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Του ∆ηµ. Μουσά

Του 
κ. Φάνη Παπαχατζή

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ

Στο περιοδικό «Νέοι Σήμερα» μη-
νός Δεκεμβρίου 1988, διάβασα ένα 
συγκλονιστικό κείμενο, που αποτελεί 
την πιο ωραία, την πιο καλή οικολο-
γική διακήρυξη που κυκλοφόρησε 
ποτέ. Είναι η απάντηση που δόθηκε 
από τον αρχηγό των Ινδιάνων της 

Αμερικής, Σηάτλ, στην πρόταση που του έκαμε το 1854 ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ Φράγκλιν Πηρς, για ν’ αγοράσει μια 
ζώνη από τις εκτάσεις των Ινδιάνων και υποσχέθηκε να 
δημιουργήσει μια περιοχή ελεγχόμενης εγκατάστασης για 
τον Ινδιάνικο λαό.

Η αγάπη για το περιβάλλον, η ταύτιση του με τη ζωή και 
την πορεία του ανθρώπου στον πλανήτη μας, η γεμάτη 
τρυφερή αγάπη για την προγονική γη, η πίστη του στη 
μεγάλη αποστολή της φύσης, ένα μέρος της οποίας είναι 
και ο άνθρωπος, συγκλονίζουν.

Εδώ διαπιστώνεται ότι η πραγματική αγάπη, μονάχα σε 
πρωτόγονες, απλές ανθρώπινες υπάρξεις μπορεί να φωλιά-
σει. Σε υπάρξεις που ζουν «κατά φύσιν» και όχι σε ανθρώ-
πους που μπλεγμένοι στα γρανάζια του τεχνοκρατικού (κα-
ταστρεπτικού για το περιβάλλον) πολιτισμού ζούνε «παρά 
φύσιν». Στέκομαι σε μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα 
που μου γέννησαν τα συναισθήματα που ακολουθούν:

«Πώς μπορείτε- γράφει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ ο Σηάτλ- ν’ 
αγοράσετε ή να πουλήσετε τον ουρανό ή τη ζεστασιά της γης; 
... κάθε κομματάκι ομίχλης μέσα στα σκοτεινά δάση, κάθε 
ξέφωτο και κάθε βούισμα εντόμου, είναι ιερό στη μνήμη και 
την εμπειρία του λαού μου».

Είναι η φύση που μας δημιούργησε, που μας χαίρεται, 
που μας τρέφει, που μας ζωογονεί. Είναι η μητέρα φύση 
που μας γαλουχεί με τις τόσες τρυφερές της εκδηλώσεις.

Πώς μπορείς να πουλήσεις τη μάνα σου; Κι ακόμα να 
την καταστρέψεις για να πλουτίσεις; Ακατανόητες ενέργειες. 
Η φύση είναι παρουσία, κληρονομιά και διαδοχή όλων.

Μέσα σ’ αυτήν έχει συντελεστεί η ιστορία του ανθρώπι-
νου γένους και εφόσον κακοποιείται από μας, τι θα κλη-
ροδοτήσουμε στους απογόνους;

«Είμαστε –γράφει ο Σηάτλ- ένα μέρος της γης κι αυτή 
πάλι, ένα κομμάτι από μας. Τα ευωδιαστά λουλούδια είναι 
οι αδελφές μας, το ελάφι –το άλογο- ο μεγάλος αετός εί-
ναι οι αδελφοί μας... Τί είναι ο άνθρωπος χωρίς τα ζώα; Αν 
εξαφανίζονταν όλα τα ζώα, ο άνθρωπος θα πέθαινε από μια 
μεγάλη πνευματική ερημιά…»

Δεν ξέρω αν ο αρχηγός των Ινδιάνων είχε διαβάσει τη 
Γένεση του Μωϋσή. Διαβάζοντας εμείς τα παραπάνω λόγια 
του, θυμόμαστε τη Γένεση –που με τον κατήφορο που πήρα-
με και την καταστροφή των αξιών που απεργαζόμαστε- πάμε 
να ξεχάσουμε ότι: «…έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον χουν 
από της γης και ενεφύσησεν εις το πρόσωπο αυτού πνοήν 
ζωής και έγινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν… Και έπλασεν 
ο Θεός επί της γης πάντα τα θηρία του αγρού και πάντα τα 
πετεινά του ουρανού και πάσι τοις θηρίοις του αγρού…»

Κι έγιναν τα ζώα και τα φυτά και τα λουλούδια, οι φί-
λοι του ανθρώπου, που τον βοήθησαν και τον βοηθούν 
στο βιοπορισμό του και στις άλλες του ανάγκες. Ανάμεσα 
τους υπάρχει ένας δεσμός ψυχικός, που τόσο όμορφα τον 
νιώθει ο Ινδιάνος αρχηγός, και τόσο εγκληματικά αγνοεί ο 
σημερινός «πολιτισμένος» άνθρωπος, παρά τις όποιες του 
«εξωτερικές» και υποκριτικές εκδηλώσεις αγάπης στα ζώα, 
αφού στην δεδομένη στιγμή και για ικανοποίηση ταπεινών 
ενστίκτων και εγωϊστικών εκδηλώσεων του, γίνεται ο εξο-
λοθρευτής τους αδιάκριτα και με τη βούληση του.

Το περιβάλλον σήμερα
βοά, παραπονείται,
γιατί με πλήρη μόλυνση
συνέχεια απειλείται.

Το καταστρέφει συνεχώς
η δραστηριότητά μας,
που γίνετ’ απερίσκεπτα
για όποια ωφέλειά μας...

Απόβλητα και λύματα
από βιομηχανίες
και καυσαέρια μηχανών 
οι κύριες αιτίες.

Αιτίες για τη ρύπανση 
που είναι απλωμένη,
σ' αέρα, θάλασσα, στεριά
παντού στην οικουμένη.

Το περιβάλλον σήµερα
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Το ∆Σ του Συλλόγου και το περιοδικό ΦΟΛΟΗ 

Χριστούγεννα

Της κας 
Φωτεινής 

Σασσάλου-
Λαμπροπούλου

Έφτασε πάλι η Άγια
νύχτα των Χριστουγέ� ων
που την ελ� δα στις καρδ� ς
γε� ά των πονε� νων.
Κοιµάται ήσυχα η γη
σε µαγική γαλήνη
προσ� νοντας να ξαναρθεί
η «ε�  γης ειρήνη».
Ξάφνου γλυκός ακούγεται
ο ήχος της καµπάνας
και το µωρό ξυπνά κι αυτό
απ’ το φιλί της µάνας.

Μεµιάς ξυπνά � ντάµορφη
κι η �λάση � ρα ως � ρα
και προσκυνά γονα� στή
τον Άναρχο Πα� ρα.
Φωτολουσ� νες οι ε� λησ� ς
από � στούς γεµίζουν
και οι ψα� ωδ� ς α� ελικές
τη σκέψη αιχµαλω¡ ζουν.
Πετάει εκείνη, φ£ ρουγά
στης Βηθλ¦ µ τα � ρη,
εκεί που τ΄ άστρο το λαµπρό
τους Μάγους είχε φέρει…

εύχονται στους αγαπητούς συµπατριώτες και φίλους συνδροµητές

Καλή Χρονιά, 
�  υγεία � ρισσό� ρο χαµόγελο και αισιοδοξία
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Το ∆Σ του Συλλόγου και το περιοδικό ΦΟΛΟΗ 

Η οµιλία του κ. Στάθη ∆άγλαρη από την 
εκδήλωση του Συλλόγου µας για

τα 15χρονα του περιοδικού «ΦΟΛΟΗ»
Και την παρουσίαση του βιβλίου "Περι Φολόης ο λόγος"

(Συνέχεια από τεύχος 60)
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο συγγραφέας, ποιητής και 

κριτικός κ. Στάθης Δάγλαρης δικηγόρος. Δημοσιεύεται το 
μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του:

…Ο Χρήστος Μαρκόπουλος προσθέτει στον κύριο τίτλο 
του βιβλίου του «Περί Φολόης ο Λόγος» τον υπότιτλο «Ένα 
αλλιώτικο λαο-
γραφικό πόνημα». 
Όμως, το περιεχό-
μενο του βιβλίου, 
με τον εντυπωσι-
ακό αυτό τίτλο, 
δεν είναι απόλυτα 
λαογραφικό. Είναι 
και ιστορικό. «Ο 
πελώριος ίσκιος 
της ιστορίας πέ-
φτει βαρύς πάνω 
σε κάθε ανθρώπι-
νη σκέψη και σε 
κάθε ανθρώπινη 
πράξη. Μαγνητί-
ζει το πνεύμα του 
ανθρώπου, ρυθ-
μίζει τις ιδέες του, 
συντονίζει τα αι-
σθήματά του, τον 
παρασύρει στο 
ρεύμα της με μια 
έλξη ακαταμάχη-
τη. Η ακτινοβολία 
της ιστορίας είναι, 
για κάθε άνθρω-
πο, καταπειστική. 
Η εξουσία της απε-
ριόριστη. Η επιβο-
λή της ασυζήτητη. 
Η ετυμηγορία 
ανέκκλητη. πολλοί είναι εκείνοι, που είναι έτοιμοι, κάθε 
στιγμή, ν’ αγωνιστούν και να θυσιαστούν, για να υπηρε-
τήσουν τους σκοπούς της, να κάνουν σεβαστά τα θέσφατά 
της».

Ένας απ’ αυτούς είναι και ο Χρήστος Μαρκόπουλος. Με 
το βιβλίο του αυτό, τιμάται η γενέτειρά του, η Φολόη, που 
στίβος ανδραγαθιών στάθηκε στον μεγάλο Αγώνα. Εδώ 
πρωτόλαμψε το πάθος του ξεσηκωμού και πρωτάνθισε το 
άνθος της Ελευθερίας.

Το παρουσιαζόμενο σήμερα βιβλίο, από εκλεκτούς συ-

μπατριώτες, εδώ, στη γενέτειρα του συγγραφέα του, είναι 
γραμμένο με εγκυρότητα και παρατηρητικότητα, θέρμη 
και αμεσότητα. Η αρτιότητα και καθαρότητα λόγου, οι δια-
λεγμένες λέξεις, οι ζυγισμένες φράσεις, τα μεστά νοήματα, 
είναι από τις πολλές αρετές του ιστορικού-λαογραφικού 
αυτού έργου, που θαυμάζεται και από τον πλέον απαιτητικό 
αναγνώστη, αλλά και τον αδέκαστο κριτικό.

Ο συγγραφέας 
δεν στερείται λυ-
ρική πνοή, ούτε 
εσωτερική συγκί-
νηση, όταν θέλει 
να εκφράσει τα 
βαθύτερα συ-
ναισθήματά του. 
Διαπνέεται από 
φλογερή αγάπη 
για τη γενέτειρα, 
η ζωηρή και φω-
τόπλαστη φαντα-
σία του διεισδύει 
στις ψυχές των 
πρωταγωνιστών 
του, με τους οποί-
ους συνομιλεί, 
μεταφέροντας τη 
συνομιλία αυτή 
-χωρίς επιτήδευση 
και στόμφο, χωρίς 
συμπεράσματα 
αβάσιμα- στο ευρύ 
κοινό.

Ο εσωτερικός 
ψυχικός παλμός 
και η διαρκής 
ανάταση της σκέ-
ψης του συγγρα-
φέα φωτοδοτούν 
τις σελίδες του 

βιβλίου, που χαρακτηρίζεται από το πάθος, τη χάρη, τη 
ζωντάνια, την έκφραση, την κίνηση… Με ύφος εξαιρετικά 
διαυγές, λεκτικά απλό, κατανοητό, ανάλαφρο, κομψό και 
εκφραστικά άψογο, με φράσεις που δεν είναι φορτωμένες 
με καλολογικά στολίδια και ρητορικές εξάρσεις, με εικόνες 
δοσμένες με το χρώμα της καρδιάς του συγγραφέα, με επι-
σημάνσεις και απόψεις σωστές, θεμελιώνεται, οικοδομείται 
και προσφέρεται το μνημειώδες αυτό έργο του Χρήστου 
Μαρκόπουλου.

Ο συγγραφέας έχει έναν προσωπικό τρόπο να παρου-

Κατάμεστη η πλατεία από κόσμο.

Ο κ. Στάθης Δάγλαρης
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«Έπεα πτερόεντα» είπε ο Όμηρος και «τα λόγια φεύγουνε, 
τα γραπτά μένουν» κατά τους Λατίνους και υιοθετημένο 
από το λαό μας. Αυτό σημαίνει πως ό,τι έχει κάποια στιγμή 
γραφτεί μοιάζει με τ’ άστρο τ’ ουρανού που το κοιτάζουμε, 
το χαζεύουμε στον απέραντο ουρανό και σκεφτόμαστε τι με-
γάλος που είναι ο κόσμος, τι απέραντος. Όσοι μπορούν και 
βλέπουν τ’ άστρο μαθαίνουν κάτι, αγγίζουν την ουσία της 
ζωής. Όσοι, όμως, αγοράζουν ένα αυτοκόλλητο αστεράκι 
και το κολλούν στο δέρμα τους σαν τατουάζ δε μαθαίνουν 
τίποτα, διασκεδάζουν μόνο. Ο προφορικός λόγος είναι πιο 
αυθόρμητoς, o γραπτός περισσότερο προγραμματισμένος. 
Με το γραπτό λόγο ο άνθρωπος κληροδότησε στους απο-
γόνους του τη γνώση και την εμπειρία του.

Με το γραπτό λόγο ανοίγω ένα παράθυρο και βλέπω 
τι συμβαίνει μέσα μου και έξω από εμένα. Με τα γραπτά 
λόγια η ψυχή μας αποκτά φτερά και μπορεί να πετάξει σ’ 
άλλους κόσμους, σε άλλες ιδέες.

σιάζει τα πράγματα. Έτσι, γίνεται ένας τεχνίτης του λόγου, 
της σκέψης, της λεκτικής διατύπωσης. Υπάρχει, εδώ, ένα 
περισπούδαστο βιβλίο. Γραμμένο με πολλή γενναιοφρο-
σύνη και διάπυρη αγάπη. Είναι πλούσιο από τα στοιχεία 
εκείνα που ολοκληρώνουν ένα ιστορικό-λαογραφικό έργο. 
Ακρίβεια, ανάλυση και ανάλογη κατάταξη του συλλεγέντος 
υλικού, αντιμετώπιση σοβαρή και αξιολόγηση κάθε πλη-
ροφορίας, καταγραφή κάθε ντοκουμέντου.

Η συμβολή του Χρήστου Μαρκόπουλου στην καταγραφή 
των τοπικών γενομένων είναι μεγάλη. Τον ευχαριστούμε 
και τον συγχαίρουμε.

Για τον αείμνηστο ιδρυτή-διευθυντή του περιοδικού «Φο-
λόη», ο Στάθης Δάγλαρης είπε:

Τον Οκτώβριο του 2003, η Πανελλήνια Συνομοσπον-
δία Εκπολιτιστικών Σωματείων Ηλείας και η Παγκόσμια 
Πανηλειακή Συνομοσπονδία διοργάνωσαν, από κοινού, 
στην Αθήνα, στην αίθουσα της Παλαιάς βουλής, φιλο-
λογική εκδήλωση για τον Ηλείο λυρικό και πολύτροπο 
στοχαστή Τάκη Δόξα. Ομιλητές ήταν ο αείμνηστος Αλέκος 
Κάζογλης και ο ομιλών. Εκεί πρωτογνώρισα τον Μπάμπη 
Παπαθεοδώρου - ήταν παρών στην εκδήλωση. Μου έστει-
λε, αργότερα, το περιοδικό «Φολόη», που είχε ιδρύσει και 
διηύθυνε ο ίδιος και μου ζήτησε συνεργασία. Έτσι, μου δό-
θηκε η ευκαιρία να επαινέσω, με γράμμα μου, την εκδοτική 
προσπάθειά του και να τον διαβεβαιώσω ότι το περιοδι-
κό του ήταν εξαίρετο από κάθε πλευρά. Περιείχε κείμενα 
σημαντικότατα και η όλη εμφάνισή του ήταν θαυμαστή. 
Ούτε υπερβολές, ούτε εξτρεμισμοί, νοικοκυρεμένη κατά-
ταξη της ύλης, φωτογραφίες εντυπωσιακές, σελιδοποίηση 
προσεγμένη. Ο αλησμόνητος Μπάμπης Παπαθεοδώρου το 
κρατούσε σε υψηλό επίπεδο και το είχε θέσει, δυναμικά και 

μεθοδικά, στην εξυπηρέτηση των τοπικών προβλημάτων 
και στο πνευματικό ανέβασμα της ιστορικής Φολόης και 
της περιοχής.

Μετά την αδόκητη απώλεια του αγαπημένου φίλου, 
ευτυχώς το περιοδικό έπεσε σε χέρια καλά. Είναι, σήμε-
ρα, εκδότης του ο Χρήστος Μαρκόπουλος, διευθυντής ο 
Ανδρέας Κυριακόπουλος και συντακτική επιτροπή η Αγ-
γελική Μαρκοπούλου, η Κατερίνα Παπαθεοδώρου (κόρη 
του ιδρυτή της «Φολόης», φοιτήτρια Νομικής Σχολής) και 
ο Ανδρέας Χρονόπουλος. Όλοι τους εργάζονται για την 
περιφανή πορεία του περιοδικού.

Ειλικρινής και αυθόρμητος ο Μπάμπης Παπαθεοδώρου, 
λυρικός και πηγαίος, ευαίσθητος και τρυφερός, κρατήθηκε 
μακριά από κάθε τυμπανοκρουσία, που η σεμνότητα και η 
μετριοφροσύνη εξηγούν. Τα γραπτά του χαρακτηρίζονται 
από το ιερό πάθος, την έκφραση, την κίνηση, τη λυρικότητα. 
Δείχνει αυτό την εγγύηση του προσωπικού του ύφους, τις 
πλατιές και τεκμηριωμένες απόψεις του, την αστραφτερή 
ευφυΐα του, την καλλιτεχνική του αίσθηση. Με κριτική οξυ-
δέρκεια και εμβάθυνση, με υποβλητική μαεστρία και αγάπη, 
αφηγηματική λεπτότητα και άνεση, θέρμη και ζωντάνια, 
πυκνότητα και αμεσότητα, γράφει κάθε κείμενό του. Είχε 
αφιερώσει στη γραφή του θαυμαστές νοητικές ικανότητες, 
αποβλέποντας πάντα στην ομορφιά των γραφτών του, 
στην τελειότητα και πληρότητα, με τη μορφοποίηση των 
στοχασμών του, που είναι γεμάτοι από άρωμα και φως.

Ο Μπάμπης Παπαθεοδώρου ήταν μια πολυδιάστατη 
πνευματική προσωπικότητα, με έργο καθαρά προσωπικό. 
Όλους εμάς συντροφεύουν τα γραφτά του, οι λογισμοί 
και διαλογισμοί του. Τον ευχαριστούμε για τα βαρύτιμα 
δώρα…

Οµιλία της 
κ. Βίκυς Παπαθεοδώρου-∆ηµοπούλου

Η ομιλία της κας Βίκυς Παπαθεοδώρου - Δημοπούλου.
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Η ψυχή μας απόκτησε φτερά το φθινόπωρο του 1996. 
Εκείνο το φθινόπωρο ήρθε φέρνοντας την άνοιξη στο 
οροπέδιο της Φολόης, όταν για πρώτη φορά εκδόθηκε το 
περιοδικό «Φολόη».

Η θεωρία γίνεται πράξη, τα λόγια έργα, το όνειρο πραγμα-
τικότητα. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στον ιδρυτή και 
εκδότη του Μπάμπη Παπαθεοδώρου, όταν τη χρονιά εκείνη 
γίνεται πρόεδρος του Συλλόγου Φολοητών «Ο Κένταυ-
ρος», και αυτό διήρκεσε ως το 2005. Ο Μπάμπης έθεσε στη 
συλλογική δράση και προσπάθεια τη δική του σφραγίδα 
κάνοντας το περιοδικό «Φολόη» δική του υπόθεση. Από 
την αρχή της έκδοσής του το επιμελήθηκε με αφάνταστο 
ενδιαφέρον, απέραντο μεράκι, ψυχική συμμετοχή για την 
ποιότητά του.

Ο δυναμισμός του γίνεται εμφανής και καθορίζεται από 
την ιδιαίτερη αγάπη του για τον τόπο καταγωγής του, μια 
περίσσια αγάπη, ένας αληθινός 
έρωτας που δυναμώνει το ταλέ-
ντο του και το χαρακτήρα του. 
Γιατί ο Μπάμπης ήταν άνθρω-
πος με χαρακτήρα. Η δυσκολία 
έλκει τον άνθρωπο με χαρακτή-
ρα, γιατί στη σύγκρουσή του με 
τη δυσκολία ολοκληρώνεται ο 
ίδιος.

Από τα χρόνια της φοιτητικής 
του ζωής τον συγκινούσαν τα 
ήθη και τα έθιμα, οι δοξασίες 
του λαού μας, οι θρύλοι και 
οι μύθοι του, το δημοτικό τρα-
γούδι, και μ’ ένα λόγο όλα όσα 
αποκαλύπτουν τον πλούσιο και 
ευαίσθητο συναισθηματικό κό-
σμο του λαού μας και τον παλ-
μό της ψυχής του.

Αργότερα μάζευε και κατέ-
γραφε σε τετράδια και σκόρπια 
φύλλα, στη σκέψη, στην καρδιά 
και στο είναι του ό,τι μπορούσε 
από τον ανεξάντλητο θησαυρό 
του λαού, πότε αφουγκράζο-
ντας τους παλιούς θυμόσοφους 
σεβάσμιους γέροντες και πότε 
ρωτώντας τους πολύξερους και 
πολύπειρους χωρικούς, τους 
βγαλμένους απ’ το καμίνι της ζωής που τους διέκρινε δω-
ρική απλότητα και ώριμη στοχαστική σκέψη.

Ήθελε να ξεδιπλώνεται, μέσα στις σελίδες του περιοδικού 
απλά και αυθόρμητα αυτός ο κόσμος με όλα του τα χούγια 
και τις συνήθειες μπροστά στα χοροστάσια, στις γιορτές, στα 
πανηγύρια, στους νερόμυλους, στα νυχτέρια, στα καμίνια, 
στον τρύγο, στο θέρο, στην καθημερινή ζωή με τα έθιμα 
και βιώματα που δημιούργησε ο ίδιος μέσα στη ζήση του.

Η προσωπική σφραγίδα του Μπάμπη φαίνεται καθαρά 
στο περιοδικό με διαφορετικά ψευδώνυμα, όπως: Οικολό-
γος, Καπελίτης, Φολοήτης, Κενταυρίτης.

Στην πορεία δεν άργησαν να εμφανιστούν οι άριστοι 
συνεργάτες του οι οποίοι ορμώμενοι και αυτοί όπως ο Μπά-
μπης από την αγάπη και το ζήλο για τη γνώση, το ωραίο, το 
παραδοσιακό. Επικοινώνησαν μαζί του και φιλοξενήθηκαν 

στις σελίδες του επιμελημένου περιοδικού. Το στήριξαν και 
συνεχίζουν να το στηρίζουν και αυτό το έκαναν όχι για να 
τους αποδοθεί ο τίτλος του συγγραφέα ή ο έπαινος, αλλά 
από αγάπη προς τη λαϊκή ψυχή και θαυμασμό προς την 
ανεξάντλητη δύναμή της.

Από τα αρχικά τεύχη φάνηκε ξεκάθαρα η ποιότητα, η 
προσεγμένη και επιμελημένη διάρθρωση των θεμάτων 
του που αναφέρονται σε λαογραφικά, ιστορικά, λογοτε-
χνικά, οικολογικά θέματα. Επισημάνθηκαν θέματα που 
σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με το 
περιβάλλον. Είναι γνωστό σ’ όλους το άρθρο του Μπάμπη 
«Τις πταίει;» που έχει σχέση με την ίδρυση του Κέντρου 
Περιβαλλοντικής ανάπτυξης στο δάσος της Φολόης. Είναι 
γνωστές και μάλιστα δημοσιευμένες στο 1ο τεύχος στη σελ. 
22 οι ενέργειες του Συλλόγου και της κοινότητας Φολόης, 
με πρόεδρο του Συλλόγου τον Μπάμπη Παπαθεοδώρου 

και πρόεδρο της κοινότητας τον 
Αντρέα Μπόμπα με θέμα: «Για 
την άμεση προστασία του Δρυο-
δάσους της Φολόης». Εδώ γίνε-
ται λόγος να ενταχθεί το δάσος 
στο Κοινοτικό Δίκτυο NATURA 
2000. Είναι, επίσης, γνωστές και 
οι ενέργειες του Άγγελου Επ. 
Μαρκόπουλου, δικηγόρου, για 
το σκοπό αυτό. Μπράβο του, 
γιατί ο στόχος επιτεύχθηκε. Το 
δάσος της Φολόης εντάσσεται 
στο πρόγραμμα αυτό το οποίο 
απαγορεύει αυστηρά την υλο-
τόμησή του.

Τα περισσότερα κείμενα του 
περιοδικού συνοδεύονται από 
επιλεγμένο φωτογραφικό υλι-
κό που προβάλλει τη φύση και 
τους κατοίκους, από το φωτο-
γραφικό αρχείο του Μουσείου 
Φολόης, όσον αφορά παλαιό-
τερες φωτογραφίες ανεκτίμητης 
αξίας, καθώς και σύγχρονες οι 
περισσότερες τραβηγμένες από 
τον Μπάμπη. Φωτογράφιζε την 
κατσιμπούλα σε σημείο που έγι-
νε λογοπαίγνιο στους φίλους 
του στο καφενείο που έλεγαν: 

«Πού είναι ο Μπάμπης; Φωτογραφίζει τις κατσιμπούλες;», 
το σκαντζόχοιρο, τα φίδια, τις αλεπούδες, τα πετούμενα του 
ουρανού, τα κυκλάμινα, το φιδόχορτο, τον ασφόδελο, τις 
παπαρούνες και άλλα, προβάλλοντας έτσι μέσα από το 
περιοδικό την πανίδα και τη χλωρίδα του Οροπεδίου μας.

Το περιοδικό ενημερώνει και συμβάλλει στην καλύ-
τερη σύνδεση και επικοινωνία των ορεινών χωριών του 
οροπεδίου της Φολόης. Αποτελεί το συνδετικό κρίκο των 
μεταναστών του εσωτερικού και του εξωτερικού με τη γε-
νέτειρά τους.

Ιδιαίτερη σημασία και προσοχή δόθηκε όχι μόνο στο εσω-
τερικό του περιεχόμενο, αλλά και στο εξώφυλλό του, που 
προβάλλει τις περισσότερες φορές το θεσπέσιο δρυοδάσος 
της Φολόης αλλά και φωτογραφίες άπειρου κάλλους που 
σχετίζονται με θέματα επίκαιρα του σχετικού τριμήνου στο 

Ο αείμνηστος Μπάμπης Παπαθεοδώρου
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οποίο αναφέρεται το περιοδικό. Το οπισθόφυλλο κοσμείται 
από απαράμιλλα έργα τέχνης των μεγάλων ζωγράφων 
Ν. Λύτρα, Παρθένη, Γιώργου Ιακωβίδη, Ν. Γύζη, Αλέκου 
Φασιανού, Γιάννη Τσαρούχη, τoυ Δουκαίου μεγάλου ζω-
γράφου Ιωάννου Σπηλιόπουλου, του οποίου η ζωή και 
το έργο αναφέρονται σε ειδικό αφιέρωμα στο περιοδικό 
«Φολόη».

Ασχολείται με λαογραφικά θέματα, με την παράδοση 
την οποία μελετά μαζί με το παρόν. Προβάλλεται ο παρα-
δοσιακός αγροτικός πολιτισμός, ο δημιουργημένος από 
γεωργικούς και κτηνοτροφικούς πληθυσμούς.

Τα περιεχόμενα του περιοδικού επιβάλλεται να καλλι-
εργούν το αυτοσυναίσθημα του λαού, να αισθάνεται ο 
αναγνώστης ότι δεν είναι μειονεξία η φυσική, απλή ζωή, 
αλλά πλεονέκτημα, όπου το ζηλεύουν όσοι το γνωρίζουν. 
Γιατί, όπως είπε ο Μίκης Θεοδωράκης, πέρα από τη δωρεά 
της ζωής, έχεις προικιστεί και με τη δωρεά της ουσίας της 
ζωής, που είναι η ελληνική φύση, η ελληνική γλώσσα, το 
ελληνικό ήθος, η ελληνική κληρονομιά.

Μέσα από 
τις σελίδες 
του περιο-
δικού ο άν-
θρωπος της 
πόλης  θα 
γνωρίσει τον 
άνθρωπου 
του λαού, 
τον αγρότη, 
το γεωργό, 
τον κτηνο-
τρόφο, τον 
μικροεπαγ-
γ ε λ μ α τ ί α . 
Θα δει, θα 
ακούσει, θα 
ζήσει τα ήθη 
και τα έθιμα, 
καθώς αυτά 
μεταδίδονται 
με την παρά-
δοση «από 
πατέρα σε 
παιδί κι από 
παιδί σ’ εγγόνι». Θα γνωρίσει τη φτωχική λαϊκή κατοικία, 
με απλότητα φτιαγμένη, όπου κατοικεί μέσα η πολυμελής 
οικογένεια. Θα δει το γεωργό να σπέρνει και να οργώνει με 
το άροτρο, τον lούνιο με το δρεπάνι να θερίζει και τον lούλιο 
να αλωνίζει τα γεννήματά του. Θα δει τον κτηνοτρόφο να 
ασχολείται με το άρμεγμα και τον κούρο, τους χωριανούς 
να προσέρχονται στην εκκλησία για να προσευχηθούν 
και να παρευρίσκονται στα πανηγύρια εις κοινό γλέντι και 
χορό. Εις το γάμο, ο οποίος αποτελεί λαϊκό ξεσηκωμό, πάλι 
όλοι μαζί, και γενικά κάθε εκδήλωση της φυσικής ζωής 
της επαρχίας όπου βασιλεύει η απλότης και η αφθονία εν 
αντιθέσει προς τη ζωή της πόλης.

Τελειώνοντας, επισημαίνω πως δεν μπορεί να πάει κα-
νείς μπροστά κοιτάζοντας προς τα πίσω, αλλά χωρίς ρίζες 
είναι αλήθεια κανένα δέντρο δεν μπορεί να βγάλει φύλλα 
και κλαριά και να δέσει καρπό. Έτσι, η αξιοποίηση κάθε 

προοδευτικού στοιχείου από την πνευματική παράδοση 
αποτελεί τη σταθερή και ελπιδοφόρα βάση που πάνω της 
θα μπορέσει να στηριχτεί το καινούριο οικοδόμημα.

Επισημαίνοντας από το τελευταίο (59) τεύχος του περι-
οδικού τα γραφόμενα του Σωκρ. Μάσσια: «Οι υπεύθυνοι 
της σύνταξης αλλά και οι συνεργάτες του περιοδικού να 
είμαστε προσεκτικοί στην επιλογή των θεμάτων που θα 
πρέπει να είναι σύμφωνη και να μην παρεκκλίνει από το 
σκοπό και τους στόχους του περιοδικού (Λαογραφικό - 
Οικολογικό - Λογοτεχνικό - Ενημερωτικό)».

Επειδή εξυπηρετεί αυτούς τους σκοπούς και στόχους αγα-
πήθηκε τόσο πολύ από τους κατοίκους της Ορεινής Ηλεί-
ας, προβλήθηκε από όλες τις εφημερίδες του Πύργου της 
Ηλείας, τοπικά περιοδικά, από τις εφημερίδες της Αθήνας. 
Το περιοδικό «Φολόη» είναι η αρχή, είναι η δύναμη, είναι 
η πνευματική ζωή της Ορεινής Ηλείας. Εύχομαι από πολι-
τιστικής πλευράς, ανάπτυξης και ανάδειξης της περιοχής να 
μη μείνουμε στην αρχή, να προχωρήσουμε για να αναπαύ-
ονται ήσυχα οι αθάνατοι νεκροί! Στο τέλος δε θα φτάσουμε, 

γιατί ο πολι-
τισμός και η 
πρόοδος δεν 
έχουν τέλος.

«Περί 
Φολόης ο 

λόγος»
Οι ποιητές 

εκφράζονται 
με ποιήματα, 
οι λογοτέχνες 
με μυθιστο-
ρήματα. Την 
ίδια τη ζωή 
όμως ποιοι 
την  κατα -
γ ρ ά Φ ο υ ν ; 
Μα φυσικά 
οι ίδιοι οι άν-
θρωποι που 
είναι και οι 
π ρ ω τ α γ ω -
νιστές της. 
Πρωταγωνι-

στές στο βιβλίο «Περί Φολόης ο λόγος», είναι οι ίδιοι οι 
Φολοήτες. Τίποτε απ’ όσα περιγράφονται για τους ανθρώ-
πους του χωριού της Φολόης, τίποτε απ’ αυτά που είναι 
ανθρώπινα δεν μας είναι ξένα!

Πέντε χρόνια έκανε ο Λεονάρντο να ζωγραφίσει την «Τζο-
κόντα», είκοσι χρόνια ο Γκαίτε να γράψει τον «Φάουστ», 
έγραφε και έσβηνε διαρκώς ο Σολωμός. ΈγραΦε και ξα-
νάγραφε χωρίς σταματημό και με αχαλίνωτο μεράκι, ο 
δάσκαλός μας, ο συγχωριανός μας, Χρήστος Μαρκόπουλος 
στο περιοδικό «Φολόη» από την αρχή της δημιουργίας 
του, άριστα συνεργαζόμενος με τον αγαπητό του μαθητή 
Μπάμπη Παπαθεοδώρου, ιδρυτή και εκδότη του αξιόλο-
γου, δυναμικού περιοδικού.

Η εκ καταγωγής σχέση του με τη Φολόη, η πολύχρονη 
διδάκτική πορεία του σ’ αυτή ανατροφοδοτούσαν τη σκέψη 
και τα συναισθήματά του συνεχώς. Ως μέλος της τοπικής 
κοινωνίας και μετέχοντας στην ίδια κουλτούρα δεν μπορεί 

Άποψη των παρευρισκομένων στην εκδήλωση.
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παρά η όποια αναφορά σε αυτή να εμπεριέχει έντονα και 
το στοιχείο της αυτοαναφορικότητας.

Με χιούμορ και με ρεαλισμό, καμιά φορά ίσως υπερβολι-
κό ο συγγραφέας διηγείται γεγονότα, περιγράφει πρόσωπα, 
παρουσιάζει καταστάσεις και γεγονότα όπως αυτά φαίνονται 
και διεξάγονται στις γειτονιές της μικρής κοινωνίας του 
χωριού μας.

Η διήγηση είναι παραστατική και 
οι διάλογοι ζωντανοί. Χρησιμοποι-
εί τέτοιες εκφράσεις, ντοπιολαλιές, 
όπως συνηθίζεται να λέγονται, για 
να απεικονίσει το μεγαλείο των αν-
θρώπων, τις χαρές τους αλλά και 
τις λύπες τους, τα βάσανά τους, τις 
περιπέτειές τους, τα καμωματα τους.

Τα διάφορα κοινωνικά προβλή-
ματα, το άγχος της καθημερινότη-
τας, η βιοπάλη που αποτελούν τη 
μία όψη, συνδυάζονται με τις ευχά-
ριστες στιγμές της δικαίωσης και της 
ικανοποίησης.

Από τις αντιθέσεις αυτές, που χα-
ρακτηρίζουν την καθημερινή ζωή 
των γεγονότων ζωγραφίζεται η ει-
κόνα της διαδρομής του χρόνου. Το 
βιβλίο μας φέρνει πολύ κοντά στη 
ζωή του χωριού.

Ηθογραφία μαζί με λαογραφία, 
αγάπη, απάτη, ειλικρίνια και κοροϊ-
δία. Η ζωή με τα θετικά και αρνητικά 
της στοιχεια.

Πιστεύω ότι ταυτόχρονα με τον πυρετό της δημιουργίας, 
ο συγγραφέας αισθάνεται τη λαχτάρα να πλησιάσει τους 
συνανθρώπους του, να κουβεντιάσει μαζί τους, να απο-
τυπώσει στο χαρτί την ιστορία τους, μια μοναδική ιστορία 
για τον καθένα, αληθινή, στολισμένη λογοτεχνικά, λαο-
γραφικά δοσμένη στον αναγνώστη, βαθύτατα συγκινητική 
που τον μετουσιώνει αυτόματα σε Φολοήτη. Ο αναγνώστης 

μαγεύεται, εκδηλώνει θαυμασμό και εκφράζει την επιθυ-
μία να γνωρίσει από κοντά τους ανθρώπους της Φολόης.

Αυτό που προέχει ωστόσο είναι ο τρόπος γραφής, ο 
τόσο ζωντανός και γλαφυρός που δεν έχει τίποτε να ζη-
λέψει από τους επαγγελματίες του είδους. Γιατί αυτά που 
γράφει είναι η αλήθεια και η αλήθεια κρατάει άσβηστο 

το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Και 
μόνο γι αυτό πρέπει και αξίζει να 
διαβαστεί!

Αισθάνομαι την ανάγκη να 
εγκωμιάσω το έργο του υμνητή 
της Φολόης, γιατί αποτελεί αυθε-
ντική φωνή άξια μεγάλης προσο-
χής από όλους τους κριτικούς της 
λογοτεχνίας μας, γιατί αντιτάσσεται 
αποφασιστικά στη συρρίκνωση και 
στην αφάνεια του ανθρώπου της ερ-
γατιάς, του μόxθoυ, της βιοπάλης, 
του ανθρώπου που μπόρεσε και 
ανέτρεψε τις δυσκολίες της ζωής με 
πνευματική, σωματική δύναμη μα 
πάνω απ’ όλα με το ψυχικό σθένος 
και το χαμόγελό του.

Αγαπητοί φίλοι της Φολόης 
γνωρίστε μας μέσα από τις σελίδες 
αυτού του βιβλίου, και βρείτε μας 
στη Φολόη. Αγαπητοί Φολοήτες 
συνεχίστε να γράφετε την ιστορία 
σας, βάλτε και σεις το πετραδάκι 
σας στο λαμπρό οικοδόμημα του 

πολιτισμού.
Διασώστε τη μνήμη και την πολιτιστική κληρονομιά του 

τόπου μας, ιδιαίτερα στις μέρες μας, που τα πάντα αλλοι-
ώνονται, ξεφτίζουν και δέχονται πάμπολλες ξενικές επι-
δράσεις. Ας είναι τούτο το βιβλίο μια τροχοπέδη μπροστά 
στo κατρακύλισμα των ηθών, των εθίμων και των λαϊκών 
μας παραδόσεων, που χρόνια και χρόνια κράτησαν την 
αυτογνωσία του λαού μας σε υψηλό επίπεδο.

Φωτογραφίες Εκδήλωσης: Κώστας Παπαντωνόπουλος, Δημήτρης Παπαϊωάννου

Ανακοίνωση
Κάνουμε γνωστό, στους αγαπητούς αναγνώστες-συν-

δρομητές του περιοδικού ‘‘Φολόη’’, ότι σε συνέχεια από 
την ενημέρωση που κάναμε στο προηγούμενο τεύχος, 
η οποία αφορούσε την κατάργηση της έκπτωσης των 
ταχυδρομικών τελών για την αποστολή του περιοδικού 
στον προορισμό του, αλλά και την οικονομική κρίση 
που περνά η χώρα μας, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου μας, προκειμένου να περιορίσει την ετήσια 
δαπάνη, με ομόφωνη απόφασή του, από την 1-1-2012 
η εκδοτική συνέχεια του περιοδικού ‘‘Φολόη’’ θα είναι 
τετραμηνιαία (από τριμηνιαία που ήταν μέχρι τώρα).

Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι της Φολόης. Όπως 
και σεις δείξατε έμπραχτα την αγάπη σας για το περι-
οδικό Φολόη, με την 15χρονη και πλέον οικονομική 

σας στήριξη, για την εκδοτική του παρουσία, έτσι και 
μεις θεωρούμε χρέος μας να καταβάλουμε κάθε δυ-
νατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις δικές σας 
προσδοκίες, για την παροχή ποιοτικότερης έκδοσης του. 
Συντελεστές της όλης αυτής προσπάθειας θα είναι πάντα 
οι πνευματικοί και καλοί μας συνεργάτες, τα κείμενα 
των οποίων αναφέρονται σε λαογραφικές αφηγήσεις 
των χωριών μας, καθώς και σε ιστορικά, οικολογικά και 
λογοτεχνικά θέματα. Φυσικά περιμένοντας και τα δικά 
σας άρθρα και κυρίως φωτογραφικό υλικό σχετικό με 
τη Φολόη και την ευρύτερη περιοχή.

Ευχαριστούμε

‘‘ΦΟΛΟΗ’’
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(Συνέχεια από το τεύχος 59)
Ας έρθουμε τώρα στο απώτερο, στο 

μακρινό παρελθόν, ας γυρίσουμε τρεις 
και πλέον χιλιάδες χρόνια πίσω, όπου 
και τότε ζούσαν και κατοικούσαν μόνι-
μα άνθρωποι στο οροπέδιο της Φολόης 
και ας δούμε τι πίστευαν οι άvθρωποι 

εκείνης της εποχής, ποιά ήταν η γνώμη τους για τα άγρια 
αυτά καιρικά φαινόμενα, πού απέδιδαν τις αιτίες τους και 
ποιες δυνάμεις πίστευαν ότι τα κατευθύνουν. Μπροστά στα 
μαvιασμένα καιρικά φαινόμενα, στις ανεμοθύελλες και τις 
καταιγίδες, στις αστραπές και τους κεραυνούς, στις αστα-
μάτητες βροχοπτώσεις και χιονο-
πτώσεις, στις πλημμύρες και τις 
καταστροφές που ακολουθού-
σαν, οι άνθρωποι έμεναν έκπλη-
κτοι και καταφοβισμένοι και μη 
μπορώντας να δώσουν κάποια 
εξήγηση, απέδιδαν τις αιτίες τους 
σε αόρατες υπερφυσικές δυνά-
μεις, στις οποίες αυτές δυνάμεις 
έδιναν με τη φαντασία τους διά-
φορα ονόματα και έτσι άρχισαν 
σιγά-σιγά να δημιουργούνται 
ολόκληροι κύκλοι μύθων, που 
η ισχύς τους κράτησε μέχρι τότε 
που ο άνθρωπος με τη δύναμη 
του μυαλού του κατόρθωσε να 
δώσει επιστημονικές εξηγήσεις 
και να αποδώσει την ύπαρξή 
τους σε φυσικούς νόμους.

Τι ήσαν, λοιπόν, τα ανθρωπόμορφα αυτά τέρατα, οι 
Κένταυροι, για τους κατοίκους του οροπεδίου της Φολόης 
εκείνης της εποχής και τι συμβολίζει ο Ηρακλής, που κο-
νταροχτυπήθηκε μαζί τους και τους εξουδετέρωσε; Ήσαν 
οι ανεμοθύελλες και οι καταιγίδες, οι αστραπές και οι 
κεραυνοί, οι καταρρακτώδεις βροχές και οι χιονοθύελ-
λες, τα ξεριζωμένα δέντρα και οι αποκολλημένοι βράχοι, 
ενώ ο Ηρακλής είναι ο ήλιος, που με τις θερμές και καυ-
τερές του ακτίνες σκορπούσε και διέλυε τα μανιασμένα 
σύννεφα, απορροφούσε την υγρασία και επανέφερε στη 
φυσιολογική της κατάσταση τη γύρω φύση του δρυο-
δάσους. Έτσι και το φουσκωμένο ποτάμι από τα πολλά 
νερά, τα λιθάρια και τα ριζιμιά, ο Ερύμανθος, ονομάστηκε 
Κάπρος (αγριογούρουνο), που ορμούσε και κατέστρεφε 
ό,τι εύρισκε μπροστά του και μόνο ο Ηρακλής, δηλαδή ο 
ήλιος, κατόρθωσε να τον υποτάξει και να απαλλάξει τους 
κατοίκους από τις ζημιές που προκαλούσε.

Να, λοιπόν, πώς άρχισαν να δημιουργούνται με τη φα-
ντασία του λαού οι διάφοροι μύθοι και για πολλά χρόνια 
να αποτελούν το «πιστεύω» των ανθρώπων, μέχρι που ο 
ίδιος ο άνθρωπος, με εργαλείο το μυαλό του, μέσα από 
τις παρατηρήσεις του, τα πειράματά του, τις επιστημονικές 
του διατριβές και γενικά τις γνώσεις, που σιγά-σιγά απέ-
κτησε, κατόρθωσε να δώσει απαντήσεις σε κάθε καιρικό 
και φυσικό φαινόμενο, που του προκαλούσε το δέος και 
την απορία και δεν γνώριζε από πού προέρχεται και ποιες 
δυνάμεις το προκαλούν. Έτσι, λοιπόν, δημιουργήθηκε και 
ο μύθος του Ηρακλή με τους Κένταυρους της Φολόης.

Από τότε και μετά οι άνθρωποι σταμάτησαν να πλάθουν 
μύθους, έπαυσαν να πιστεύουν 
σε αόρατα τέρατα και προσγει-
ώθηκαν στην πραγματικότητα 
μέσω της γνώσης και των επι-
στημονικών πορισμάτων.

Για την ερμηνεία και το συμ-
βολισμό του μύθου του Ηρακλή 
και των Κένταυρων της Φολόης 
έχουν ασχοληθεί και έχουν συ-
μπεριλάβει σε έργα τους αρκετοί 
Έλληνες και ξένοι συγγραφείς. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τι γρά-
φει σχετικά ο Paul Decharme 
στο έργο του «Mythologie de la 
Grece Antique», (Ελληνική μετά-
Φραση Ι. Οικονομίδη σελ. 483): 
«Ολίγοι μύθοι εγκλείουσι τόσο 
σαφή σημασίαν όσον αυτός. Οι 
Kένταυροι είναι οι δαίμονες της 

θυέλλης, της πυκνουμένης πέριξ των κορυφών των ορέ-
ων, των οποίων είναι οι άγριοι και τερατώδεις κάτοικοι. 
Ο δεχόμενος την φιλοξενίαν του Φόλου Ηρακλής είναι ο 
εισερχόμενος εις το ατμώδες νέφος ήλιος, όπου Φαίνεται 
πίνων το εντός αυτού εγκεκλεισμένον ρευστόν. Αλλά μετ’ 
ολίγον το κατ’ αρχάς μεμονωμένον νέφος τούτο προσελκύει 
και άλλα ερχόμενα εκ των εγγύς κορυφών. Συναθροίζονται 
επ’ αλλήλων, πολιορκούν την κατοικίαν, εν η ο ήλιος είναι 
κεκρυμμένος και εξαπολύουν την θύελλαν, μέχρις ότου αι 
ακτίνες του νικηφόρου αστέρος διατρυπούν τους εχθρούς 
του, καταδιώκουν και διασκορπίζουν αυτούς εις τα πέρατα 
του ορίζοντος».

Σωκράτης Παν. Μάσσιας
Φιλόλογος

Τηλ. 26210-34155, 
e-mail: massias.socratis@gmail.com

Ερµηνεία και συµβολισµός του µύθου του Ηρακλή
και η πάλη του µε τους Κενταύρους της Φολόης

Η μάχη του Ηρακλή με τους Κενταύρους

Του 
Σωτ. Μάσσια, 
Φιλολόγου
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Σκέψεις για τον πολιτισµό

Του
Δημήτρη 

Παπαϊωάννου
(Αρχαία Ολυμπία)

Οι σκέψεις μου ανέκαθεν είχαν έναν 
«επαναστατικό» χαρακτήρα. Δεν θεωρώ 
τον εαυτό μου επαναστάτη. Επειδή όμως 
οι ιδέες που προβάλλω είναι πιο εξελιγμέ-
νες και πιο φιλοσοφημένες από την κοι-
νωνία που ζω, μοιραία προξενώ πέρα από 
τις όποιες θετικές, περισσότερες αρνητικές 

αντιδράσεις. Άτομα «που διαφέρουν» ξέρετε πολύ καλά 
ότι μπαίνουν κατ’ ευθείαν στο στόχαστρο των πιο «συντη-
ρητικών» με αποτέλεσμα να προκαλούν αυτόματα μιαν 
αντίδραση, πολλές φορές χωρίς επιχειρήματα, απλά και 
μόνο για την αντίδραση. Ίσως να νοιώθουν ότι ξεβολεύονται 
και δυσανασχετούν με τα νέα δεδομένα που πρόκειται να 
τους αλλάξουν την συνήθεια. Ίσως πάλι να υστερούν σε 
ιδέες και έτσι να τους κατατρύχει η εσφαλμένη ιδέα της πα-
ραγκώνισης ή της απαξίας. Έτσι καταλήγουν σχεδόν πάντα, 
αν πιστεύεις μια διαφορετική ιδέα που έρχεται αντιμέτωπη 
με την καθιερωμένη, να παύουν να αντιμάχονται την ιδέα 
αυτού που την πιστεύει και στρέφονται ενάντια στον ίδιο.

Σε μια κοινωνία που κομπάζει για την πολιτιστική της 
κληρονομιά, που δίχως άλλο αποτελεί ένα πολιτιστικό 
υπόβαθρο αιώνων, που όμως στο σύνολό της αδυνατεί να 
αντιληφθεί, διαισθάνομαι ότι αυτές οι «επαναστατικές» ιδέες 
είναι πλέον απαραίτητες να ειπωθούν. Θεωρώ ότι είναι τόσο 
απλές και τόσο «βατές» που από αύριο θα μπορούσαμε να 
ξεκινήσουμε και το μόνο που θα χρειαζόταν να κάνουμε θα 
είναι να βρούμε έναν τρόπο να τις υλοποιήσουμε. Νιώθω 
σίγουρος ότι καταθέτοντάς τες δεν θα υπάρξει καμία αντι-
παράθεση ούτε αντίκρουση, αφού όλοι μας κατά βάθος 
ψάχνουμε πάντα το καινούριο και το διαφορετικό.

Βρίσκoμαι 23 χρόνια ενεργά στο χώρο της τέχνης και 
συγκεκριμένα της φωτογραφίας και της ζωγραφικής, αυ-
τοδίδακτος και στηριζόμενος όχι απλά στο ταλέντο μου, 
αλλά και στην παραπέρα κατανόηση στοιχείων και εννοιών 
που με συμπληρώνουν ως άτομο και ως κοινωνικό όν, το 
οποίο αν και διχασμένο ανάμεσα στην δημιουργική μο-
ναχικότητα και στις κοινωνικές συναναστροφές, θέλει να 
προσφέρει όσο γίνεται περισσότερο στον τόπο και στους 
συνανθρώπους του.

Για να γίνω λοιπόν πιο συγκεκριμένος, σας καταθέτω 
αυτό που πιστεύω ότι μπορούμε να αφομοιώσουμε εύκολα 
και θα μας βοηθήσει να εξελίξουμε αυτό που ονομάζουμε 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, την ενασχόληση με την τέχνη.

Συµµετοχή στην τέχνη.
Στην χώρα μας οι τέχνες γενικότερα, λόγω της κακής «δι-

αχείρισής» τους από τους καλλιτέχνες, δεν είναι καθόλου 
υπερβολικό να ειπωθεί ότι είναι ένα κλειστό κύκλωμα που 

προωθεί συγκεκριμένα πρόσωπα και πράγματα, μέσα από 
διαδικασίες εντελώς ξένες από την πραγματική θέση που 
πρέπει να κατέχει η τέχνη στις ψυχές των ανθρώπων. Λυπη-
ρό αλλά αληθινό, «τέχνη» να σημαίνει διασυνδέσεις, αλλη-
λοεξυπηρετήσεις, μίζες, προμήθειες και δεν ξέρω τι άλλο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Να κάνουμε την τέχνη βίωμα του κόσμου και όχι έναν 

ακόμα τρόπο «επίδειξης» ή και «εκτόνωσης» από την ρου-
τίνα της καθημερινότητας. Από μόνη της η τέχνη είναι ελευ-
θερία και όποιος μπορεί να την νοιώσει, απελευθερώνεται 
και εξυψώνεται ψυχικά και πνευματικά.

Η ιστορία της τέχνης θα πρέπει να διδάσκεται στο σχο-
λείο. Προτείνω λοιπόν να κινηθούμε προς αυτήν την κα-
τεύθυνση, εμπλέκοντας τους φορείς, καταθέτοντας ακόμα 
και πρόταση στη Βουλή των Ελλήνων.

Ένα άλλο που μπορεί να βοηθήσει στον δρόμο προς 
την τέχνη, είναι ότι θα πρέπει να προσεγγιστούν οι μέχρι 
τώρα άμεσα εμπλεκόμενοι με την τέχνη, με αυτούς που 
την εφαρμόζουν πρώτιστα (καλλιτέχνες), με αυτούς που 
την διδάσκουν ή μπορούν να την διδάξουν (εκπαιδευτικοί 
ή εμπειροτέχνες) και τελευταία με αυτούς που «διαχειρί-
ζονται» κατά μια έννοια τα πολιτικά πράγματα (πολιτικοί).

Η πρότασή μου είναι να οργανώσουμε ομάδες με καλλι-
τέχνες, χειροτέχνες, (απλούς σιδεράδες ή πελεκητές πέτρας), 
έτσι ώστε μέσα από ένα συλλογικό πρόσωπο ή ομάδα 
(σύλλογο), να μπορούν οι πολίτες να έρθουν σε επαφή με 
την τέχνη. Θα πρέπει να απευθυνθούμε πιο πολύ στα παιδιά 
τα οποία αφομοιώνουν πιο εύκολα τα νέα δεδομένα, δίχως 
αυτό να σημαίνει ότι και οι πιο μεγάλοι δεν θα μπορούν 
να κερδίσουν τόσο γνώση όσο και εμπειρίες.

Μέσα από αυτό το κείμενο θέλω να στείλω μια «πρό-
σκληση» σε όλους τους φορείς αλλά και σε όλους εσάς, 
που ούτως ή άλλως καθημερινά συμμετέχετε στην «κοι-
νωνική διαδικασία», έτσι ώστε να βρεθούν ανάμεσά μας 
εκείνοι οι οποίοι έχουν την διάθεση, αφ’ ενός να δουλέ-
ψουν σκληρά και αφ’ ετέρου να μπουν μπροστάρηδες για 
δράσεις που θα γίνουν ο καταλύτης νέων κοινωνικών και 
πολιτισμικών αλλαγών.

Μπορούμε ως μονάδες να ενεργούμε και να είμαστε 
δημιουργικοί, να είμαστε παραγωγικοί και να κερδίζουμε 
εκείνα που επιθυμούμε, αλλά αυτό πρέπει να καταλάβου-
με ότι επιτυγχάνεται μόνο και μόνο επειδή κάποιοι άλλοι 
μας στήριξαν. Ο άνθρωπος έχει από την φύση του ανάγκη 
κοινωνικότητας. Είναι κοινωνικό όν και έχει αποδειχθεί ανά 
τους αιώνες ότι μόνο μέσω αυτής της κοινωνικότητας έχει 
καταφέρει να «χτίσει» τον Πολιτισμό του.
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Το Χρήστο του Μήτσου του Σικο-
τάκη, του λεγόμενου Αβράμη και της 
Πιπίνας του Παναή του Μπενέτση 
τόνε λένε γιατρό· και τούτο, γιατί η 
αδερφή του η Γαρουφαλιά, που πα-
ντρεύτηκε στου Κούμανη τον Γιάννη 
τό Ρούσσο, έλεγε: Το Χρήστο μας θα 
τον κάνουμε γιατρό. Ο Χρήστος, σα 

δεν έγινε γιατρός, τό ’χε μαράζι. Ένα βράδυ, που λέτε, φο-
ράει το γαμπριάτικο κουστούμι του, που ήτανε σιδερωμένο 
στην τρίχα, γιατί μετά τα στέφανα το φορούσε στη φέξη και 
στη χάση. Φόρεσε τη γραβάτα του, τη γαμπριάτικη, φόρεσε 
και μια ρεπούμπλικα -ένας Θεός ξέρει πού τη βρήκε- πήρε 
και μια δερμάτινη 
σάκκα και μπήκε 
στο καφενείο τη 
«Φτωχομάνα» του 
Τάκη του Μέγα του 
Κυριάκου. Όλοι 
ξαφνιάστηκαν· το 
φως ήτανε λίγο 
αδύναμο· δεν τον 
αναγνώρισαν με 
την πρώτη: Είμαι ο 
νέος γιατρός, λέει· 
Καλησπέρα σας. 
Ελάτε γιατρέ μου, 
καθήστε, λέει η 
ξιφτέρω η Νικού-
λα του Μήτσου 
του Μπενέτση, η 
γυναίκα του Τάκη 
του καφετζή. Άντε 
στο διάολο! λέει η 
Τρίσω· στραβωθή-
κατε όλοι τρομάρα 
σας! Γιατρός είναι 
τούτος! Ο Πιπίνης1 είναι. Όλοι βάλανε τα γέλια. Έτσι δια-
σκεδάζανε στα χωριά τότες που το χαζοκούτι δεν είχει μπει 
ακόμη για τα καλά στα σπίτια μας. Από τότες τον φωνάζανε 
γιατρό το Χρήστο και του καλαρέσει· θαρρώ.

Ο Μήτσος ο Σικοτάκης, ο πατέρας του Χρήστου του για-
τρού, ο λεγόμενος κι Αβράμης, είχε το φτωχικό του στανοτόπι 
εκεί στην Παλιοκόπουρα κοντά στα Πατερά. Εκεί είχε το «έχει» 
του και κει στήριζε την πάσα ελπίδα του να βγάζει δηλαδή 
το ψωμί του, για να ταΐζει τη φαμελιά του και το Χρήστο, 
που ονειρευότανε να τον σπουδάξει και να τον κάμει γιατρό.

Βρισκόμαστε στα 1947· τότες που η ξένη ακρίδα έσπερνε 
το μίσος και τη διχόνοια στην πολύπαθη πατρίδα μας κι 
έκοβε ο φίλος του φίλου κι αδερφός τ’ αδερφού το κεφάλι. 

1 Πιπίνης: Γιός της Πιπίνας.

Τότε ένας Μηλιώτης, ο Μασούρας -δεν γνωρίζω πώς- έφερε 
ένα τραχτέρι, λένε, από την Αμερική. Όλοι στον Λαλαίϊκο 
κάμπο τρίβανε τα μάτια τους· τ’ ανέμου το διαβολομηχάνι-
σμα όργωνε τα μπαΐρια του κάμπου στο άψε-σβήσε.

Έτυχε τότες να βρεθώ στις Μηλιές, γιατί πήγαινα γυμνάσιο 
στο Δούκα. Κείνο το χρόνο μόνο, γιατί φούντωσε το αντάρ-
τικο και κλείσανε τα σχολειά στο βουνό. Τότες, όταν βούιζε 
το τραχτέρι, όλο το παιδομάνι και οι μεγάλοι ακόμη τρέχαμε 
όλοι στον κάμπο να δούμε το τραχτέρι, που ξεκοίλιαζε αλύ-
πητα τη γη τη φαρδιοπλάτα και θαυμάζαμε κι απορούσαμε.

Έναν καιρό ανέβηκε το τραχτέρι του Μασούρα στον απά-
νω εξώστη του Οροπεδίου, στην Κάπελη και όργωνε όλα 
τα μπαΐρια της Γκρόπας και της Μαγκούλιζας. Έφτασε και 

στην Παλιοκόπου-
ρα ακόμα. Είπε κι 
ο Μήτσος ο Σικο-
τάκης, ο λεγόμε-
νος κι Αβράμης να 
οργώσει κι αυτός 
το χωράφι του εκεί 
στην Παλιοκόπου-
ρα. Είχε μαζί του 
και τον διάδοχό 
του, τον χρήστο. 
Το μηχάνισμα έκα-
νε καλά τη δουλειά 
του κι όλοι ήτανε 
ευχαριστημένοι. Το 
μεσημεράκι κάμα-
νε παύση να φάνε· 
καθώς τρώγανε και 
πίνανε, πετάγεται ο 
τραχτεράς και λέει: 
Εμείς καλά τρώ-
με και πίνουμε· το 
δόλιο το τραχτέρι 
όμως το ξεχάσαμε. 

Άντε, μπάκα μου, λέει στο Χρήστο, πού ήτανε ακόμη άβγαλ-
το τσορομπίλι και βλαχόπουλο, φέρ’ του λίγες σκουλίδες2 
να φάει και τούτο το κακόμοιρο. Παγαίνει ο Χρήστος και 
φέρνει τις σκουλίδες. Πού να τις ρίξω, μπάρμπα, λέει στον 
τραχτερά. Μπροστά του άφ’ τες κάτω καί φεύγα. Ετούτο δεν 
κουνιέται, μπάρμπα. Σού ’πα μην το κοιτάζεις! ντρέπεται· 
φύγε διάολε από μπροστά του! Έφυγε ο Χρήστος και πήγε 
κατά την καλύβα τους. Ο τραχτεράς τότες πήγε και πήρε 
τις σκουλίδες. Σα γύρισε ο Χρήστος και κοίταξε κατά το 
τραχτέρι, ξεφώνισε· ωρέ μαύρε μου πότε τις έφαγε κιόλας! 
Πείναγε πολύ τού λένε.

(Συνέχεια στη σελίδα 22)

2 Σκουλίδα: Είδος σανού από κλάρες αραποσιτιού.

ΟΡΟΠΕ∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΛΟΗΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Το τραχτέρι που έτρωγε κορφάδες (σανό)

Του Χρ. Διον. 
Μαρκόπουλου

 – Ο Χρήστος Σικοτακόπουλος, ο επικαλούμενος "γιατρός", ποζάρει·
ενώ στα χέρια του κρατάει τα χαρτιά της "δηλωτής"

 – Ο Λάμπης του Βέτσου και ο Λάκης του Διαμαντή παίζουν πικέττο,
ενώ ο καθηγητής Κουμπουρόγιαννης "χαζεύει"

 – Αριστερά ο Νίκος Μαρκόπουλος (του Τσαμούρη).

Καλοκαίρι 2011
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Ψαλτικά καµώµατα

Του κ. Χαρ.
Σπ. Παπαγιάννη

Α΄
Ο παπά-Μπέκιος με το Σαμαρά 

ήσαν για χρόνια συνεργάτες στην 
εκκλησία. Ο ένας στο Ιερό, ο άλλος 
στο Ψαλτήρι.

Όμως οι σχέσεις τους πολλές φο-
ρές δεν ήσαν αρμονικές.

Ιδιαίτερα του Σαμαρά, μιας και 
γνώριζε από «μέσα» τα εκκλησιαστικά πράγματα, δεν του 
ήσαν αρεστές οι τυπολατρείες, οι γονυκλισίες, οι μακριοί 
σταυροί, τα ευχολόγια, τα αγιάσματα, τα διαβάσματα και τα 
τρισάγια κι άλλα πολλά. Άλλωστε είχε χρηματίσει μαθητής 
εκείνου του «Σατανά», όπως τον έλεγαν, του γέρο-δάσκα-
λου εννοώ, του Θαν. Παπαναστασόπουλου.

Όμως ο παπά-Μπέκιος δεν έκανε xωρίς αυτά, γιατί απ’ 
αυτά εξοικονομούσε το ψωμάκι του (δεν έπαιρναν μισθό 
τότε οι παπάδες).

Κατά τον παπα-Μπέκιο έπρεπε κι ο Σαμαράς να κρατάει 
τους τύπους της Εκκλησίας, αψού μάλιστα ήταν και λει-
τουργός της (ψάλτης). Έπρεπε να δίνει το παράδειγμα και 
στoυς άλλους.

Γύρω στο 1950, όταν γεννήθηκε η τελευταία κόρη τoυ 
Σαμαρά, εκείνος δεν κάλεσε τον παπά στο σπίτι, όπως συ-
νηθιζόταν για να διαβάσει τη λεχώνα και το παιδί. Κατά την 
επίσκεψη αυτή, ο παπάς θά ’παιρνε και τo φιλoδώρημά τoυ.

Οι μέρες περνούσαν κι ο Σαμαράς δεν έλεγε να καλέσει 
τον παπά. Η υπoμovή τoυ παπά εξαντλήθηκε, οπότε το 
επόμενο Σαββατόβραδο, μετά το σχόλασμα τoυ Εσπερινoύ, 
ο παπάς ρωτάει το Σαμαρά:

-Γιώργη, γέννησε η γυναίκα;
-Ναι, παπά, γέννησε, απάvτησε εκείνος.
-Πώς γέννησε δηλαδή; τoυ λέει απορημένος ο παπάς.
-Τι πώς γέννησε; Όπως γεννάνε οι yυvαίκες, λέει ο Σα-

μαράς.
-Και τι; Πώς δε με κάλεσες;
-Ε! δε σε κάλεσα, παπά! απαvτησε μισοκακόμοιρα ο 

ψάλτης.
-Κακώς, Γιώργη! Κακώς! Το παιδί πρέπει να το διαβάσω! 

τoυ λέει ο παπάς.
-Ξέρεις παπά, διάβασες όλα τ’ άλλα! Είπα ν’ αφήσω ένα! 

Έτσι, για να ιδώ τι διάβολος θα γίνει αυτό!
-Αφαιρεμένε! Μην παίζεις με τα θεία, του απαντά καπι-

νισμένος ο παπάς και τάχυνε τα βήματά του.

Β΄
Κάποτε πάλι το παραπάνω εκκλησιαστικό δίδυμo λει-

τουργούσε στην Παναγιά της Τάλομης, στις 23 Αυγούστου.
Eκείνη τη χρονιά στα πoτιστικά καλαμπόκια είχε παρoυ-

σιαστεί σκoυλήκι που κατέτρωγε τον καρπό, σε τέτοια 
έκταση, που εΙχε καταστρέψει εντελώς την παραγωγή και 
οι Ταλομίσιοι βρίσκονταν σε απόγνωση.

Ο παπάς γνώριζε το πρόβλημα αυτό και για να καλακαρ-

δίσει τους Ταλομίσιoυς μήπως και φιλοτιμηθούν και τoυ 
δώσoυν κάπoιo επιπλέoν φιλοδώρημα, μετά το τέλος της 
λειτoυργίας και πριν το «Δι’ ευχών», τους λέει:

-Και τώρα θα διαβάσουμε μια ειδική ευχή για να ψοφήσει 
το σκουλήκι.

Από το Ψαλτήρι ακoύστηκε κάτι σαν γέλιο, σαν ξερό-
βηχας, κάτι σαν πνιγμός. Κι ο παπάς, που κατάλαβε την 
αντίδραση του Ψάλτη, σφίγγoντας τα δόντια, του λέει:

- Σιγά, Γιώργη, μην πνιγείς! Κρατήσου! Κι έβαλε «Ευ-
λογητός…».

Γ΄
Είχαν, όμως, και πολιτικές διαφoρές. Oύτε και ’κει συμ-

φωνούσαν. Κι ήταν τότε με τις απανωτές εξώσεις και παλι-
νορθώσεις των βασιλιάδων. Στις περιόδoυς της βασιλείας 
έπρεπε κατά τη θεία λειτoυργία και λίγο πριν τον Απόστολο, 
να ψαλεί το ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟ για το βασιλιά και τη βασιλι-
κή οικογένεια. Κι έπρεπε, μάλιστα, οι εκκλησιαζόμενοι να 
σηκωθούν όρθιoι και τα παιδιά του σχολείου να σταθούν 
προσοχή!

Το δε Πoλυχρόνιo έλεγε;
Πολυχρόvιο ποιείσαι Κύριος ο Θεός, τον ευσεβέστατον 

βασιλέα ημών Παύλον συν τη ευσεβεστάτη βασιλίσση 
ημών Φρειδερίκη και τω ευσεβεστάτω διαδόχω αυτών 
Kωvσταντίνω. Κύριε φύλαττε αυτoύς εις πολλά έτη (τρις)

Σε κάποια μεταβατική πολιτειακή εποχή, ο Σαμαράς δεν 
έλεγε το Πολυχρόνιo, ενώ τυπικά προβλεπόταν.

Μια, δυο Κυριακές, «τα έμπηξε σαν μουλάρι» και, παρά 
τις παρακλήσεις του παπά και τις πιέσεις, δεν υποχωρούσε.

Την επόμενη Κυριακή ο παπάς το είπε εκείνος το Πoλυ-
χρόνιo και από τότε ο Σαμαράς έφυγε από το ψαλτήρι. Έκανε 
στάση κι ούτε πάταγε στην Εκκλησία και με τον παπά δεν 
είχε καμία επαφή.

Aφού πέρασε καιρός κι ο Σαμαράς ήταν αμετάκλητος, 
ο παπά-Μπέκιος πήγε στο Δεσπότη, τον Αντώνιο τότε, για 
να μεσολαβήσει.

Ο Δεσπότης ήξερε το Σαμαρά από την καλή, μάλιστα δε, 
επειδή τoυ είχε αρέσει η ψαλτική τoυ, τoυ είχε προτείνει να 
τον κάνει παπά και σε μεγάλη ενορία, στον Πύργo.

Ο Αντώνιος, αφού άκουσε τον παπά, του λέει:
-Δεν μπορώ να καταλάβω, αφού όλο γκρινιάζετε, γιατί 

θέλεις να επανέλθει;
-Τι να σου πω, Σεβασμιότατε, του λέει ο παπάς, μα κι 

εμένα μου αρέσει να τον ακούω να ψέλνει… Και δεν έχω 
κι άλλον!

-Τότε δέξου τον όπως είναι. Αφού δεν το θέλει, ας μην 
το λέει το Πολυχρόνιο.

Κι ο Σαμαράς αργότερα έλεγε:
-Λέτε κι ο Αντώνιος πως τό ’θελε;
Ο Αντώνιος, ως γνωστόν, μετέπειτα πήγε με το αντάρτικο 

και απεκλήθη «Ο Δεσπότης του βουνού».
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Δεν είναι μόνο ο βασικός οριο-
θέτης του ορίζοντά μας -άλλωστε 
η ανατολή και η δύση πάντα είχαν 
προνόμια στον ορίζοντα-, είναι η 
μόνη απάντηση της Γης στην κυκλι-
κή απολυτότητα, στη γεωμετρικότητα 
της ουράνιας σφαίρας, είναι το μόνο 

βουνό του τόπου μας, είναι το σημείο που «σκάει» ο ήλιος, 
που γίνεται η τελετουργία για το ξεκίνημα της ημέρας, είναι 
το σύμβολο του καθημερινού ξημερώματος που διώχνει 
το σκοτάδι και δίνει συνέχεια στη ζωή.

Η δύση, το ηλιοβασίλεμα έχουν υμνηθεί περισσότερο 
από την ανατολή και το 
ηλιοξεκίνημα. Υπάρχουν 
λόγοι συμβολικοί, άρα 
ακαταμάχητοι. Οι παλιό-
τεροι συνέδεαν το ηλιο-
βασίλεμα με το τέλος 
της κούρασης, της «από 
ήλιο σε ήλιο» επίπονης 
εργασίας και παρέπεμπε 
στην τόσο επιθυμητή ξε-
κούραση… Οι νεότεροι 
συνδέουμε το ηλιοξεκί-
νημα -το οποίο ποτέ δεν 
βλέπουμε- με το αγου-
ροξύπνημα (αργοκοιμό-
μαστε γαρ…) και με την 
εργασία (δεν είναι πλέον 
τόσο κουραστική…) που 
δεν την αγαπάμε… Υπάρχει και ο έρωτας. Το ερωτευμένο 
ζευγάρι θα συναντηθεί το βραδάκι και όχι το πρωινό και 
θα αγναντέψει τη δύση του ηλίου και θα υμνηθεί το ηλιο-
βασίλεμα από το βλέμμα και τα όνειρα των ερωτευμένων. 
Τι πιo ιερό από του έρωτα την αφήγηση;

Αλλά… Έχουμε ποτέ ρεμβάσει με τις άπειρες ροδίζουσες 
αποχρώσεις της ανατολής; Έχουμε στοχαστεί στο πώς το 
αντιφέγγισμα της προαναγγελίας της ανατολής ξανα- ανα-
σταίνει όλα τα πράγματα δίνοντας και πάλι τις χαμένες από 
το σκοτάδι μορφές τους; Έχουμε αναλογιστεί τι θα σήμαινε 
να μην ανατείλει ο ήλιoς (ο Θεός όλων των λαών της 
«άγριας σκέψης») ή αν είναι το ίδιο με το να μην «πέσει»;

Ανατολή, λοιπόν, ο θρίαμβος της ζωής. Ερύμανθος: το 
βουνό της ανατολής, το καλύτερο βουνό του κόσμου. 
Τι και αν υπάρχει Όλυμπος και Πήλιο, Άλπεις και Αρα-
ράτ, Κιλιμάντζαρο και Ιμαλάια, για μας ο Ερύμανθος είναι 
«πάνω» απ’ όλα τ’ άλλα βουνά. Δωρικός - βαρύς όγκος, 

αλλά ιωνικό - καλλίγραμμο σχήμα, πολλαπλότητα γήινης 
έξαρσης - πενταπλός με το μεσαίο τμήμα να υπερέχει επί 
των άλλων, επιβλητική Μορφή, δέσποζε στο τέλος των 
λόφων που συνέχιζαν το ίσωμα του ηλειακού κάμπου· 
στα ριζά του και λίγο απόμακρα, το δάσος της Φολόης, το 
πράσινο οροπέδιο της μυστικής συνάντησης του Βουνού 
και της μεγάλης πεδιάδας. Ερύμανθος: Η γεωλογική ιστορία 
της περιοχής: η ακινησία, «η παρηγορητική βεβαιότητα της 
αναλλοίωτης ταυτότητας της μάνας γης», ο θρίαμβος της 
μνήμης. Και αποκάτω μέχρι τη θάλασσα, η μετασχηματι-
σμένη φύση, η ιστορία του ανθρώπου, η ρευστότητα ενός 
κόσμου που επιθυμεί διαρκώς να αλλάζει, ενώ νοσταλ-

γεί διακαώς αυτό που δε 
φθείρεται από τη μηχα-
νή του χρόνου. Γι αυτό 
στρέφει τα μάτια και την 
ψυχή του προς τα εκεί, 
στο σύμβολο της ακινη-
σίας και της αφθαρσίας, 
στον Ερύμανθο.

Η ψηλότερη κορυφή 
του ψάχνει τη θεϊκή κα-
ταγωγή του, προσπα-
θεί να ξεφύγει από το 
«προπατορικό αμάρτη-
μα» του φυσικού γήινου 
κόσμου, τη βαρύτητα· ο 
Ωλενός βλέπει τον ήλιο 
να χάνεται πέρα στο Ιό-
νιο, ξέροντας ότι θα εμ-

φανιστεί από την πλευρά του φίλου του, του Χελμού, 
αγναντεύει τις άλλες κορυφές του, το Kαλλιφώvι, το όρος 
Λάμπειο, τη Μουγγίλα, τον Προφήτη Ηλία, τον Πυργάκο, 
το Nεραϊδoβoύvι, την Ψηλή Τούρλα, τη Λεπίδα, το Μελισ-
σοβούνι, τον Άγιο Αθανάσιο.

Από εδώ ξεκινάνε το υγρό ταξίδι τους ο Πηνειός, ο 
Πείρος και ο Παραπείρος, ο Σελινούντας και το «βαφτι-
στήρι» του βουνού, ο Ερύμανθος. Η μυθολογία είναι 
εδώ, ο Ερυμάνθειος κάπρος, οι αναρίθμητοι κάπροι είχαν 
βρει τη βασιλεία των βελανιδιών αποκάτω στη Φολόη 
και εγκαταστάθηκαν εδώ, μέχρι που ο Ηρακλής έγινε για 
άλλη μια φορά ήρωας. Εδώ είναι ο τόπος διαμονής της 
Αρτέμιδας και του Πάνα. Εδώ, ο βασιλιάς της Αρκαδίας 
Λυκάονας έσπειρε τον απόγονό του, τον Ερύμανθο που 
ονοματοθέτησε το γήινο σύμβολό μας. Εδώ η Αφροδίτη 
«πέτρωσε» τον Ερύμανθο, γιατί την είδε να κάνει μπάνιο 
με τον Άδωνη.

Η µορφή του Ερύµανθου

Του 
Νίκου Τσούλια

(anthologio.wordpress.com)

Η οροσειρά του Ερύμανθου τραβηγμένη από τη "Ράχη".
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Αυτό το «πέτρωμα» έτρεφε χρόνια και χρόνια τα σύνο-
ρα του βλέμματός μας, την εστία της πρώτης ματιάς που 
ρίξαμε στον Κόσμο, την απορία τι «είναι πίσω από εκεί», 
για τα άλλα σημεία του ορίζοντα δεν πολυσκοτιζόμαστε. 
Από εδώ άρχιζε η μέτρηση της ώρας ή, μάλλον, το πόσο 
είχε προχωρήσει η ημέρα - «πόσα καλάμια πάνω είναι ο 
ήλιος;», εδώ ήταν το σχήμα της γλυκιάς νοσταλγίας του 
δικού σου τόπου όταν κάποτε τον εγκατέλειψες. Εδώ το 
βλέμμα μας αγκιστρωνόταν το χειμώνα και φανταζόταν 
τους χιονισμένους τόπους, τόπους παραμυθιού και φαντα-
σίας, βιώναμε του λευκού πέπλου το παιχνίδι που δεν το 
ζούσαμε στο μικρό μας χωριό. Εδώ κοιτούσαμε διαρκώς 
το καλοκαίρι (το χειμώνα η βροχή ερχόταν από τη δύση) 
το κάλεσμα που έκανε το Βουνό μας στα σύwεφα και στη 
βροχή, καιροφυλακτούσαμε τη βαρυσυννεφιά που θα 
απειλούσε την απλωμένη στα αλώνια σταφίδα, προσμέ-
ναμε το ξεκίνημα της δυνατής μπόρας με το ξεθύμωμα 
του ουρανού που τον Αύγουστο είναι πάντα ξεχωριστό 
γεγονός.

Και όταν επέστρεφες 
χρόνια μετά, πήγαινες 
και ξαναπήγαινες στα 
ίδια σημεία του παλιού 
σου σπιτιού -που το 
έχει ρημάξει ο χρόνος-, 
για να ατενίσεις το απα-
ράλλαχτο σχήμα, για να 
πάρει εκδίκηση η μνή-
μη από τον κατά των 
πάντων επιδρομέα, τον 
χρόνο, που δεν μπορεί 
να σπάσει αυτό το «πέ-
τρωμα», την ιερή Μορ-
φή. Και όταν κατέβηκα 
πρώτη φορά στο χωριό 
όχι από τον παραλιακό 
εθνικό δρόμο αλλά από 
τον «απομέσα», τον «111», χειμώνα καιρό· χιονισμένος 
μέχρι κάτω, από τα ξεκινήματά του, ήταν μια μαγεία. Η μα-
γεία του Μύθου και της Πραγματικότητας. Ήμουνα μόνος, 
η σκέψη μου ήταν ολοκληρωτικά στην ολόλευκη Μορφή 
του· οδηγούσα αργά, δεν ένιωθα καθόλου το δρόμο και τις 
στροφές του, θα μπορούσα να έχω βγει έξω από το δρόμο 
με τον πιο φυσιολογικό τρόπο. Σε μια εικόνα βγαλμένη από 
τα παραμύθια, από τη χώρα των φαντασιώσεων, τα πάντα 
διαθλώνται στη μαγεία της Μορφής που μετασχηματίζει 
το Όλον. «Μπορεί η ίδια η πραγματικότητα να σε αφαιρεί 
από την πραγματικότητα»;

Στις προσωπικές ιερότητές σου, οποιαδήποτε αλλοίωση 
συνιστά βεβήλωση, είναι ύβρις. Και είναι πιο βαριά όταν 
είναι στο δικό σου μικρόκοσμο, γιατί νιώθεις ότι είναι μόνο 
προσωπική σου υπόθεση, οι άλλοι τη βλέπουν ως γρα-
φικότητα, δεν τολμάς να την εκφράσεις. Μένει άρρητη, 
θρέφει το παράπονο, αρδεύει τα εδάφη του θυμού και 
της οργής, δεν καταλαγιάζει στη σιωπή.

Και δεν ήταν μόνο μία, που θα μπορούσες να την απομο-
νώσεις με τον παρηγορητικό λόγο και την απεραντοσύνη 
της πάντα πρόσφορης εύκολης δικαιολογίας που η γλώσσα 
τόσο απλόχερα σου δίνει.

Ο δάσκαλος έκανε την πρώτη αποκαθήλωση. Δεν ήταν 
καθόλου προσεκτικός, δεν το είπε με τρόπο… «Το Βουνό 
μας -δεν χρειαζόταν να πει το όνομά του- δεν είναι δικό 
μας, ανήκει και στην Αχαΐα και μάλιστα πιο πολύ σ’ αυτή». 
Αναστατωθήκαμε. Δεν το κουβεντιάζαμε, αλλά με σιγότρω-
γε αυτή η βίαιη εισβολή, μάλλον και τους άλλους… Δεν 
ξέρω τι απέγινε αυτή η ένταση, αλλά σιγά-σιγά φαίνεται να 
ξεχνάγαμε του δασκάλου την αναφορά. Μάθαμε, ευτυχώς, 
ότι δεν υπάρχουν πραγματικά σύνορα μεταξύ των νομών, 
άρα δεν είχε καμιά σημασία τι έλεγαν οι χάρτες.

Γι αυτό και πήραμε τον κόκκινο στυλό του δάσκαλου και 
διορθώσαμε και στον πολιτικό και στον γεωφυσικό χάρτη 
τα σύνορα βάζοντας το καφετί του Ερύμανθου, εκεί που 
ανήκει, στο νομό μας… Δεν καταλάβαμε αν ο δάσκαλος 
το πρόσεξε, πάντως δεν μας είπε τίποτα. Παράξενο, γιατί 

τότε δεν επιτρέπονταν 
πρωτοβουλίες από τους 
μαθητές και πάντα σε πε-
ρίμενε ο ξυλοδαρμός για 
καθετί.

Η δεύτερη βεβήλωση 
ήλθε πολύ αργότερα, 
από το παράθυρο των 
αισθήσεων και ήταν πιο 
οδυνηρή· όταν τον είδα 
από την πίσω πλευρά..., 
από τα Καλάβρυτα. «Δεν 
είναι αυτός ο Ερύμανθος, 
δεν μπορεί να είναι. Eίvαι 
άλλο βουνό!». Δεν ήταν 
άλλο. Δεν ήταν όμως και 
η Μορφή του, δεν ήταν 
ο δικός μας Ερύμανθος. 

«Άλλη η γνώση από την αποδώ μεριά των Πυρηναίων και 
άλλη από την αποκεί», δεν λένε οι φιλόσοφοι; Και έχουν 
δίκιο, για να μπορεί το υποκειμενικό να έχει τη δική του 
αυτονομία, να μη συνθλίβεται από το αντικειμενικό…

Όταν η κυρίαρχη Μορφή του καθημερινού σου κόσμου 
γίνεται αρχέτυπο, όταν κάτι παίρνει τη μορφή Συμβόλου 
στη γραμμή του ορίζοντα, τη γραμμή που την κουβαλάς 
συνέχεια μέσα στη σκέψη σου, τίποτα δεν μπορεί να το 
σχετικοποιήσει. Ο χρόνος συμμάχησε μαζί μου. Έδιωξε το 
πρόσκαιρο σχήμα, την άλλη πλευρά. Έτσι κι αλλιώς ποτέ 
δεν απαγκιστρώθηκε οριστικά από τον αμφιβληστροειδή 
μου, ποτέ δεν κατασκήνωσε στη σκέψη μου· την ψυχή μου 
ούτε που την άγγιξε. Όταν κάτι γίνεται σύμβολο προσωπι-
κό, τότε είναι στοιχείο της ταυτότητάς σου. Δεν μπορείς να 
το αρνηθείς ούτε να το αμφισβητήσεις. Γιατί, μπορείς να 
αναστοχαστείς πάνω στον εαυτό σου, αλλά δεν μπορείς 
να τον αρνηθείς, μπορείς να παίξεις με την ύπαρξή σου, 
αλλά δεν μπορείς να την ακυρώσεις!

Ο Ερύμανθος με τον Ωλονό χιονισμένο.
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Τον άρτον ημών τον επιούσιον.
Με το αίτημα αυτό στην Κυριακή 

προσευχή, ζητάμε από τον Δωροδό-
τη Θεό, να μάς δώσει τον επιούσιον 
άρτον. «Τον άρτον ημών τον επιούσι-
ον». Τον άρτον μας, τον καθημερινό 

και αναγκαίο για τη συντήρηση της ουσίας και υπάρξεώς 
μας, «δος ημίν σήμερον».

Η ανάπτυξη της γεωργίας αποτέλεσε ένα αποφασιστικό 
βήμα στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Στην αρχή 
της Νεολιθικής εποχής που διήρκεσε τέσσερις χιλιετίες, οι 
άνθρωποι οργανώνονται σε κοινότητες. Εγκαταλείπεται πλέ-
ον ο θηρευτικός τρόπος, δηλαδή το κυνήγι, ως εξασφάλιση 
της κύριας διατροφής του αν-
θρώπου, και σηματοδοτείται η 
απαρχή της μόνιμης εγκατάστα-
σης των πληθυσμών. Η τροφή 
συνήθως προέρχεται από την 
καλλιέργεια της γης, όπου ζώα 
εξημερώνονται και γίνονται βο-
ηθοί των ανθρώπων. 

Ως κύριο προϊόν καλλιέργει-
ας μετά από αυτή την εποχή, 
σηματοδοτείται ο σίτος. Η προ-
έλευση του σιταριού, σύμφωνα 
με τους επιστήμονες, προήλθε 
από την περιοχή της Μέσης 
Ανατολής και ειδικότερα από 
την κοιλάδα της Μεσοποταμί-
ας, που αποτελεί σήμερα τμήμα του Ιράκ. 

Στην Ελλάδα η καλλιέργεια γης και των σιτηρών εμφανί-
ζεται την έβδομη χιλιετία π.Χ. Το σκάψιμο, η σπορά και οι 
άλλες γεωργικές εργασίες γίνονται με αυτοσχέδια ξύλινα 
εργαλεία.

Σήμερα οι καλλιέργειες σιταριού καλύπτουν μεγαλύτερη 
επιφάνεια γης από οποιοδήποτε άλλο δημητριακό, καθώς 
το σιτάρι, αποτελεί για μια μεγάλη μερίδα του παγκόσμιου 
πληθυσμού, βασικό παράγοντα διατροφής. 

Ας κάνουμε μια εκτενή αναφορά πώς ο σίτος, αρχίζοντας 
από την σπορά του, μετατρέπεται σε ψωμί και φθάνει στο 
καθημερινό μας τραπέζι.

Στις 14 Σεπτεμβρίου, εορτή του Τιμίου Σταυρού, οι γυ-
ναίκες έβαζαν λίγο σπόρο σ’ ένα πήλινο πιάτο, το πήγαιναν 
στην εκκλησία και το άφηναν δεξιά από την Ωραία Πύλη για 
να το ευλογήσει ο παπάς. Ο ευλογημένος σπόρος, ανακα-
τωνόταν με εκείνον που επρόκειτο να σπείρουν, κατά την 
πρώτη ημέρα της επόμενης σποράς.

Μέσα στο σακί με το σπόρο, έβαζαν τρεις σκελίδες σκόρ-
δο για να μην ματιάζεται, ένα καρφί, για να στέκεται όρθια 
η σταροκαλαμιά και σπυριά από ρόδι, για να γίνονται οι 

σπόροι του σταριού χοντροί σαν τους καρπούς του. 
Μετά τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές, ο γεωργός έμπαινε 

στα χωράφια του για να τ’ ανοίξει, δηλαδή να πραγμα-
τοποιήσει το πρώτο όργωμα, προκειμένου να σπάσει η 
κρούστα του χώματος που είχε δημιουργηθεί από τον ήλιο 
του καλοκαιριού. 

Το χώμα αναποδογυριζόταν, αεριζόταν και ήταν έτοιμο 
για την επόμενη βροχή. Ακολουθούσε το δεύτερο όργωμα 
ή διβόλισμα όπου η γη μπορούσε να δεχτεί το σπόρο. Η 
σπορά άρχιζε κατά τα μέσα του Οκτωβρίου και τελείωνε 
στις αρχές Δεκεμβρίου. 

Την πρώτη ημέρα που πήγαινε ο γεωργός για σπορά, 
φυλάγονταν από το «κακό συναπάντηµα». Έφευγε πρωί 
αχάραγο για το χωράφι του, άναβε φωτιά για να βλέπει 

και χαράξει τις σποριές. Όταν 
ξημέρωνε γονάτιζε κοιτώντας 
πάντοτε προς την Ανατολή, και 
έκανε το σταυρό του λέγοντας 
«ένα στα πενήντα» δηλαδή 
κάθε σπόρος να αποδώσει το 
πεντηκονταπλάσιο.

Ο σπόρος έπεφτε στα ανοιγ-
μένα αυλάκια και στη συνέχεια 
ο γεωργός σβάρνιζε το χωράφι 
του, δηλαδή σκέπαζε το σπό-
ρο με το χώμα. Η απαιτούμενη 
υγρασία εξασφαλιζόταν με τις 
βροχές και το αβαθές των αυ-
λακιών βοηθούσε στη διατή-
ρησή της την άνοιξη.

Μόλις φύτρωναν τα σπαρτά και ρίζωναν για τα καλά και 
για να μην φουντώσει το φύλλωμα, που θα εμπόδιζε την 
ανάπτυξη των σταχυών, και για να κοτσιάσει το φυτό, ο 
γεωργός συνήθως άφηνε να βοσκήσουν γιδοπρόβατα στο 
χωράφι του. Ήταν μια τακτική που εφαρμοζόταν για αιώνες 
από την αρχαιότητα, όπως αναφέρει ο Θεόφραστος, μέχρι 
και την δεκαετία του 1970. Το κόπρισμα των ζώων, στη 
διάρκεια της βοσκής, ήταν ωφέλιμο για την ανάπτυξη και 
καρποφορία των σιτηρών.

Στις 21 Νοεμβρίου, γιορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, 
η σπορά βρισκόταν περίπου στη μέση και γι’ αυτό η Πανα-
γία λέγεται «Μεσοσπορίτισσα». Την ημέρα αυτή έβραζαν 
διάφορα δημητριακά και όσπρια, και τα πήγαιναν στην 
εκκλησία να ευλογηθούν. Έπειτα όλη η οικογένεια έτρωγε 
από αυτά και εύχονταν καλή καρποφορία. Λένε πως τα 
σπαρτά που σπέρνονταν μέχρι τις 21 Νοεμβρίου φυτρώ-
νουν γρηγορότερα.

Την άνοιξη τα σπαρτά μεγάλωναν κατά έναν κόμπο επί 
τέσσερις μήνες και τον τελευταίο μήνα, το Μάιο αποκτούσαν 
πέντε ακόμη κόμπους και το στάχυ.

Οι ποικιλίες του σταριού που κατά καιρούς καλλιεργή-

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΨΩΜΙΟΥ

Του 
Ηλία Τουτούνη

Άνοιγμα χωραφιού με τα βόδια.
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θηκαν, μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα ήταν οι εξής: ραψάνι, 
κουτρουλιάς, μεντάνα, γκρίνιας τσουγκριά, καπλουτζάς, 
ντεβέτα, μαυραγάνι, λήμνος, κοντούζι, τριμηνίτικο, κου-
ρεμένο, ασπροσίταρο, ψαθί, αρναούτ, ερέτρεια, νούμερο, 
κουαντέρνα, κ.α.

Ο θερισμός ήταν σωστό πανηγύρι. Άρχιζε στις αρχές 
του Θεριστή δηλαδή Ιούνη και τελείωνε μέσα Αλωνάρη 
δηλαδή Ιούλη. Οι κάτοικοι των χωριών μετακόμιζαν οικο-
γενειακώς στα χωράφια και έμεναν στις καλύβες σχεδόν 
όλο το καλοκαίρι. Φόρτωναν στα υποζύγια τα πράγματά 
τους και ξεκινούσαν οικογενειακώς για τα χωράφια. Μαζί 
τους έπαιρναν ρούχα, οικιακά σκεύη, κλινοσκεπάσματα, τις 
κότες, τις κατσίκες και ό,τι άλλο νόμιζαν απαραίτητο. Έτσι 
τα χωριά ερήμωναν. 

Μια λαϊκή ρήση λέγει: Θέρος- τρύγος- πόλεµος. Εδώ 
βλέπουμε ότι η λαϊκή θυμοσοφία να τοποθετεί τον θέρο, 
πρώτο στην λίστα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην διε-
ξαγωγή του θερίσματος. Στο θέρο συμμετείχαν όλα τα μέλη 
της οικογένειας. Ακόμα και τα μικρά παιδιά, τα οποία κουβα-
λούσαν νερό, εργαλεία κ.α. Μάλιστα οι γυναίκες που είχαν 
μωρά, τα φορτώνονταν στην πλάτη τους ή κρέμαγαν τις 
νάκες, κάτω από κάποιον ίσκιο, 
κοντά στον τόπο εργασίας και 
θέριζαν.

Για να προετοιμαστούν οι 
αγρότες για τον θέρο, ετοίμα-
ζαν τα εργαλεία τους τα οποία 
ήσαν κυριότερο το δρεπάνι, η 
παλαμαριά και το λελέκι. Γενικά 
ο θερισμός ήταν καθαρά γυναι-
κεία εργασία. Όσοι είχαν λίγα 
σπαρτά, τα θέριζαν μόνοι τους, 
ενώ όσοι είχαν πολλά έπαιρναν 
εργάτες θεριστές, με πληρωμή 
ή δανεικαριά, ή και με ξέλαση.

Ο θερισμός άρχιζε πρωί- 
πρωί με την δροσιά. Όταν ο 
ήλιος ανέβαινε ψηλά, για να προστατευτούν, οι γυναίκες 
φορούσαν μια άσπρη μαντίλα, το τουλουπάνι, ή ένα πανί 
και οι άντρες καπέλα, σκούφιες και τις ντρίτσες που έφτια-
χναν πρόχειρα από στάχυα ή τις αγόραζαν. 

Όταν πρωτοπιάνανε στην άκρη του χωραφιού, και με την 
πρώτη δραπανιά έλεγαν «καλό θέρο», ενώ όταν τέλειωναν 
εύχονταν «και του χρόνου», στο κάτω μέρος συνήθως, 
θέριζαν τρεις καλές χεριές, όσο δηλαδή χωρούσε ή μια 
χούφτα, τις ένωναν, ξεχώριζαν τις μακρύτερες καλαμιές και 
τις έδεναν σε χεριά. Εκεί που θα πέταγαν την πρώτη χεριά, 
πετούσανε κι τις άλλες δέκα ως δεκαπέντε και σχηματίζονταν 
μικροί σωροί εδώ κι εκεί μέσα στο χωράφι. 

Ο θερισμός κρατούσε όλο τον Ιούλιο και μερικές φορές 
και πέραν αυτού, προκειμένου να γίνουν για θέρισμα και τα 
σπαρτά στα βουνά, τα οποία αργούν λίγο να γίνουν λόγω 
του κρύου. Οι χεριές έμεναν στο χωράφι λίγες μέρες για 
να ξεραθεί καλά η καλαμιά τους. 

Το θέρισμα του σιταριού ήταν κουραστικό, γιατί μαζεύο-
νταν οι καλαμιές χεριές - χεριές, και ξεχώριζαν τα παράσιτα 
όπως ήρα, αγκάθια, παλιόχαρτα κ.λπ. Αφού θερίζονταν και 
λιάζονταν, δένονταν σε δεμάτια ή λιμάρια όπου το καθένα 
είχε από είκοσι τέσσερα μέχρι και τριάντα χεριές, σταυρωτά 

η μία με την άλλη, ώστε ο καρπός να πηγαίνει προς τα μέσα. 
Κάποιος είχε τη φροντίδα να τα δένει. Έκανε δεματικά 

από τα ίδια τα στάχυα, τα οποία προηγουμένως τα είχε 
μουσκέψει να μαλακώσουν για να μη σπάζουν. 

Το μεσημέρι σταματούσαν για φαγητό στη σκιά κάποιου 
δέντρου. Αν δεν υπήρχε δέντρο, τότε φρόντιζαν και έφτια-
χναν ένα πρόχειρο κιόσκι με ξύλα και κλαδιά. Το φαγητό 
τους ήταν πρόχειρο. Ψωμί, όσπρια, ελιές, παστό, τυρί, ντο-
μάτες, ξύδι, αλάτι και ψωμί. 

Μερικοί στη μέση κάθε χωραφιού άφηναν μερικά στάχυα 
άκοπα, όρθια, για μαγιά για την επόμενη σπορά, αλλά και 
να είναι γεροί για την άλλη χρονιά. Καθώς θέριζαν, για να 
περνάει ευχάριστα η ώρα, έλεγαν διάφορα χωρατά, μύθους, 
περιστατικά και τραγούδια.

Όταν τέλειωνε ο θέρος άρχιζε η μεταφορά των σιτηρών 
από το χωράφι στο αλώνι λεγότανε κούβαλος ή κουβάλημα 
και γίνονταν με τα ζώα. Κάθε οικογένεια είχε το δικό της αλώ-
νι κοντά στην καλύβα της. Κάθε ζώο φορτώνονταν τέσσερα 
δεμάτια. Στα αλώνια σχηματίζονταν οι θημωνιές ή οι σωροί. 

Οι θημωνιές τακτοποιούτανε με τάξη, ώστε να μην κα-
ταλαμβάνουν μεγάλο χώρο και να μην είναι σκόρπιες. Η 
καλοκτισμένη θημωνιά προφυλάσσονταν και από τους 

επίδοξους κλέφτες. Αν ήταν σε 
άτακτο σωρό έκλεβαν δεμάτια 
χωρίς να το αντιλαμβάνεται ο 
ιδιοκτήτης της ενώ από την 
καλοκτισμένη ήταν αδύνατον 
ν’ αφαιρεθεί έστω και ένα δε-
μάτι. Όσο πιο πολλά ήσαν τα 
δεμάτια, τόσο πιο μεγάλες και 
επιβλητικές γίνονταν και παρέ-
μεναν κοντά στ’ αλώνια μέχρι 
την ώρα που θα αλωνιστούν. 
Στα καλά αλώνια συγκεντρώ-
νονταν δέκα μέχρι και είκοσι 
θημωνιές. 

Αλώνια υπήρχαν τριών ει-
δών: Τα πετράλωνα, τα χωμα-

τάλωνα και τα ψευτάλωνα. Όλα ήσαν σε σχήμα κυκλικό 
και στο κέντρο του κύκλου είχαν ένα στρογγυλό δοκάρι 
στερεωμένο καλά μέσα στη γη και λεγότανε στυγερό ή στι-
βαρό. Τα αλώνια φτιάχνονταν συνήθως έξω από τα χωριά 
και σε μέρη κοντά στις καλλιέργειες και σε τοποθεσία που 
τα πιάνει ο αέρας.

Τα πετράλωνα είναι φτιαγμένα με πλάκες, από ειδικούς 
τεχνίτες, τους αλωνάδες, και κόστιζαν ακριβά.

Τα χωµατάλωνα ήσαν μόνιμα αλώνια αλλά χωμάτινα.
Τα ψευτάλωνα ή ψευδάλωνα, ήσαν χώροι που φτιά-

χνονταν προσωρινά, μόνο για το αλώνισμα της χρονιάς. 
Τα αλωνίσματα γίνονταν το ένα μετά το άλλο και η δι-

άρκειά τους, ήταν τρεις με πέντε ημέρες ή και περισσότε-
ρες, αν το αλώνι δεν το έπιανε ο αέρας. Πρώτος αλώνιζε 
ο ιδιοκτήτης του αλωνιού. Σειρά έπαιρνε εκείνος που είχε 
τοποθετήσει πρώτος δεμάτι στην άκρη του αλωνιού μετά το 
αλώνισμα του προηγουμένου. Το δεμάτι ήταν σημάδι ότι 
το αλώνι ήταν πιασμένο. Η ίδια διαδικασία ακολουθούταν 
για όλους όσους είχαν τις θημωνιές τους κοντά στο αλώνι. 

Πολλές φορές τα συμφωνούσαν μεταξύ τους και έδι-
ναν προτεραιότητα στους βιαστικούς και αυτούς που είχαν 
μεγαλύτερη ανάγκη. Σπάνια δημιουργούνταν φιλονικίες, 

Σπορά χωραφιού
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αντεγκλήσεις και παρεξηγήσεις. Πάντοτε σε τέτοιες περι-
πτώσεις τον πρώτο λόγο τον είχε ο ιδιοκτήτης του αλωνιού.

Πριν αρχίσουν ν’ αλωνίσουν, σκούπιζαν καθαρά το αλώ-
νι. Το αλώνι για να χρησιμοποιηθεί έπρεπε προηγουμένως 
να χειλισθεί, δηλαδή να επιχρισθεί με νωπή κοπριά βοδιού 
ανακατεμένη με άχυρα και αραιωμένη με νερό προκειμένου 
να τσιμεντωθεί και να μην ανακατεύεται ο καρπός και τα 
άχυρα με το χώμα. 

Μετά με σειρά και όμορφο τρόπο τοποθετούν τα δεμάτια 
κυκλικά. Έμενε ακάλυπτος μονάχα λίγος χώρος στο κέντρο 
του αλωνιού και γύρω - γύρω από το στυγερό. Σε κάθε 
αλώνισμα έβαζαν ανάλογα με την έκταση του αλωνιού από 
εξήντα, μέχρι εκατόν είκοσι δεμάτια. Σε κάθε τριάντα δεμάτια, 
αντιστοιχούσε και από ένα άλογο. Επίσης ο κάθε ιδιοκτήτης 
έκλεινε με τους βαλμάδες την ημέρα που θ’ αλώνιζαν. 

Όλοι σχεδόν όσοι είχαν άλογα ή μουλάρια, έκαναν και 
τον βαλμά. Κατά τις δέκα το πρωί, μόλις είχε πάρει για τα 
καλά η δροσιά, πήγαιναν οι βαλμάδες με τ’ άλογα. Το αλώ-
νισμα γινόταν μονάχα με αυτά. Έφτιαχναν τις λαιμαριές και 
τα σκοινιά που συνταίριαζαν μεταξύ τους τ’ άλογα. 

Ένας βαλμάς βαρούσε τ’ άλογα με το καμουτσίκι φωνάζο-
ντας όση ώρα οδηγούσε τα ζώα του γύρω από το στυγερό. 
Στην αρχή τα ζώα προχωρού-
σαν αργά, γιατί τα δεμάτια ήσαν 
όρθια ακόμα. Όταν έπεφταν τα 
δεμάτια και άρχιζε να κόβει η 
καλαμιά, τα άλογα ανέπτυσσαν 
μεγαλύτερη ταχύτητα. 

Σε άλλες περιοχές μετά το 
πρώτο γύρισμα, ζεύανε στα 
μουλάρια ή στα βόδια τη δο-
κάνη ή την αλωνόσβαρνα. Η 
δοκάνη ήταν ένα πλατύ ξύλο, 
που στο κάτω μέρος είχε κο-
φτερές πέτρες. Πάνω στην δο-
κάνη καθόταν ένας άνθρωπος 
για να δίνει βάρος. Καθώς γύ-
ριζαν τα ζώα, η δοκάνη έκοβε 
τα στάχυα και έβγαινε το σιτάρι.

Το θέαμα του αλωνιού ήταν πράγματι πολύ γραφικό, 
ιδίως όταν τ’ άλογα ήσαν πολλά. Σε κάθε αλώνι μπορεί 
να δούλευαν από ένα έως οχτώ άλογα. Σε μια ώρα, από 
την ώρα την έναρξης του αλωνίσματος, σταματούσαν για 
λίγο και οι βαλμάδες έκαναν το πρώτο γύρισμα, δηλαδή 
το πρώτο ανακάτωμα. 

Τα απάτητα και άλιωτα χερόβολα από κάτω, τα έβγαζαν 
στην επιφάνεια. Καθόσον τ’ άλογα γύριζαν ο ιδιοκτήτης με 
το δικράνι γύριζε τα μισοπατημένα χερόβολα βοηθώντας 
τον βαλμά να τελειώσει πιο γρήγορα, αλλά και για να επι-
τευχθεί το τέλειο ξεσπόριασμα.

Στις δώδεκα το μεσημέρι η νοικοκυρά έφερνε το φαγη-
τό, συνήθως κοτόπουλο με σάλτσα ή κρέας με χυλοπίτες. 
Εκείνη την ημέρα καταναλώνονταν αρκετά φαγητά, τυριά, 
γάλατα, σαλάτες, τσίπουρο και κρασί. Το κρασί καταναλώ-
νονταν στην ώρα του φαγητού, ενώ λίγο τσιπουράκι κατά 
την ώρα της εργασίας. Στις δύο το μεσημέρι έβγαζαν τ’ 
άλογα, για να τα ποτίσουν και εν τω μεταξύ από τις γυναίκες 
γινόταν το μεγάλο γύρισμα. 

Συνήθως το απόγευμα το αλώνι ήταν έτοιμο. Έβγαζαν τ’ 
άλογα από τ’ αλώνι και οι βαλμάδες τους έκαναν διάφορες 

εντριβές με καλαμιές σ’ όλο τους το σώμα για να ξεντώ-
σουν, τους έβγαζαν τ’ άγανα από το στόμα και τα πότιζαν με 
χλιαρό νερό. Οι νοικοκυρές έδεναν στις καπιστράνες κάθε 
αλόγου κι από ένα μαντήλι Καλαματιανό. Για τον κόπο 
τους οι βαλμάδες έπαιρναν ένα κοιλό σιτάρι δηλαδή δύο 
ντενεκέδες αντιστοιχία για κάθε άλογο. 

Ταυτόχρονα ο νοικοκύρης έφτιαχνε ένα στεφάνι από σταυ-
ρόχορτο και το τοποθετούσε στην κορφή του στυγερού. 
Αμέσως άρχιζε και η σώρωση του αλωνίσματος γύρω από 
το στιβαρό. Οι βαλμάδες καθώς αποχωρούσαν εύχονταν 
«καλά μπερκέτια», «και του χρόνου», «καλοφάγωτο», και 
«καλά πέζα». 

Μετά το μεσημέρι ακολουθούσε το λίγνισμα. Αυτό γι-
νόταν κυρίως από γυναίκες των νοικοκυραίων ή και από 
άλλες συγγενείς γνωστές και φίλες.

Ο αέρας που φυσούσε βοηθούσε σ’ αυτή τη δουλειά. Με 
τα δικράνια πετάγανε ψηλά το άχυρο για να διαχωριστεί από 
τον καρπό. Το λίχνισμα, καθώς και τα γυρίσματα, γίνονταν 
με εγχώρια ξύλινα ή σιδερένια δικράνια. Τα άχυρα κατά το 
λίχνισμα μαζεύονταν σε δύο μόνο πλευρές ή προς ανατολάς 
ή προς δυσμάς ανάλογα με το φύσημα του ανέμου. 

Ο αέρας το μετέφερε στην άκρη του αλωνιού. Χρησιμοποι-
ούσαν ακόμη τα ξύλινα φτυάρια 
και φυσικά το δριμώνι, για το 
κοσκίνισμα του καρπού. Προ-
σέχοντας την κατεύθυνση του 
αέρα, έστρωναν κάτω ρούχα για 
να πέφτει σε αυτά το σιτάρι, μετά 
το έριχναν με τον τενεκέ μέσα και 
ένας δρυμώνιζε, δηλαδή κου-
νούσε πέρα- δώθε το δρυμόνι 
και το στάρι έπεφτε κάτω. Στο τέ-
λος έμεναν μόνο τα χοντράδια, 
τα οποία λέγονταν σκύβαλα. 
Αυτά τα αποθήκευαν διότι ήσαν 
πολύτιμη τροφή για τα πουλερι-
κά κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Το καθαρό σιτάρι το μετρούσανε με το κάρτο ή με κοιλό1. 
Δύο ντενεκέδες αντιστοιχούσαν μ’ ένα κοιλό και το έριχναν 
στα σακιά, το φόρτωναν στα ζώα και το μετέφεραν στο σπίτι, 
όπου ο καρπός λιάζοταν και αποθηκεύονταν στα κασόνια ή 
στα ματαράτσια (μεγάλα υφαντά σακιά). Το άχυρο μεταφερό-
ταν στα καλύβια με τα ζεμπίλια, τις λιοπάνες ή τα χαράρια και 
προσφερόταν σαν τροφή στα ζώα κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Ο θερισμός και το αλώνισμα κρατούσαν ως το τέλος του 
καλοκαιριού και το Σεπτέμβριο μετακόμιζαν πάλι στο χωριό. 
Έτσι ολοκληρώνονταν η επίπονη εργασία του αλωνισμού. 
Οι νοικοκυρές έπαιρναν από το σιτάμπαρο, μία κασέλα με 
χωρίσματα, που αποθήκευαν τον καρπό τους, αλλού το 
στάρι, αλλού το κριθάρι, το καλαμπόκι, και την βρώμη. 

Όση ποσότητα σιταριού χρειαζόταν για να την αλέσουν, την 
καθάριζαν με το αργιόλογο δηλαδή μια κρισάρα με μεγάλα 
ανοίγματα, μετά το έπλεναν και το άφηναν όλη την ημέρα 
κάτω από τον ήλιο για να στεγνώσει. Στην συνέχεια το τσου-
βάλιαζαν το φόρτωναν στα υποζύγια και δρόμο για τον μύλο.

(Συνέχεια στο επόμενο τεύχος)

1 Κοιλό: Μέτρο χωρητικότητας που ισοδυναμεί με 24 οκάδες ή 

με 32,768 κιλά.

Αλώνι Αρχαίο 
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IV. ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΔΗΜΟΤ. ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

(Συνέχεια από τεύχος 59)
Οι πρώτοι αυτοσχέδιοι τεχνίτες του 

έμμετρου προφορικού λόγου παρου-
σίαζαν τα δημιουργήματά τους στο 
στενό κοινωνικό τους περιβάλλον 

με τον ίδιο ζωντανό τρόπο, με τον προφορικό λόγο. Και 
για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα τα αρχικά αυτοτελή 
πνευματικά προϊόντα, μαζί με τις νέες προσφορές που πρό-
σθεταν οι επόμενες γενεές, έμεναν ζωντανά στις ατομικές 
και ομαδικές μνήμες.

Οι  σπάνιες εξαιρέσεις της καταγραφής τους σε κάποιες 
επιφάνειες (με τα πρωτόγονα αλλά και δυσεύρετα μέσα 
γραφής του παρελθόντος) δεν έδιναν πολλές ευκαιρίες 
για συνολική αποτύπωση και κυκλοφορία. Άλλωστε οι 
συνθήκες της οθωμανικής δουλειάς έκαναν ακόμη δυ-

σκολότερη τη διαδικασία αυτή. Και όχι μόνο από τεχνικής  
πλευράς αλλά κυρίως από την άποψη της πολιτικής και 
κοινωνικής καταπίεσης.

Στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα το προϋπάρχον 
φιλελληνικό πνεύμα στην Ευρώπη ενισχύθηκε με τα επανα-
στατικά μηνύματα του ’21. Προκλήθηκε έτσι το ενδιαφέρον 
πολλών πνευματικών προσωπικοτήτων ν’ ασχοληθούν 
από κοντά με τις πνευματικές και πολιτιστικές δραστηριό-
τητες ενός λαού που για πολλούς αιώνες ασφυκτιούσε στο 
σκοταδισμό της ανατολής.

Έτσι λοιπόν το 1824 ο Γάλλος φιλόλογος Κλοντ Φοριέλ 
παρουσίασε στο Παρίσι μια πρώτη συλλογή με τον τίτλο 
«Ελληνικά δημοτικά τραγούδια». Για κάθε τραγούδι δια-
τυπώνονταν σύντομα σχόλια που απηχούσαν περισσότερο 
τα φιλελληνικά αισθήματα του συγγραφέα.

Στην διάρκεια του ίδιου αιώνα( 19ου) γίνονται και άλλες 
ακόμη παρουσιάσεις συλλόγων με δημοτικά τραγούδια 
από ξένους συγγραφείς, όπως του Πάσοβ, του Λαγκάρντ, 
του Τομαζέο, του Χαξτχάουζεν κ.ά.

Του 
Θεόδωρου 

Κανελλόπουλου, 
Εκπ/κού

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από το Λαογραφικό Σύλλογο Αμαλιάδας "ΟΙ ΡΙΖΕΣ".
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Έχουμε βέβαια κατά την ίδια χρονική περίοδο και συλ-
λογές με παράλληλες εκδόσεις δημοτικών τραγουδιών από 
Έλληνες συγγραφείς και συλλογικούς φορείς. Οι εκδόσεις 
αυτές περιέχουν συνήθως τραγούδια συγκεκριμένων γεω-
γραφικών περιοχών του ελληνικού χώρου με σημαντικότε-
ρες του Σπ. Ζαμπέλι-
ου, Αθαν. Ιατρίδου, 
του “φιλολογικού 
συλλόγου Παρνασ-
σού”κλπ.

Σε όλη τη διάρ-
κεια του 20ού αιώνα 
(και μέχρι σήμερα) 
έχουμε, κυριολε-
κτικά, αφθονία, εκ-
δόσεων βιβλίων, 
περιοδικών, αυτο-
τελών άρθρων και 
μελετών από ειδι-
κούς και μη, ειδικά 
εγχειρίδια με επιλο-
γές παλιότερων, νε-
ότερων, ακόμη και 
«σύγχρονων» δημο-
τικών τραγουδιών.

Αυτός ο πνευματικός μόχθος αποτελεί σίγουρα μια σπου-
δαία προσφορά στη μεγάλη πολιτιστική παράδοση του 
τόπου. Εμπνέει, ωστόσο, και επιφυλάξεις (στις μεμονω-
μένες περιπτώσεις που διαφαίνεται αυθόρμητη διάθεση ή 
εσκεμμένη σκοπιμότητα) για αδικαιολόγητη εκμετάλλευση 
των παραδοσιακών 
προτύπων.

Από τις πρώτες 
δεκαετίες του 20ού 
αιώνα είχαν επιση-
μανθεί και άλλου 
είδους παρεμβάσεις 
στη μορφή και στο 
περιεχόμενο των 
δημοτικών τραγου-
διών. Ήταν μικρές 
αλλά χαρακτηρι-
στικές νοηματικές 
συμπληρώσεις με 
προσθήκες νέων 
στίχων, ώστε ν’ απο-
δίδεται πληρέστερα 
το περιεχόμενο και 
ν’ αποκαλύπτεται 
ένα είδος ελληνικής 
ταυτότητας. Με τον τρόπο αυτό υποστηριζόταν έμμεσα η 
αντίληψη ότι τα δημοτικά τραγούδια είχαν τις ρίζες τους 
σε ποιητικά κείμενα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας 
και αποτελούσαν ιστορική της συνέχεια. Ακόμη και στο 
κλασικό έργο- συλλογή («Εκλογαί από τα τραγούδια του 
ελληνικού λαού»- Αθήναι 1914, - ακολούθησαν πολλές 

επανεκδόσεις)του καθηγητή της Λαογραφίας Ν.Γ. Πολίτη 
υπάρχουν παρόμοιες παρεμβάσεις.

Στην προσπάθεια αυτή οδήγησε κυρίως ο θόρυβος και η 
ανησυχία από τη θεωρία του Γερμανού ιστορικού Φαλλμε-
ράιερ, ο οποίος από τα μέσα του 19ου αι. είχε υποστηρί-

ξει ότι οι νεοέλληνες 
είναι απόγονοι Σλά-
βων κατακτητών και 
όχι των αρχαίων Ελ-
λήνων. Με το θέμα 
είχε ασχοληθεί και ο 
ιστορικός Κων. Πα-
παρρηγόπουλος και 
είχε ανασκευάσει τις 
απόψεις αυτές με 
ιστορικά επιχειρή-
ματα.

Γενικότερα το 
θέμα των δημοτι-
κών τραγουδιών, 
πέρα από την αντο-
χή τους στο χρόνο 
και την όποια αξία 
των στίχων τους, 
στα πλαίσια μια αυ-

θόρμητης προφορικής λογοτεχνίας, ταυτίστηκε από τα μέσα 
του 19ου αιώνα με τα εθνικά και ιδεολογικά προβλήματα 
του νέου ελληνισμού.

Είναι χαρακτηριστικές οι απόψεις του σύγχρονου κα-
θηγητή νεοελληνικής φιλολογίας Αλέξη Πολίτη (πρόκει-

ται για συνωνυμία) 
στην πολύπλευρη 
και συγκροτημέ-
νη μελέτη του με 
τίτλο «ΤΟ ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» 
(Πανεπιστημιακές 
εκδόσεις Κρήτης, 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010). 
Γράφει λοιπόν: «...
Από την εποχή που 
το θέμα της εθνικής 
συνείδησης τέθηκε 
και για τους Έλλη-
νες τα δημοτικά 
τραγούδια εκτιμή-
θηκαν ως προς τη 
λογοτεχνική τους 
αξία… Κανείς δεν 
μας εξήγησε γιατί 

πρέπει να μας αρέσουν τα δημοτικά τραγούδια· το πράγμα 
θεωρήθηκε αυτονόητο – και στην ουσία το αφήσαμε στα 
χέρια των ρητόρων της δεκάρας... Έτσι τελικά η αισθητική 
πρόσληψη του δημοτικού τραγουδιού στηρίχτηκε, και 
παλαιότερα και στις μέρες μας, σε ιδεολογικούς, καθώς 
είπαμε, λόγους». 

Παρουσίαση χορών από το χορευτικό συγκρότημα Κουμανίου.

Λαογραφικός Σύλλογος Αμαλιάδας "ΟΙ ΡΙΖΕΣ".
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V. ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Τελειώνοντας ας ρίξουμε μια ματιά σ’ ένα περίεργο, ανε-

ξήγητο θέμα. Οι κυριότερες δραστηριότητες σχεδόν όλων 
των αρμόδιων πνευματικών παραγόντων γύρω από την 
υπόθεση του δημοτικού τραγουδιού(συλλογές, εκδόσεις, 
σχόλια, μελέτες κ.ο.κ.) και για μεγάλη ιστορική περίοδο 
έμεναν περιορισμένες, στεγανοποιημένες σε έναν τεχνητό 
κύκλο. Αυτός ο κύκλος δεν «χωρούσε» τίποτε άλλο εκτός 
από αυτά τα τραγούδια.

Στο ίδιο αυτό χρονικό διάστημα, όπως είναι γνωστό «τοις 
πάσι» είχε ανακύψει, με δραστηριότητες άλλης μερίδας 
πνευματικών παραγόντων, και ένα άλλο σοβαρό ζήτημα 
με διαστάσεις κοινωνικές, πολιτικές, εκπαιδευτικές και ό, 
τι άλλο σχετικό. Ήταν το περιλάλητο γλωσσικό ζήτημα 
που έμεινε στην επικαιρότητα για διάστημα μεγαλύτερο 
από έναν αιώνα. Και που έμελε να δημιουργεί άσκοπες 
αντιδικίες, οξύτητες, οχλοκρατικές εκδηλώσεις , νοοτροπίες 
δογματικές, οπισθοδρομικές.

Ποιο είναι το παράδοξο, το υποκριτικό;
Αυτοί  που μελετούσαν, υποστήριζαν και υμνούσαν τα 

δημοτικά τραγούδια, ήξεραν καλύτερα από κάθε άλλον, 
πως ήταν πλασμένα στη γλώσσα τη νεοελληνική, αυτήν 
που ονομάζουμε και δημοτική. Από την άλλη μεριά μια 
«πεφωτισμένη» μερίδα λογίων κραύγαζε, πως ήταν ανάγκη 
η νεοελληνική κοινωνία, η οργανωμένη πλέον σε κράτος, 
να επιστρέψει στη γλώσσα των αρχαίων.. θεωρούσαν ότι 

έτσι θα στερεωνόταν ακλόνητα η φυλετική καθαρότητα 
των νεοελλήνων.

 Κι ενώ η πρώτη κατηγορία δεν σταμάτησε ποτέ τις υπηρε-
σίες της και τις υμνολογίες της στο δημοτικό τραγούδι, δεν 
τόλμησε ποτέ φανερά με συγκροτημένη επιχειρηματολογία, 
με αδιάψευστο παράδειγμα τα ίδια τα τραγούδια, ν’ ανακό-
ψει την μανία των φανατικών της ιστορικής παλινδρόμησης.

Πάτρα, Δεκέμβρης 2012

ΠΗΓΕΣ- ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

«ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ», 
Αλέξης Πολίτης, Πανεπ. Εκδόσεις Κρήτης, 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 

«ΜΕΓΑΛΗ Ελληνική ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ, 
Μιχ. Περάνθης, τομ. Γ’

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΟΛΟΓΗΜΕΝΗ», 
Μ. Αυγέρης, Θρ. Σταύρου, Β. Ρώτας, 

Μ.Μ. Παπαϊωάννου, Τομ. 2, Εκδ. ΠΑΡΘΕΝΩΝ

«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ», 
Γιάννης Κορδάτος, ΒΙΒΛΙΟ- ΕΚΔΟΤΙΚΗ, 1962, Τομ. Α’.

«ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», 
Αλεξ. Δελμούζος, ΑΘΗΝΑ 1950 

(Συνέχεια από σελίδα 12)

Τόση αφέλεια! θα πείτε. Κι όμως είναι τόσο αληθινή η 
ιστορία τούτη. Ο ίδιος το ομολόγησε, χωρίς να του ασκη-
θεί ουδεμία σωματική ή ψυχολογική βία· μα τη μπαναΐα, 
σας λέω!

Κατόπιν της ιστορίας αυτής έρχομαι να πιστέψω και την 
παρακάτω ιστορία, η οποία είναι διαδεδομένη πανελλήνια.

Μια φορά, προπολεμικά, στα πέτρινα χρόνια της Με-
ταξικής δικτατορίας έφτασε στην πλατέα ενός χωριού μια 
παλιοσακαράκα της εποχής εκείνης· ένα φορτηγό δηλαδή 
της κακιάς ώρας. Μαζώχτηκε όλο το χωριό στην πλατέα και 
θαυμάζανε. τους έκαμε φοβερή εντύπωση το αυτοκίνητο, 
η παλιοσακαράκα και μείνανε εκστατικοί, όπως θα μέναμε 
και μεις εσήμερα μπροστά σ’ ένα «ούφο».3 Ο φορτηγατζής 
ζήτησε νερό· η μηχανή της σακαράκας είχε παραζεσταθεί. 

3 Αντικείμενο άγνωστης ταυτότητας.

Ρίχνει νερό στην μηχανή και είπε: δίψαγε πολύ το καημένο· 
τώρα όμως πεινάει· έχει από χτες να βάλει κάτι στο στόμα 
του. Αμ τούτο δεν έχει στόμα, λέει ένας γέρος. Έχει και 
παραέχει, λέει ο φορτηγατζής· όμως δεν είναι όπως του 
ανθρώπου. ποιός θα μου φέρει λίγο σανό με πλερωμή 
βέβαια! τρέξανε μερικές γυναίκες και φέρανε σκουλίδες. 
τις ρίξανε μπροστα στ’ αυτοκίνητο. Αυτό όμως δεν έτρω-
γε. Ο φορτηγατζής λέει: δεν τρώει τέτοιο, θέλει τριφύλλι. 
να πάμε να του φέρουμε· λένε μερικές καλόκαρδες και 
φιλόξενες γριούλες. Τώρα φεύγω, λέει ο φορτηγατζής· 
βιάζομαι. Περίμενε λιγουλάκι παιδάκι μ’, θα στο φέρουμε 
να το πάρεις μαζί σου το τριφύλλι.

Βλέπετε ο Έλληνας από αρχαιότατους ακόμη χρόνους 
είναι φιλόξενος. Δεν ντροπιάζει εύκολα τον Ξένιο Δία.

ΟΡΟΠΕ∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΛΟΗΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Το τραχτέρι που έτρωγε κορφάδες (σανό)
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΛΟΗΤΩΝ «Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

Προς τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου σας εύχεται ολόψυχα χαρούμενο και ευτυχισμένο το νέο έτος, με υγεία και ευημερία για εσάς 
και τις οικογένειές σας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την 19/2/2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00 μ.μ., στη ταβέρνα των συγχωριανών μας 

Τάκη & Γιάννη Βασιλόπουλου «O MΩΡΙΑΣ», Ηρώς Κωνσταντόπουλου & Εργατών Τύπου 72 - Ηλιούπολη, 
τηλ. 210-9935573 θα πραγματοποιηθεί η ετησία συνεστίαση, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας 

και η βράβευση των νέων του χωριού μας που επέτυχαν στις Ανώτερες & Ανώτατες σχολές.
Η τιμή κατ' άτομο είναι 13,00 ευρώ με πλήρες γεύμα και απεριόριστη κατανάλωση ποτών και αναψυκτικών.

Για τα παιδιά η τιμή είναι 10,00 ευρώ με πλήρες γεύμα. 
Για την καλύτερη οργάνωση και εξυπηρέτηση σας παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τη συμμέτοχη σας 

το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012.
Σας περιμένουμε όλους για να περάσουμε όμορφα και να διασκεδάσουμε.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τηλ. Επικοινωνίας
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 6946075331
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΓΑΣ 6980520808-2105903555
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6937373877-2103236936
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6979596773-2104922020
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 6947476282
ΧΩΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6975954228
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6942991465-2109405460

Ανακοινώσεις του Συλλόγου Φολοητών

Εισαγωγή σε ανώτερες και ανώτατες σχολές
 – Ο Στέλιος Δερμετζόγλου του Βαΐου και ης συμπατριωτισσάς Δήμητρας Σπύρου Δημοπούλου, 

εισήχθη στο Τμήμα Επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. 
(Ζητάμε συγγνώμη για τα λάθη και τις παραλήψεις στο προηγούμενο τεύχος).

 – Η Αναγνωστοπούλου Ελένη του Διονυσίου και της συμπατριωτισσάς Νικολέτας Μουσά (κόρης του Παπαντίνου) 
εισήχθη στη Φιλοσοφική Σχολή Πατρών.

 – Ο Σωτήρης Αργύρης του Νικολάου και της συμπατριώτισσας Αλεξάνδρας Σ. Μαρκοπούλου, 
εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας.

 – Η Θεοδώρα Βασιλοπούλου του Γιάννη εισήχθη στα Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Θερµά συγχαρητήρια στα παιδιά και στους γονείς τους.
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Ωδή στο σύγχρονο αλτρουισµό

Παράξενο,
ε;
Όπου κι αν ψάξω
τον εαυτό
μου
βρίσκω
παντού και πάντα,
μπροστά
πίσω
δεξιά
αριστερά
πάνω
κάτω
στο πλάι
δίπλα
πιο κει
παρά δω
κείθε πέρα
παρακάτω
ακόμα
και
διαγωνίως από μένα
εμένα
σου λέω!!!
Παράξενο,
ε;

 Τα λουλούδια

Όση σοφία κι ομορφιά
έχουν του όχτου τ’ άνθια,
δεν έχουν όλοι οι σοφοί
κι όλα τους τα κιτάπια.
Ξέρουν πώς να στολίζονται
και πότε θ’ ανθίσουν
και δε ρωτούν κανένανε
τη γη πώς θα στολίσουν.

Ώρες δύσκολες

Νοιώθω την πείνα αβάσταχτη
κι αντί ψωμί,
που την αχορτασιά θεριέψαν.
Η ψυχή μου,
με ψέμα τρέφεται,
και την καρδιά μου από καιρό,
η βουή και το σκοτάδι,
την έχουνε θαμμένη.
Τα φτερά των αγέρηδων,
κουβαλούν τη δυσοσμία
απ’ τό ζεστό αίμα,
που έπνιξε τις ελπίδες μου.
Η σάρκα μου, ραγίζει,
καθώς την αγγίζει ένα στόμα,
που, τη φωτιά έχει γλύψει.
Ψάχνω να βρω Εσένα
και χάνομαι,
γιατί έχω χάσει Εμένα…
Σε περιμένω Μάρτη για να ’ρθεις,
αντάμα να τρυγήσουμε
της μυγδαλιάς τα άνθια,
και Συ μου κακομήνυσες,
πως θά ’ρθεις μέσα χεινοπωρινή,
για να ραντίσεις,
τις ανοιχτές πληγές μου.

Η συµβουλή µου 

Μη φυλακίσεις την ψυχή σου
στα απέραντα τείχη της θλίψης.
Άπλωσε τα χέρια σου θαρρετά
ν’ αγκαλιάσεις τον ήλιο της αυγής.
Κι όταν γεμίσει η ψυχή σου φως,
γαλήνια, τότε, κοιμήσου το δειλινό,
να ονειρευτείς τη δική σου μοίρα,
ή τον δρόμο που θα σ’ οδηγήσει αλάν-
θαστα
στην απεραντοσύνη της δικής σου 
Ιθάκης.

©ελίδες ποίησης

Δρ. κ. Λεων. Χρυσ. 
Μπομπας

Συγκριτικός της Εκ/σης

Δέσποινα 
Παπαδάτου-
Καραβούλια

Στάθης 
Γερόσταθος

Λουκάς 
Νικολαΐδης
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Η Ελιά ως αυτοφυές δένδρο -αγριελιά- πρωτοεμφανίστηκε 
στην ανατολική Μεσόγειο, εκεί δηλαδή που αναπτύχθηκαν 
μερικοί από τους αρχαιότερους 
πολιτισμούς. Πολύτιμο και αγα-
πημένο δένδρο των Ελλήνων 
και των άλλων μεσογειακών 
λαών, συνδεδεμένο με την ανα-
γέννηση και το φως. Εξακολου-
θεί μέχρι σήμερα να θεωρείται 
θεϊκό δώρο σύμβολο ειρήνης, 
προστασίας και γονιμότητας. 
Αξεπέραστη πηγή ζωής η ελιά 
είναι παρούσα στα κείμενα των 
αρχαίων και σύγχρονων Ελλή-
νων συγγραφέων και ποιητών. 
Χωρίς την ελιά, το ελληννικό 
τοπίο θα ήταν πιο φτωχό και 
οι Έλληνες καλλιτέχνες και 
ποιητές θα είχαν χάσει μια μοναδική πηγή έμπνευσης. Το 
πολύτιμο αυτό δώρο της φύσης είναι μια ζωντανή κληρο-
νομιά που συνδέεται με πολλούς 
τομείς της ζωής μας. Όλοι γνωρί-
ζουμε ότι από τον καρπό της ελιάς 
παράγεται το ελαιόλαδο το οποίο 
τρέφει, συντηρεί, προστατεύει, 
τονώνει, θεραπεύει, εμπνέει. Το 
λάδι της ελιάς, όπως το σιτάρι και 
το κρασί, αποτελεί στη σύγχρονη 
λατρεία θρησκευτικό αγαθό και 
χρησιμοποιείται σε πολλές τελε-
τές της Ορθόδοξης Χριστιανικής 
Θρησκείας. Η ελιά καλλιεργείται 
σε κάθε έδαφος και φυτρώνει στα 
πιο ξερά και βραχώδη μέρη, προ-
σφέρει καρπούς για αιώνες, ζητά 
ελάχιστη περιποίηση και αξιοποιεί-
ται πλήρως ως καρπός, φύλλωμα 
και ξύλο. Ο τρόπος καλλιέργειάς 
της αποτελεί βασικό παράγοντα 
διατήρησης του οικοσυστήματος. 
Είναι πραγματικά ευλογημένο δέ-
ντρο αρκετά ψηλό και φθάνει 8-10 
μέτρα. Η ρίζα της χώνεται βαθιά 
στη γη και έχει πολλούς πλάγιους 
κλάδους, που ξαπλώνονται προς 
όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι στερε-
ώνουν καλά το δένδρο και αντέχει στις θύελλες και τους 
δυνατούς ανέμους. Ο κορμός της έχει πολλούς και πυκνούς 

κλάδους που είναι έτσι τοποθετημένοι ώστε οι επάνω κλά-
δοι να μη στερούν τον ήλιο και τον αέρα από τους κάτω. 

Είναι δένδρο αειθαλές, τα άνθη 
της βγαίνουν τον Απρίλιο-Μά-
ιο 15-38 μαζί, αλλά από αυτά 
4-5 κάνουν καρπούς. Επικονί-
αση γίνεται με τον αέρα. ο πιο 
διαδεδομένος τρόπος πολλα-
πλασιασμού της ελιάς είναι 
τα μοσχεύματα. Είναι σχετικά 
εύκολη και γρήγορη μέθοδος 
και δίνει φυτά που διατηρούν 
τους ακριβείς χαρακτήρες του 
μητρικού φυτού, δηλαδή του 
φυτού από το οποίο κόπηκε το 
μόσχευμα. Πολλαπλασιασμός 
επίσης γίνεται με το μπόλιασμα 
της αγριελιάς, που φυτρώνει 

από πεσμένα κουκούτσια.
Το δένδρο της ελιάς για να αποδώσει πολλούς και κα-

λούς καρπούς, θέλει κάθε χρόνο 
ή κάθε δεύτερο χρόνο κλάδεμα. 
Από τα 25 και πλέον είδη ελαιο-
δένδρων που υπάρχουν, μία από 
τις εκλεκτότερες ποικιλίες ελιάς 
του τόπου μας είναι η κορωναίι-
κη, που ξεχωρίζει για το λαμπερό, 
χρυσοπράσινο χρώμα λαδιού, 
το πλούσιο φρουτώδες άρωμα 
και την πλούσια γεύση του. Εί-
ναι γνωστό ότι ο μεγαλύτερος 
εχθρός της ελιάς είναι ο δάκος. 
Ένα σκουλήκι δηλαδή που τρώγει 
τους καρπούς. Οι γεωπόνοι έχουν 
βρει ήδη το κατάλληλο φάρμα-
κο καταπολέμησης του δάκου. 
Το μάζεμα της ελιάς είναι αρκετά 
κουραστικό και γίνεται στα τέλη 
Οκτώβρη και αρχές Νοέμβρη, 
όταν αρχίζουν οι φθινοπωρινές 
βροχές και τα κρύα του χειμώνα. 
Ο τρόπος συγκομιδής διαφέρει 
από περιοχή σε περιοχή. Στα δικά 
μας χωριά της ορεινής Ηλείας, το 
μάζεμα γι αυτούς που έχουν μι-
κρή παραγωγή γίνεται με τον πιο 

συνηθισμένο τρόπο του «ραβδίσματος» με ξύλα ή τέμπλες 
χτυπούν τους κλώνους και ο καρπός πέφτει επάνω στα 

Η Ελιά

Κορωναϊκή ελιά της Φολόης

Ξύλινο πιεστήριο με ενα αδράχτι και κάδη.
Μουσείο Μπενάκη. (ύψος 1,58μ. πλάτος 84εκ.) 

(Φωτό: Κ. Μανώλης)
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ειδικά ελαιόπανα που στρώ-
νονται γύρω από την ελιά. Για 
μεγάλες σοδιές, λιοστάσια 
κλπ., χρησιμοποιούνται βεν-
ζινοκίνητα ή ηλεκτροκίνητα 
μηχανήματα που τινάζουν τους 
καρπούς και είναι ακίνδυνα για 
τα κλαδιά σε σχέση με το ρά-
βδισμα που καταστρέφει τους 
βλαστούς. Με τον τρόπο αυτό 
γίνεται πολύ πιο γρήγορα η 
συγκομιδή.

Στα παλιά χρόνια για να βγει 
το λάδι από τους καρπούς της 
ελιάς, χρησιμοποιούσαν μεθό-
δους με ξύλινες κατασκευές με 

γούρνες και μυλόπετρες, ενώ το πιεστήριο ήταν ξύλινο με 
κάδη και αδράχτι.

Τα ελαιοτριβεία σήμερα είναι εφοδιασμένα με τα πιο 
σύγχρονα μηχανήματα κι έτσι η παραγωγική διαδικασία 
είναι αρκετά εύκολη. Για την παραλαβή του λαδιού στα 
ελαιοδοχεία καθαρό, με το πρόγραμμα των αυτόματων 
μηχανημάτων, ακολουθείται η διαδικασία: Αδειάζουν τους 
καρπούς από τα τσουβάλια στο αναβατόριο, από εκεί στον 
αέρα για την αφαίρεση των φύλλων, ακολουθεί το πολύ 
καλό πλύσιμο και μετά καταλήγει στο σπαστήρα για να 
γίνει η πολτοποίηση και στον μαλακτήρα για τη ζύμωση. 

Για να ξεχωρίσει τα υγρά από 
τον πυρήνα περνάει από το πι-
εστήριο και από εκεί στον δι-
αχωριστήρα για να ξεχωρίσει 
το λάδι από τα υγρά.

Για να υπάρχει πάντα καλή 
σοδειά, πρέπει να γίνεται η 
περιποίηση της ελιάς ως εξής: 
Τους μήνες Φεβρουάριο-
Μάρτιο, λίπανση με χημικά 
(αζωτούχα), Μάρτιο-Απρίλιο 
κλάδεμα, Μάιο φρεζάρισμα, 
Μάιο-Ιούνιο ράντισμα στην αν-
θοφορία για διάφορες ασθέ-
νειες, Αύγουστο-Σεπτέμβριο-
Οκτώβριο ράντισμα για δάκο, 

Νοέμβριο-Δεκέμβριο-Ιανουάριο συλλογή ελαιοκάρπου 
και παραγωγή λαδιού.

Σήμερα υπάρχουν στη χώρα μας 150.000.000 περίπου 
ελαιόδενδρα, λειτουργούν 2.800 ελαιοτριβεία και 500.000 
οικογένειες ζουν από την καλλιέργεια της ελιάς, αφού σε 
αρκετές -κυρίως άγονες- περιοχές, το λάδι αποτελεί το απο-
κλειστικό εισόδημα των κατοίκων.

Τρία σύγχρονα ελαιοτριβεία εξυπηρετούν τους κατοίκους 
του οροπεδίου Φολόης. Δυο είναι στο χωριό Λάλα, του κου 
Λεωνίδα Σπηλιόπουλου και των αδελφών Χ. Βουτσιώτη 
και του κου Γιώργου Παρασκευόπουλου στο Κρυονέρι.

∆ύο στοίχους από ποίηµα του Κωστή Παλαµά για την ελιά, αξίζει να διαβάσουµε.

Όπου κ’ αν λάχω κατοικία
δεν μου απολείπουν οι καρποί
ως τα βαθειά μου γηρατεία
δε βρίσκω στη δουλειά ντροπή
μ’ έχει ο Θεός ευλογημένη
κ’ είμαι γεμάτη προκοπή
είμαι η ελιά η τιμημένη.

Είμαι του ήλιου η θυγατέρα
η πιό απ’ όλες χαϊδευτή,
χρόνια η αγάπη του πατέρα
σ’ αυτόν τον κόσμο με κρατεί,
όσο να γείρω νεκρωμένη
αυτός το μάτι μου ζητεί
είμαι η ελιά η τιμημένη.

Α.Κ.

Ο Σπύρος Πατέλης και ο Τριαντάφυλλος Συλλαϊδόπουλος 
παραλαμβάνουν τη σοδειά τους 

Ο αρχιπαραγωγός της Γιάρμενας Ηλίας Αθανασόπουλος 
με βενζινοκίνητο μηχάνημα τινάζει τις ελιές πάνω στα ελαιόπανα.

Ο ιδιοκτήτης του ελαιοτριβείου Κ. Βουτσιώτης 
με τον συνεργάτη του παρακολουθούν τα μηχανήματα.
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ΝΕΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Του Γιώργου Μαρκόπουλου

Συνεδρίαση ∆.Σ. Αρχαίας Ολυµπίας - Ψήφισµα
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αρχαίας Ολυµπίας µετά την έκτακτη συ-

νεδρίασή του την Τετάρτη 14 ∆εκεµβρίου 2001 µε µοναδικό θέµα 
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ενεργειών και δράσεων 
του ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας σχετικά µε την τελετή Αφής και παράδοσης 
της Ολυµπιακής Φλόγας, για τους 1ους Χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώ-
νες Νέων (INNSBRUCK 2012), που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα» 
σύσσωµο και οµόφωνα αποφάσισε:
1ον – Με κάθε τρόπο εκδηλώνει την αντίθεσή του για οποιαδήποτε 
µεταφορά της τελετής της αφής της Ολυµπιακής φλόγας εκτός Ολυ-
µπίας. Η φλόγα, µε τη λαµπαδηδροµία µεταφέρει στα πέρατα του 
κόσµου µηνύµατα ειρήνης, συναδέλφωσης, πολιτισµού, φιλοσοφίας, 
ηθικής και αγωνιστικής άµιλλας.
Αποφασίζει να µην παραστεί ο ∆ήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας στην 
τελετή της αφής στο Παναθηναϊκό Στάδιο για τους «1ους χειµερινούς 
Ολυµπιακούς Αγώνες Νέων «INNSBRUCK 2012». 
2ον – Ζητά την θεσµική κατοχύρωση της Αφής της Ολυµπιακής Φλό-
γας στην Αρχαία Ολυµπία και για τους Ολυµπιακούς Αγώνες Νέων.
3ον Θεωρεί φανερή υποβάθµιση τόσο της Αρχαίας Ολυµπίας , όσο 
κυρίως της αίγλης, του νέου θεσµού, των Ολυµπιακών Αγώνων 
Νέων, που αποτελεί ελληνική πρόταση µετά την ανάληψη των αγώ-
νων από την Αθήνα για το 2004 και έγινε αποδεκτή από την ∆ΟΕ για 
µόνιµη τέλεση στην Αρχαία Ολυµπία µε τον τίτλο «Ολυµπιακό Φε-
στιβάλ Νέων». Για διάφορους λόγους δεν πραγµατοποιήθηκε αυτή 
η διοργάνωση στην Ολυµπία το 2004. Επανήλθε όµως και έγιναν οι 
«1οι θερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες Νέων» το 2010 στην Σιγκαπούρη 
µε το τελετουργικό και την αφή της Φλόγας στην Αρχαία Ολυµπία.
4ον – Το δηµοτικό Συµβούλιο, οι φορείς, οι κάτοικοι και τα εκατοµµύρια 
φίλων της Ολυµπίας και του Ολυµπιακού Κινήµατος ως θεµατοφύλα-
κες των αξιών και των Ιδανικών που διαπνέουν τον Ολυµπισµό και 
το Ολυµπιακό Ιδεώδες θα αντιταχθούν στην οποιαδήποτε απόφαση η 
οποία υποβαθµίζει το σύµβολο του Ολυµπισµού και υπονοµεύει τον 
ρόλο της Ολυµπίας ως κοιτίδα του Ολυµπιακού πνεύµατος.

5ον – Να θέσει επίσηµα προς οιονδήποτε επίσηµο πολιτειακό και 
Ολυµπιακό φορέα ή Οργανισµό την θεσµική συµµετοχή του εκάστοτε 
∆ηµάρχου Αρχαίας Ολυµπίας ως (επίτιµου) µέλους της Ελληνικής 
Ολυµπιακής Επιτροπής.
6ον – Ο δήµος να πάρει πρωτοβουλίες ώστε να κινητοποιήσει όλες 
τις δυνάµεις στην Ελλάδα και στην παγκόσµια κοινότητα, για να προ-
στατεύσει και να ενισχύσει τον ρόλο και την συµµετοχή της Αρχαίας 
Ολυµπίας στα Ολυµπιακά δρώµενα, µε έµφαση στα ζητήµατα που 
σχετίζονται µε τον Πολιτισµό και τον Αθλητισµό, το Περιβάλλον και 
το εθελοντικό κίνηµα ιδιαίτερα των Νέων.
7ον – Να δώσει δηµοσιότητα στα ΜΜΕ, να ενηµερώσει όλους τους 
πολιτειακούς παράγοντες, αθλητικούς – πολιτιστικούς – πνευµατικούς 
Οργανισµούς της Ελλάδας, τους Ολυµπιακούς και Πολιτιστικούς ορ-
γανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσµιας Κοινότητας, 
τους κατοίκους του ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας και Ηλείας.
8ον – Να τονίσει µε έµφαση, ότι είναι πλέον εµφανές, ότι η οικονοµική 
κρίση και η δύσκολη πολιτική- κοινωνική κατάσταση που διέρχεται 
σήµερα η πατρίδα µας είναι κυρίως κρίση αξιών, η οποία υπονοµεύει 
ιδέες, ιδανικά και πολιτιστικές αξίες επιφέροντας αυτά τα οδυνηρά 
αποτελέσµατα. Για τον λόγο αυτό δεν θα επιτρέψουµε σε κανένα 
να υπονοµεύσει τον ρόλο της κιβωτού των αξιών του Ολυµπισµού 
και της µοναδικής σήµερα παγκόσµιας Ολυµπιακής Ιδέας που είναι 
ιστορικά και θεσµικά η Αρχαία Ολυµπία.
9ον – Με την ευκαιρία αυτή να εκφράσει ολόψυχα τις καλύτερες ευχές 
για την επιτυχία των 1ων χειµερινών Ολυµπιακών Αγώνων Νέων 
«INNSBRUCK 2012».

Να θυµίσει όµως στον φίλο λαό της Αυστρίας και τους εκπροσώ-
πους του ότι για πρώτη φορά το 1964 στους Αγώνες του Innsbruck, 
καθιερώθηκε η αφή της Ολυµπιακής φλόγας να γίνεται στην Ολυµπία 
και για τους χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες κι από εκεί ξεκινούν 
και οι λαµπαδηδροµίες για τα Χειµερινά Ολύµπια.

Μύνηµα ∆ηµάρχου Αρχαίας Ολυµπίας για το 2012
Βρισκόµαστε στο κατώφλι µιας νέας εποχής στην ιστορία του 

κόσµου. Για πρώτη φορά ισχυρά δίκτυα πλήττουν το σύνολο της 
παγκόσµιας οικονοµίας.

Θα αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις που κρύβει και το 2012, µε 
δύναµη, σύνεση, θάρρος και αισιοδοξία. Να µετατρέψουµε την κρίση 
σε ευκαιρία, ώστε ο δήµος µας και τα χωριά µας να µπορέσουν να 
αναδειχθούν σε ισχυρό τουριστικό κέντρο της χώρας αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής.

Είναι η ώρα της αλήθειας για όλους, για τον τόπο, για την κοινωνία, 
για την πολιτική. Να αξιολογήσουµε ψύχραιµα και σοβαρά την πορεία 
της χώρας και να δούµε πού σφάλαµε και τι θα διορθώσουµε στο 
µέλλον. Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προκλήσεων απαιτεί 
στάση ευθύνης από όλους. Είναι ώρα ενότητας, κοινής προσπάθειας, 
και υπευθυνότητας. Ο τόπος µας έχει ανάγκη όλους.

Σήµερα επίκεντρο των προσπαθειών µας είναι οι άνθρωποι που 
έχουν µεγαλύτερη ανάγκη, εκείνοι δηλαδή που στερούνται.

Όσοι από εµάς έχουµε την πολυτέλεια να xαρoύµε τις γιορτινές 
αυτές µέρες, έχουµε και το καθήκον να κοιτάξουµε πλάι µας. Να 
δούµε αν στη διπλανή µας πόρτα ζει ένας άνθρωπος ανήµπορος, 
αν µια οικογένεια υποφέρει από την ανεργία και τη φτώχεια, αν ένα 
παιδί δεν πήρε το δώρο του, αν ένας γέροντας δεν δέχτηκε ευχές 
από κανέναν.

Να υπερβούµε τους εαυτούς µας, να αξιοποιήσουµε κάθε από-
θεµα δύναµης και ελπίδας, να µην υποχωρήσουµε σε εµπόδια και 
να µην στερήσουµε από κανέναν συµπατριώτη µας το δικαίωµα στο 
όνειρο ιδιαίτερα για µας φέτος το 2012 ως Ολυµπιακή χρονιά των 
αγώνων του Λονδίνου ευχόµαστε οι Ιδέες του Ολυµπισµού -της 
άµιλλας, της ειρήνης και της αλληλεγγύης των λαών- να εµπνεύσουν 
πολιτικές ηγεσίες και πολίτες του κόσµου ώστε η παγκόσµια ειρήνη 
να γίνει µια νέα αρχή για την οικονοµική ανάκαµψη και την πρόοδο».

Εκ µέρους του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εκφράζω τις ευχές όλων 
µας, προς τους δηµότες του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας.
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Κοινωνικά
επιµέλεια: Ανδρέας Κυριακόπουλος

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
 – Στις 5.10.2011 ο αγαπητός συμπατριώτης Αποστόλης 

Αθανασόπουλος και η σύζυγός του Κωνσταντίνα απέ-
κτησαν κοριτσάκι.

 – Στις 22.10.2011 ο αγαπητός συμπατριώτης Κωνστα-
ντίνος Δ. Παπαθεοδώρου και η σύζυγός του Ιωάννα 
απέκτησαν κοριτσάκι.

 – Στις 25.10.2011 ο αγαπητός συμπατριώτης Κώστας 
Σταθόπουλος (του Αρτέμη, από την Αγία Τριάδα) και 
η σύζυγός του Νίκη απέκτησαν αγοράκι.

 – Στις 25.10.2011 ο πολύτεκνος συμπατριώτης μας Αγ-
γελής Αλ. Πατέλης και η σύζυγός του Ανδριανή απέ-
κτησαν το 8ο παιδάκι τους και είναι αγοράκι.

 – Στις 11.12.2011 η Κυριακή (κόρη του εξαίρετου συ-
νεργάτης του περιοδικού μας Ηλία Τουτούνη), και ο 
σύζυγός της Δημήτρης απέκτησαν κοριτσάκι.

 – Στις 14.12.2011 ο αγαπητός συμπατριώτης Βαγγέλης 
Χρυσάφης (του Λευτέρη και της συμπατριώτισσας, 
Βασιλικής Δημοπούλου) και η σύζυγός του Έφη απέ-
κτησαν αγοράκι.

Ευχόμαστε στους πανευτυχείς γονείς, να τους ζήσουν 
και να τα καμαρώσουν όπως επιθυμούν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:
 – Στις 29.10.2011, ο αγαπητός συμπατριώτης Γιώργος 

Παναγόπουλος από τον Λάλα και η σύζυγός του Κων-

σταντίνα, εβάπτισαν τα δυό τους παιδάκια, στην εκκλη-
σία του Λάλα και τους έδωσαν τα ονόματα Ευγενία 
και Ιωάννης.

Να τους ζήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ:
 – Στις 20.10.2011 έφυγε από τη ζωή η αγαπητή συμπατρι-

ώτισσα Μαρία Φέλερη-Κυριακοπούλου. Η νεκρώσιμος 
ακολουθία ετελέσθη στο Κοιμητήριο του χωριού μας 
στις 21.10.2011, παρουσία των συγγενών και πολλών 
συμπατριωτών.
Θερμά συλλυπητήρια εκφράζουμε στο γιό της 
Διονύσιο και λοιπούς συγγενείς.

 – Στις 1.12.2011 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, 
ο συμπατριώτης Ανδρέας Γκάτσης από το γειτονικό 
χωριό Κλεινδιά.

Θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγό του Αμαλία, στα 
παιδιά του, στον αδελφό του και φίλο του χωριού μας 
Ηλία και στ’ άλλα του αδέλφια.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ:
 – Στις 30.10.2011 ετελέσθη το 40ήμερο μνημόσυνο της 

αείμνηστης συμπατριώτισσας Ροϊδούλας Χρονοπούλου 
στη Φολόη.

 – Στις 20.11.2011 ετελέσθη το 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του αλησμόνητου Τάκη Κυ-
ριακόπουλου.

 Προς το περιοδικό «ΦΟΛΟΗ»

Εύχομαι να πάνε καλά τα πράγματα για τη χώρα μας, για 
όλους μας και τα παιδιά μας.

Η χρονιά ήταν πολύ δύσκολη για όλους και την ύπαιθρο. 
Η έλλειψη βροχών καταστρέφει κυριολεκτικά ανθρώπους 
και ζώα. Έγινε δύσκολο το όργωμα και η έλλειψη πράσινου 
στην αγαπημένη μας γη, κάνει την κατάσταση περαιτέρω 
δύσκολη για γεωργούς και βοσκούς. Ο Θεός να βοηθήσει 
τους ανθρώπους και όλους αυτούς που ζουν στην εγκατα-
λελειμμένη-ερημωμένη περιφέρεια.

Μας αποκάλεσαν ομοφυλόφιλους αυτοί που είναι αυτό 
το πράγμα με υπογραφή και σφραγίδα.

Επανέρχομαι, να μας δώσει η Μέρκελ τα 162 δισ. των 
θανάτων-καταστροφών. Να μας δώσει 10 χρόνια προσαρ-
μογής, όπως έκαναν στη Γερμανία το 1990.

Να φέρουν άμεσα πίσω οι δικοί μας τα 600 δισ. από 
Ελβετία και άλλες πολλές χώρες και νησιά.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Οι επιστήμονες μιλούν συνεχώς για τη 
ραγδαία άνοδο της θερμοκρασίας στον πλανήτη μας. Οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε όλες τις χώρες, έχουν 
κάνει την εμφάνισή τους, προκαλώντας έντονη ανησυχία 
σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τα τελευταία 60 χρόνια, σε κάποιες χώρες, η θερμοκρασία 
το χειμώνα έχει αυξηθεί κατά 3,6°C και την άνοιξη κατά 1,5°C. 
Η αύξηση αυτή είναι πιο έντονη τον 3ο-5ο-9ο-11ο μήνα που 
λιώνουν οι πάγοι. Οι αλλαγές δεν επηρεάζουν μόνο τους 
πάγους, αλλά έχουν αυξήσει τις πλημμύρες-ανεμοθύελλες-
αμμοθύελλες. Πρέπει να κάνουν κάτι οι μεγάλες χώρες.

Η Αυστραλία είναι η πρώτη χώρα που κυκλοφόρησε 
πολυμερή πλαστικά χρήματα και τραπεζογραμμάτια. Τώρα 
το ίδιο έκανε και ο Καναδάς. Το πλεονέκτημα αυτών είναι 
ότι δεν φθείρονται και, το σπουδαιότερο, ανακυκλώνονται.

Ευχαριστώ

Θεσ/κη 5/12/2011 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστολές που λάβαµε
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Στις 15-10-2011 έφυγε από τη ζωή ο επί 35 χρόνια ιδιο-
κτήτης του καφενείου «Η Φτωχομάνα» της Φολόης. Έφυγε 
ο πολυαγαπημένος συμπατριώτης Τάκης Κυριακόπουλος, 
ο οποίος με την αγάπη του, την φιλοτιμάδα του, και την 
εξυπηρέτηση των συγχωριανών του, έδειξε το μεγαλείο της 
ψυχής του. Έφυγε στα 59 του χρόνια αφού πάλεψε με την 
επάρατη νόσο και νικήθηκε. «άδικα παλεύουμε – έλεγε – το 
θηρίο δεν νικιέται». Ο συγκινητικός λόγος του συμπατριώ-
τη μας κ. Βασίλη Δημόπουλου, τον οποίο δημοσιεύουμε, 
αναφέρεται στη ζωή του αξιαγάπητου Τάκη, του ανθρώπου 
που είχε μόνο φίλους και κανένα εχθρό.

“Για να τιμήσουμε τη μνήμη του Χρήστου 
Κυριακόπουλου, βρισκόμαστε σήμερα εδώ.

Να θυμηθούμε και να αναπολήσουμε γεγο-
νότα από τη ζωή του και να παρηγορηθούμε. 
Να μιλήσουμε για τον Τάκη, το συγγενή, το 
φίλο, το συμμαθητή, το συγχωριανό… το δικό 
μας Τάκη… που πριν λίγο χρόνο κατευοδώ-
σαμε στο τελευταίο του ταξίδι.

Κι είμαστε όλοι εδώ, οι συγγενείς, οι φίλοι, 
οι συμμαθητές, οι συγχωριανοί και οι συμπα-
τριώτες του, όσοι τον γνωρίζαμε από κοντά, 
συμπορευτήκαμε και ζήσαμε στιγμές μαζί του, 
για να ταξιδέψουμε σήμερα με τη φαντασία 
μας, ανάπλωρα στο χρόνο και να σταθούμε 
με πικρή νοσταλγία σ’ ορισμένα σημεία της 
κοινής διαδρομής μας.

Του λέμε, ότι η ζωή του δεν χάθηκε, δεν τελείωσε, αλλά 
συνεχίζεται μέσα από το κοινό μας ταξίδι.

Έτσι σήμερα, προσπαθούμε να μετριάσουμε τον πόνο μας 
και να κρύψουμε το βουβό μας δάκρυ από τον πρόωρο χαμό 
του, καταφεύγοντας στις αναμνήσεις περασμένων χρόνων.

Ο Τάκης Κυριακόπουλος υπήρξε ένας σεμνός, απλός, ανε-
πιτήδευτος και αγαπητός σε όλους μας, υπέροχος άνθρωπος.

Είχε τη μεγάλη χαρά σ’ όλη τη ζωή να έχει μόνο φίλους, 
κανέναν εχθρό. Ποιός αλήθεια θα μπορούσε να φανταστεί και 
μόνο, ότι θα κάνει εχθρό του τον Τάκη; Αυτόν τον αξιαγάπητο 
άνθρωπο, που τον έβλεπες σαν ένα μικρό, πάντα χαμογελαστό, 
άτακτο παιδί. Γιατί και στα 59 του χρόνια, ο Τάκης παρέμεινε 
ένα καλοσυνάτο παιδί, χωρίς κακίες, μίση και έχθρες.

Άλλωστε αυτός δεν ήξερε να χωρίζει αλλά να μονιάζει 
ΜΟΝΟ να σμίγει τους ανθρώπους. Κι είχε γι αυτό τη «δική του 
πολιτική», όπως τόσο ανεπιτήδευτα και χαρακτηριστικά έλε-
γε… Γιατί ήθελε να τά ’χει καλά μ’ όλους τους συμπατριώτες…

Γέννημα και θρέμμα της αγροτιάς, ζυμώθηκε από τα πρώτα 
του βήματα, στα δύσκολα κυριολεκτικά πέτρινα εκείνα μετεμ-
φυλιακά χρόνια, της δεκαετίας του 1950, με τους καημούς, 
τους πόθους και τα βάσανα της αγροτιάς και της υπαίθρου, 
ανδρώθηκε με τις αρετές τους, παραμένοντας μέχρι το τέλος 
του, αυθεντικός και ανεπιτήδευτος, αληθινός ορεσίβιος χω-
ρικός, γνήσιο παιδί της αγροτιάς.

Δεν αναζήτησε μια καλύτερη ζωή, στην αυταπάτη του ατομι-

σμού, ούτε τις ψευδαισθήσεις της μεγαλούπολης της Αθήνας.
Η επιλογή του να παραμείνει εδώ, στη μητρική γη, ήταν 

συνειδητή. Δεν εξαρτήθηκε από τη συμπεριφορά άλλων 
ανθρώπων. Δεν επέλεξε με βάση τη συγκυρία και με όρους. 
Δεν ενήργησε από προσωπικό υπολογισμό, ούτε διεκδίκησε 
τίποτα για τον εαυτό του, από κανέναν. Η επιλογή του αυτή 
καθόρισε και τη στάση στην καθημερινή του ζωή. Ήξερε μόνο 
να δίνει, να μην απαιτεί τίποτα γι αυτόν.

Δεν απομακρύνθηκε ποτέ από την πατρική του γη, το μι-
κρό μας χωριό, δεν έλειψε ποτέ απ’ αυτό, δεμένος βαθιά, 
ριζωμένος εδώ, πιστός στη Φολόη και τη μάνα γη, που την 

αγάπησε και την καλλιεργούσε ασταμάτητα 
μέχρι τις τελευταίες στιγμές του.

Εδώ, στον κακοτράχαλο, μα τόσο όμορφο 
τόπο μας, φύτεψε το δικό του δέντρο, εδώ 
παντρεύτηκε τη Φολοΐτισσα γυναίκα του, εδώ 
έμεινε κι έζησε.

Στην πλατεία του χωριού μας έρριξε μόνιμα 
την άγκυρα της φτωχομάνας του, του καφενεί-
ου της Φολόης, για να γίνει το σήμα κατατε-
θέν, το σημείο αναφοράς μας, για 40 περίπου 
ολόκληρα χρόνια, από το 1973 που το άνοιξε. 
Κι εκεί στην πλατεία, έγραψε τη μικρή δική του 
ιστορία, στο μικρόκοσμο της Φολόης.

Ασχολήθηκε και με τα κοινά, φυσικό επα-
κόλουθο του χαρακτήρα του, που ήταν το 
δόσιμο στους άλλους. Έτσι εκλέχτηκε 2 τε-
τραετίες Πρόεδρος της Κοινότητας, όχι για να 

εκπροσωπεί τους συμπατριώτες μας, στεκόμενος απέναντί 
τους, αλλά εκφράζοντάς τους, σαν ίσος μεταξύ τους, ανασαί-
νοντας την αγωνία τους, τα προβλήματα και τα βάσανά τους. 
Γι αυτό και δεν χρειαζότανε να μιλάει επιτηδευμένα με λόγια 
στολισμένα με φιοριτούρες, αλλά απλά, σταράτα, χωριάτικα.

Έτσι έτρεχε για να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα στους 
αγροτικούς δρόμους και να ανοίξει κι άλλους καινούργιους, 
για να ’χουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι μας πρόσβαση με τα 
τροχοφόρα, στα στανοτόπια και στα χωράφια τους.

Έτρεχε για να εξασφαλίσει το νερό που κοβόταν τακτικά, 
γιατί το δίκτυο ύδρευσης είχε πια παλιώσει. Ποιός αλήθεια 
δεν τον θυμάται σχεδόν κάθε καλοκαίρι με μια αξίνα κι ένα 
φτιάρι στον ώμο του να πηγαινοέρχεται με τα πόδια τη δια-
δρομή Φολόη-Καλλιμάνη για να επιδιορθώνει το δίκτυο του 
νερού που όλο πάθαινε βλάβες κι έπρεπε να τις αποκαθιστά. 
Τη μια χάλαγε το ζιμπό, την άλλη έσπαγαν οι σωλήνες, την 
τρίτη έπαιρνε αέρια το φρεάτιο κι αυτός να προσπαθεί και να 
αγωνίζεται σχεδόν μόνος του για να μη λείψει από μας το 
νερό, «το άπιωτο», όπως τόσο χαρακτηριστικά με ανεπιτή-
δευτη χωριάτικη ειλικρίνεια το αποκαλούσε η θειά Γιωργίτσα.

Αγαπημένε μας Τάκη θα σε θυμόμαστε και θα σε μνημο-
νεύουμε πάντοτε για όλα όσα έκανες, για όσα μας έδωσες.

Πριν όμως σε αποχαιρετήσουμε, θέλουμε να σου θυμίσουμε 
το αξέχαστο εκείνο περιστατικό από το Δημοτικό μας Σχολείο. 
Ήταν τον 1961 (πριν από 50 ολόκληρα χρόνια κι όμως έχει 

Αυτοί που έφυγαν

Τάκης Κυριακόπουλος (1952-2011)
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Κώστας Βαρβούνης (1982-2011)
Την Κυριακή 27.11.2011, ένα ακόμα νέο παιδί του χωριού 

μας, είχε την ατυχία να χάσει άδικα τη ζωή του. Ένα τραγικό 
λάθος απρόσεχτου οδηγού ΙΧ αυτοκινήτου 
και η «κακιά ώρα» -όπως λέμε- ήταν η αιτία 
να παρασύρει τη μηχανή του νεαρού συμπα-
τριώτη μας Κώστα Βαρβούνη, γιού του φίλου 
μας Δημήτρη και της συγχωριανής μας Μαρί-
ας Κ. Μουσά, με αποτέλεσμα να κόψει -τόσο 
πρόωρα- το νήμα της ζωής από το εξαίρετο 
αυτό παλικάρι.

Ο αναπάντεχος χαμός του, βύθισε όλους 
στη σιωπή. Βαρύ, πολύ βαρύ το πένθος στην 
οικογένειά του, στους συγγενείς του και στο 
χωριό μας. Έφυγε για πάντα ένα διαμάντι 
στην ψυχή, με χαρακτήρα ευχάριστο, μια 
ευγενική μορφή, γεμάτη χαμόγελο, σεβασμό 
και καλοσύνη.

Η υγεία της μάνας και του πατέρα κλονί-
στηκε ψυχικά. Τ’ αδέλφια του και οι συγγενείς κλαίνε και 
οδύρονται. Μεγάλη η θλίψη στους φίλους του και σε όλους 
εμάς που τον γνωρίσαμε από μικρό παιδί στη Φολόη. 

Γνωρίστηκε με τα παιδιά που έπαιζε μαζί τους στο χωριό 
και έγιναν αχώριστοι φίλοι. Όλα αυτά τα παιδιά, με μάτια 

βουρκωμένα και αμέτρητοι συμπατριώτες 
μας, μαζί με τους συγγενείς και φίλους, ήταν 
εκεί. Στο Κοιμητήριο των Αγίων Αναρτύρων, 
στις 29.11.2011 -όπου έγινε η εξόδιος ακο-
λουθία- να τον ασπασθούν για τελευταία 
φορά και να τον κατευοδώσουν στο δρόμο 
της στερνής γαλήνης.

Θερμά συλλυπητήρια εκφράζουμε στους 
απαρηγόρητους γονείς Δημήτρη και Μαρία, 
στα αδέλφια του, Αντώνη και Παναγιώτα και 
μακάρι να μπορέσουν να βρουν το κουράγιο 
να σταθούν όρθιοι, έως ότου καταλαγιάσει 
αυτός ο αγιάτρευτος πόνος, που θα χρωμα-
τίζει όλη την υπόλοιπη ζωή τους. «Αγαπητέ 
μας Κώστα, έτσι όπως σε γνωρίσαμε σαν 
λουλούδι της άνοιξης, εμείς οι Φολοήτες 

θα σε θυμόμαστε πάντα».
Καλό σου ταξίδι.

Α.Κ.

τόσο ανεξίτηλα αποτυπωθεί στη μνήμη μας), τρίτη τάξη του 
Δημοτικού, στο μάθημα της αγωγής του πολίτη (ναι, στο Δη-
μοτικό σχολείο Φολόης, τότε κάναμε και τέτοια μαθήματα), σε 
ερώτημα του αγαπητού δασκάλου μας (Χρήστου Μαρκόπου-
λου) «Τι πολίτευμα έχουμε σήμερα, παιδιά, στη χώρα μας;» 
Εσύ ζήτησες να απαντήσεις και με φωνή γρήγορη και ζωηρή 
είπες: «Βασιλοδεμένη δημοκρατία, κύριε!»... Κι ο δάσκαλος ξε-
καρδισμένος στα γέλια μαζί μας, είπε με «υπονοούμενο»: Έτσι 
ακριβώς είναι, αυτό το πολίτευμα έχουμε, όμως Χρήστο, δεν 
το λέμε έτσι, «Βασιλευομένη δημοκρατία» το ονομάζουμε...

Προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία, το λένε σή-
μερα Χρήστο. Δεν έχει αλλάξει και τίποτα σπουδαίο ωστόσο. 
Τη Φρειδερίκη και το θρόνο με το βασιλιά είχαμε πάνω μας 
τότε, την τρόικα, τη Μέρκελ και τον Σαρκοζί και το σκληρό 
πυρήνα της Ευρωζώνης έχουμε σήμερα, 50 χρόνια μετά… 
Κι ο αγώνας συνεχίζεται.

Αγαπημένε μας Τάκη, η αγάπη και η εκτίμηση όλων μας για 
σένα, ας είναι μικρή παρηγοριά για τη γυναίκα σου Νικούλα, 
τα αδέλφια σου, τα ανίψια σου, τους συγγενείς σου…

Θα σε θυμόμαστε πάντα…”

Από το Γιώργο Ι. Συριόπουλο:
“Τον Οκτώβριο έφυγε από τη ζωή, ο αγαπητός και εκλε-

κτός φίλος, πατριώτης και συγγενής Τάκης Κυριακόπουλος.

Ο άνθρωπος αυτός δεν άφησε πίσω του μεγάλη περιουσία, 
μας κληροδότησε όμως ένα μεγάλο έργο, που λόγω της 
απλοϊκότητας του χαρακτήρα του, ούτε ο ίδιος δεν μπορούσε 
να φαντασθεί.

Ευγένια, ταπεινοφροσύνη, ηρεμία, θυσιαστική αγάπη, υπο-
μονή, ελπίδα, εργατικότητα, αισιοδοξία, φιλοσοφία, ανιδιο-
τελής προσφορά στα κοινά, καλοσύνη και απλότητα είναι τα 
στοιχεία που συνέθεταν τη σημαντική αυτή προσωπικότητα.

Τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να αποτελούν πρότυπο για εμάς 
τους νεότερους, ιδίως στις μέρες μας όπου η αλόγιστη χρήση 
της τεχνολογίας, των γραμμάτων και του χρήματος, οδήγησε 
σε ένα μεγάλο αδιέξοδο, από το οποίο μπορούμε να ξεφύ-
γουμε, όταν επιστρέψουμε στον απλό τρόπο ζωής που έχει 
σαν βάση την προσφορά στον συνάνθρωπο.

Θερμά συλλυπητήρια στην σύζυγό του και συγγενή μου, 
Νίκη, που με το χιούμορ της και την δυναμικότητά της, δίνει 
το δικό της αγώνα στην τοπική κοινωνία της Φολόης, στα 
ανήψια του, στα αδέλφια του και ιδιαίτερα στον Ανδρέα και 
την Δέσπω Κυριακοπούλου, που με μεγάλο σθένος και αξι-
οπρέπεια συμπαραστάθηκαν στην περιπέτεια της υγείας του.

Τάκη, θα σε θυμόμαστε για πάντα και θα προσπαθήσουμε 
να μιμηθούμε το παράδειγμά σου.”

Συριόπουλος Γιώργος του Γιάννη
Νοσηλευτής

Πού χάθηκες αϊτέ µου;
Πώς έπεσαν οι κραταιοί;

Εσύ ήσουνα πάντα δυνατός
Χαµογελούσες και σκορπούσες τη χαρά

Κι ήταν µεγάλη για εµάς απλοχεριά!
Έφυγες ήσυχα, γαλήνια, µα ξαφνικά

Μέσα στην καταχνιά
Το χαµόγελο έγινε δάκρυ

Και η καρδιά µας ράγισε στο χαµό σου
Εµείς όµως θα σε περιµένουµε την ηµέρα

Που ο ∆ηµιουργός µας θα πει έλα
Και θα ακούσεις την φωνή του Ιησού και θα ’ρθείς

«Μη θαυµάζετε για αυτό, 
επειδή έρχεται η ώρα κατά την οποία όλoι

Όσοι είναι στα µνηµεία θα ακούσουν τη φωνή Του 
και θα βγουν σε ανάσταση ζωής»

Εδώ στη γη

Καλή αντάμωση Κώστα μας,
από την οικογενειά σου
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1. Αλιμπέρτη - Μαρκοπούλου Σοφία – Αθήνα .........50€

2. Αγγελάκος Δημήτριος – Πύργος  ..........................20€

3. Αμπαντζής Δημήτριος – Δίβρη ..............................20€

4. Βασιλόπουλος Ηλίας – Αθήνα  .............................20€

5. Θεωδορόπουλος Ανδρέας – Κακοτάρι .................15€

6. Κανελλόπουλος Θεόδωρος – Πάτρα ....................15€

7. Κολοτούρος  Αντώνης – Τραγανό ........................15€

8. Κλουκίνας Γιάννης – Πύργος ................................15€

9. Μαρκόπουλος Ανδ. 
Νικόλαος – Κορυδαλλός ......................................15€

10. Μαρκόπουλος 
Χαράλαμπος – Γαλάτσι – Φολόη ..........................30€

11. Μαρκοπούλου Διαμάντω – Κερατσίνι  .................20€

12. Μαυραλεξάκη Ιωάννα – Θεσσαλονίκη  ................20€

13. Μπαρέτας Κωνσταντίνος  - Γαλάτσι  .....................50€

14. Μουσάς Νικόλαος – Αθήνα  ...............................100€

15. Μουσάς Χάρης – Κορυδαλλός .............................20€

16. Μαρκοπούλου Δέσποινα - Άλιμος  ......................15€

17. Πατέλης Ανδρέας – Νίκαια  ...................................20€

18. Παπούλιας Βασίλης – Κούμανι  ............................20€

19. Παπαδόπουλος Αντώνης – Χαλάνδρι  ..................20€

20. Παπαθεοδώρου Δήμητρα – Κορυδαλλός  ...........15€

21. Περιβολάρης Ευστάθιος – Αθήνα .........................20€

22. Σαρόγλου Βαγγέλης – Κολωνός  ..........................50€

23. Σασσάλου – Λαμπροπούλου 
Φωτεινή – Χαλάνδρι  ............................................15€

24. Συλλάϊδος Θεόδωρος – Τρίπολη  .........................15€

25. Σπανός Ιωάννης – Παναγιώτης -  ..........................20€

26. Ντινόπουλος Ιωάννης – Αθήνα  ............................20€

27. Νιώτης Διόνυσος – Κούμανι (φούρνος)  ...............50€

28. Τόκα Ευαγγελία – Αθήνα  .....................................20€

29. Τσάμης Διονύσιος – Δίβρη  ...................................20€

30. Τσογλή Παναγιώτα – Γλυφάδα  ............................15€

31. Χρονόπουλος Νίκος Αιγάλεω – Φολόη ...............50€

32. Χριστακόπουλος Π. ...............................................20€

33. Χαριτόπουλος Κώστας – Λάλα  ............................20€

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ � ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

∆ωρεά εις µνήµην προσφιλών προσώπων

• Εις μνήμην του αλησμόνητου Τάκη Κυριακόπουλου προ-
σέφεραν αντί στεφάνου στο περιοδικό ‘‘Φολόη’’:

 – Ο Δάσκαλος Χρήστος Μαρκόπουλος 50€

 – Ο κουμπάρος του Νίκος Χρονόπουλος 100€

 – Ο εξάδελφος του 
Πατέλης Ν. Δημήτρης από τον Δούκα 50€

 – Ο εξάδελφος του Γιώργος Σ. Δημόπουλος 50€

 – Οι συμπατριώτες και φίλοι: 

Η Λέτα και ο Κωστάκης Ν. Μαρκόπουλος 50$

Σπύρος Ν. Μαρκόπουλος 50€

Γιώργος Ν. Μαρκόπουλος 50€

Παντελής Μελέκος - Χίος 50€

Παντελής Ρουμελιώτης - Πάτρα 50€

Δημήτρης Γ. Μαρκόπουλος (Ταμπούρη) 50€

• Στη µνήµη του αδικοχαµένου παιδιού του 
Κώστα Μπαρµπούνη, ο πατέρας του Δηµήτρης 
προσέφερε στο περιοδικό ‘‘Φολόη’’ 50€
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Κάτω από αριστερά: Γεωργία Αλ. Πατέλη, Ιωάννα Δ. Θεοφιλοπούλου, Χρυσούλα Θ. Μαρκοπούλου, Ευφροσύνη Γ. Θεοφιλοπούλου,
Ασημίνα Π. Μαρκοπούλου, Δήμητρα Ν. Κανελλοπούλου, Σοφία Β. Βασιλοπούλου.

2η σειρά: Ελένη Ν. Ασημακοπούλου, Μαρία Ν. Αντωνοπούλου, Γιάννης Ν. Μαρκόπουλος, Γιώργος Σ. Δημόπουλος,
Ελένη Ν. Τριαντοπούλου, Δήμητρα Ν. Μαρκοπούλου, Ελένη Ν. Μαρκοπούλου, Γιώργος Ν. Μαρκόπουλος.

3η σειρά: Ασημίνα Συριοπούλου, Γιώργος Χ. Δημόπουλος, Νίκος Γ. Χρονόπουλος, Γεωργία Συριοπούλου,
Θεόδωρος Γ. Χρονόπουλος, Δημήτρης Κ. Κανελλόπουλος, Σία Κουμπούρα, Αφροδίτη Χ. Πατέλη.

4η σειρά: Αλεξάνδρα Ι. Νικολοπούλου, Ανδρέας Χ. Μαρκόπουλος, Νίκος Γ. Σικοτακόπουλος, Αντώνης Π. Μαρκόπουλος,
ο δάσκαλος Κώστας Κωνσταντινίδης, Δημήτρης Κ. Σικοτάκης και Βασιλική Ν. Μαρκοπούλου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΛΟΗΣ (σχ. χρονιά 1974-1975)

∆ιαβάζετε και διαδίδετε το περιοδικό «ΦΟΛΟΗ»

Φωτογραφία: Πάτρα Γ. Χρονοπούλου
(Σημ.: Ευχαριστούμε το Φώτο-Ρεπορτάζ Κωνσταντινίδη-Σικοτακοπούλου για την επεξεργασία της φωτογραφίας)
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Πίνακας του συμπατριώτη μας Ιωάννη Σπηλιόπουλου από το Δούκα


