωνσταντίνο, Γιωργία και τα 
εγγόνια του.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ (1931-2011)

Στις 23-1-2011 έφυγε από τη ζωή 
σε ηλικία 80 ετών ο αγαπητός συμπα-
τριώτης μας Νίκος Κανελλόπουλος. 
Ένας ακόμη συγχωριανός έκλεισε τον 
κύκλο της ζωής του, η απουσία του 
οποίου θα είναι αισθητή στο χωριό. 
Ο Νίκος Κανελλόπουλος στα νειάτα 
του ήταν πολύ δυνατός και εργατικός 
άνθρωπος. Δεν άφηνε μεροκάματο να 

πάει χαμένο. Τα τελευταία όμως χρόνια είχε πρόβλημα 
με την υγεία του και η καλή σύζυγός του, Γρηγορία, του 
συμπαραστάθηκε τα μέγιστα.

Η νεκρώσιμος ακολουθία ετελέσθη στη Φολόη  και 
τον συνόδεψαν στην τελευταία του κατοικία πολλοί συ-
μπατριώτες, συγγενείς και φίλοι. Θερμά συλλυπητήρια 
εκφράζουμε στη σύζυγό του, Γρηγορία, στα παιδιά του 
Δημήτρη, Χριστίνα, Δήμητρα, Βούλα, Ντίνα και στα εγ-
γόνια του.

Μνημόσυνα:
Στις 17-1-2011 ετελέσθη το ετήσιο μνημόσυνο του • 
συμπατριώτη Άγγελου Κανελλόπουλου στην εκκλησία 
Αγ. Ανδρέα στα Άνω Πετράλωνα.
Στις 20-2-2011 ετελέσθη το μνημόσυνο των 40 ημε-• 
ρών υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Αλέξανδρου 
Μουσά.
Στις 27-2-2011 ετελέσθη το 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ • 
αναπαύσεως της ψυχής του συμπατριώτη μας Νίκου 
Κανελλόπουλου.

Γάμοι - βαπτίσεις:
Στις 12-9-2010 η αγαπητή συμπατριώτισσα • 
Ρούλα Καράμπαμπα (κόρη του αλησμόνητου 
Αργύρη και της Σίας Θεοφιλοπούλου) ετέλεσε 
τους γάμους της με τον εκλεκτό της καρδιάς 
της Γιώργο Κουτουλάκο. Παράλληλα με τους 
γάμους τους εβάπτισαν και την κορούλα τους 
και της έδωσαν το όνομα Ματίνα. Ευχόμαστε 
ο έγγαμος βίος τους να είναι ανθόσπαρτος με 
πλήρη χαρά και ευτυχία και να τους ζήσει η 
νεοφώτιστη κορούλα τους.
Στις 12-2-2011 η Κυριακή Τουτούνη (κόρη του • 
ιστορικού Λαογράφου και συνεργάτη του περι-
οδικού «Φολόη» Ηλία Τουτούνη) ετέλεσε τους 
γάμους της με τον εκλεκτό της καρδιάς της Δη-
μήτρη Κατσαρό στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη 
στην Αμαλιάδα. Να ζήσουν ευτυχισμένοι.
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Στα Βορεινά του χωριού Αντρώνι χαμηλά στην ποταμιά, 
υπάρχει μια συστάδα από πέντε μύλους. Οι λόγοι της δημι-
ουργίας τους οφείλονται κατά πρώτον, βεβαίως, στη συνεχή 
ροή του ύδατος χειμώνα-καλοκαίρι, και κατά  δεύτερο, στην 
μεγάλη παραγωγή δημητριακών της περιοχής και όχι μόνον. 
Προσωπικά πιστεύω ότι οφείλονται, κυρίως, στην παρουσία 

της οικογένειας του Σίνου, θα έλεγα στην εξυπνάδα και την 
εργατικότητα ενός ανθρώπου, του Νικόλαου Σίνου.

Ο Νικόλαος Σίνος, σύμφωνα με μαρτυρίες, από την οικογέ-
νειά του, δημιούργησε πλήθος υδροκίνητες εγκαταστάσεις σε 
πολλά, κοντινά ή μακρύτερα χωριά πολλές από τις οποίες, με 
διάφορες πατέντες, λειτουργούν μέχρι σήμερα. Κατασκεύασε 
εκτός από μύλους, νεροπρίονα, υδρογεννήτριες κ.α. Τα βήματά 
του ακολούθησαν και τα παιδιά του Βασίλης, και Σωκράτης 
που έκτισαν και έθεσαν σε λειτουργία, όπως λένε, 42 ζευγάρια 
μύλους.

Μύλος του Ροδόπουλου
Στη βορεινή όχθη του ποταμού, ακριβώς κάτω από το χω-

ριό,  σήμερα τελείως ερειπωμένος, βρίσκεται ο πρώτος στη 
σειρά μύλος, του Ροδόπουλου. Αυτός είχε δύο ζευγάρια μυ-
λόπετρες που άλεθαν κατά περίπτωση, το ένα δημητριακά και 
το άλλο καλαμπόκι ή βαλανίδι, χρησιμοποιώντας ένα βαγένι, 
μια γνωστή στην περιοχή, τεχνολογία εκτροπής του νερού του 
σιφουνιού, που εφάρμοζε ο Σίνος.

Μύλοι του Σίνου
Ανατολικότερα από τον προηγούμενο και ο δεύτερος από 

τη συστάδα, ανήκει μαζί με άλλους δύο, στην οικογένεια Σίνου. 
Είναι κτισμένος στα νότια πρανή του ποταμού. Λίγο ψηλότερα 
υπάρχει μυλαύλακο το οποίο τροφοδοτεί με νερό το μύλο. 
Καταλήγει σε μια υδατοδεξαμενή από την οποία ξεκινούσε 
ένα βαγένι που κατέληγε στο μύλο. Ο μύλος αποτελείται από 
ένα ορθογώνιο κτίριο με δίρριχτη στέγη το οποίο καλύπτει 
μόνον το εργαστήριο.

Στο διπλανό κτίριο στεγάζονταν μαζί, νεροτριβή κτιστή και 
νεροπρίονο στο ανατολικό του τμήμα. Στο δάπεδο διαμορφώ-

Νερόμυλοι

Του Στέλιου Μουζάκη
Πολιτικό Μηχανικού Ερευνητή

O νερόμυλος, κορδέλα και το υδροηλεκτρικό
του Νικόλα του Σίνου.

O νερόμυλος του Νικόλα Σίνου

H τελευταία μυλωνού Τασία Σίνου στο μύλο της στο Αντρώνι

O νερόμυλος του Κάνταλου
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νεται η γούρνα της νεροτριβής, που ήταν επενδυμένη με ξύλι-
νες δούγες. Και αυτή ανήκει στον πρώτο τύπο, όπου το νερό 
κτυπά από ψηλά. Ο δεύτερος χώρος εχρησιμοποιείτο για τη 
λειτουργία πριονιού, κυρίως σχιστήριο κορμών. Το σημαντικό 
εδώ είναι ότι και τα δύο εργαστήρια χρησιμοποιούσαν νερό 
από την ίδια υδατοδεξαμενή, διαμέσου της οποίας ο Σίνος είχε 
καταφέρει να εκτρέπει το νερό κατά περίπτωση. Δυστυχώς δε 
σώζεται η ανάλογη κατασκευή. Μετά από το ζουριό το νερό 
κατέληγε στον ποταμό.

Ανεβαίνοντας τον ποταμό, προς  τα ανατολικά, μόλις περά-
σεις τη μικρή γέφυρα, χαμηλά στη βορινή όχθη, ορθογώνιο 
κτίσμα μυλικού εργαστηρίου με δίρριχτη στέγη. Διατηρείται 
σε κάπως καλή κατάσταση, με την ξύλινη φτερωτή που τις 
κούπες της είχε σκαλίσει στο ξύλο ο ίδιος ο γέρο Σίνος.  Ο 
μύλος αυτός δεν έπαιρνε νερό από τον ποταμό. Διακρίνεται 
ψηλότερα το μυλαύλακο. Δυστυχώς έχει καταστραφεί από 
τη διάνοιξη του αγροτικού δρόμου, απλά σώζεται τμήμα από 
τη στέρνα του.

Μύλοι Ρετσινά και Παναγόπουλου
Συνεχίζοντας την ανάβαση, σώζονται σε ερείπια άλλοι δύο 

μύλοι. Του Ρετσινά στα νότια πρανή του ποταμού και μάλιστα 
βρίσκεται πολύ ψηλά, γύρω στα 10 μέτρα, λόγω της, σχεδόν, 
κατακόρυφης διαμορφώσεως της αντίστοιχης όχθης και ο τε-
λευταίος του Παναγόπουλου, πολύ κοντά του, αλλά απέναντι 
στη βορινή όχθη.

Εκτός από τους νερόμυλους ή τους ανεμόμυλους σημαντι-
κή ανάπτυξη είχαν και τα νεροπρίονα. Το πρώτο νεροπρίονο 
εμφανίστηκε, σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, σε χώρες 
της Κεντρικής Ευρώπης, όπου υπήρχαν πλούσια δάση, ήδη 
από το 1322, ενώ στη βόρεια Ευρώπη από το 1530. Από εκεί 
στα τέλη του 16ου αιώνα, η χρήση του εισέδυσε στις χώρες 
της Βαλκανικής. Χρησιμοποιούνταν μόνιμα στην Αλβανία, 
Σερβία, Βουλγαρία και στην Ελλάδα, κυρίως στη Μακεδονία 
και την Ήπειρο.

Επιμέλεια:  Μαρκοπούλου Αλ. Χρονόπουλος Ανδ.

14/2/2011

Αγαπητέ μου συνάδελφε Χρήστο
Θερμώς συγχαίρω για την προσφοράν σας. Η μεγαλύ-

τερη αρετή του βιβλίου σου (Περί Φολόης ο Λόγος) είναι 
η λογοτεχνική ομορφιά του. Βιβλίο κατάλληλο και απα-
ραίτητο εγκόλπιο για κάθε Φολοήτη, αλλά και αυθεντικό 
στη διαφώτιση για κάθε επισκέπτη. Ενημερώνει σφαιρικά 
και υπεύθυνα κατατοπίζει. Χρήσιμο βιβλίο και ο ίδιος ο 
ερευνητής χρήσιμος στην περιοχή!...

Γυρνώντας τα φύλλα του, ρουφάς τις σελίδες σαν διψα-
σμένος από δροσιστική πηγή. Συναγωνίζονται σε ζωγραφική 
και ποιητική ομορφιά οι πλούσιες φωτογραφίες του με τις 
τόσο ζωηρές περιγραφές του. Και είναι οι περιγραφές αυτές 
μια αδιάσπαστη ενότητα γεωργικής περιγραφής διηγημα-
τικής απόδοσης μυθολογικών ή ιστορικών στοιχείων του 
τόπου και αναβίωσης λαογραφικών παραδόσεων.

Παρακολουθούμε το συγγραφέα να καταδύεται στην 
αχλύ του χρόνου και αρχίζει να αφηγείται την πορεία του 
τόπου του από την αυγή της ιστορίας του ίσαμε σήμερα. 
Μιλάει για τη ζωή της περιοχής. Για τη σκληρή προσπάθεια 
των κατοίκων να φτιάξουν τη ζωή τους πάνω στη Φολο-
ήτικη γη.

Παρακολουθεί τη ζωή των κατοίκων από την αυγή του 
αιώνα, με τους Βαλκανικούς Πολέμους, τον Μεσοπόλεμο, 
τον Μεγάλο Πόλεμο, την Κατοχή και τον Εμφύλιο και για 
τα χρόνια της ειρήνης και της Δημιουργίας από την δεκαετία 

του 1950 μέχρι σήμερα.
Διαβάζοντας τις σελίδες του βιβλίου βλέπουμε να περ-

νούν μπροστά μας όλοι εκείνοι που έγραψαν με την παρου-
σία τους το χρονικό και την ιστορία του τόπου. Οι αγωνιστές 
του εικοσιένα. Οι Δήμαρχοι και οι Κοινοτάρχες. Οι Εκπαιδευ-
τικοί. Οι πρώτοι γιατροί. Οι παλιοί Εφημέριοι. Οι δωρητές. 
Και εκείνοι που έπεσαν για την τιμή της πατρίδας.

Μέσα σε μια αφήγηση, γεμάτη παλμό, αλήθεια και ζω-
ντάνια αναστυλώνεται και ορθώνεται μπροστά μας η επο-
ποιΐα των απλών ανθρώπων του μόχθου και της θυσίας 
στη γη της Φολόης. Ζωντανή έρχεται μπροστά μας η Φολόη 
των δασών, των Κενταύρων και των Λαπιθών. Ο λόγος 
για το όμορφο χωριό, τη Γιάρμενα, χτισμένο στη ράχη της 
Κάπελης, σε υψόμετρο 640 μ. Και όλα αυτά γραμμένα με 
περίσσευμα ψυχής. Μόνο ένας συγγραφέας που γεννήθηκε 
σ’ αυτή τη γη (Φολόη), που την αγάπησε και δέθηκε μαζί 
της, θα μπορούσε να γράψει αυτό το ωραίο βιβλίο. Και 
αυτός είναι ο Χρήστος Διον. Μαρκόπουλος.

Ένα βιβλίο που είναι η ταυτότητά σας, η ιστορία σας, οι 
πρόγονοί σας, αγαπητοί φίλοι της Φολόης και διασωζεί τη 
μνήμη και την ψυχή του τόπου σας. Βάλτε το στη βιβλιο-
θήκη σας, στο εικονοστάσι της καρδιάς σας. Διαβάστε το με 
προσοχή και αγάπη, για να νιώσετε πλουσιότεροι. «Όλβιος 
όστις, ιστορίης μάθησιν έσχεν».

Στάθης Διαμαντάκος

Επιστολές που λάβαμε
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Αγαπητέ κ. Μαρκόπουλε

Διαβάζοντας το βιβλίο σας «Περί Φολόης ο Λόγος» 
ξανάνιωσα. Ιδιαίτερα στις πρώτες σελίδες αυτού. 

Έζησα τα παιδικά μου χρόνια όπως ακριβώς τα περι-
γράφετε.

Θέλω να σας συγχαρώ από καρδιάς για τους κόπους 
τόσων ετών, για τις προσπάθειες που καταβάλατε για την 
συλλογή όλων αυτών των γεγονότων.

Εύχομαι να βρεθούν και άλλοι πατριώτες και να μιμη-

θούν το έργο σας σε ολόκληρη την Ελλάδα για την διατή-
ρηση των εθίμων και των ιδανικών της χώρας μας.

Σας συγχαίρω ιδιαίτερα
με εκτίμηση
Δημ. Διον. Παναγόπουλος
Αγίου Κων/νου 46
Ηλιούπολις Τ.Κ. 163 46
τηλ. 210 9714533

Κύριε Διευθυντή
Κατηφορίζοντας το δρόμο από τη διασταύρωση της επαρ-

χιακής οδού Πύργου - Λάλα - Λαμπείας προς το γραφικό 
χωριό μας - γιατί πραγματικά είναι- τη Φολόη, ο επισκέπτης, 
ο τουρίστας, η κάθε Φολοήτισα, ο κάθε Φολοήτης, μαζί με 
τη μαγευτική ομορφιά του καταπληκτικού δρυοδάσους και 
των καταπράσινων λόφων αντικρύζει και ένα ενοχλητικό 
στο μάτι αλλά και καταστροφικό για το περιβάλλον μας 
φαινόμενο. Κάποιοι ασυνείδητοι είτε επισκέπτες, είτε κάτοι-
κοι των γύρω περιοχών ενώ γνωρίζουν ότι στο τέλος του 
προορισμού τους υπάρχουν κάδοι σκουπιδιών, προτιμούν 
να πετάνε τα σκουπίδια τους δεξιά και αριστρά του δρόμου 
μέσα στο δάσος.

Αυτό το φαινόμενο βέβαια δεν ισχύει μόνο στο κεντρικό 
δρόμο αλλά και σε όλους τους δασικούς δρόμους που 
υπάρχουν μέσα στο δάσος. Εκεί οι άτακτοι είναι γνωστοί. 
Είναι οι κτηνοτρόφοι των γύρω περιοχών που πετούν 
ασυλλόγιστα τις σακούλες από τις ζωοτροφές και τα λι-
πάσματα.

Πρέπει όλοι να συνειδητοποιούμε ότι η γη δεν είναι κτή-
μα κανενός. Δεν είναι ούτε αυλη μας, ούτε σκουπιδοτενεκές 
που μπορούμε να τον γεμίζουμε με κάθε είδους σκουπίδια. 
Το περιβάλλον είναι ένας ανεκτίμητος θησαυρός που πρέπει 
να τον κρατήσουμε ανέπαφο και να τον κληροδοτήσουμε 
στις μελλοντικές γενιές.

Η αρχή, νομίζω, πρέπει να γίνει από τους νέους. Από 
τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης. Στη Φολόη η κατάσταση είναι απογοητευτική. 
οι δρόμοι και η πλατεία είναι γεμάτοι από τις συσκευασίες 
των παιδικών εδεσμάτων (γαριδάκια, πατατάκια κλπ.)

Παράλληλα ο Δήμος πρέπει να τοποθετήσει σε επίκαιρα 
σημεία στον κεντρικό δρόμο μέσα στο δάσος δυο με τρεις 
κάδους απορριμάτων τους οποίους μπορεί να καθαρίζει 
το απορριμματοφόρο το οποίο περνάει υποχρεωτικά από 
το δρόμο.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Ανδρέας Χ. Μπομπας

ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΛΟΗ

Επανέρχομαι και εύχομαι να βρεθούν από τους αρ-
μόδιους σωστές λύσεις, για να έχουμε ανάπτυξη - επεν-
δύσεις - μείωση φορολογίας - φοροδιαφυγής - ανεργίας 
- ανασφάλιστης εργασίας - ιατρικής περίθαλψης για όλους 
- διαφάνεια - εξάλειψη αρπαχτής - μεγαλύτερη οικονομι-
κή-τουριστική ανάπτυξη της ερημωμένης εδώ και πολλά 
χρόνια περιφέρειας και μη φυγής των παιδιών μας στο 
εξωτερικό.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Ντροπή στους παράγοντες και προπο-
νητές. Παίζουν 80-90% ξένοι παίκτες. Λόγω συμβολαίων 
παίρνουν τα χρήματα, αξίζουν δεν αξίζουν, παίζουν δεν 
παίζουν, εδώ και πολλά χρόνια. Τα δικά μας παιδιά πρέπει 
να πάνε δυστυχώς στον Ταΰγετο, στον Καιάδα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Οδεύουμε στην καταστροφή. Φταίμε 
όλοι μας και περισσότερο οι μεγάλες χώρες. Εύχομαι να 
μην επαληθευτεί η προφητεία των Μάγιας για μεγάλες 
καταστροφές τον Δεκέμβριο του 2012.

ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ: Είναι ξεκάθαρο ότι τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι 

η πληθώρα των ακραίων καιρικών φαινομένων σε πάρα 
πολλές χώρες όλων των Ηπείρων. Με αποτέλεσμα πολ-
λούς θανάτους, τραυματισμούς και γενικά πάρα πολλές 
καταστροφές. Αρκεί να θυμηθούμε τις θερμοκρασίες ρε-
κόρ τον Αύγουστο του 2010 στην Ευρώπη, στην Αφρική 
και στην Ασία. Επίσης τις καταστροφικές πλημμύρες στο 
Πακιστάν, Κίνα-Ινδία, οι οποίες έθαψαν ολόκληρα χωριά 
κάτω από τόννους λάσπης. Χαρακτηριστικότερο είναι το 
παράδειγμα της Ρωσίας τον Ιούλιο του 2010, ο υδράργυ-
ρος ξεπέρασε τους 45 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα 
να ξεσπάσουν αμέτρητες πυρκαγιές από τον παρατεταμένο 
καύσωνα και ξηρασία.

Εύχομαι οι μεγάλες χώρες να βρουν σωστές και κα-
θαρές λύσεις, πριν είναι πάρα πολύ αργά για να αλλάξει 
το περιβάλλον, και έτσι τα παιδιά μας να ζήσουν σε σω-
στότερες - καθαρότερες και με περισσότερο πράσινο σε 
πόλεις και χωριά.

Ευχαριστώ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΣ/ΚΗ 10/3/2011
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνεστίαση 
του Συλλόγου μας και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας, 
στις 23 Γενάρη 2011, στη μουσική ταβέρνα «Μεταξύ μας» 
στο Μοσχάτο.

Η εκδήλωση -ίσως για πρώτη φορά- έγινε Κυριακή με-
σημέρι, συνοδευόμενη από μικρή ζωντανή ορχήστρα με 
παλιά λαϊκά και χορευτικά τραγούδια. Ήταν μια ζεστή και 
διασκεδαστική μέρα για όσους παραβρέθηκαν και δόθηκε 
η ευκαιρία στους συμπατριώτες Φολοήτες, να ανταμώσουν 
και να ανταλλάξουν ευχές για μια καλύτερη χρονιά και 
υγεία. Είναι αλήθεια ότι φέτος η προσέλευση άγγιξε το μέ-
γιστο των προσδοκιών του Διοικητικού Συμβουλίου, που 
σημαίνει ότι πολλοί ήταν οι συμπατριώτες και φίλοι που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου, στηρίζοντας 
για μια ακόμη φορά την εκδήλωση. Η παρουσία τους  εν-
δυναμώνει και ενισχύει τις προσπάθειες και το πολιτιστικό 
έργο του Συλλόγου μας, όχι μόνο υλικά αλλά κυρίως ηθικά. 
Για την διοργάνωση της όμορφης αυτής εκδήλωσης είναι 
αξιέπαινη η πρωτοβουλία των μελών του Δ.Σ., το οποίο 
αποτελείται από νέους ανθρώπους, που έχουν καταφέρει 
με το δικό τους τρόπο να δημιουργήσουν μια ισχυρή βάση 
που συμμετέχει ενεργά και δίνει ώθηση στην προοπτική 
και εξέλιξη του Συλλόγου μας. Οι νέοι αυτοί είναι η ελπί-
δα της Φολόης και προσπαθούν μέσα από τη δράση του 
Συλλόγου, να κρατήσουν ζωντανή την παράδοση, να συμ-
βάλλουν στην ανάπτυξη του χωριού μας και προσέχουν 
να μην αφήνουν να τους επηρεάζουν και να τους χωρίζουν 
μικροδιαφορές. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Αποστόλης 
Αθανασόπουλος με τις καλύτερες ευχές για το νέο έτος  

έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίττα και σ’ ένα σύντομο χαι-
ρετισμό που απηύθυνε, καλωσόρισε τόσο τους προσκεκλη-
μένους όσο και τους συμπατριώτες που ταξίδεψαν από το 
χωριό, για να παραστούν και να τιμήσουν την εκδήλωση. 
Μεταξύ αυτών τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας κ. Θεόδωρο Παπαηλιού, 
τους Δημοτικού μας Συμβούλους Νίκο Σικοτακόπουλο, 
Γιώργο Λινάρδο, Δημήτρη Πατέλη, τον πρώην πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου του τ. Δήμου Φολόης κ. Δημήτρη 
Παναγόπουλο και τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου 
του χωριού μας Γιάννη Κουμπούρα.

Τίμησαν επίσης την εκδήλωση με την παρουσία τους ο 
Βουλευτής Ηλείας κ. Μιχάλης Κατρίνης και οι Φολοήτες 
πολιτευτές κ.κ. Βασίλης Δημόπουλος και Άγγελος Μαρ-
κόπουλος.

Α.Κ.

Συνεστίαση και κοπή της πίττας του Συλλόγου μας

Ο πρόεδρος Αποστόλης Αθανασόπουλος και μέλη του Δ.Σ. κατά 
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας.

Ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου μας Βασίλης Δημόπουλος πα-
ραλαμβάνει το κομμάτι της πίττας του Συλλόγου.

Ο δάσκαλος κος Χρήστος Μαρκόπουλος και εκδότης του περιοδικού 
«Φολόη», παραλαμβάνει το κομμάτι της πίττας για το περιοδικό 
«Φολόη».

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση
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Α.Κ.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχ. Ολυμπίας κος Θε-
όδωρος Παπαηλιού παραλαμβάνει το κομμάτι της πίττας για τον 
Δήμο.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Φολόης Γιάννης Κουμπούρας παραλαμβάνει 
το κομμάτι της πίττας για το χωριό μας τη Φολόη.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει θερμές ευ-
χαριστίες στον συμπατριώτη Πάνο Χρονόπουλο (εγ-
γονό του αείμνηστου «Μπαρούτα»), ο οποίος όχι 
μόνο ήταν παρών στην εκδήλωση, αλλά προσέφερε 
δωρεάν την πρωτοχρονιάτικη πίττα στο Σύλλογο από 
το Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής που διατηρεί στον 
Πύργο με τον εξαίρετο αδελφό του Βασίλη.

Επίσης ευχαριστεί θερμά τους συμπατριώτες που 
προσέφεραν δώρα στο Σύλλογο για τη λαχειοφόρο 
αγορά της εκδήλωσης, τα οποία είναι: Τραπέζι σα-
λονιού από τον Γιώργο Π. Αντωνόπουλο, ασύρμα-
το τηλέφωνο από τον Θεόδωρο Γρ. Βασιλόπουλο, 
ρολόι χειρός από τον Κώστα Δ. Παπαθεοδώρου και 
φωτιστικά οροφής από τον Μέγα Κυριακόπουλο. 
Ταξίδι πέντε ημερών ήταν προσφορά του Συλλόγου 
μας. Στιγμιότυπα από την εκδήλωση
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Ιερά Μητρόπολης Ηλείας 15€
1. Αγγελάκος Δημήτρης - Πύργος 15€
2. Αλεξόπουλος Αριστείδης - Καλλιθέα 20€
3. Ανδρομανέσκος Γιώργος - Aιγάλεω 15€
4. Αμπατζής Δημήτρης - Δίβρη 15€
5. Αντωνόπουλος Νεοκλής - Πάτρα 15€
6. Ασημακοπούλου Ευγενια - Αθήνα 20€
7. Αργυρακόπουλος Παναγιώτης - Αθήνα 15€
8. Βαρτζώκα Γεωργία - Πάτρα 15€
9. Βασιλόπουλος Παναγιώτης - Δίβρη 15€
10. Βασιλόπουλος Ηλίας - Αθήνα 15€
11. Βασιλόπουλος Βασίλειος - Νίκαια 20€
12. Βασιλοπούλου Αργυρώ - Νίκαια 20€
13. Βασιλοπούλου Νικολέτα - Νίκαια 20€
14. Βαρβούνης Δημήτρης - Αγ. Ανάργυροι 15€
15. Βελισσάρης Άγγελος - Πύργος 15€
16. Γιαννόπουλος Γιώργος - Αθήνα - Πέρσαινα 25€
17. Γκάτσης Ηλίας - Αθήνα - Κλεινδιά 25€
18. Γραμματικόπουλος Θεόδωρος - Νεμούτα 15€
19. Γιαννικόπουλος Δημήτριος - Πύργος 15€
20. Γερόσταθος Λευτέρης - Αθήνα 15€
21. Διαμαντάκος Στάθης - Πλάτανος  50€
22. Δερμετζόγλου Δήμητρα - Νίκαια 20€
23. Δάγλαρη Μάγδα - Κρέστενα 50€
24. Θεοφιλόπουλος Οδυσσέας - Κερατσίνι 15€
25. Θεοφιλόπουλος Άγγελος - Χαίδάρι 30€
26.Θεοδώρου Βιβή - Γλυφάδα 50€
27. Κανελλόπουλος Θεόδωρος - Πάτρα 15€
28. Κανελλοπούλου Ευαγγελία - Πετράλωνα 15€
29. Κωστόπουλος Θεόδωρος - Βριλήσια 15€
30. Κολοτούρος Αντώνιος - Τραγάνα 20€
31. Κότσιρας Παναγιώτης - Καλλιθέα 20€
32. Κούτρας Νίκος - Παλλήνη 30€
33. Κοσμόπουλος Θουκιδίδης - Αρχ. Ολυμπία 15€
34. Κοντογιάννη Χριστίνα - Αθήνα 20€
35. Κυριακόπουλος Κώστας - Νίκαια 20€
36. Κατσινουλας Δήμος - Παλλήνη 20€
37. Κοντογιάννης Δημήτρης - Αγ. Ανάργυροι 15€
38. Καρκούλια Μαρία - Ίλιον 15€
39. Κωνσταντινίδη Νίκη - Αθήνα 50€
40. Λάγαρης Αναστάσιος - Δίβρη 20€
41. Μαρκοπούλου Σοφία - Κερατσίνι 15€
42. Μακρυγιάννη Μαρκιστέλλα  20€
43. Μαυράκης Μιχάλης - Καστέλλα 20€
44. Μοίραλη - Λούση  - Αθήνα 20€
45. Μαστροζάννη - Αλεξοπούλου Αγάθη - Καλλιθέα 20€
46. Μαρκοπούλου Διαμάντω - Κερατσίνι 15€
47. Μουσσάς Χάρης - Νίκαια 20€

48. Μαρκόπουλος Θεοδόσιος - Πύργος 15€
49. Μάσσιας Σωκράτης - Πύργος 15€
50. Μανωλάκη - Λύρα Ελένη - Αιγάλεω 15€
51. Μπότσας Ιωάννης - Αθήνα 15€
52. Μπεγνή Ελένη - Σαλαμίνα 15€
53. Μοίραλης Κων/νος - Αθήνα 15€
54. Ντινόπουλος Ιωάννης - Φωκά 15€
55. Νικολόπουλος Σοφιανός - Λυκόβρυση 15€
56. Μαρκοπούλου Διαμάντω - Μπόμπου 15€
57. Πατέλης Άρης - Γαλάτσι 40€
58. Πατσής Παναγιώτης - Δίβρη 15€
59. Πατέλης  Αθανάσιος - Αθήνα 15€
60. Παπαδόπουλος Αντώνης - Χαλάνδρι 15€
61. Πατέλης Θεόδωρος - Αθήνα 50€
62.Παπαθεοδώρου Διονύσης - Περιστέρι 20€
63. Παπαθεοδώρου Δ. Κώστας - Παλλήνη 20€
64. Πατέλη Μαρία - Γαλάτσι 30€
65. Παπαλεξοπούλου Σάσα - Αθήνα 20€
66. Πατέλη Κική - Γαλάτσι 20€
67. Παπαδόπουλος Μπάμπης - Ν. Κόσμος 15€
68. Παπαγεωργίου Σπυρίδων - Πύργος 15€
69. Παπαχαντζής Θεοφάνης - Αθήνα 20€
70. Παναγόπουλος Κων/νος - Αντρώνι 15€
71. Πελεκίδης Αχιλλέας 20€
72. Ρουμελιώτης Ιωάννης - Δίβρη 15€
73. Ρήγας Γερ. - Ζωγράφου 15€
74. Ξυδίας Διονύσιος - Πάτρα  15€
75. Συλλαϊδόπουλος Πάνος - Αιγάλεω 15+15€
76. Σικοτακοπούλου Λία - Αθήνα 50€
77. Σικοτακόπουλος Δημ. - Αρχ. Ολυμπία 15€
78.Σκέντζης Νικόλαος - Αθήνα 20€
79. Σαρρής Τάκης - Κερατσίνι 15€
80. Συριόπουλος Αντώνιος - Χαϊδάρι 15€
81. Στήκα Ολυμπία - Θεσ/νίκη 20€
82. Τριανταφύλλου Χριστίνα - Λαμία 15€
83. Τόκα Κ.  20€
84. Τσεκούρας Ανδρέας - Αρχ. Ολυμπία 15€
85. Τσογλή Γιώτα - Γλυφάδα 15€
86. Χρονόπουλος Νίκος  - Αιγάλεω 50€
87. Κυριακόπουλος Τάκης - Φολόη 20€
88. Μαρκόγιαννης Νικόλαος - Φολόη 20€
89. Μπότσας Θεόδωρος - Πύργος 20€

Ο Χρύσανθος Μαρκόπουλος στο τεύχος 55 είχε προσφέρει 
το ποσό των 20€ εις μνήμην της αείμνηστης Πανούλας Χρο-
νοπούλου.

Συνδρομές - Συνεισφορές



30 31

Όρθιοι: από αριστερά Άγγελος Ι. Θεοφιλόπουλος, Άγγελος Μαρκόπουλος, Ντίνος Παπαθεοδώρου, Νίκος Δημόπου-
λος, Άγγελος Γ. Θεοφιλόπουλος, Γιώτα Μαρκοπούλου. Καθήμενοι: Νίκος Μαρκόπουλος (Κωστούλιας), Σωτήρης 
Μαρκόπουλος, Αλέκος Μουσάς και Γιάννης Νικολόπουλος (Χαλικιάς), γιορτάζουν τον επαναπατρισμό του Σωτήρη 
Μαρκόπουλου από τη Γερμανία.
Φωτο: Αλεξάνδρα Μαρκοπούλου.

ΦΟΛΟΗ 1964

Διαβάζετε και διαδίδετε το περιοδικό «ΦΟΛΟΗ»



Σάντρο Μποτιτσέλι, Αθηνά και Κένταυρος περ. 1482


