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Του ∆ηµ. Μουσά

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΚΟΥΣΙΟΝ ΠΑΘΟΣ

Στο προσκήνιο τις ημέρες αυτές «ο 
Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτί-
αν του κόσμου», που κάνει μυριάδες 
χριστιανικές καρδιές να χτυπάνε τους 
χτύπους της χριστιανικής συγκίνησης 
και να γεννάνε την έφεση για «οδοι-
πορία» στους σκολιούς δρόμους του 

Θείου Πάθους, της μυστικής θυσίας.
Να ζήσουν τις ώρες και να νιώσουν την «αίσθηση» Εκεί-

νου, όταν εγκαταλείπεται από τον Ουράνιο Πατέρα Του 
«επί Σταυρόν κρεμάμενος» και να ακούσουν εκείνο το 
ανυπέρβλητο «Θεέ μου, Θεέ μου ίνα τι με εγκατέλειπες», 
ενώ τηρεί άθικτη την Τριαδική Του μακαριότητα. Γιατί ο 
Ιησούς τις ώρες εκείνες έζησε προσωπικά αυτές τις πιο 
οριακές καταστάσεις που μπορεί να δοκιμάσει άνθρωπος, 
τη φρίκη του πάθους και της σταυρικής αγωνίας. Μέσα 
στο όλο έργο της Θεϊκής δικαιοσύνης δεν έπρεπε τίποτα 
να παραληφθεί και να μείνει ξένο κι αδοκίμαστο για τον 
«Υιό του Ανθρώπου».

Την ώρα της Γεσθημανή η καρδιά και το πνεύμα του 
Ιησού δοκίμαζε τελειωτικά τι σημαίνει η αμαρτία μπροστά 
στο ερευνητικό και τιμωρό μάτι του Θεού. Ο Πατέρας απαι-
τούσε από τον Υιό να αναλάβει αυτήν την αμαρτία σαν δική 
του. Και αυτό όχι γιατί είχε Αυτός «γνώσιν» της αμαρτίας, 
«αμαρτίαν ουκ εποίησεν», αλλά από την αγάπην Του να 
γίνει ο εκπρόσωπος μας. Για τη λύτρωση μας.

Ο Ιησούς εκείνη τη νύχτα αγκάλιαζε τον κόσμο στο σύνο-
λό του και γι’ αυτόν ήταν όλη η οδύνη Του. Για να «άρει» 
την αμαρτία του. Γι’ αυτό τις ώρες εκείνες στον Κήπο της 
Γεσθημανή το πάθος του Ιησού φτάνει στη μεγαλύτερη 
οξύτητα. Νιώθει σιμά Του τη λέξη ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ αναλαμβά-
νοντας την ανθρώπινη αμαρτία σαν δική Του. Αυτός που 
«αμαρτίαν ουκ έγνω». Εδώ δε χρειάζεται η ανθρώπινη 
σοφία και γνώση. Μονάχα ταπεινοί προσκυνητές Του να 
τον παρακαλέσουμε σαν τον Δαυίδ «εν τω φυλάξασθαι τους 

λόγους Σου εν όλη την καρδία μου εξεζήτησά Σε… ζήσομαι 
και φυλάξω τους λόγους Σου, αποκαλύψω τοις αδελφοίς 
μου και κατανοήσω τα θαυμάσια Σου εκ του Νόμου Σου».

Ο Σαρκωθείς Λόγος επωμίσθηκε τις αμαρτίες των Πρω-
τοπλάστων, του ανθρώπινου γένους «ίνα τους υπό νόμον 
εξαγοράσει και ίνα την υιοθεσίαν απολάβωμεν». Δε μπο-
ρούμε να μετρήσουμε το μεγαλείο της αγάπης του Θεού 
- Λόγου για τον άνθρωπο. «Εκένωσεν εαυτόν μορφήν δού-
λου λαβών». Το σταυρικό μαρτύριο του Θεανθρώπου δεν 
κλείνει μέσα του μονάχα το μυστήριο του εξιλασμού του 
ανθρώπινου γένους, αλλά και το μυστήριο της αγάπης.

Ας Τον θυμηθούμε μια στιγμή στον Κήπο της Γεσθημανή 
προσευχόμενο, λίγες ώρες πριν από τη σύλληψη Του, ενώ 
ο ιδρώτας της αγωνίας «ωσεί θρόμβοι αίματος» να κυλάει 
στο πρόσωπο Του. Τότε που στο κατώφλι του μαρτυρίου 
νιώθει τον εαυτό Του ν’ ανεβαίνει τον ανηφορικό δρόμο 
του Γολγοθά για να συντρίψει την ανθρώπινη αμαρτία, 
να ελευθερώσει τον ανθρώπινο πόνο. Και να διδάξει ότι 
στο ανθρώπινο γένος κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην 
αγάπη από τους συνανθρώπους του, όσο ταπεινός κι αν 
είναι, αφού Αυτός ανέλαβε όλων τις αμαρτίες, ως τον πιο 
κατώτερο και συντρίφτηκε κάτω από τον απέραντο αν-
θρώπινο πόνο.

Έτσι το σταυρικό πάθος, η λυτρωτική θυσία του Θεαν-
θρώπου, είναι ένας αιώνιος συμβολισμός. Γιατί ο σταυρικός 
θάνατος δεν είναι το τέλος στην πνευματική τάξη, αλλά η 
«απαρχή», η αυγή μιας καινούργιας ζωής στην ανθρωπό-
τητα. Αφού καμιά προσπάθεια για πνευματική και ηθική 
ανύψωση δεν καρποφόρησε χωρίς να ποτισθεί με πηγή 
δακρύων και θρόμβους αίματος.

Ας σταθούμε μπροστά στο θέαμα του Εσταυρωμένου 
Θεού. Ας σταθούμε σιωπηλοί ευλαβικά. Ας αφήσουμε τη 
σκέψη μας να φτερουγίσει σε εκείνη την εποχή, ας νιώ-
σουμε το μέγεθος της φοβερής θυσίας κι ας ψιθυρίσουμε 
εκ βάθους ψυχής «προσκυνούμεν Σου τα πάθη Χριστέ».

�

Θρήνος της Παναγιάς
«Ω! γλυκύ µου Έαρ

γλυκύτατόν µου τέκνον

Πού έδυ σου το κάλλος;»

«Η Σταύρωσις του Ιησού»
∆οµίνικου Θεοτοκόπουλου

(El Greco)
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Παραμένουμε για πάνω από μια 
25ετία άφωνοι θεατές της αποδυνά-
μωσης του Νομού μας ως προς την 
ιστορικότητά του, την παραγωγική 
του δύναμη, την τουριστική του 
εκμετάλλευση και την περιβαλλο-
ντική του προστασία, η οποία βύ-

θισε κάθετα την αναπτυξιακή του πορεία στις τελευταίες 
θέσεις πανελλαδικά από τις πρώτες που κατείχε πριν 
λίγες δεκαετίες.

Τα παραπάνω συντελέστηκαν με πολιτικές αποφάσεις 
και τη σχεδόν απαθή στάση των τοπικών και πολιτικών 
εκπροσώπων μας, αφού η αντίδρασή τους εμφανίζεται 
με τη δημοσίευση της διαφωνίας τους όταν έχουν σχεδόν 
ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει δυνατότητα ανατροπής 
των εις βάρος του αποφάσεων.

Την ίδια τακτική παρακολουθήσαμε επανειλημμένα, 
όταν χάσαμε την ίδρυση Αεροδρομίου, όταν δεν πήραμε 
Πανεπιστημιακή έδρα όπως όλες οι πρωτεύουσες της 
Ελλάδας, όταν καταργήθηκε η σιδηροδρομική σύνδεση 
με την Αθήνα, όταν συρρικνώθηκε και κινδύνευσε με 
μεταφορά η ΣΕΤΤΗΛ, όταν πάγωσε η χάραξη της Ιόνιας 
οδού, όταν χάσαμε την Τράπεζα της Ελλάδας, όταν έμεινε 
ανοχύρωτη η Ολυμπία στο έλεος της φωτιάς και των 

ληστών από έλλειψη χρηματοδότησης, όταν αφαίρεσαν 
την τελετή της Αφής για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες, και κυρίως όταν καταχράστηκαν την τεράστια 
ανθρωπιστική βοήθεια για αποκατάσταση της καταστρο-
φής από την πυρπόληση και ακολούθησε ερημοποίηση 
πολλών περιοχών και σημαντική μείωση της αγροτικής 
οικονομίας, παρότι η καταστροφή εκείνη ήταν μια ακόμη 
ευκαιρία μαζί με τους σεισμούς και τις άλλες θεομηνίες 
που μας έπληξαν, να έχουμε διεκδικήσει και επιτύχει 
την ανάπτυξη που μας είχαν στερήσει. Και θα μείνει στην 

ιστορία ότι μόνο για την Ηλεία δεν έγινε ο σεισμός - σω-
σμός όπως έγινε ας πούμε με τη Μεσσηνία.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω δεν θα ήταν παράλογο αν 
σκεφθεί κάποιος ότι οι αποφάσεις αυτές για την Ηλεία 
υπαγορεύθηκαν από ένα βάρβαρο για τους κατοίκους 
της μνημόνιο - μιας και είναι επίκαιρος ο όρος - αφού 
αφορούσαν μόνον αυτή και εμφανώς ευνοούσαν τους 
όμορους νομούς. Και ρωτάω εύλογα!

Τι οφείλουμε σαν τόπος για να υποστούμε σε τέτοιο 
βαθμό τη δυσμένεια της πολιτείας;

Τι δεν κάναμε καλά ή τι κάναμε χειρότερο από τις 
άλλες αναπτυσσόμενες εις βάρος μας όμορες περιοχές. 
Μήπως δεν τηρήσαμε σωστά τις κοινοβουλευτικές μας 
υποχρεώσεις; Γιατί απ’ ότι θυμάμαι ακόμα και το 2007 
τρέξαμε μισοκαψαλισμένοι στις κάλπες και στείλαμε με το 
παραπάνω εκπροσώπους να μας υποστηρίξουν στη συμ-
φορά που μας έπληξε κι όχι μόνο εκείνους της Βουλής.

Εκλέξαμε κι άλλους περιφερειακούς, Νομαρχιακούς, 
τοπικούς, προέδρους, Διοικ. Συμβούλια. Μια ολόκληρη 
στρατιά συμπληρώνουν όλοι αν τους παρατάξουμε.

Γιατί όμως αμέλησαν ν’ αντιδράσουν σ’ όσα συνέβησαν 
σε βάρος μας.

Προσωπικά το ενδιαφέρον τους το διαβάζω μόνο σε 
δημοσιεύσεις για ενέργειές τους των οποίων το αποτέλε-
σμα δεν το έχω διακρίνει αφού κάθε φορά που έρχομαι 
στην Ηλεία τη βρίσκω περισσότερο συρρικνωμένη και 
ακόμα πιο απόμακρη.

Γι’ αυτό βρίσκω πραγματικά ελπιδοφόρα την απόφασή 
τους να μην στηθεί εξέδρα επισήμων στη φετινή παρέ-
λαση εάν αυτή προέκυψε από τη συνειδητοποίηση της 
συνυπευθυνότητάς τους και τον προβληματισμό τους 
για αλλαγή της πρακτικής τους στο μέλλον.

Και δεν ξέρω αν ωφελεί πια να ψάχνουμε και να επανα-
λαμβάνουμε τις αιτίες της οπισθοδρόμησης. Η σημερινή 

Φωτογραφία από τις πυρκαγιές στον νομό Η λείας το 2007

Φωτογραφία από τις πυρκαγιές στον νομό Ηλείας το 2007

Της 
Ιωάννας Αντ. 
Καλαµπρέζου

Με σεβασµό για την Ηλεία
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πάντως πραγματικότητα για την ιστορική Ηλεία είναι ότι 
τώρα που ενέσκηψε η Πανελλήνια κρίση είναι από τους 
λίγους Νομούς που δεν έχει την υποδομή να συγκρατή-
σει ένα μέρος της νεολαίας της ούτε καν στις αγροτικές 
περιοχές και σε λίγο θ’ απομείνει τόπος γερόντων και 
παραγόντων.

Πρόταση δυστυχώς δεν έχω γι’ αυτό αλλά δεν είμαι 
και αρμόδια να υποδείξω πολιτικές λύσεις.

Το μόνο που σκέπτομαι ότι μπορεί να ωφελήσει, είναι 
να δράσουμε σαν «ανώνυμες» ανθρώπινες ομάδες όλοι 
οι μεσόκοποι που θ’ απομείνουμε, όσο ακόμα ακούμε, 
βλέπουμε και μπορούμε να περπατάμε, έξω από κομ-
ματικά χαρακτηριστικά, Συλλόγους, Διοικ. Συμβούλια 
και τίτλους, αφού έχουμε αποδείξει πως όταν αποκτάμε 
αυτές τις ιδιότητες συνήθως κρατάμε μόνο αυτές και ξε-
χνάμε τους ρόλους.

Και να είμαστε παρόντες, διαμαρτυρόμενοι παντού 
όπως επιχειρείται περισσότερο ξέφτισμα του τόπου. Να 
πραγματοποιήσουμε παραστάσεις στα διοικητικά Κέντρα 
για επανάκτηση των χαμένων ευκαιριών. Για διεκδίκη-
ση της αξιοποίησης όλης της βοήθειας που περιήλθε 
στην Ηλεία και δεν δόθηκε για το ξαναζωντάνεμα της 
καμένης υπαίθρου και τη συγκράτηση των πληγέντων 
στις περιουσίες τους. Για ανάδειξη με τη βοήθεια Ηλείων 
αρχαιολόγων και ιστορικών, με διαλέξεις, δημοσιεύσεις 
και άλλα μέσα σ’ όλη την Ελλάδα, της ιστορικής σημα-
σίας της Ολυμπιακής γής και της Ολυμπιακής Ιδέας την 
οποία καπηλεύτηκε όλος ο πλανήτης για κερδοσκοπία 
και όχι μόνο δεν αντιδράσαμε αλλά το αποδειχθήκαμε 
και δεν μεταφέραμε ούτε στα δικά μας παιδιά μέσω του 
εκπαιδευτικού προγράμματος το ύψιστο νόημα της Ελλη-

νικής αυτής επινόησης για την ειρήνη και τη συνεργασία 
των λαών.

Με επιχείρημά μας για τη δράση αυτή την αγάπη μας 
για τον κάλλιστο της Ελλάδας τόπο κατά τον Παυσανία 
που είχαμε την ευτυχία να είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μας 
αλλά και τη δυστυχία να τον βλέπουμε ν’ απαξιώνεται 
και να απογυμνώνεται ακόμα και από τα φυσικά του 
χαρακτηριστικά.

Και με μέσα οποιαδήποτε ιδέα περνάει από τη σκέψη μας 
για νόμιμη αξιοπρεπή και ειρηνική διεκδίκηση αποφάσεων 
για αποκατάσταση του πολύχρονου παραγκωνισμού του.

Κι αυτά, πρώτα για να τιμήσουμε τουλάχιστον εμείς τη 
θέση του στην ιστορία, αλλά επίσης μήπως καταφέρουμε 
να επανέλθουν τα παιδιά μας να ζήσουν να δημιουργή-
σουν και να ανατάξουν τον τόπο τους στη σωστή του θέση 
και γιατί όχι να επαληθεύσουν την ποιητική προφητεία 
του αείμνηστου Τάκη Δόξα στο «Φώς της Ολυμπίας»: 

«Εδώ θα ξαναγεννηθεί το Φώς!!»

Κι αν αληθεύει το υποθετικό εφιαλτικό σενάριο ότι 
η εγκατάλειψη στόχευε στο να γίνει φθηνή η Ηλεία ως 
επενδυτικός παράδεισος που έχει χαρακτηρισθεί, να πα-
λέψουμε να μας μείνει τουλάχιστον όσο γίνεται περισ-
σότερος αέρας για ν’ αναπνέουμε...

Τελετή αφής Ολυμπιακής Φλόγας

Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας (παλιό)
Φωτο: Δημήτρης Παπαϊωάννου

Φωτο: Δημήτρης Παπαϊωάννου

Τελετή αφής Ολυμπιακής Φλόγας
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Ο Φολοήτης Καπετάν Μπόμπας Δη-
μήτρης του Λεωνίδα έζησε στα χρόνια, 
που η Τουρκιά έπνεε τα λοίσθια1 στον 
Ελλαδικό χώρο και κυρίως στο Μω-
ριά, όπου το γιαταγάνι του Κολοκο-
τρώνη άστραφτε και θέριζε τούρκικες 
και μπραήμικες κεφαλές και Νενέκους 

προσκυνημένους.
- Ο δε Τουρκοαλβαλαλαίος ανελέητος τύραγνος του Ορο-

πεδίου Φολόης και του Λαλαίικου κάμπου αισθανότανε ότι 
είχε φτάσει η ώρα να πλερώσει για όλα τα ανομήματά του 
και για όλες τις κακουργίες του και τοιμαζότανε, ως λέγεται, 
να σώσει τους θησαυρούς του, το κεφάλι το δικό του και των 
συγγενών του. Το σχέδιό του, καταστρωμένο από τον παμπό-
νηρο και διεστραμμένο Κουτσοραΐτ, ήτανε να φυγαδεύσει 
τους θησαυρούς τους δικούς του και των άλλων κεφαλών 
του Λαλαίικου Κάμπου στην Πάτρα, όπου εκεί ήτανε ο μεγά-
λος του μπραζέρης ο Γιουσούφ Πασάς. Οι καπεταναίοι του 
οροπεδίου είχανε προβλέψει το σχέδιό του και λάβανε τα 
μέτρα τους. Οι κατάσκοποι όμως του Κουτσαραΐτ ειδοποίησαν 
τον τύραγνο, πως ήταν αδύνατο να επιτύχει το σχέδιό του. 
Εντούτοις ο κανάγιας πήρε τους θησαυρούς του και όλους 
τους Τουρκολαλαίους μετά την νίκη των Ελλήνων στο Πούσι 
και με τη βοήθεια του ίδιου του Γιουσούφ Πασά των Πατρών 
έφθασε στην Πάτρα αβλαβής.

Γιατί άραγε οι Τουρκολαλαίοι έφτασαν στην Πάτρα ανε-
νόχλητοι; Οι νικητές στο Πούσι αφήσανε τους νικημένους 
να φτάσουνε στην Πάτρα μ’ όλους τους θησαυρούς και τ’ 
άλλα υπάρχοντά τους από δειλία μη και νικηθούνε από τους 
νικημένους; ή μήπως υπήρχε μυστική συμφωνία πονηρή;

Το βέβαιο όμως είναι ότι οι νικητές μπήκανε στον Λάλα την 
επόμενη ημέρα της νίκης και τον βρήκανε έρημο. Έκαψαν τα 
χίλια σπίτια του κι έμειναν στα χέρια των νικητών στάχτη κι 
απακαΐδια μόνο.

Λέγεται ότι πολλοί βασταμένοι Τουρκολαλαίοι θάψανε τους 
θησαυρούς τους με την ελπίδα να γυρίσουν στον καιρό και 
κρυφά να τους ξεθάψουν. Δεν τους πήραν μαζί τους από φόβο, 
μη και στην πορεία τους ληστέψουν.

Το σίγουρο όμως είναι ότι, μετά το φευγιό της Τουρκιάς, έμει-
ναν στο πόδι των Πασάδων, των μπέηδων, των αγάδων, των 
κατήδων και των χοτζάδων οι μεγαλοκαπεταναίοι, οι κοτζαμπά-
σηδες, οι δεσποτέδες, οι μικροκαπετάνοι, διάφοροι «παντίδοι2 
», πολιτικοί και πολιτικάντηδες και διάφοροι Κωλέττηδες και 
Μαυροκορδάτοι και Δεληγιάννηδες και Γουλιμήδες. Κι αντίς 

1 Έπνεε τα λοίσθια: Ψυχορραγούσε

2 Παντίδοι: Λέξη που βρίσκουμε στ’ απομνημονεύματα του Στρατηγού 
Μακρυγιάννη που θέλει να πει: «Οι Επιτήδειοι με αρνητική σημασία· 
οι λαοπλάνοι, οι κακοποιοί».

αυτοί να φροντίσουν για μια δίκαιη κοινωνία αλληλεγγύης, 
βαλθήκανε να φτιάξουνε τα τζάκια τους. Βγάλανε από τη μέση 
τον Καποδίστρια και φέρανε ξένους κουτεντέδες βασιλιάδες 
και φτιάξανε μια ψωροκώσταινα. Γύρευε η ψωροκώσταινα 
δανεικά και αντίς αυτά να πηγαίνουν στην ανάπτυξη, μπαίνανε 
στις τσέπες των «παντίδων» και φτάσαμε στην σήμερον ημέρα, 
όπου τα δανεικά γινήκανε θηλιά στο λαιμό του φτωχόκοσμου.

Στο οροπέδιο της Φολόης όλοι οι μικροκαπεταναίοι πήρανε 
για αντάλλαγμα των υπηρεσιών τους εκτάσεις γης με καλά 
χώματα. Οι απλοί πολεμιστές πήρανε κάτι χαρτιά, που λέγανε 
για τη συμμετοχή τους στις διάφορες μάχες για να τα χρησιμο-
ποιήσουνε «όπου δει» δηλαδή πήρανε απ’ τ’ αυγό τη φλούδα. 
Κι ο φτωχόκοσμος σ’ όλη την Ελλάδα έγινε δουλοπάροικος 
στους νεοτσιφλικάδες.

Ο Γιαρμεναίος Μπόμπας Δημήτρης του Λεωνίδα, λοιπόν, 
ο μικροκαπετάνιος του πολυδασωμένου Οροπεδίου Φολόης 
πήρε αρκετές εκτάσεις γης. Λέγεται ακόμη ότι και στην περιοχή 
Ρώμεση είχε λάβει καλό κτήμα.

Στον καιρό που αυτός έκρινε, παντρεύτηκε κι έκαμε γιους 
και θυγατέρες. Όμως ένα του παιδί μόνο μας είναι γνωστό, 
ο Λεωνίδας.

Αυτός ο Λεωνίδας Μπόμπας του Δημήτρη γεννήθηκε το 
1836. Τούτο είναι γεγονός αναμφισβήτητο, γιατί φέρεται γραμ-
μένος στα Μητρώα της πάλαι ποτέ Γιάρμενας και νυν Φολόης.

Ο Λεωνίδας Μπόμπας του Δημήτρη ήτανε νοικοκύρης βα-
σταμένος. Έκαμε γιους και θυγατέρες. Γνωστά παιδιά του μας 
είναι ο Αριστομένης, ο Αντρέας και η Θεώνη.

Ήρθε καιρός και η όμορφη και ξανθιά Θεώνη έγινε γυναίκα 
της παντρειάς. Της έφτιαξε ένα ψηλό σπίτι σ’ έναν μεγάλο κήπο 
ανατολικά του σπιτιού του και την πάντρεψε μ’ ένα εξίσου 
καλοδεμένο ξανθό κι όμορφο παλληκάρι, τον Αλεξόπουλο 
Κωνσταντίνο του Γιάννη, που έμεινε γνωστός ως Κουτσοκω-
σταντίνος ή Κουτσός, γιατί φαίνεται ότι κουτσάθηκε μετά την 
παντρειά του.

Το μεγάλο τούτο σπίτι στον μεγάλο κήπο είχε χτιστεί σύμ-
φωνα με τις τότε τεχνικές και με υλικά την πέτρα και την πλίθα 
τη χωματένια.

Ο περήφανος και μακρόστενος Ερύμαθος είναι βουνό φα-
λακρό γι’ αυτό τα ορμητικά βροχόνερα πήραν το χώμα του 
και το αποθέσανε στις εκβολές του Ηλειακού Πηνειού και με 
τους αιώνες σχηματίστηκε η Πολυχωματούσα Ήλιδα, όπου 
ακόμα από τα Ομηρικά τα χρόνια βόσκανε οι καλλίτριχοι και 
στρεπτόποδες ταύροι και μοσχίδες του ξακουστού Αυγεία. 
Οι πλαγιές του Ερύμαθου ξεγυμνώθηκαν και φανήκανε οι 
σχιστόλιθοι. Αυτοί είναι ένα κι ένα για οικοδομές. Όμως οι 
Γιαρμεναίοι τις παλιές εποχές δεν είχανε τον τράτο να κου-
βαλάνε τα πετρολίθαρα του Ερύμαθου, για να χτίζουνε μ’ 
αυτά τα σπίτια τους. Λέγεται όμως ότι, όταν πλακοστρώσανε 

ΟΡΟΠΕ∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΛΟΗΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Το ’ρειπωµένο σπίτι

Του Χρ. Διον. 
Μαρκόπουλου
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το δάπεδο της Κοίμησης, φέρανε ζαλιά οι γυναίκες από τον 
Ερύμαθο τις ομορφοπελεκημένες πέτρες. Επίσης με τέτοιες 
πέτρες του Ερύμαθου χτιστήκανε τα αγκωνάρια της εκκλησίας, 
καθώς και οι παραστάτες στις δυο μεγάλες πόρτες του ιερού 
τεμένους του μικρού, αλλά ονομαστού χωριού μας.

Το μεγάλο σπίτι στον μεγάλο κήπο, που έχτισε ο Λεωνίδας 
Μπόμπας, ο γιος του Καπετάν Δημήτρη Μπόμπα, για την 
όμορφη ξανθιά του κόρη, τη Θεώνη, είχε χτιστεί ως το πάτωμα 
με πέτρες, που κουβαλήσανε οι Καλιανιώτες μαστόροι από τη 
λακκαγιάρμενα κι απ’ τις διάφορες ρεματιές με τα γαϊδουράκια 
τους τα πεισματάρικα και τα τσινιάρικα μουλάρια τους. Οι πέ-
τρες αυτές είναι άλλες στουρναρόπετρες με σχήμα ακανόνιστο 
κι άλλες κάτι ασπρολίθαρα πλακοειδή ή στρογγυλά· τα μικρά 
πλακοειδή τα λέμε σομάδες και τα μικρά στρογγυλά τα λέμε 
κοκόνες, τα δε μεγάλα στρογγυλά τα λέμε στρουμπούλια και 
μοιάζουνε με μικρές πέτρινε μπόμπες. Με τέτοια στρουμπούλια 
τρίβανε πάνω στο πλαστήρι οι γυναίκες το χοντρό αλάτι. Με 
τέτοιες, λοιπόν, πέτρες και με λάσπη από κόκκινο χώμα και 
χωρίς ασβέστη χτίσανε οι Καλιανιώτες μαστόροι τα τειχία της 
οικοδομής μέχρι το ξύλινο πλατανήσιο πάτωμα. Από κει κι 
απάνω είναι το βασίλειο της χωματόπλιθας.

Η Χωματόπλιθα γενικά στην Ηλεία είναι υλικό που το προ-
τιμούσαν οι Ηλείοι της παλιάς εποχής, γιατί αντέχει στους σει-
σμούς. Η χωματόπλιθα φωνάζει και παρακαλεί· «φύλαξέ με 
από νερό να σε φυλάξω από σεισμό».

Σε τούτο το μεγάλο σπίτι με το μεγάλο κήπο μετά τα στέφανα 
‘γκαταστάθηκε το ζευγάρι το νέο. Το πάνω πάτωμα ήτανε το 
βασίλειο της ξανθιάς κι όμορφης Θεώνης και το ισόγειο ήταν 
το βασίλειο του Κωνσταντίνου Αλεξόπουλου του Γιάννη, που 
έναν καιρό πήρε το παρανόμι Κουτσοκωνσταντίνος ή Κουτσός.

Ο Κουτσοκωνσταντίνος φαίνεται, ότι δεν πήρε χρήματα από 
τα γονικά του. Ο Λεωνίδας όμως, ο πεθερός του, είχε δώσει 
στην ξανθιά κι όμορφη κόρη του, τη Θεώνη εκεί στις χαραγιές 
ένα κομμάτι γης. Ο Κουτσοκωνσταντίνος φαίνεται, ότι δεν 
ήτανε φτιαγμένος για αγρότης· δεν γνωρίζω πώς· όμως έγινε 
τσαγκάρης. Με τα τσαγκαρόσουγλα, τις τσαγκαροβαλόνες, 
τις κλωστές, το κερί και τις ξυλόπροκες, τα πετσά και τ’ άλλα 
σύνεργα ‘πιδιόρθωνε τα ποδήματα της Γιάρμενας. Το χωράφι 
του εκεί στις Χαραγιές το πούλησε στο Νιόνιο τον Μακόπουλο 
τον λεγόμενο Νισάφη τον δικόνε μου πατέρα δηλαδή. Ήτανε 
το πρώτο χωράφι, που συναντούσε κανείς στο «έβγα» της 
Χαραγιάς και έμβλημά του ήταν ένα πουρνάρι, που χάριζε 
στον στρατολάτη τη δροσεράδα του τις ώρες που ο ηλιάτο-
ρας, ο Φοίβος, βοβάρδιζε ανελέητα το ίσιωμα της Χαραγιάς 
με τις καυτερές του ηλιαχτίνες. Το χωράφι τούτο ο Νισάφης 
το λίπαινε με την κοπριά και τα κάτουρα των ζωντανών του 
και το ‘σπερνε πότε στάρι και πότε αραποσίτι και μισογιόμιζε 
το κασόνι του. Κι οσάκις χαλάγανε τα ποδήματα της φαμελιάς 
του, τα πήγαινε στον Κουτσό και τούτος τα ‘πιδιόρθωνε και 
για πλερωμή έπαιρνε στάρι ή αραποσίτι, που γεννούσε το 
χωράφι του, που τό ‘χε πουλήσει στο Νισάφη. Έτσι έχουνε 
τα πράματα. Καθείς με τη δουλειά του.

Η ξανθιά στο βασίλειό της έκανε το κουμάντο της και σα 
‘ρχότανε το μεσημέρι, ανέβαινε ο Κουτσός από κάτω το δικό 
του βασίλειο, το τσαγκαράδικο, εύρισκε στρωμένη με κατάλευ-
κο τραπεζομάντηλο, το ειλητό, την «άγια Τράπεζα» γεμάτη με 

καλούδια· ψωμί, φαητό και με κόκκινο κρασί, σχέτο κονιάκο. 
Τρώγανε με ειρήνη και σα η νοικοκυρά έπλενε τα πιάτα και 
τα πάντα μπαίνανε σε τάξη, πέφτανε στο κρεβάτι. Ακόμη και 
η Αφροδίτη με τον Άρη της δεν έκανε τόσο γλυκύτατο έρω-
τα· γιατί ο Ήλιος, που τα πάντα ορά απ’ τα γάλανα ουράνια, 
άνοιξε τα μάτια του Κουτσού, του Ήφαιστου· και τούτος ευτύς 
φτιάχνει μιαν αραχνοΰφαντη απόχη με λεπτά νήματα από 
χρυσάφι, αόρατη και στους Θεούς ακόμη και στήνει μ’ αυτή 
παγίδα πάνω απ’ τη συζυγική την κλίνη. Και καθώς το θεϊκό 
παράνομο ζευγάρι ανεβαίνει στην κλίνη, για να απολαύσει 
την ηδονή του έρωτα, πέφτει πάνω τους η αόρατη παγίδα. 
Εκεί φυλακισμένοι, ολόγυμνοι, γίνανε ρεζίλι στα μάτια των 
αθάνατων.

Έξι παιδιά έκαμε ο Κουτσός με την ξανθιά του, χωρίς να 
υπολογίσουμε τις αθέλητες αποβολές. Και τα έξι τους παιδιά 
- τέσσερα αγόρια και δύο κορίτσια - ήταν όμορφα με τέλεια σω-
ματική διάπλαση. Όλα τους τ’ αγόρια, δηλαδή, ο Νίκος, ο Γιάν-
νης, ο Λεωνίδας και ο Χρήστος, ο λεγόμενος και Πλαστήρας, 
καθώς και το ένα τους κορίτσι, η Κική, φύγανε τελειώνοντας 
το Δημοτικό Σχολείο για την Αθήνα, την ανθρωπορουφήχτρα, 
τη μάισσα, την κακιά Αθήνα. Έμεινε στο χωριό η Ροϊδούλα.

Πολύ γλήγορα έγινε κοριτσόπουλο της παντρειάς· Παντρεύ-
τηκε τον Μήτσο του Χρύσαντου του Νικολόπουλου του ονο-
μαστού χαλικιά σ’ ολάκερο το Οροπέδιο.

Ο Μήτσος μαθήτευσε κοντά στο πατέρα του και έγινε ισάξιός 
του στη χαλικιωσύνη και στη θηρευτική και επιπλέον ήτανε 
δεξιοτέχνης του βιολιού.

Ο Μήτσος πήγε σώγαμπρος στο σπίτι του Κουτσού. Στο 
ισόγειο του σπιτιού και δίπλα στο τσαγκαράδικο του Κουτσού 
έβαλε το φυσερό του, τ’ αμόνι του και γιόμισε το χώρο μ’ όλα 
τα σύνεργα της Χαλικιωσύνης και έγινε ένα τέλειο σιδηρουρ-
γείο και δεν είχε τίποτε να ζηλέψει από το θεϊκό σιδηρουργείο 
του Χωλού του Ηφαίστου εκεί πάνω στην Θεοκατοίκητη κορ-
φή του δοξασμένου Όλυμπου.

Κι όσο ειρήνη κρατούσε στον τόπο, κυλούσε ήρεμα η ζωή 
στο σπίτι του Κουτσού. Δύο τεχνίτες στο ίδιο σπίτι φέρνανε 
τ’ αγαθά που γεμίζανε την «άγια Τράπεζα». Απέ άμα ήρθανε 
δύσχετοι καιροί, σκουρέψανε τα πράματα για τον Κουτσό. Το 
παιδί του, ο Γιάννης, εκεί στην Αθήνα μια περίοδο είχε γίνει 
μέγας και τρανός κι έφερνε στο σπίτι του Κουτσού απ’ όλα 
τ’ αγαθά του Αβραάμ και του Ισαάκ, ως και του πουλιού το 
γάλα, που λέει ο λόγος. Την εποχή εκείνη έσφυζε η ζωή στο 
σπίτι του Κουτσού. Τι καλά! τι ευτυχία!

Όμως, αλίμονο, η ευτυχία κρατάει τόσο λίγο ο Γιάννης απ’ 
τα μεγάλα ύψη, σαν πληγωμένος αϊτός, έπεσε στη «γης»! Κι 
έπειτα ο μεγάλος πόλεμος έφερε την πείνα κι ο Κουτσός με 
την ξανθιά του μπήκανε στη «γης»!

Κι έμεινε στο ψηλό το σπίτι με το μεγάλο κήπο ο Μήτσος 
ο Χαλικιάς ο Νικολόπουλος. Σαν έφυγε ο «Πόλεμος» και 
σαν πάψανε οι Έλληνες να βγάζουνε μεταξύ τους τα φωτερά 
τους, ο Μήτσος με την τέχνη του και με το βιολί του ζούσε την 
οικογένειά του. Έκαμε κι αυτός με τη σειρά του δύο αγόρια 
και τρία κορίτσια.

Τι καλά! Τι λαμπρά! Και τότες είναι που ο διχασμός σαν 
κεραυνός έπεσε πάνω στην κεφαλή του Μήτσου. Δεν είχε 
αλεξικέραυνο και η οικογένειά του έγινε κομμάτια. Σκορπί-
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στηκε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα κι έμεινε ο Μήτσος 
στο ψηλό το σπίτι με το μεγάλο κήπο κούκκος μοναχός. Είχε 
για παρηγοριά το φυσερό, το σφυρί και τ’ αμόνι· Ντιν - τιν, 
ντιν- τιν πέφτανε ρυθμικά οι σφυριές πάνω στο πυρωμένο 
ολοπόρφυρο σίδερο και τού ‘δινε τη μορφή που αυτός ήθε-
λε! Ξεχνούσε για λίγο την αναποδιά που χτύπησε την πόρτα 
του και ζούσε.

Και τα βράδια έπαιρνε το βιολί του και βγαίνανε από τις 
χορδές του τα χίλια δυο παράπονα. Μελαγχολία και σάρακας 
μπήκανε στα σωθικά του. ‘Γκατέλειψε το σπίτι στη φθορά του 
χρόνου και δεν μπήκανε στο ψηλό το σπίτι με το μεγάλο κήπο 
ούτε φωτισμός ούτε ψυγεία ούτε ηλεκτρικές κουζίνες ούτε 
ραδιόφωνο ούτε τηλεόραση. Την ημέρα έμπαινε λίγο ηλιο-
φώς απ’ τα μισάνοιχτα μπατζούρια και τις νυχτιές μια λάμπα 
πετρελαίου φώτιζε το τραπέζι, που πάνω του με πικρά δάκρυα 
έτρωγε το λιτό του φαγητό.

Ήρθε καιρός κι ο αϊτός της χαλκιωσύνης και της θηρευτικής, 
ο δεξιοτέχνης αυτοδίδαχτος βιολιστής έφυγε απ’ τη ζωή τούτη 
με το πικρό παράπονο στα χείλη.

Κι έμεινε το ψηλό το σπίτι μες τον μεγάλο κήπο παντέρ-
μο. Οι κληρονόμοι του πολλοί! Όλα δηλαδή τ’ αγγόνια του 
Κωνσταντίνου του Αλεξόπουλου του Γιάννη του λεγόμενου 
Κουτσοκωνσταντίνου. Οι κληρονόμοι τούτοι δεν τα βρήκανε 
αναμεταξύ τους και το σπίτι παραμένει παντέρμο και το χτυ-
πούν ανελέητα οι βροχές, οι αγέρηδες, τα χαλάζια, τα χιόνια 
και οι παγωνιές. Εν τούτοις όμως υπομένει καρτερικά.

Κανείς δεν πηγαίνει να το δεί, παρά μόνο ένα αγγόνι του 
Κουτσού, ο Νίκος του Μήτσου του Χαλικιά και της Ροϊδούλας 
του Κουτσοκωνσταντίνου. Έρχεται κάθε Δεκαπενταύγουστο 
στο χωριό· το βλέπει απ’ αλάργα και δακρύζει κρυφά για την 
κατάντιά του. Λύπη γιομίζει όλη του την καρδιά. Μέσα σ’ 
αυτό το σπίτι είδανε για πρώτη φορά τα μάτια του το φως του 
ήλιου και σ’ αυτό έζησε τ’ άδολά του παιδικά τα χρόνια και 
κεί δοκίμασε χαρές και λύπες μαζί. Πώς να το κάνουμε! Εκεί 
είναι δεμένη για πάντα ολάκερη η παιδική του ψυχή. Όλη την 
ημέρα μένει στο χωριό και η καρδιά του δεν λέει να φύγει. 
Και σαν σουρουπώνει μπαίνει με βαριά καρδιά στ’ αυτοκίνητό 
του και πηγαίνει στις «Δρυάδες»3 τις Λαλαίικες και κοιμάται. 

3 Δρυάδες: Ξενοδοχειακή μονάδα πλησίον στο χωριό Λόλας - Ηλείας

Και σαν το καθήκον τον καλεί γυρίζει στο νέο σπιτικό του 
εκεί στην Πρέβεζα και περιμένει νοσταλγικά, νά ‘ρθει ο νέος 
Δεκαπενταύγουστος, για να ξανάρθει στην Γιάρμενα να δει το 
‘ρειπωμένο πατρικό του σπίτι.

Στο μεγάλο σπίτι μες τον μεγάλο κήπο οι τέσσερες τοίχοι 
του στέκονται ακόμη ισόκορμοι και η σκεπή του αντέχει και 
κρατάει τους τοίχους να μη μπατάρουν. Σ’ ένα σημείο μόνο, 
όπου έχουνε φύγει απ’ τη σκεπή λίγα κεραμίδια, η βροχή 
έφαγε τον εξωτερικό σοβά και οι πλίθες οι χωματένιες θρη-
νούνε, γιατί το νερό πέφτει πάνω τους. Σ’ εκείνο το σημείο ο 
τοίχος είναι κόκκινος· είναι το χρώμα της χωματόπλιθας, που 
την τρώει το βροχόνερο. Εκεί θα ανοίξει ένα τεράστιο στόμα, 
απ’ όπου θα μπαίνουνε οι δύναμες της φύσης και θα δέρ-
νουνε το παντέρμο σπίτι κι από μέσα. Η ξύλινη σκάλα σάπισε 
και γκρεμίστηκε. Ακόμα και η ταράτσα έπεσε. Τα μπατζούρια 
ανοιχτά κρέμουνται και τα τζαμιλίκια σπάσανε. Το φυσερό 
μούχλιασε και τα σύνεργα της χαλκιωσύνης λεηλατήθηκαν. 
Το τραπεζάκι της τσαγκαρικής είναι γιομάτο με ξυλόπροκες 
και με αποξηραμένα ποντικόσκατα. Η σκόνη έχει καλύψει τα 
πάντα. Το σπίτι τούτο ήτανε κάποτε γιομάτο από ανθρώπινη 
παρουσία και ανθρώπινη ζωντάνια και από χαρές και γέλια 
γιομάτο. Τώρα είναι ένας χώρος όπου εκεί ζει ένας άλλος 
κόσμος. Κλαψοπούλια, νυχτερίδες, μπούφοι, δεκαχτούρες, 
τριζόνια, κωλοφωτιές, αράχνες, σκορπιοί, ψαλλίδες, μολυ-
ντήρια, σαμιαμίδια, σουσούρες, φίδια, γάτες, πόντικες, μέρ-
μηγκες, σκούληκες, κουνάδια, ξωτικά και πνέματα είναι οι 
νέοι ιδιοκτήτες και νοικοκυραίοι του μεγάλου σπιτιού μες τον 
μεγάλο κήπο.

Λένε ότι μερικά βράδια, όταν λυσσομανάει το ξεροβόρι που 
κατεβαίνει απ’ τ’ ανεμοδαρμένα ύψη του φαλακρού Ερύμαθου, 
ακούγεται ένα τοκ - τοκ απ’ το ισόγειο της τσαγκαρικής· ένα 

επίμονο τοκ - τοκ.
Άλλοτε, λένε, ότι ακούγεται τις νυχτιές, που βρέχει ασταμά-

τητα, ένα ντιν - τιν, ντιν - τιν από το ισόγειο της Χαλικιωσύνης· 
ένα επίμονο ντιν - τιν, ντιν - τιν.

Και μερικοί ακόμη λένε ότι , όταν γαλήνη βασιλεύει τις νυ-
χτιές και η ολόγιομη αυγουστιάτικη μελαγχολική Εκάτη χύνει 
το γλυκό της φως πάνω στις φαρδιές πλάτες της Γιάρμενας, 
ακούνε κάτι μελαγχολικές μουσικές στο ρημαγμένο ανώγι 
του μεγάλου παντέρμου σπιτιού που βγαίνουν από ένα βιολί.

Το 'ρειπωμένο σπίτι μερική άποψη

Το 'ρειπωμένο σπίτι μες τον ρημαγμένο μεγάλο κήπο
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(Συνέχεια απο το προηγούμενο)

Επόμενη διαδικασία είναι τα άλε-
σμα. 

Από αρχαιοτάτων χρόνων η άλεση 
γινόταν με δύο ακατέργαστες πέτρες, 
ή με το στούμπισμα των σπόρων με 

δύο ακατέργαστες πέτρες. Μια στρογγυλή, βαθουλωτή πέτρα 
σε σχήμα λεκάνης και μια άλλη κυλινδρική στενόμακρη, 
σε σχήμα γουδόχερου, κάνανε χρέη μύλου. Αυτά ήσαν τα 
πρώτα ακατέργαστα ιγδία, γουδιά ή χαβάνια θα τα λέγαμε 
σήμερα.

Δεν είναι γνωστό πότε και πώς παρήγαγε για πρώτη φορά 
ο άνθρωπος το αλεύρι. Πάντως τούτο πρέπει να συνέβη σε 
αρχαιότατη εποχή, καθώς ο Όμηρος επανειλημμένα αναφέρει 
τους μύλους και το άλεσμα σαν κοινότατα πράγματα, πολύ 
γνωστά σ’ όλους τους λαούς της εποχής του. 

Ο τρόπος της κατασκευής των αλεύρων κατά την αρχαι-
ότητα δεν διέφερε, κατά βάση, από τις νεότερες μεθόδους, 
δεδομένου ότι οι περιγραφόμενοι μύλοι από τους αρχαίους, 
αποτελούνταν από δύο θεμελιώδεις μυλόπετρες, που χρη-
σιμοποιούνται και σήμερα.

Οι νερόμυλοι και οι ανεμόμυλοι ήσαν οι προάγγελοι της 
βιομηχανικής περιόδου, διότι δούλευαν με την βοήθεια των 
φυσικών δυνάμεων. 

Οι αρχαίοι Έλληνες άλεθαν κι αυτοί τα δημητριακά σε 
χειροκίνητους πετρόμυλους, τους χερόμυλους ή λιθάρια… 

Το αλεύρι είναι μια λεπτή λευκή σκόνη που παράγεται από 
δημητριακά ή άλλα αμυλούχα φυτά. Χρησιμοποιείται ως 
συστατικό σε πολλά τρόφιμα. Συνηθέστερα παράγεται από 
το σιτάρι, αλλά και το καλαμπόκι, τη σίκαλη, το κριθάρι, και 
το ρύζι. Στην αρχαιότητα άλευρα ονόμαζαν μόνο το προϊόν 
του αλέσματος του σταριού ενώ, αντίθετα, ονόμαζαν όλφιτα 
το χοντροαλεσμένο κριθάρι.

Το αλεύρι είναι το κύριο συστατικό του ψωμιού, το οποίο 
είναι βασικό τρόφιμο σε πολλές χώρες, και επομένως η δι-
αθεσιμότητα και επάρκεια του αλευριού ήταν και είναι ένα 
σημαντικό οικονομικό και πολιτικό ζήτημα. Το αλεύρι μπορεί 
επίσης να παραχθεί από τα όσπρια, όπως και τη σόγια, τα 
φυστίκια, τα αμύγδαλα, και καρπούς δέντρων.

Σπουδαιότητα έχουν κυρίως τα καλούμενα άλευρα της αρ-
τοποιίας, δηλαδή τα άλευρα σταριού και σίκαλης, γιατί μόνο 
αυτά δίνουν ψωμί πορώδες και εύγευστο. Το αλεύρι ανήκει 
στις πρώτες ύλες, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην ανθρώπινη διατροφή, καθώς το ψωμί συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στα πιο σημαντικά παράγωγά του. 

Το ψωμί ήταν πάντα το βασικότερο είδος διατροφής των 
λαών. Η έλλειψή του έχει συνδεθεί με μεγάλη φτώχεια εξ’ ου 
και η φράση: Είπε το ψωμί ψωμάκι! και συνεπώς θεωρείται 

ιερό, εφόσον ακόμη και σήμερα ακούγεται ο όρκος: Μα το 
ψωμί που τρώγω!

Η κατανάλωση δημητριακών δηλαδή των βασικών συστα-
τικών του ψωμιού θεωρείται ότι ξεκίνησε σε μορφή χυλών 
ή ψημένης άζυμης μάζας. 

Το «άζυμος» αναφέρεται στην έλλειψη μαγιάς. Η λέξη 
«μαγιά» είναι τουρκικής προέλευσης. Η αντίστοιχη ελληνική 
είναι ζύμη και το ζυμάρι είναι το παράγωγο προϊόν της ζύμης. 

Η ζύμη είναι απλά μια καλλιέργεια μη παθογόνων ωφέ-
λιμων μικροοργανισμών, οι οποίοι καταναλώνουν κυρίως 
άμυλο και παράγουν διοξείδιο του άνθρακα, την αλκοόλη 
και άλλες αρωματικές ουσίες. Οι μικροοργανισμοί αυτοί μας 
βοηθούν να αναπαραχθούν σε μια καλλιέργεια που είναι 
γνωστή ως προζύμι. 

Για την παρασκευή ή ανάπιασμα της ζύμης χρησιμοποι-
ούσαν την εξής μέθοδο. 

Έπαιρναν κατά την εποχή του τρυγητή, μια μικρή ποσό-
τητα αλεσμένου κεχριού και την ζύμωναν με μούστο τριών 
ημερών, που είχε ήδη αρχίσει να υφίσταται ζύμωση στα 
πιθάρια. Από αυτά έφτιαχναν μικρούς σβώλους στο μέγε-
θος καρύδας, τους οποίους τους ξέραιναν στον ήλιο και σε 
ξηρό μέρος. Κάθε φορά που ήθελαν να ζυμώσουν ψωμί, 
χρησιμοποιούσαν ένα βώλο για μαγιά.

Έτερος τρόπος:
Παίρνουμε ένα κλαδί βασιλικό από την Ύψωση του Τιμίου 

Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Και πριν ξεραθεί, το τοποθε-
τούμε στο δοχείο που «αναπιάνουμε» το προζύμι, με λίγο 
χλιαρό νερό.

Ανακατεύουμε 1 ποτήρι αλεύρι με 1/2 ποτήρι νερό, τα 
βασικά υλικά, και φτιάχνουμε πηχτό χυλό (κάποιοι προσθέ-

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΨΩΜΙΟΥ

Του 
Ηλία Τουτούνη

Ψωμί επάνω στο πλαστήρι για ψήσιμο στο ξυλόφουρνο
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τουν και άλλα υλικά όπως μέλι, μούστο, ξινόγαλο, ή λίγες 
σταγόνες λεμόνι για να βοηθηθεί η ζύμωση). Καλό είναι να 
ζυμωθεί καλά αυτή η ζύμη (5-6 λεπτά) ώστε να απλωθεί 
η γλουτίνη. Βάζουμε τη ζύμη σε μια πολύ μικρή λεκάνη, 
σκεπάζουμε και τοποθετούμε σε ζεστό μέρος.

Αφού ξινίσει λίγο η ζύμη, σε 2 μέρες, προσθέτουμε άλλο 
τόσο νερό και αλεύρι και ξαναζυμώνουμε. Επαναλαμβάνου-
με άλλες 2 φορές και το προζύμι είναι έτοιμο. Αν δεν είναι 
αρκετά φουσκωμένο και σπογγώδες, επαναλαμβάνουμε 
άλλη μια φορά.

Βάζουμε το προζύμι, κατά προτίμηση, σε πήλινο σκεύος, 
λαδώνουμε την επιφάνεια και το διατηρούμε σε δροσερό 
μέρος.

ΕΙΔΗ ΨΩΜΙΟΥ:
Υπήρχαν διάφορα είδη ψωμιού. Μερικά από αυτά απο-

τελούσαν την κύρια τροφή σε καθημερινή βάση κι άλλα σε 
γιορτινές ή σε ειδικές ημέρες.

Κατ’ αρχήν από το χοντροκομένο σιτάρι έφτιαχναν το 
πλιγούρι, πουργκούρι, μπλουγούρι ή χόντρο. Mπορεί η 
ονομασία να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή, όμως η 
διατροφική του αξία μένει ίδια και είναι υψηλή. 

Το περίεργο ωστόσο είναι ότι, αν και μας παρέχει πλη-
θώρα θρεπτικών συστατικών, το χρη-
σιμοποιούμε όλο και πιο σπάνια στην 
κουζίνα μας. 

Καθάριο ψωμί. Ήταν το σταρένιο 
ψωμί που παλιά το έτρωγαν λίγοι και 
για πολλούς θεωρούταν σαν φάρμακο. 
Ήταν το καθαρό άσπρο ψωμί. Συνήθως 
το έτρωγαν οι πλούσιες οικογένειες και 
οι προύχοντες. Στον απλό και φτωχό 
κόσμο διακοσμούσε το γιορτινό τραπέζι 
συνήθως τα Χριστούγεννα το Πάσχα και 
στο πανηγύρι. Αργότερα που υπήρχε σα αφθονία το έτρωγαν 
στα καθημερινά τους γεύματα. 

Τα ψωμιά που ψήνονταν στην θράκα του φούρνου, χω-
ρίς προστατευτικό αγγείο, τα λέγανε καρβέλια. Για να μην 
κάνουν χοντρή κόρα, χάρασαν το καρβέλι με μαχαίρι ή το 
τρυπούσαν με πειρούνι ή με άλλο αιχμηρό αντικείμενο. Τους 
καλοκαιρινούς μήνες κάτω από το καρβέλι τοποθετούσαν 
καρυδόφυλλα ή καλαμόφυλλα, ή αμπελόφυλλα και έτσι το 
ψωμί έπαιρνε, μια ιδιαίτερη και απολαυστική γεύση.

Όταν το ψωμί έβγαινε από τον φούρνο το έβαζαν σε κα-
λαμένιες κόφες για αποθήκευση και φύλαξη από ποντίκια 
εξαερισμό κ.λπ.

Χάσικο ψωμί. Ήταν ψωμί δεύτερης ποιότητας, συνήθως 
φτιαγμένο από κριθάρι ή και σε ειδικές περιπτώσεις από 
σπόρους σίκαλης ή βρόμης.

Φλάουνα, ή κουλούρα, ή πιτσούνα, ή τσατσούνα. Παρα-
σκευαζόταν από την ζύμη του σταρένιου ψωμιού. Όταν η 
ζύμη είχε φουσκώσει και ήταν έτοιμη να την κάνουν καρβέ-
λια, έκοβαν μικρά κομμάτια, στην συνέχεια τα έπλαθαν στο 
πλαστήρι και τα έριχναν στην γωνιά του φούρνου, πριν από 
το ψωμί. Αυτό μέσα σε λίγα λεπτά ψηνότανε. Αυτό ήταν το 
βιαστικό ψωμί. Συνήθως το έφτιαχναν όταν ξέμεναν από ψωμί.

Χελιδόνα, ή ματσούκα. Παρασκευαζόταν από ζύμη και 
ήσαν ατομικά ψωμάκια σε σχήμα χελιδόνας. Ήταν ένα γρή-
γορο ψωμί στο οποίο προσπαθούσαν να μην έχει πολύ 
ζύμη και να ψήνεται εύκολα. Συνήθως παρασκευάζονταν 
σε έκτακτες ανάγκες, σε γιορτές και πανηγύρια.

Τηγανόψωμο. Παρασκευαζόταν κι αυτό από την ζύμη του 
σταρένιου ψωμιού, που δεν είχε ακόμη φουσκώσει, έκοβαν 
την ζύμη σε μικρά κομμάτια, τα έκαναν φύλλα, όσο ήταν ο 
πάτος του τηγανιού και τα τηγάνιζαν. Επάνω στο τηγανόψωμο 
έριχναν πετιμέζι και αργότερα ζάχαρη και το έτρωγαν. Ήταν 
το αγαπημένο φαγητό των παιδιών.

Λαγάνα. Η λαγάνα είναι το χαρακτηριστικό ψωμί της Κα-
θαρής Δευτέρας. Παρασκευάζεται με αλεύρι καθάριο, αλάτι, 
ζάχαρη, μαγιά, λίγο σκληρό αλεύρι, νερό, λάδι και σουσάμι.

Λειτουργιά. Η λειτουργιά ήταν το πρόσφορο, που έφτια-
χναν ορισμένες ημέρες του χρόνου και το πήγαιναν στην 
εκκλησία για τις ψυχές των πεθαμένων, ή υπέρ υγείας όσον 
γιόρταζαν. Το ψιλοκρισάριζαν και αποτύπωναν στο επάνω 
μέρος την σφραγίδα.

Πανηγιάρι. Ήταν ένα μικρό πρόσφορο που το έφτιαχναν 
όπως και το μεγάλο, μόνο που έβαζαν την μικρή σφραγίδα. 
Το έψηναν μαζί με την λειτουργιά. Με αυτό φίλευαν συνή-

θως τα παιδιά.
Μπουγάτσα. Την έφτιαχναν συνήθως 

στις γιορτινές ημέρες. Το ψιλοκρισαρι-
σμένο αλεύρι το έριχναν σε καυτό λάδι 
και κατόπιν τα ανακάτευαν γρήγορα 
με το κουτάλι. Έπειτα το έτριβαν με το 
χέρι. Έριχναν λίγο νερό, ζάχαρη, κανέλα, 
ούζο και το ζύμωναν. Την μπουγάτσα 
την κένταγαν με το πιρούνι και με το 
σπιρτόκουτο. Μπουγάτσα ήταν και η 
Άη Βασιλιάτικη πίτα, μόνο που είχε μέσα 
νόμισμα.

Χριστόψωμο. Το έφτιαχναν για την ημέρα των Χριστουγέν-
νων και το έτρωγαν στο μεσημεριανό τραπέζι. Γινόταν από 
καθάριο σταρένιο ψιλοκρισαρισμένο αλεύρι με σουσάμι και 
κεντημένο ανάλογα με την νοικοκυρά αλλά και τις συνήθειες 
του τόπου. Συνήθως το κεντούσαν και έφτιαχναν σταυρούς 
κεντητούς, ή με ζύμη και τοποθετούσαν επάνω καρύδια και 
αμύγδαλα σε σχήμα σταυρού. Με τον ίδιο τρόπο παρασκευ-
αζόταν και το Βασιλόψωμο, ή Βασιλοκουλούρα, μόνο που 
και σ’ αυτό τοποθετούσαν νόμισμα και γινόταν μόνο την 
Πρωτοχρονιά που γιόρταζε ο Άγιος Βασίλης. 

Το Βασιλόψωμο το σταύρωνε ο νοικοκύρης του σπιτιού 
του έκοβε στο τραπέζι. Πρώτα έβγαζε το κομμάτι του Χριστού 
ή του Αγίου, μετά του σπιτιού και του φτωχού και μετά σε 
όλα τα μέλη της οικογένειάς του. 

Η κουλούρα της νύφης. Η παρουσία του ψωμιού στη γα-
μήλια τελετή συνδεόταν με το σημαντικό του ρόλο ως δια-
τροφικό είδος, αλλά και με το ρόλο του σταριού, ως φύτρα 
της ίδιας της ζωής.

Το ψωμί που συμβολίζει την ίδια τη ζωή, άνοιγε τον κύκλο 
του γάμου με το ζύμωμα της κουλούρας του τραπεζιού του 
γάμου και της κουλούρας της νύφης. Μια διαδικασία που 
συνοδευόταν με πολλές εθιμικές ενέργειες, προλήψεις, παρατη-

Παραδοσιακά ψωμιά του νομού Ηλείας
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ρήματα. Παρασκευάζονταν κουλούρες περίτεχνες, πλουμιστές, 
φορτωμένες με στολίδια και σύμβολα (άνθη, φύλλα δένδρων 
και κυρίως αμπελιών και ελιάς, ρόδια, πουλιά κ.λπ).

Όταν έφτιαχναν την κουλούρα της νύφης στο κέντρο τοπο-
θετούσαν το δακτυλίδι του αρραβώνα. Στην συνέχεια γινόταν 
ένας διαγωνισμός από τους παρευρισκόμενους ποιος θα πιάσει 
με το στόμα το δακτυλίδι έχοντας τα χέρια του πίσω στην μέση 
του συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Η διαδικασία αυτή προκαλούσε γέλωτα διότι αρκετοί ζυ-
μαρόνονταν στο πρόσωπο, στην προσπάθεια να πιάσουν το 
δακτυλίδι. 

Αφού φούσκωναν τις έβαζαν στο φούρνο να ψηθούν. Σ’ 
όλη τη διαδικασία λέγανε διάφορα τραγούδια του γάμου: 

«… φούρνε καλά να ψήσεις το ψωμί, 
καλά να το ροδίσεις, η κόρη μου παντρεύεται…».
Αφού ψήνονταν οι κουλούρες, τις στόλιζαν με διάφορα 

λουλούδια, όπου ανάμεσα έβαζαν βαμβάκι, για να ζήσει το 
αντρόγυνο μέχρι τα βαθιά γεράματα. Όταν τελείωνε το στό-
λισμα, άρχιζε ο χορός με το τραγούδι «άσπρα περιστεράκια 
μου…».

Στις δύσκολες εποχές που πέρασε ο τόπος και το σιτάρι 
ήταν δυσεύρετο, ο λαός κατά τόπους χρησιμοποίησε διά-
φορους τρόπους για να παρασκευάσει 
ψωμί. 

Τέτοια ψωμιά ήσαν το καστανόψωμο, 
το φασουλόψωμο, το ρεβυθόψωμο, η 
μπομπότα το βελανιδόψωμο και σπάνια 
το καρυδόψωμο και το αμυγδαλόψω-
μο. Αυτά τα ψωμιά έσβηναν την πείνα 
που μάστιζε ολόκληρους κοινωνίες και 
κράτησαν στην ζωή, κυρίως τα παιδιά, 
σε περιόδους, λοιμών. πολέμων και 
φυσικών καταστροφών. 

Μπομπότα
Η μπομπότα είναι καλαμποκόψωμο και την έφτιαχναν 

βέβαια σε περιπτώσεις που δεν είχαν καθάριο δηλαδή στα-
ρένιο αλεύρι να ζυμώσουν ψωμί.

Υπήρχαν δυο ειδών μπομπότας, η ανεβατή και η λειψή. 
Την ανεβατή τη ζύμωναν με κανονικό προζύμι στο σκαφίδι. 
Μόνο που το καλαμποκάλευρο το ζεμάτιζαν με αλατισμέ-
νο νερό. Το έκαναν κανονικό ζυμάρι και το έριχναν στα 
ταψιά. Εκεί το άφηναν πολλές ώρες να γίνει, δηλαδή να 
φουσκώσει, κι ύστερα το έριχναν στο φούρνο. Στο τραπέζι 
τη μπομπότα την έκοβαν φέτες, όπως το ψωμί. Στην κατοχή 
σε πολλές περιοχές, η μπομπότα έσωσε τον κόσμο από 
την πείνα. 

Η λειψή γίνεται χωρίς προζύμι. Το αλεύρι ζεματίζεται κι 
ύστερα τρίβεται από τη νοικοκυρά με λάδι. Ρίχνουν μέσα 
και σταφίδα μαύρη και κανέλα. Γίνεται έτσι τραγανή και 
νόστιμη, που συνήθως τρώγεται με τυρί.

Βελανιδόψωμο ή βελανόψωμο
Στις δύσκολες εποχές, οι πρόγονοί μας ιδίως εδώ στον 

τόπο μας, χρησιμοποίησαν το βελανίδι ή βελάνι για την 
παρασκευή του βελανιδόψωμου, που χρειαζότανε μια ει-
δική και ιδιαίτερα προσεγμένη επεξεργασία. 

Το Φθινόπωρο από επιλεγμένα δένδρα μάζευαν τα με-

γάλα και καθαρά βελανίδια. Συνήθως ράβδιζαν το δένδρο 
για να πέσουν τα βελανίδια και να συλλέξουν καθαρούς και 
φρέσκους καρπούς. Μετά την συλλογή αφού αφαιρούσαν 
τις βελανιδόκουπες, έλεγχαν τον μίσχο αν είχε επηρεασθεί, 
από έντομα ή σκουλήκια και έπαιρναν τα καθαρά βελανίδια. 

Στην συνέχεια τα τοποθετούσαν σε μεγάλα καλάθια και 
τα έβαζαν κάτω από βρύσες για αρκετό καιρό ώστε να ξε-
πικρίσουν δηλαδή ν’ αποχωρισθούν οι επικίνδυνες τανίνες. 

Όταν ξεπίκριζαν τα ξεφλούδιζαν και τα έβαζαν σε φούρ-
νους με σχετικά χαμηλή θερμοκρασία. Πρώτα έκαιγαν τον 
φούρνο και όταν άρχιζε να παγώνει τοποθετούσαν εντός 
του φούρνου ταψιά με ξεφλουδισμένα βελανίδια. Όταν 
αυτά αποξηραίνονταν τα τοποθετούσαν σε σάκους.

Επόμενη διαδικασία ήταν να τα μεταφέρουν στους αλευ-
ρόμυλους για να τ’ αλέσουν, όπου έπαιρναν το βελανι-
δάλευρο. Σημειωτέον ότι σ’ αυτό το ψωμί δεν υπήρχαν 
πίτουρα, δηλαδή όλος ο καρπός γινόταν καθαρό αλεύρι. 
Με το αλεσμένο βελανίδι, έφτιαχναν το βελανιδόψωμο, την 
βελανιδομπουγάτσα, τα βελανιδοκούλουρα, κ.ά. 

Τύποi ψωμιού της αρχαιότητας: 
Αλιφατίτης: Τα γνωστά λαδόψωμα. 
Αρτολάγανο ή λάγανο: Πρόγονος της σημερινής λαγάνας. 

Απαλός άρτος: Ψωμί με λάδι και γάλα. 
Αυτόζυμος: Το γνωστό μας εφτάζυμο, 
λέξη η οποία προέκυψε από παράφρα-
ση. Οι χριστιανοί το λέγανε και διαβολό-
ψωμο διότι δεν προκύπτει από προζύμι 
που έχει φτιαχτεί με την προβλεπόμενη 
διαδικασία της χριστιανικής εκκλησίας.
Βλωμιαίος: Ψωμί χωρισμένο σε τμήμα-
τα.
Ερικήτης: Ψωμί φτιαγμένο με κοπα-
νισμένο σιτάρι σαν πληγούρι. Εκ του 

ερείκω = κοπανίζω, συντρίβω.
Εσχαρίτης: Ψωμί ψημένο σε πήλινη σχάρα. 
Θριδακίνη: Χορτόψωμο με μαρούλια.
Ιπνίτης: Ψωμί ψημένο σε φούρνο. Ο ιπνίτης ήταν περιζήτητο 
ψωμί.
Κυλλαστίς: Υπόξινο ψωμί με κριθάρι.
Κόλλυρα, Κολλίκια: τα γνωστά μας, σημερινά κουλούρια.
Κόλλαβοι: Ψωμί μικρού σχήματος, ατομικά ψωμάκια.
Κλιβανίτης: Ψωμί ψημένο στον κλίβανο, δηλαδή σε κινητό 
πήλινο φούρνο
Μακωνίδης: Πανάρχαιο ψωμί που αναφέρεται από τον Αλ-
κμάν τον 7ον αι. π.Χ. Είναι ψωμί με σπόρο παπαρούνας.
Μυστίλη: Κοίλο ψωμί που έβαζαν πάνω του υδαρή φαγητά.
Μάζα: Από τους γνωστότερους άρτους της αρχαιότητας από 
κριθάρι, λάδι και καμιά φορά και γάλα.
Ναστός: Αρωματικό καλοφτιαγμένο ψωμί. Είχε τελετουργικό 
χαρακτήρα και προσφερόταν στις θυσίες.
Παξιμάδι: Το όνομα προέρχεται από τον Έλληνα Πάξαμο 
που φαίνεται ότι ήταν ο πρώτος που του έδωσε την ονομα-
σία. Πριν από αυτόν τα παξιμάδια λεγόταν διπυρίτες άρτοι, 
επειδή πρώτα ψήνονται ως ψωμί και έπειτα ξαναμπαίνουν 
στον φούρνο για να στεγνώσουν.

Αλώνισμα με ζώα 
(Κώστας Παπαντωνόπουλος)
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Το χωριό Πανόπουλος, (Πανόπουλου στη γλώσσα των 
ντόπιων κατοίκων) άλλοτε Χάνι Πανόπουλου βρίσκεται 
ακριβώς στο 60ο χλμ της Ε.Ο Πάτρας - Τρίπολης ( γνωστής 
ως 111 ) Είναι χτισμένο στις ΒΑ παρυφές του ΒΔ τμήματος 
του - σπάνιας φυσικής ομορφιάς - δρυοδάσους της Κάπε-
λης - Φολόης και πέρα από τις νότιες υπώρειες του όρους 
Ερύμανθος. Διοικητικά αποτελεί οικισμό της ΤΚ Αντρω-
νίου της ΔΕ Λασιώνος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Το 
υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται το χωριό (580 - 613μ) σε 
συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους ( επίπεδες η 
σχεδόν επίπεδες εκτάσεις δυνάμενες να καλλιεργηθούν 
με μηχανικά μέσα αποτυπώνουν πιστά και απόλυτα το 
χαρακτήρα ενός πραγματικού Οροπεδίου. Ίσως του ομορ-
φότερου οροπεδίου της χώρας μας, διαμάντι - στολίδι και 
πνεύμονας ζωής του οποίου είναι φυσικά το δρυοδάσος. 
Το χωριό συνδέεται άμεσα οδικά με την Πάτρα (60χλμ), 
την Τρίπολη (115χλμ),τον Πύργο (39χλμ) μέσω της οδού 
Πανόπουλο - Πύργος και με την Αμαλιάδα (45χλμ) μέσω 
της οδού Αμαλιάδα - ΕΟ 111. Στα ΒΔ του χωριού και σε 
απόσταση 3χλμ βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της 
Παλαιομπουκοβίνας με τους θολωτούς Μυκηναικούς τά-
φους οι οποίοι είναι σκαμένοι στα από ελαφρύ πωρόλιθο 
πετρώματα της περιοχής. Σήμερα ο χώρος δεν είναι δυστυ-
χώς επισκέψιμος λόγω της εμπλοκής της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας με τους ιδιοκτήτες της γής στην οποία βρέθηκαν 
οι τάφοι το 1988. Είναι ηθική και νομική υποχρέωση της 
Πολιτείας - όπως αυτή εκφράζεται μέσω της Αρχαιολογι-
κής Υπηρεσίας- να λύσει τα ζητήματα με τους ιδιοκτήτες 
ώστε ο χώρος να καταστεί επισκέψιμος. Κάτι τέτοιο θα 
αποτελούσε μεγάλη βοήθεια στις προσπάθειες ανάπτυξης 
του Αγροτουρισμού. Πιο πάνω από τον αρχαιολογικό 
χώρο επί της 111 ΕΟ και στα 3χλμ από το Πανόπουλο, 
βρίσκεται ο Χώρος Δασικής Αναψυχής Αγίας Τριάδος 
(γνωστός και ως Πίκ-Νίκ) εκεί όπου κάθε Πρωτομαγιά 
υπό την αιγίδα του Δήμου Λασιώνος παλαιότερα και του 
Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας σήμερα οργανώνεται η γιορτή 
της Πρωτομαγιάς. Χιλιάδες εκδρομείς και επισκέπτες από 
ολόκληρη την Ηλεία την Αχαΐα και τη Αρκαδία συρρέουν 
την ημέρα αυτή για να γιορτάσουν την Πρωτομαγιά, να 
απολαύσουν την αναγεννημένη φύση και να δοκιμάσουν 
την περίφημη ψητή γουρνοπούλα της Κάπελης. Είναι η 
μεγαλύτερη από άποψη συμμετοχής και προσέλευσης 
του κόσμου γιορτή Πρωτομαγιάς στην ευρύτερη περιοχή 
Ηλείας - Αχαΐας - Αρκαδίας. Στη Βόρεια πλευρά του χω-
ριού στα 3χλμ ανάμεσα στο Πανόπουλο και το Κακοτάρι 
κυλάει ο Πηνειός Ποταμός όπου και οι πηγές Κακοταρίου 
από όπου υδρεύεται ο Κάμπος της Ηλείας. Στα ΝΑ του 
χωριού και σε απόσταση 2.5χλμ βρίσκεται το Ρέμα-Πο-

τάμι Κατσαρού,οι πηγές και το Χάνι Κατσαρού (μετέπειτα 
Χάνι του Μπαντούνα) Εδώ δίπλα στο Χάνι και την παλαιά 
εκκλησία του Αγίου Δημητρίου το Μάη του 1821 έπεσε 
ηρωικά μαχόμενος,αυτός και τα λιγοστά παλικάρια του 
(λένε πως ήταν 9 Ντερβιναίοι) ο Καπετάν Γιώργης Γιαν-
νιάς (Ντεληγιώργης) γόνος και ανθός του Καπετάν Γιάννη 
Γιαννιά που είχε δολοφονηθεί απο τους Τούρκους στην 
Πάτρα το 1805. Αυτός ο αητός ο Ντεληγιώργης Γιαννιάς 
και οι ωραίοι Ντερβιναίοι, πολεμήσανε στου Κατσαρού 
το Ρέμα ενάντια σε πάνω από 1500 μανιασμένους Τουρ-
καλβανούς του Λάλα και ενάντια στους επιτηδευμένα 
απέχοντες Έλληνες Καπεταναίους της περιοχής. Και ναι 
-μα το θεό- νικήσανε πέφτοντας μέχρις ενός, ποτίζοντας 
με αίμα το λουλούδι της λευτεριάς. Νικήσανε γιατί ποιός 
θυμάται… τους Τουρκαλβανούς. Σήμερα πιο πάνω από 
του Κατσαρού επί της 111 ΕΟ 3χλμ μετά το Πανόπουλο 
και 200μ πριν τη Σπαρτουλιά έχει ανεγερθεί Μνημείο προς 
τιμήν του ανεπιτήδευτου αυτού Αγωνιστή όπου κάθε Μάη 
οργανώνεται γιορτή μνήμης και ελπίδας. Το Ρέμα-Ποτάμι 
του Κατσαρού συνεχίζοντας νότια την πορεία του και αφού 
αλλάζει ονομασίες κατά περιοχή (Συπρένη-Στόγκου) χύ-
νεται στο Σελλήεντα Ποταμό ( Πηνειακό Λάδωνα)

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΟΙΚΙΣΤΕΣ 
ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Η οικογένεια των πρώτων οικιστών του χωριού Πανό-
πουλο, προερχόταν από τη Λιοδώρα της Αρκαδίας. Ως 
έμπορος και πραματευτής -κυρίως λιβανιού- ο Πάνος 
Λίβανος είχε εγκατασταθεί την εποχή της Τουρκοκρατίας 
στο Αντρώνι. Εκεί,τα παιδιά του απέκτησαν το επώνυμο 
Πανόπουλος,και η οικογένεια άρχισε να καταλαμβάνει εξέ-
χουσα θέση στην τοπική κοινότητα. Λέγεται οτι ο Θανάσης 
Πανόπουλος κάνοντας συμφωνία με τον Ιμπραήμ Πασά 
στου Καλλιμάνη, έσωσε χιλιάδες χριστιανούς κρύβοντας 
τους στη σπηλιά του Κλαπανάρη. Από αυτό το γεγονός 
προήλθε και η φράση "πάρε και εμέ Θανάση." Ανήσυχοι 
και διορατικοί -ως Αρκάδες και έμποροι- οι Πανοπουλαίοι 
έχτισαν το 1860 σε ενα ξέφωτο της Κάπελης το πρώτο Χάνι 
(πανδοχείο) και ένας κλάδος της οικογένειας μεταφέρθηκε 
εκεί. Αυτό το Χάνι έμελλε να αποδειχτεί ο "θεμέλιος λί-
θος" της ιστορίας και της δημιουργίας του χωριού. Μέχρι 
τότε η γύρω περιοχή εχρησιμοποιείτο ως βοσκοτόπι και 
περιστασιακή κατοικία των νομάδων κτηνοτρόφων των 
γύρω περιοχών,αλλά δεν υπήρχε μόνιμη εγκατάσταση. 
Αρχαία Λίθινα κτίσματα,μαρμάρινοι κίονες και κεραμι-
κά κτερίσματα που υπήρχαν στη θέση "Τούμπουλο του 
Παπά" μαρτυρούν ίχνη ανθρώπινης παρουσίας και δρα-
στηριότητας στο χώρο κατά την αρχαιότητα. Εικάζεται οτι 

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ
Χθες - Σήµερα -Αύριο

Του Βασίλη Λαζαράκη 
(Πρώην προέδρου Συλλόγου Πανοπουλαίων
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εκεί βρισκόταν η κάποιος Θολωτός Τάφος (Τούμπα κατά τη 
Μακεδονική διάλεκτο) η κάποιος Αρχαίος Βωμός τουτέστιν 
θυσιαστήριο. Δυστυχώς ο χώρος καταστράφηκε αρχικά 
από τους πρώτους κατοίκους οι οποίοι χρησιμοποίησαν 
τις πέτρες για το χτίσιμο των κατοικιών τους και στη συ-
νέχεια το "Τούμπουλο" ισωπεδώθηκε προκειμένου να 
κατασκευαστεί πλατεία η οποία είναι ακόμα ημιτελής προς 
δόξαν των αρχόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .Κρίμα 
διότι στις μέρες μας και με τη βοήθεια της τεχνολογίας και 
της Αρχαιολογίας το "Τούμπουλο" θα μπορούσε να μας 
αποκαλύψει την ταυτότητα και τα μυστικά του. Ένα κομμάτι 
μαρμάρινου κίονα ύψους 80εκ και ακτίνας 80εκ περίπου 
βρίσκεται ακόμα και σήμερα έξω από το γραφείο της Pano 
Constraction. Λίγα μέτρα από την πλατεία ξεκινάει το μο-
νοπάτι που οδηγεί στο Φαράγγι του Ερυμάνθιου Κάπρου 
όπου μέσα από το Κακό Λαγκάδι η αλλιώς Βιρλάγκαδο και 
του Συπρένη οδηγεί στο Σελλήεντα Ποταμό εκεί όπου κατά 
την μυθολογία ο Ηρακλής αιχμαλώτισε τον Ερυμάνθιο 
Κάπρο.(ο Ηρακλής 
φέρων στους ώμους 
του τον Ερυμάνθιο 
Κάπρο υπήρξε το 
σήμα του Καποδι-
στριακού Δήμου Λα-
σιώνος) Η πρώτη σύγ-
χρονη αναφορά για 
το Χάνι Πανόπουλου 
γίνεται απο τον περι-
ηγητή-γιατρό, ιδρυτή 
και πρώτο πρόεδρο 
της Παναχαικής ΓΕ 
Χρήστο Κορύλλο στο 
διήγημα του "Πεζο-
πορία από Πατρών 
εις Καλάμας" το 1891. 
Εκεί όπου περιγράφει 
τη μετάβαση αυτού 
και της συντροφιάς 
του μετά απο 6.5 ώρες 
πεζοπορίας από το Χάνι του Μπαλάση (Μάνεσι Αχαΐας) στο 
Χάνι του Πανόπουλου Περιγράφει το Χάνι,τον ιδιοκτήτη 
και την οικογένεια του, τη φιλοξενία και τη διανυκτέρευση 
και στη συνέχεια την αναχώρηση. Αργότερα ο γνωστός 
Λήσταρχος Πανόπουλος από τα Μαζέικα της Αχαΐας περι-
γράφει στο αυτοβιογραφικό του πόνημα "Η εξομολόγησης 
του Λήσταρχου Κ. Πανόπουλου προς την κοινωνίαν" τη 
δράση του στο Χάνι Πανόπουλου κατά τα έτη 1901-1902. 
Και πως εστράφη κατά των εχόντων και κατεχόντων της 
εποχής εκείνης ως αρωγός των φτωχών, καταχρεωμένων 
και καταδυναστευόμενων αγροτοποιμένων. Λέγεται ότι ο 
Λήσταρχος Πανόπουλος εκτός των άλλων είχε κρεμάσει 
σε ένα δέντρο ένα παπά ο οποίος απαίτησε χρήματα για 
την τέλεση ενός μυστηρίου, αφού πρώτα τον ξύρισε με το 
σκεπάρνι. Ετσι έχει μείνει το τοπωνύμιο στου "Παπά το δέ-
ντρο" κοντά στα Μαραγκέικα. Ο πόλεμος του 1940 βρήκε 
τους κατοίκους του χωριού που είχε πλέον 6-7 σπίτια και 

αρκετές αγροικίες ποιμένων στα πέριξ ενώ συμμετείχαν 
στη διάνοιξη του δρόμου Πάτρας-Τρίπολης προκειμένου 
να καταστεί αμαξιτός. Στα 1943=1944 η Αγγλική αντικατα-
σκοπεία υπο τον Συντ\ρχη Κάμπελ και το Λοχαγό Ντόνελ 
κατασκεύασε ένα πρόχειρο αεροδιάδρομο (Οι Άγγλοι και 
όχι οι Γερμανοί όπως λανθασμένα αναφέρεται σε διάφορες 
πηγές κατασκεύασαν το αεροδρόμιο). Για τις ανάγκες της 
κατασκευής εκχερσώθηκε και μέρος της Κάπελης ενώ στην 
κατασκευή εργάστηκαν και πολλοί κάτοικοι της περιοχής 
Έμελλε να είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο έγινε μάλλον 
για σκοπούς προπαγάνδας προκειμένου οι Γερμανοί να 
παραπλανηθούν σε σχέση με τον τόπο απόβασης των 
συμμάχων, απόβαση η οποία έγινε τελικά στη Σικελία 
.Ωστόσο οι Άγγλοι Αξιωματικοί και στρατιώτες κρύβονταν 
στα σπίτια τις αποθήκες και τις καλύβες των περιοίκων. 
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στις 4 Μάη του 1944 να προ-
σγειωθεί ένα Γερμανικό Στούκας στο χωριό. Οι Γερμανοί 
ξεχύθηκαν προς αναζήτηση των Άγγλων καίγοντας όλα 

τα σπίτια του χωριού. 
Οι κάτοικοι φοβισμέ-
νοι κρυφτήκανε στα 
ρέματα για να γλιτώ-
σουν και οι Ραγήδες 
όπως τους λέγανε, οι 
"Έλληνες" συνεργάτες 
των Γερμανών επιδί-
δονταν σε πλιάτσικο. 
Μετά τον πόλεμο τα 
σπίτια ξαναχτίστηκαν 
και με τη βοήθεια των 
Άγγλων αν δεν κάνω 
λάθος και το μόνο 
που απέμεινε απο 
αυτό τον πρόχειρο 
αεροδιάδρομο είναι 
το τοπωνύμιο "Αερο-
δρόμιο" Μαρτυρίες 
των κατοίκων μιλούν 
για διάσπαρτα επεισό-

δια πολεμικών αψιμαχιών ανάμεσα στους στρατιώτες της 
Ενατης Μεραρχίας του ΕΣ και τους μαχητές του ΔΣΕ κατά 
την περίοδο του εμφυλίου πολέμου 1946-1049 Και ότι 
εδώ σκοτώθηκαν αρκετοί ονομαστοί αντάρτες όπως ο 
Πασακίδης. Επίσης ο Καπετάν Καπότας που έχει ταφεί στο 
χωριό και ο Σερέτης με δυο τρεις συντρόφους του που 
είναι θαμμένοι στη Μαυροσπηλιά στο Φαράγγι του Συ-
πρένη προς τις Χαραυγές. Στα χρόνια μετά τον πόλεμο και 
τον εμφύλιο σπαραγμό το χωριό άρχισε να αναπτύσσεται 
οικιστικά και πληθυσμιακά. Στην εικοσαετία 1950-1970 
μπήκαν οι βάσεις της περαιτέρω ανάπτυξης του χωριού. 
Στο Δασαρχείο που προϋπήρχε προστέθηκε το Δημοτικό 
Σχολείο (πρωτολειτούργησε το 1953 ενώ το Γυμνάσιο 
Πανόπουλου πρωτολειτούργησε το 1980) το Αγροτικό 
Ιατρείο, οι αποθήκες των Αγροτικών Συνεταιρισμών, 
ασφαλτοστρώθηκε η ΕΟ Πάτρας-Τρίπολης που διασχίζει 
το χωριό. έγινε η υδροδότηση από τις πηγές Κατσαρού 

Άποψη του κεντρικού δρόμου στο χωριό Πανόπουλο 
(Κώστας Παπαντωνόπουλος)
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(σήμερα το Πανόπουλο υδροδοτείται με φυσική ροή από 
τις πηγές Κερέσοβας έργο των πρώτων Δημάρχων Διονύση 
Μπουζαλά και Κλεάνθη Παπαδόπουλου) έγινε η χάραξη 
των δρόμων προς Πύργο και Αμαλιάδα,ηλεκτροδοτήθηκε 
το χωριό και λειτούργησε γραφείο της ΔΕΗ,(1971) την ίδια 
ώρα που αρκετοί έμποροι από άλλες περιοχές εγκαταστά-
θηκαν στο χωριό προς αναζήτηση επαγγελματικής στέγης. 
Έτσι λογικά και απόλυτα δίκαια το χωριό αναγνωρίστηκε 
με ΒΔ του Σεπτεμβρίου του 1966 ως αυτοτελής κοινότητα 
με μεταβατικό Πρόεδρο τον κ. Χρήστο Νικολετόπουλο 
.Αλλά το Δεκέμβρη του 1967 η Χούντα κατάργησε αυτή 
την απόφαση και το χωριό έγινε ξανά οικισμός της κοινό-
τητας Αντρωνίου .Το 1968 το όνομα του χωριού άλλαξε 
από Χάνι Πανόπουλου και έγινε Πανόπουλος. Κατά την 
μεταπολίτευση έγιναν προσπάθειες για την επανασύσταση 
της κοινότητας,μάλιστα στις Δημοτικές Εκλογές του 1975 
όλοι σχεδόν οι κάτοικοι είχαν ψηφίσει λευκό σαν διαμαρ-
τυρία, αλλά εις μάτην. Έμελλε το χωριό και οι κάτοικοι του 
να παραμείνουν "οι τιμωρημένοι της Χούντας" προς δό-
ξαν της αποχουντοποίησης και της 
οσφυοκαμψίας των κυβερνώντων. 
Το 1976 ιδρύθηκε στην Αθήνα ο 
Σύλλογος Πανοπουλαίων ο οποί-
ος βοήθησε τα μέγιστα στην κατα-
σκευή του κτιρίου που στεγάζεται 
το Αγροτικό Ιατρείο Πανόπουλου 
και επίσης κατασκεύασε τη μια από 
της δύο πλατείες του χωριού την 
πλατεία Αναλήψεως Το 1992 εγκαι-
νιάστηκε επίσημα το κτίριο του Γυ-
μνασίου Πανόπουλου αν και ήταν 
έτοιμο από τα τέλη της δεκαετίας 
του 1980. Το 1998 μια αχτίδα αισιοδοξίας διαφάνηκε 
και ως αναγνώριση μιας υπαρκτής πραγματικότητας που 
ήθελε το χωριό να είναι το φυσικό κέντρο της περιοχής 
έγινε Έδρα του Καποδιστριακού Δήμου Λασιώνος Τοπικά 
,αυτοδιοικητικά,πολιτικά και ίσως άλλα προσωπικά και 
ιδιοτελή συμφέροντα δεν επέτρεψαν να συνεχίσει να είναι 
το πολιτικό κέντρο της Ορεινής Ηλείας στην μεταρρύθμιση 
του "Καλλικράτη" Και έτσι η περιοχή προσαρτήθηκε στη 
μακρινή Αρχαία Ολυμπία ως αντιστάθμισμα της αδυνα-
μίας της πολιτείας να αποδώσει στην Αρχαία Ολυμπία 
τη θέση και την αξία που δικαιούται όχι ως ένας αχανής 
γεωγραφικά Δήμος, αλλά ως ο Δήμος των Δήμων,ως 
"Βατικανό" της Ελλάδας,ως Δήμος της Οικουμένης και 
όχι της Ελλάδας. 

Η κεντρική εκκλησία του χωριού είναι η Ανάληψη του 
Κυρίου. Παλαιότερα δίπλα ακριβώς από τη σημερινή εκ-
κλησία υπήρχε άλλη μικρότερη. Τη δεκαετία του 1970 
με τις εισφορές και με τις άοκνες προσπάθειες του Πάτερ 
Χρήστου Νικολετόπουλου χτίστηκε ο σημερινός Ναός 
της Αναλήψεως Του Κυρίου Επίσης ο χώρος έξω από το 
ναό όπου έχει κατασκευαστεί η πλατεία Αναλήψεως ήταν 
κατά το παρελθόν στην ιδιοκτησία του ιδίου του Ιερέα 
και παραχωρήθηκε στο Σύλλογο Πανοπουλαίων για το 
σκοπό αυτό.

Επειδή η εορτή της Αναλήψεως είναι κινητή, κινητή 
είναι και η ημερομηνία της θρησκευτικής πανήγυρης του 
χωριού. 40 ημέρες μετά το Πάσχα και συνήθως μέσα στο 
Μάη. Την ημέρα της εορτής του Αγίου Γεωργίου εορτάζει 
και ο Άγιος Γεώργιος η εκκλησία του κοιμητηρίου,και ο 
Άγιος Γεώργιος στα Ζαχαρέικα τα οποία έχουν τη δική τους 
εκκλησιαστική ενορία. Την ημέρα του Αγίου Δημητρίου 
εορτάζει το ξωκλήσι του Αι Δημήτρη στου Κατσαρού όπου 
κατά παράδοση οι νεότεροι τρέχουν για την "κουλούρα"

Σήμερα στο Πανόπουλο υπάρχουν σχεδόν όλα όσα 
μπορεί να έχει και μια μικρή κωμόπολη. Πάνω από 20 
καταστήματα, Σούπερ Μάρκετ, πολυκατάστημα τύπου 
Πράκτικερ και ένα ίδιο σε φάση κατασκευής, Γυμνάσιο 
Δημοτικό και Νηπιαγωγείο στα οποία φοιτούν οι μαθητές 
των γύρω κοινοτήτων Αντρώνι-Σπαρτουλιά-Κακοτάρι-
Κερτίζα-Τσίπιανα Δερβινή Καρυά Άγναντα κ.λ.π. Αγροτικό 
Ιατρείο, Φαρμακείο, Ταχι, κτηνιατρείο Αποθήκες Συνεται-
ρισμών,πρατήρια καυσίμων, κ.λ.π. Εδώ δραστηριοποιεί-
ται και η εταιρεία του κ. Γιώργου Πανόπουλου η οποία 

απασχολεί πάνω από 200 εργαζόμενους 
ξέχωρα από τις θέσεις εργασίας που 
υπάρχουν στα μαγαζιά του χωριού Την 
ίδια ώρα βρίσκεται σε φάση κατασκευής 
(μπετά) υπερπολυτελής ξενοδοχειακή 
μονάδα 5 αστέρων και 91 κλινών και 9 
μεζονετών με πισίνες γήπεδα κ.λ.π. Μια 
πραγματικά μεγάλη επένδυση. Εδώ έχει 
έδρα και ο Ποδοσφαιρικός Φιλαθλητικός 
΄Ομιλος ΠΦΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ που αγωνί-
ζεται στη Δ Εθνική κατηγορία με αξιώσεις 
για άνοδο στη Γ Διαθέτει γήπεδο με χόρτο 
και εξέδρες καθώς και βοηθητικό γήπεδο, 

ενώ το χωριό διαθέτει και γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και μίνι 
ποδοσφαίρου (5χ5). Οι σημερινοί κάτοικοι οι οποίοι είναι 
μέτοικοι κυρίως από το Αντρώνι και το Κακοτάρι αλλά 
και από όλα τα γύρω χωριά είναι 314 σύμφωνα με την 
απογραφή του 2001 και μαζί με τους 42 του οικισμού 
Ζαχαρέικα (1χλμ) 356 συνολικά. Ασχολούνται δε κυρίως 
με την κτηνοτροφία και τις γεωργικές καλλιέργειες, Τα 
τελευταία χρόνια αρκετοί ασχολούνται με την καλλιέργεια 
και την παραγωγή της πεντανόστιμης "Πανοπουλέικης' 
πατάτας. Και δεδομένης της σύστασης του εδάφους (κοκ-
κινόχωμα) υπάρχει πολύ καλή και ποιοτική παραγωγή 
εφάμιλλη αν όχι ανώτερη της Κυπριακής πατάτας η οποία 
καλλιεργείται στα "Κοκκινοχώρια" της επαρχίας Αμμοχώ-
στου στην Κύπρο. Ωστόσο τα σημάδια της ερήμωσης της 
ευρύτερης περιοχής και της γήρανσης του πληθυσμού 
της εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια και στο Πανόπουλο 
ως "κούραση" στην τροχιά της ανάπτυξης. Κατά συνέπεια 
το ποιό θα είναι το απώτερο μέλλον αυτού του χωριού 
είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μια συζήτηση που αφορά 
κυρίως τους κατοίκους του αλλά και άλλους Δημοτικούς 
Πολιτικούς και Πολιτειακούς παράγοντες.

Άποψη του χωριού από αεροφωτογραφία
(Κώστας Παπαντωνόπουλος)
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Ο θεωρητικός του τοπίου Simon 
Schama στο βιβλίο του Landscape and 
Memory1, γράφει ότι τα τοπία είναι πρώ-
τα πολιτισμός και μετά είναι φύση. Αυτό 
αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά στο 
βιβλίο του Σωκράτη Παν. Μάσσια: Στις 
όχθες τριών ποταμών. Ο τρόπος με 
τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το τοπίο 
υποστηρίζει ο θεωρητικός, ορίζεται από 
πολιτισμικές συνιστώσες, φιλοσοφικές, 

θρησκευτικές και ιστορικές που εκφράζοντας σε κάθε 
εποχή με διαφορετικούς τρόπους. Ο Νίκος Καζαντζάκης 
ο παγκόσμιος ταξιδευτής και στοχαστής, ταυτιζόταν με 
την άποψη αυτή, ότι δηλαδή το τοπίο είναι μια νοητική 
κατασκευή που προβάλλεται στα στοιχεία της φύσης. Οι 
συνειρμικές ιδιότητες του τοπίου γίνονται έτσι αναπό-
σπαστα τμήματα του ίδιου του τοπίου και συμβάλλουν 
στη δημιουργία της συλλογικής μνήμης.

Η ιστορία της Τριποταμιάς (Μπέλεσι) είναι συνεπώς 
μια νοητική κατασκευή και μια λεκτική δημιουργία, που 
λειτουργεί με πολλούς τρόπους. Η τριποταμιά έτσι όπως 
την έζησε ο Σωκράτης Παν. Μάσσιας είναι ο χώρος της 
πραγματικότητάς του, του ονείρου του, του εφιάλτη, 
αλλά και της παραδεισιακής νοσταλγίας. Η Τριποταμιά 
έτσι όπως αποδίδεται στο βιβλίο είναι το τοπίο της παι-
δικής ηλικίας, ορεινό, πεδινό και παραποτάμιο το τοπίο 
του χωριού με τους δικούς του Θεούς και δαίμονες, με 
τους δικούς του ήρωες και μυθολογία και κατά συνέπεια 
με δικούς του συμβολισμούς.

Η Τριποταμιά του Σωκράτη Παν. Μάσσια έχει τη δική 
της «πολιτική», την «ποιητική του τοπίου» της. Γράφει 
χαρακτηριστικά:

«[...] Ιδιαίτερα τα παλαιότερα χρόνια [...], τα νερά του 
Ερυμάνθου ήσαν καθαρά και πλούσια σε ποσότητα, οι 
κάτοικοι του χωριού και ιδιαίτερα οι νέοι περίμεναν με 
ανυπομονησία πότε θα ‘ρθει το καλοκαίρι για να επιδο-
θούν με το ευχάριστο χόμπι, το κολύμπι, στις λίμνες του 
Ερυμάνθου, με τα δροσερά και πεντακάθαρα νερά τους. 

1 Simon Schama Τοπίο και Μνήμη (Η μετάφραση δική μας)

Εμείς οι παλαιότεροι, που ζήσαμε τέτοιες ευχάριστες 
στιγμές, με νοσταλγία αναπολούμε σαν τα ελάφια στη 
Γύριζα του Παπαδόπουλου (Τρανά Λιθάρια) και άλλες 
λίμνες του ποταμού και κολυμπούσαμε με τις ώρες [...]»2.

Το τοπίο, το χωριό, η Τριποταμιά και η ευρύτερη περι-
οχή είναι μια έκφραση του τοπικού, φορέας μύθων και 
παραδόσεων και ταυτόχρονα και της εθνικής ταυτότητας.

Στο «Οδοιπορικό στις όχθες του Ερυμάνθου» (προ-
γενέστερο κείμενο του συγγραφέα) το οποίο παραθέτει 
αποσπασματικά στο βιβλίο του, γράφει:

«... Ήταν ένα τάμα που είχα κάνει και μια υπόσχεση 
που είχα δώσει στο ποτάμι της ιδιαίτερης πατρίδας μου, 
τον Ερύμανθο, να τον περπατήσω και να γνωρίσω όλο 
το μεγαλείο και τις ομορφιές του, από τις πηγές του μέχρι 
την εκβολή του στον Αλφειό.

Είναι το ποτάμι που έχει χαράξει βαθιά στην ψυχή μου 
τις πιο ωραίες παιδικές μου αναμνήσεις [...]. Το ποτάμι 
για μας ήταν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. 

Από τον Ερύμανθο πίναμε νερό, [...] κολυμπούσαμε 
τα καλοκαίρια [...] στις όχθες του Ερυμάνθου βόσκαμε 
τα ζώα μας [...]. Μεγαλώναμε και σιγά σιγά ανδρωνό-
μαστε κάτω από την ευχάριστη και ευεργετική επίδραση 
των κρυστάλλινων νερών του και το αλαφροΐσκιωτο 
νανούρισμα των πλατανιών του, ο Ερύμανθος ήταν για 
μας πηγή ζωής. Οι σχέσεις μου με τον Ερύμανθο δεν 
σταμάτησαν ποτέ. Κάθε φορά που εύρισκα ευκαιρία 
βρισκόμουν δίπλα του, πότε ψαρεύοντας με τους φίλους 
μου και πότε απολαμβάνοντας τις ομορφιές και χάρες 
του με πολλούς τρόπους [...]»3.

Ο συγγραφέας εμμένει στη λέξη τοπίο πολλές φορές 
προκειμένου να περιγράψει τις ομορφιές της Τριποταμιάς 
μέσα από τα διάφορα τοπωνύμιά της.

Να τον τώρα δρασκελίζει μ’ ένα συνάδελφό του το 
γιοφύρι του Σεϊντάγα, περνάει από τις «Παναγιές», από 
το «Κακό Μελίσσι», από το Πουρνογέφυρο, το επω-

2 Στις όχθες τριών ποταμών: Η ζωή των κατοίκων, σσ. 284 - 285 
(Σωκράτη Π. Μάσσια) 

3 στο ίδιο, σ. 286

Αεροφωτογραφία του χωριού Τριποταμιά 
με τον ποταμό Ερύμανθο

Άποψη του χωριού με την εκκλησία στο βάθος 

ΛΟΓΟΣ -ΓΡΑΦΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΕΚΦΡΑΣΗ
Στις όχθες τριών ποταµών

Η ιστορία της Τριποταµιάς (Μπέλεσι) και των οικισµών της 
(Καπελίτσα, Πέρα - Χωριό, Χανιά)

Της 
Ευαγγελίας 

Δαμουλή Φίλια
Δρ. Φ. Ιονίου Παν.

Φιλ\γος & Συγγραφέας
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νομαζόμενο «Σισιμάδι». Φτάνει στην «Τάλωμη», πάει 
προς το Βιδιακίτικο πέτρινο γιοφύρι. Καταλήγει με δέος: 
«Η ομορφιά του τοπίου στο σύνολό του μας καθηλώ-
νει». Ξαφνικά κάνει ορειβασία και κατευθύνεται προς 
τη Δίβρη. Παραθέτει τον Τάκη Σινόπουλο που κι αυτός 
μεγάλωσε από το ποτάμι αυτό.

Η Τριποταμιά φαίνεται να ήταν ευλογημένο μέρος με 
παραγωγικά χώματα όπως στο Νησί όπου σε αγρότες 
παλιά δούλευαν «ήλιο με ήλιο» για ένα κομμάτι ψωμί 
και το μέρος «έμοιαζε με μελίσσι».

Η δύναμη της περιγραφής και η ευαισθησία του συγ-
γραφέα μας μεταφέρει σ’ ένα κάμπο με κινούμενα χρυσά 
αραποσίτια και στάχυα, σ’ ένα κάμπο με φυστικιές, πολύ-
χρωμο, γεμάτο ζωή και ανθρωπιά, τραγούδια, χορούς, 
πειράγματα, παρατσούκλια, πανηγύρια και γάμους και 
μπόλικη αθωότητα που δεν υπάρχει σήμερα.

Οι άνθρωποι του Μπέλεσι αλλά και της Καπελίτσας 
και οι Χαναίοι και οι, Περαχωρίτες γλένταγαν με τη ψυχή 
τους όταν εύρισκαν ευκαιρία σε χαρές και πανηγύρια. 
Ήσαν προπάντων αυτάρκεις.

Πολλά παλιά επαγγέλματα που δεν υπάρχουν σήμε-
ρα, γνώριζαν μέρες δόξας: σιδηρουργοί, σαμαράδες, 
πεταλωτές. Όλοι αυτοί χάθηκαν μαζί με τα όμορφα, 
καμαρωτά γιοργαλίτικα άλογα όπως εκείνο του Γιάννη 
του Μαυρούλη, ή όπως ο Τσίλης του Πάνου Μάσσια, 
πατέρα του συγγραφέα.

Ο συγγραφέας το καβαλίκευε το απόβραδο μετά τη βο-
σκή στις βουρτάδες και γύρναγαν αντάμα στο χωριό του.

Πολλά ήταν και τα ελαιοτριβεία της περιοχής που δεν 
δουλεύουν πια. Πολλοί Μπελεσαίοι μετακινήθηκαν 
προς τον Πύργο, την Κόρινθο, την Αθήνα, άλλοι προς 
το εξωτερικό.

Η φωτογραφία είναι «η γραφή του φωτός» κατά τον 
Γάλλο Ελληνιστή και περιηγητή Jacques Lacarriere και 
εύστοχα χρησιμοποιείται στην ανακάληση της μνήμης, 
όπως αυτή με τους Λεωνίδα Φαρφαρά, Γιάννη Μπού-
κουρα που κρατούν την «κανίστρα» της νύφης και γύρω 
τους πλήθος Μπελεσαίοι.

Άλλες αποθανάτισαν έθιμα των απόκρεω και τη σφαγή 
του γουρουνιού, άλλες δείχνουν τους γόητες της εποχής: 
Νάσιο Καφεντζή, Νίκο Καφεντζή, Γιώργη Μπόρα κ. άλ.

Άλλες θυμίζουν παλιούς δημάρχους, δασκάλους, ιε-
ρείς που υπηρέτησαν τον τόπο. Άλλες δείχνουν τα σπίτια 
των οικογενειών του χωριού, άλλες τους συνοικισμούς, 
κι άλλες τις εκκλησίες του. Ξεχώρισα τη συμπαθητική 
φωτογραφία της Κατίνας Ν. Μακρή το γένος Αβδή που 
ήταν η μοναδική κοπέλα - μαθήτρια του δημοτικού σχο-
λείου στο Μπέλεσι το 1917.

Η ιστορία του τόπου και των ανθρώπων του είναι 
παρούσα στο βιβλίο του Σωκράτη Παν. Μάσσια από 
την εποχή των πρώτων κατοίκων του χωριού στα πελα-
σγικά χρόνια, στα αρχαία κι έπειτα στα βυζαντινά. Στα 
χρόνια της Φραγκοκρατίας όταν το Μπέλεσι αποτελεί 
τη βαρονία της Άκοβας, και ζει στο κάστρο της η Μαρία 
Δοξαπατρή με τη ξεχωριστή μοίρα. Έπειτα τα χρόνια των 
Τουρκαλβανών Λαλαίων και του Οσίου Νίκωνος του 
«Μετανοείτε». Τότε το Μπέλεσι ανήκε στο βιλαέτι της 
Καρύταινας. Το Μπέλεσι αντιστάθηκε στους κατακτητές 
και έπαιζε συχνά σπουδαίο ρόλο, όπως και στην αποτί-
ναξη του οθωμανικού ζυγού το 1826 με πρωτεργάτες, 
ήρωες όπως τον Κόλια Πλαπούτα, τον Ηλία Τζουμπρή κ. 
αλ. Μετά την απελευθέρωση στη σύσταση των δήμων: 
«Στο δήμο Θελπούσης ο πλέον μακροβιότερος δήμαρ-
χος ήταν ο Παναγ. Ν. Καφετζής, (από το 1840 - 1846) 
σύμφωνα με την εφημερίδα ΑΡΚΑΔΙΑ του 1870 που 
παραθέτει ο συγγραφέας. Πολλές οι ιστορικές πηγές 
που αξιοποιήθηκαν και πολύ πλούσια και λεπτομερής 
η βιβλιογραφία.

Ο Σωκράτης Π. Μάσσιας κατέγραψε στους αιώνες των 
αιώνων τον τόπο όπου πρωτοείδε το φώς, την ιστορία 
της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Τριποταμιάς. Αποτύπωσε 
τους ανθρώπους και τη φύση με επιμονή, λεπτομέρεια, 
νοσταλγία και αγάπη.

Διαβάζοντας το βιβλίο του, περπάτησα νοερά μαζί 
του στους χρόνους και τόπους, έκανα παρέα με τους 
ανθρώπους, άκουσα την ιστορία της ζωής τους. Αποτύ-
πωσα στη μνήμη μου αυτό το ανθρώπινο στιγμιότυπο 
της συνάντησης του Νίκου Κ. Καφεντζή με το συγγραφέα 
καθώς πίνουν τον καφέ τους και συνομιλούν.

Ευχήθηκα να περπατήσω και γω μια μέρα με το βιβλίο 
στα χέρια στη Τριποταμιά και να γνωρίσω από κοντά 
όλα όσα διάβασα με τόσες λεπτομέρειες.

Τι υπέροχος αλήθεια - τόπος η Ηλεία: Πλούσιος σε 
συναισθήματα, σε ιστορία, σε πολιτισμό, σε ομορφιά. 
Διαπίστωσα για μια ακόμη φορά ότι είναι ένας αυθεντι-
κά ελληνικός τόπος, ένας «τόπος - προσκύνημα» όπως 
έλεγε και ο Ν. Καζατζάκης στο Ταξιδεύοντας στο Μοριά.4 

4 Ν. Καζατζάκη, Ταξιδεύοντας στο Μοριά, εκδόσεις Ελένης Καζατζάκη - 
Ευαγγελία Δαμουλή - Φίλια Δρ. Φ. Ιονίου Πανεπιστημίου φιλόλογος 
και συγγραφέας

Ο Ερύμανθος με το πέτρινο γιοφύρι 

Αεροφωτογραφία του χωριού Τριποταμιά (Μπέλεσι) 
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ 1821
Ο κρυµµένος θησαυρός και η µπέσα

Την ιστορία μας τη μετέφερε ο 
Χρήστος Παπαγιάννης*, κάτοικος 
Αθήνας, ένας από τους πέντε γιους 
του Νιόνιου Παπαγιάννη, μεγαλοδι-
κηγόρου του Πύργου πριν το 1930.

Του την είχε διηγηθεί η μάνα του, 
Θεσσαλονικιά στην καταγωγή, όπως 

την είχε ακούσει από τον πεθερό της, Κωνσταντή Παπα - 
γιάννη από το Κούμανι.

Το γεγονός έλαβε χώρα λίγο πριν το ξεσηκωμό του ‘21.
Τότε κάποιος τουρκολαλαίος 

αγάς, που συνδεόταν με δεσμούς 
φιλίας και μπέσας με τον παπα - 
Γιάννη από το Κούμανι, το γενάρχη 
της φαμίλιας των Παπαγιανναίων, 
έπεσε στη δυσμένεια των άλλων 
τουρκολαλαίων αγάδων και φοβό-
ταν για τη ζωή τη δική του και την 
ασφάλεια της οικογένειας του. Εν τω 
μεταξύ έφταναν στ’ αυτιά του και κά-
ποιες πληροφορίες για την εξέγερση 
των Ελλήνων.

Πήρε την απόφαση να φύγει για 
τη Μικρά Ασία. Πριν φύγει, κάλεσε 
στο Λάλα τον παπα - Γιάννη από το 
Κούμανι και επικαλούμενος τη με-
ταξύ τους μπέσα, του υπέδειξε μια 
κρύπτη, όπου έκρυψε μεγάλο θη-
σαυρό, που δεν μπορούσε να πάρει 
μαζί του, φεύγοντας για την Τουρ-
κία. Αργότερα, όταν τα πράγματα 
θα ηρεμούσαν, θα ερχόταν ο ίδιος 
για να πάρει το θησαυρό εφόσον 
θα ζούσε. Διαφορετικά θα άφηνε εντολή στα παιδιά του 
να έρχονταν εκείνα στον παπά για να τα οδηγήσει στην 
κρύπτη με το θησαυρό.

Ο παπάς και ο αγάς, πριν χωριστούν, έδωσαν τα χέρια 
και ορκίστηκαν στην μπέσα που τους ένωνε, ότι δε θα την 
παραβιάσουν όσα χρόνια κι αν περάσουν. Έτσι ο αγάς έφυγε 
με την οικογένεια του για τα βάθη της Τουρκίας κι ο παπάς 
γύρισε στο χωριό του, το Κούμανι. Οι συγχωριανοί του κάτι 
υποψιάστηκαν και τον ρωτούσαν τι τον ήθελε ο αγάς, που 
τον κάλεσε στο Λάλα. Εκείνος έδινε κάποιες δικαιολογίες 
αλλά τίποτε σχετικά με τον κρυμμένο θησαυρό.

Εν τω μεταξύ σε όλη την Ελλάδα υπήρχε αναβρασμός 
και όλοι από ώρα σε ώρα περίμεναν την Επανάσταση. Στο 
χωριό του ο παπάς πρωτοστατεί. Βγήκε από τους πρώτους 
στο κλαρί.

Οι Τουρκολαλαίοι που μαθαίνουν τα νέα περνούν στην 
αντεπίθεση. Σε μια προσπάθεια τους για να πιάσουν τον 
παπά, εφορμούν στο σπίτι του, που ήταν πίσω από τα ντου-
ντουναίικα σπίτια (υπάρχουν σήμερα τα χαλάσματα του), 
όπου βρήκαν την παπαδιά του και την κρέμασαν από το 
πάτερο του σπιτιού.

Ακολούθησε ο ξεσηκωμός του 1821. Ο παπάς παίρνει 
μέρος σε όλες τις μάχες και σε κείνη στο Πούσι, Ο αγώνας 
κράτησε εφτά χρόνια. Η Ελλάδα γίνεται πια ελεύθερο κρά-
τος και προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της.

Ο παπάς αγωνίζεται κι εκείνος 
τώρα να διορθώσει τα του σπιτιού 
του και να μεγαλώσει τα παιδιά του. 
Έχει ξεχάσει όλα τα σχετικά με τον 
κρυμμένο θησαυρό του Τούρκου 
αγά! Ώσπου μια μέρα δυο ξένοι, που 
φορούσαν φέσια, έφτασαν στο χω-
ριό αναζητώντας τον. Τούρκοι ήσαν.

Βρήκαν τον παπά και του ‘δω-
σαν ένα γράμμα, γραμμένο από τον 
Τούρκο αγά τον πατέρα τους, που 
του ζητούσε να οδηγήσει τα παιδιά 
του στον κρυμμένο θησαυρό. Ο πα-
πάς χωρίς να σκεφτεί τίποτε άλλο, 
πιστός στη μπέσα που είχε δώσει και 
μάλιστα σ’ έναν αλλόθρησκο, οδή-
γησε τα παιδιά του αγά στο σημείο 
όπου βρήκαν το θησαυρό, όπως τους 
είχε περιγράψει ο πατέρας τους, τον 
πήραν κι έφυγαν για τα μέρη τους.

Επιστρέφοντας στο χωριό ο πα-
πάς, στις επίμονες ερωτήσεις των 
συγχωριανών του, τους αποκάλυ-

ψε όλη την ιστορία. Σε κάποιους που τον κατέκριναν για 
αφέλεια κι αγαθοσύνη ο παπάς τους απαντούσε σθεναρά 
ότι οι άντρες δεν πατάνε ποτέ τη μπέσα τους.

Είναι αλήθεια ότι κείνη την ταραγμένη εποχή μέχρι και 
τα μέσα του περασμένου αιώνα οι άνθρωποι πίστευαν στη 
φιλία και κράταγαν τη μπέσα και τον όρκο που έδιναν. 
Ξέρουμε ότι ο Κολοκοτρώνης κατά την πολιορκία της Τρι-
πολιτσάς, για να αποδυναμώσει τους Τούρκους, έδωσε 
μπέσα στους τρεις χιλιάδες Τουρκαλβανούς, που υπεράσπι-
ζαν κι’ αυτοί την πόλη, ότι αν θελήσουν να βγουν, δεν θα 
χαλαστεί κανένας. Κι όταν εκείνοι βγήκαν στο στρατόπεδο 
του Κολοκοτρώνη, μπήκε ο ίδιος ο Γέρος μπροστά για να 
τους υπερασπιστεί, όταν ο Νικηταράς, οι Σπηλιωτόπουλοι 
κι άλλοι οξύθυμοι όρμησαν με τα γιαταγάνια τους για να 
τους κόψουν.

Του κ. Χαρ.
Σπ. Παπαγιάννη

Εορτασμός για την μάχη στο Πούσι 
(Αντρέας Αθανασόπουλος)

Τρισάγιο στο μνημείο των πεσόντων 
(Αντρέας Αθανασόπουλος)
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Τα παλιά χρόνια στα χωριά που γεννηθήκαμε και γενικά 
σε όλες τις μικρές κοινωνίες του τόπου μας, η ζωή ήταν 
διαφορετική. Οι λειτουργίες των κοινοτήτων, οι κοινωνικές 
και συγγενικές σχέσεις, η αντιμετώπιση των κοινών προ-
βλημάτων, η λύπη, το γλέντι, η χαρά, όλα λειτουργούσαν 
με άλλη λογική. Είχαν άλλη χροιά. Θα ρωτήσει κανείς. 
Ήταν όλα καλά; ήταν όλα ρόδινα; όχι. Υπήρχε φτώχεια, 
υπήρχαν δυσκολίες, υπήρχαν ελλείψεις, οι άνθρωποι 
δεν ήξεραν πολλά γράμματα, 
όμως υπήρχε αγάπη υπήρχε 
σεβασμός, υπήρχε απλότητα, 
λειτουργούσε η φιλία, η αλ-
ληλεγγύη και κυρίως λειτουρ-
γούσε η συγγένεια. Όπως ήταν 
φυσικό, γινόντουσαν και μικρο-
τσακωμοί, ωστόσο η αγάπη και 
η αλληλεγγύη δεν χάνονταν. 
Τις δυσκολίες και τις ανάγκες 
του καθενός τις μοιράζονταν 
όλοι. Για παράδειγμα αν κά-
ποιος συγχωριανός επρόκειτο 
να φτιάξει το σπίτι του, έτρεχαν 
όλοι να βοηθήσουν. Άλλοι να 
μεταφέρουν τα υλικά για το 
χτίσιμο, άλλοι τα ξύλα για τη 
σκεπή και άλλοι να σκάψουν 
ακόμη και τα θεμέλια. Όταν 
γινόταν κάποιος γάμος, ιδίως 
σε οικογένειες φτωχές που πά-
ντρευαν τα παιδιά τους, έσπευ-
δε όλο το χωριό να βοηθήσει, 
εις τρόπον ώστε να κάνουν και 
αυτοί καλό γάμο για να μή νιώ-
θουν άσχημα. Οι συγγενείς και 
φίλοι, έβαζαν άλλος το κρασί 
άλλος τα σφαχτά για το φαγητό, 
άλλοι έκαναν τους μαγείρους, 
ενώ φρόντιζαν ακόμη και για τα 
όργανα και το γαμήλιο γλέντι, 
έτσι ώστε να μη διαφέρουν από 
τους άλλους γάμους. Σε κάθε γειτονιά κατά διαστήματα, 
γινότανε και ένα γλέντι για να ξεχνούν οι άνθρωποι τη 
μιζέρια διώχνοντας έτσι και το άγχος της καθημερινότη-
τας. Γι’ αυτό η ζωή κυλούσε ήρεμα. Εκείνα τα χρόνια τις 
αμοιβές του παπά, του δάσκαλου, και του αγροφύλακα, οι 
κάτοικοι τις πλήρωναν περισσότερο με είδος και λιγότερο 
με χρήματα, γιατί δεν υπήρχαν. Πολλές φορές με είδος 
αγόραζαν και οτιδήποτε είχε ανάγκη το κάθε νοικοκυριό. 

Να θυμηθούμε εμείς τα μαθητούδια τότε, ότι με δύο αυγά 
αγοράζαμε ένα τετράδιο; ή τα λεγόμενα βερεσέδια που 
κρατούσαν τα μικρομάγαζα των χωριών, περιμένοντας 
να πουληθεί είτε η ετήσια σοδειά των κατοίκων (π.χ. για 
το χωριό μας τότε η καλύτερη σοδειά ήταν οι περίφημες 
φακές Γιαρμένης), είτε να επιστρέψουν από τα μεροδούλια 
που με μεγάλη δοκιμασία έκαναν οι άνθρωποι μακριά από 
τα χωριά τους, που πήγαιναν άλλοι για σκάψιμο, άλλοι για 

χαράκι, ή να τρυγή-
σουν τα σταφιδάμπε-
λα της Αμαλιάδας 
και όχι μόνο.

Στην πλειοψηφία 
τους οι κάτοικοι 
κρέας έτρωγαν 3 - 
4 φορές το χρόνο 
και δούλευαν στα 
χωράφια τους ήλιο 
με ήλιο, παίρνοντας 
μαζί τους μια μισο-
καδιάρα κρασί, μια 
ρέγκα - αν υπήρ-
χε - καμιά ελιά και 
λίγο ψωμί καθάριο 
ή μπομπότα. Τα 
κοινοτικά Συμβού-
λια και οι πρόεδροι 
εκλέγονταν από τους 
κατοίκους των χω-
ριών με ψηφοφορία, 
ανάλογα με τα σόγια 
και την επιρροή που 
είχε ο καθένας. Αυ-
τοί διαχειρίζονταν 
τις κοινότητες με τα 
τεράστια προβλή-
ματα που αντιμε-
τώπιζαν, γιατί ούτε 
νερό υπήρχε ούτε 
συγκοινωνία ούτε 

ρεύμα και τηλέφωνο. Έτσι κυλούσε η ζωή των κατοίκων 
στις μικρές κοινωνίες του τόπου μας τα παλιά χρόνια, και 
πρέπει οι νέοι μας να παραδειγματίζονται από τα ήθη και 
τα έθιμα των προγόνων τους, δηλαδή τους άγραφους 
νόμους, που οι νόμοι αυτοί έριχναν όλο το βάρος στο 
σεβασμό, στην ηθική και την τιμιότητα. Γιατί ποιος ξέρει… 
οι καιροί είναι χαλεποί και αλλάζουν.

Α. Κ.

�αλιά µου χρόνια και… καλά
Έτσι κυλούσε η ζωή στις µικρές κοινωνίες του τόπου µας 

Παλιά μου χρόνια και καλά

Ο φολοήτης Γιώργης Πατέλης 
στο χορό με συμπατριώτες από το χωριό Μηλιές

18 19



�ελίδες ποίησης
Ώρες δύσκολες

Νιώθω την πείνα αβάσταχτη
κι αντί ψωμί,
μου δώσανε δυο ψίχουλα
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 νά ’ρθεις,
αντάμα να τρυγήσουμε
της μυγδαλιάς τα άνθια,
και Συ μου κακομήνυσες,
πως θά ’ρθεις μέρα χεινοπωρινή,
για να ραντίσεις,
τις ανοιχτές πληγές μου.

Κοντά στη φύση
Κοντά στη φύση έτρεξα
τ’ Απρίλη κάποια μέρα
και χάρηκα τα λούλουδα,
τον ήλιο, τον αέρα.
Εχάρηκα μια γραφική
θάλασσα και πλανεύτρα,
το χέρι μ’ άπλωσα θερμά
και στου γιαλού την πέτρα.
Αγκάλιασα με τη ματιά
βουνά, πανώρια δάση,
άσπρα σπιτάκια πρόσχαρα
κι ολόκληρη την πλάση.
Τά ‘νιωσα όλα γελαστά,
πανέμορφα, δροσάτα·
καμάρωσα τα ξένιαστα,
πού παιγνιδίζαν νιάτα.
Άκουσα αηδονολάλημα
τ’ απόσκια να γλυκαίνει.
Στιγμή γλυκιά κι απόκοσμη
οπού σε συνεπαίρνει.
Αντίκρυσα την εργατιά
που σύναζε κεφάτη
καρπούς, του μόχθου της σοδειά,

με την καρδιά γεμάτη.
- Παραδεισένια ομορφιά,
σε χάρηκα για λίγο.
Πολλές φορές τη σκέψη μου
μαζί με σε θα σμίγω...

ΑΠΟΥΣΙΑ

Σ’ έκλεισα σε μια φωτογραφία
και νόμιζα πως σ’ είχα·
ουδέν απατηλότερον.

Μόνο τη λήθη εμπόδιζα·
την απουσία, ΟΧΙ.

ΤΗΣ ΘΥΜΗΣΗΣ ΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ

Σ’ εκείνη την πλατιά ακρογιαλιά,
στην άμμο την υγρή επάνω,
του έρωτα έγραψα τις πρώτες μου λέξεις
και ξόρκισα τ’ απομεσήμερο τα κύματα,
μη σβήσουν, τους είπα, τούτη τη γραφή 
μου.
Το λιοβασίλεμα που θα διαβεί εκεί μονάχη 
της
και θά ‘χει ξέπλεκα στ’ αγέρι τα μαλλιά της,
άσβηστη θέλω ν’ αντικρύσει τη γραφή,
του έρωτά μου το σπινθήρισμα ολόπυρο
να φτάσει τούτο στην καλή μου.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

Σε λιχνό κορμό φολοήτικης βελανιδιάς
Χαράξαμε τό ‘νομά μας·
Μα χόντρυνε ο κορμός της νεαρής βελα-
νιδιάς
Και σβήτη ο θείος έρωτάς μας

Κλειστά

Ε,
εδώ
μεγάλη
πινακίδα
όλα κλειστά
ψυχές σε αργία
κατεβασμένα ρολά
ασφαλείας συναγερμοί
σε φυλακισμένες καρδιές
λουκέτο διπλό και στη σκέψη
οράματα, όνειρα έχουν κλειδώσει

Λουκάς 
Νικολαΐδης

Δέσποινα 
Παπαδάτου-
Καραβούλια

Λευτέρης 
Γερόσταθος

Χρ. Διον. 
ΜαρκόπουλοςΦωτεινή 

Σασσάλου-
Λαμπροπούλου

Δρ. κ. Λεων. Χρυσ. 
Μπομπας

Συγκριτικός της Εκ/σης
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Αναδροµική Εικαστική Έκθεση 
Γιάννη Σπηλιόπουλου 

στην Πινακοθήκη Πειραιά

ΗΛΕΙΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ

Η ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΠΕΝΝΥ ∆ΑΓΛΑΡΗ
Σηµείωµα Στάθη ∆ιαµαντάκου -τ. δασκάλου

Την Δευτέρα 5 Μαρτίου έγιναν τα εγκαίνια αναδρομικής 
έκθεσης του αγωνιστή και εικαστικού Ιωάννη Σπηλιόπουλου, 
στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά (Φίλωνος 29), που διορ-
γάνωσαν, ο Εικαστικός Σύλλογος Ιωάννης Σπηλιόπουλος, η 
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Νήσων, οι Δήμοι Αρχαίας 
Ολυμπίας, Σαλαμίνας, Πειραιά και Κυθήρων.

Ο Ιωάννης Σπηλιόπουλος καταγόμενος από το χωριό Δού-
κα της ορεινής Ηλείας, ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων 
που’ αποτελούν πνευματικούς φάρους και μέσα από το 
πλούσιο και σημαντικό έργο του αλλά και την προσωπι-
κότητα, τις πεποιθήσεις και τη δράση του, εξακολουθεί να 
αποτελεί πηγή έμπνευσης για εμάς τους νεώτερους καταδει-
κνύοντας τα ιδεώδη για τα οποία αξίζει κανείς να αγωνίζεται.

Ακούραστος αγωνιστής, υπέρμαχος των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και των διαχρονικών αξιών σε καιρούς όπου 
η ενεργός του δράση για την εδραίωση της δημοκρατίας 

τον οδήγησε στην εξορία, ο Ιωάννης Σπηλιόπουλος ανα-
ζήτησε πνευματικό καταφύγιο στην τέχνη αποτυπώνοντας 
στο τελάρο του τους πολύπλευρους προβληματισμούς του 
και το όραμα του για έναν καλύτερο κόσμο». Αναφέρει ο 
Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Πειραιά κ. Δημήτρης Κατσικάρης 
και δεν έχει καθόλου άδικο. Ο Καλλιτέχνης Σπηλιόπουλος 
ήταν παντού άψογος και ως αγωνιστής και ως άνθρωπος 
και ως φίλος. Πλήθος κόσμου παρέστη στα εγκαίνια για να 
αποτίσει φόρο τιμής στον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη και να 
θαυμάσει τα αξεπέραστα έργα του. Για τον Ιωάννη Σπηλι-
όπουλο μίλησαν, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Πειραιά κ. 
Δημήτρης Κατσικάρης, οι Δήμαρχοι Πειραιά και Σαλαμίνας 
κ. κ Βασίλης Μιχαλολιάκος, Γιάννης Ισοβαρής, ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 
κος  Θεόδωρος Παπαηλίου. Όλοι εξήραν την προσωπικότητα 
του ως ανθρώπου και καλλιτέχνη.

Η Παναγιώτα (Πέννυ) Δάγλαρη γεννήθηκε στην Αθήνα, 
από γονείς με Ηλειακή καταγωγή το 1985 Είναι πτυχιού-
χος Νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Με την ποίηση ασχολείται από μαθήτρια 
του Γυμνασίου και ποιήματα της βραβεύθηκαν στον τρίτο 
(2001) και τέταρτο (2002) Πανελλήνιο Διαγωνι-
σμό, που είχε προκηρύξει η Πανελλήνια Ένωση 
Λογοτεχνών. Ποιήματα της έχουν περιληφθεί 
σε ανθολογία, που εξέδωσε η Π.Ε.Λ. Από τον 
Φεβρουάριο του 2010 είναι Δικηγόρος στο 
Πρωτοδικείο Ηλείας.

Η δ. Παναγιώτα (Πέννυ) Δάγλαρη έχει δημο-
σιεύσει αρκετά ποιήματα της σε διάφορα έντυπα 
της Επαρχίας και της Αθήνας. Η ποιήτρια χρησι-
μοποιώντας πλούτο εικόνων και λέξεων συντε-
θειμένων είτε από ιστορικά γεγονότα είτε από 
την έξαρση των συναισθημάτων της αποτυπώνει 
τη βαθιά ευαισθησία της με λόγο λιτό και ζωντα-
νό. Είναι ποιήματα που εκφράζουν την ψυχική 
αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου που προβληματίζεται 
και αντιστέκεται σε όλα εκείνα τα που τον συνθλίβουν και 
τον απαξιώνουν. Η δ. Δάγλαρη κατορθώνει με τη διαύγεια 
του λόγου της και την ελλειπτικότητα του στίχου της να 
προσεγγίσει τις άγνωστες πτυχές των πραγμάτων, τόσο σε 
ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, αντανακλώντας έτσι 
τις ουσιαστικές και βαθύτερες αναζητήσεις της ποιήτριας. 
Παραθέτουμε κατωτέρω, ως δείγμα γραφής, το ποίημα 
της «ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΟΙ» το οποίο απέσπασε το Β’ βραβείο 

της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών στον 40ό Πανελλή-
νιο Διαγωνισμό Ποίησης του έτους 2002. Το ποίημα αυτό 
δημοσιεύτηκε στο Αθηναϊκό περιοδικό «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
ΖΩΗ» του Μιχάλη Σταφυλά σε αφιέρωμα συνεχείας με 
τίτλο «Ανθολογία Νεοελληνικής Ποίησης».

Ανελεύθεροι, πράοι πήραμε το δρόμο της φυγής 
με λίγα βιβλία στα χέρια.

Υπακούοντας στους νόμους της νέας μας πολιτείας, 
ήρθαν κι άλλοι μαζί μας

Όμως, τι να τα κάνουμε τα βιβλία και τους στίχους 
μας έδωσαν όπλα 

να πολεμήσουμε το συνάνθρωπο.
Μέρα με τη μέρα πληθαίνουμε· 
και πολεμάμε ο ένας τον άλλο... 

με τις τσέπες γεμάτες στίχους.

Το μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτε-
χνών Οδ. Τυλιγάδας, μιλώντας για το ποίημα 
αυτό ανέφερε ότι: «πηγαία η συγκίνηση της 

ποιήτριας, ανθρωπιστική η ουσία της θεματολογίας του 
και προσωπικό του το ύφος. Στοιχεία γνήσια. Ζούμε μέσα 
από τους στίχους της ατόφιο το σήμερα μαζί με την γνη-
σιότητα της φωνής της νεολαίας που είναι κραυγή αγωνί-
ας, διαμαρτυρίας, και μάχη κατά της απάνθρωπης βίας. Η 
ποιήτρια δεν θυσιάζει την ουσία στους τύπους, αλλά με 
σεβασμό προς την τέχνη και την ανθρώπινη ψυχή γράφει 
τους εξαίσιους στίχους της...»

Συνεχίζεται στο επόμενο
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Ο εκδότης του αξιόλογου περιο-
δικού «ΦΟΛΟΗ» Χρίστος Μαρκό-
πουλος είχε την καλοσύνη να μου 
προσφέρει το νέο του βιβλίο «Περί 
Φολόης ο Λόγος» και τον ευχαριστώ 
θερμά για την τιμή, που μου έκανε.

Είναι ένα ογκώδες βιβλίο, που έχει 
πάνω από 750 σελίδες και μια συγκι-
νητική αφιέρωση. Το έχει αφιερώσει 

στον αείμνηστο δάσκαλό του Βασίλειο Θ. Παπαθεοδώρου 
και στη μνήμη ενός άλλου φωτει-
νού μυαλού της Φολόης, ιδρυ-
τή του εν λόγω περιοδικού του 
Μπάμπη Π. Παπαθεοδώρου, ο 
οποίος υπήρξε μαθητής του ίδιου 
και της γυναίκας μου δασκάλας 
Αικ. Μπερέτσου - Παπαχατζή, που 
τόσο πολύ μας συγκίνησε και μας 
πίκρανε ο πρόωρος θάνατός του.

Διάβασα αυτό το βιβλίο με 
πολύ ενδιαφέρον και χωρίς δι-
ακοπή, γιατί μου άρεσε πραγμα-
τικά. Μέσα σ’ αυτό ο ξεχωριστός 
και καταξιωμένος δάσκαλος Χρί-
στος Μαρκόπουλος γράφει για 
τη γη της γέννησής του, την αγα-
πημένη του Φολόη, στο σχολείο 
της οποίας δίδαξε πολλά χρόνια.

Γράφει την ιστορία του χωριού 
του, την εξελικτική του πορεία, 
για τη συμμετοχή και προσφορά 
του στους αγώνες του Έθνους 
μας. Κάνει λόγο για τα ήθη και 
έθιμα των κατοίκων και για τη 
σκληρή βιοπάλη των ξωμάχων 
συμπατριωτών του σε καιρούς χαλεπούς... Αναδεύει μνή-
μες, ιστορεί τα παιδικά του βιώματα, μιλάει για πρόσωπα, 
που έζησαν κι έδρασαν στον τόπο αυτό αφήνοντας ανε-
ξίτηλο το πέρασμα τους. Αναφέρει γεγονότα πραγματικά 
και ιστορίες ανθρώπων αληθινές, που κάποιες σε βάζουν 
σε σκέψεις, άλλες σε κάνουν να γελάς και μερικές σου 
γεμίζουν τα μάτια με δάκρυα.

Γράφει και τι δε γράφει!... και όλα τους είναι αληθινά 
και πλαισιωμένα μάλιστα με πλήθος φωτογραφιών προ-
σώπων, σπιτιών, τοπίων, εκδηλώσεων, σκευών, εργαλεί-
ων κ.ά. που επιβεβαιώνουν την αλήθεια των λόγων του. 
Όλα αυτά μας τα δίνει με μια γλώσσα ζωντανή, ντόμπρα, 
ξάστερη, αφτιασίδωτη, όμοια με κείνη, που μιλούσαν και 
μιλούν οι συντοπίτες του.

Ομολογώ ότι θαύμασα τον τρόπο με τον οποίο ο συγ-
γραφέας μας κάνει μετόχους της πλούσιας πνευματικής 
του ενδοχώρας. Εντυπωσιάστηκα από την παραστατική 
του περιγραφή, τη διηγηματική του επιδεξιότητα, την 
αφοπλιστική του ειλικρίνεια και από το λόγο του, που 
διαχέει απλότητα, σαφήνεια, βαθύ στοχασμό, χάρη και 
σοφία. Αίσθηση πάλι μου έκανε το πώς κατόρθωσε να 
διακτινώσει τα γραφόμενά του και ιδίως τα ήθη, τα έθιμα 
και τον τρόπο ζωής των συμπατριωτών του σ’ ολόκληρο 
τον ελλαδικό χώρο, να τα αναγάγει και να τα ταυτίσει με τη 

Μυθολογία μας και με το μεγάλο 
μας ποιητή Όμηρο αναγράφοντας 
μάλιστα αυτούσια αποκαλυπτι-
κά αποσπάσματα από τα αθάνατα 
Έπη του. Αυτό είναι κάτι πολύ ση-
μαντικό, γιατί αποδεικνύει περί-
τρανα τη γνησιότητα, τη συνέχεια 
και τη διάρκεια της φυλής μας για 
χιλιετίες.

Τις τελευταίες 300 σελίδες του 
βιβλίου του ο συγγραφέας της 
αφιερώνει στην ιστορία των σπι-
τιών και των οικογενειών της Φο-
λόης. Ξεκινά από κάποιο γενάρχη 
της οικογένειας, που γεννήθηκε 
στις αρχές ή στα μέσα του 1800, 
βρίσκει και μιλάει για τα παιδιά, 
τα εγγόνια, δισέγγονα και τρισέγ-
γονά του και φτάνει στους σημε-
ρινούς απογόνους του. Είναι και 
αυτό ένα άλλο κατόρθωμα του 
Χ. Μ. γιατί ένα τέτοιο εγχείρημα 
χρειάζεται κόπο, χρόνο πολύ, 
διάθεση ερευνητική και μεράκι 
αληθινό, που μόνο λίγοι συγγρα-

φείς διαθέτουν.
Τελικά θεωρώ το εξαίρετο αυτό βιβλίο του Χρίστου 

Μαρκόπουλου έργο ζωής, κατάθεση ψυχής, μια «εκ βα-
θέων» εξομολόγηση, που πλουτίζει τα Ελληνικά Γράμματα 
και αποτελεί πολύτιμη προσφορά στα χωριά της ελληνικής 
υπαίθρου και ιδιαίτερα στις γενιές των Φολοητών του πα-
ρόντος και του μέλλοντος, που θα τις δένει με τις ζωογόνες 
πατρογονικές ρίζες τους γι’ αυτό και θα μνημονεύουν το 
όνομά του στους αιώνες...

Συγχαίρω, λοιπόν εγκάρδια το συγγραφέα Χρίστο 
Μαρκόπουλο για το εκλεκτό πόνημά του και του εύχο-
μαι υγεία, μακροζωία και δύναμη, ώστε να μας χαρίσει η 
αξιοζήλευτη γραφίδα του κι άλλες λαμπρές δημιουργίες.

Εντυπώσεις απ’ το βιβλίο 
«Περί Φολόης ο Λόγος»

Του 
κ. Φάνη Παπαχατζή
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• Σελίδα 21: Στήλη 2 σειρά 8 Δεκέμβρης 2010 αντί 2012
• Σελίδα 23:

 – Ο ποιητής του ποιήματος « Η συμβουλή μου» λέγεται Λευτέρης Γερόσταθος και όχι Στάθης Γερόσταθος. Ζητά-
με συγγνώμη.

 – Παράλειψη από το ποίημα του κου Λουκά Νικολαΐδη ενός στίχου με αποτέλεσμα το ποίημα να γίνει δυσνόητο, 
ζητάμε συγνώμη, και αναδημοσιεύουμε το ποίημα.

• Σελίδα 26: Σειρά 1 Μήνυμα αντί Μύνημα
• Σελίδα 28: Στήλη 1 σειρά 39 άκακο αντί άτακτο
• Σελίδα 25: Δύο στροφές αντί δύο στοίχους το ορθότερο στίχους.

Πρέπει όμως να παραδεχτούμε ότι ο συγγραφέας του άρθρου «Η ΕΛΙΑ» σελίδες 24 και 25 όταν λέει στίχο ή στιχάκι 
εννοεί στροφή και τούτο, γιατί παλιά στο οροπέδιο ΦΟΛΟΗΣ ο πολύς λαός τις στροφές ενός ποιήματος τις έλεγε 
Στιχάκια. Τα στιχάκια παλιά ήτανε της «μόδας». Οι κρυφά ερωτευμένοι ποιούσαν ‘’στιχάκια’’. Έτσι ο Παπαντίνος του 
Μητσάκου του Μούσα του ταχυδρόμου, πριν γίνει παπάς, βέβαια, ήταν κρυφά ερωτευμένος με τη Σία του δάσκαλου 
του Βασιλείου Παπαθεοδώρου και όταν περνούσε από το δρόμο του σπιτιού της έλεγε το στιχάκι του:

Μια μοδιστρούλα κάθεται 
Και ράβει στο μπαλκόνι 
Κι όταν περνώ απ’το δρόμο της 
Κοκκινίζει και φουντώνει. 
Μπερδεύται στη ραπτομηχανή 
Και σπάζει το βελόνι…

Επιστολές
Λάβαµε τις πιο κάτω επιστολές και τις δηµοσιεύουµε

ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΛΟΗ Ιανουάριος 2012

Κύριε Διευθυντά
Στα τεύχη του περιοδικού σας αριθ. 59 σελ. 10 και 60 σελ. 23 δημοσιεύθηκαν οι επιστολές δύο σεβαστών Καθηγητών 

πού αναφέρθηκαν στην προέλευση του ονόματος του χωριού μου, της Πέρσαινας. Κατόπιν των ανωτέρω, επιθυμώ να 
σας γνωρίσω τα ακόλουθα, προς ενημέρωση των αναγνωστών σας και ιδιαίτερα των Περσαιναίων.

Όπως είναι γνωστόν οι τόποι, τα μέρη μιας περιοχής, παίρνουν την ονομασία τους , κυρίως, από τους ανθρώπους 
που έζησαν ή πέρασαν από εκεί, από διάφορες δραστηριότητες τους, από την χλωρίδα και πανίδα τους, από φυσικά 
φαινόμενα και τέλος από σχηματικές παρομοιώσεις. Με βάση τα προηγούμενα, στον Ελλαδικό χώρο έχομε πλήθος 
τοποθεσιών, οικισμών και πόλεων πού έχουν πάρει την ονομασία τους από πρόσωπα της Ελληνικής Μυθολογίας ,όπως 
μέχρι σήμερα αποκαλούνται.

Εάν ρίξουμε μια ματιά στην Ελληνική Μυθολογία(Ι), και συγκεκριμένα στο μέρος εκείνο που αναφέρεται στον Πε-
λοποννησιακό χώρο, βλέπομε ότι αρκετών από τους Ήρωες της τα ονόματα είναι συνώνυμα με αυτό της Πέρσαινας. 
Ενδεικτικά, λόγω χώρου, θα αναφέρω τα πιο σημαντικά:

1. ΠΕΡΣΕΥΣ: α) γιος του Διός και της Δανάης στο Αργός, β) γιος του Νέστορος στην Πύλο, γ) γιος του Ζακύνθου.

2. ΠΕΡΣΗ: μία από τις Ωκεανίδες νύμφες σύζυγος του Ηλίου, μητέρα του Αιήτη, της μάγισσας Κίρκης και της Πασιφάης.

3. ΠΕΡΣΑΙΟΣ ή ΠΕΡΣΗΣ: α) γιος του Περσέως και της Ανδρομέδας, β)γιόςτου Κρείου και της Ευρύ βίας, αδελφός του 
Αστραίου και του Πάλλα, γ)ένας από τους γιους του Ηλίου και της Πέρσης ή Περσηίδος.

4. ΠΕΡΣΙΝΑ: σύζυγος του Υδάσπη, μητέρα, της Χαρίκλειας.

Παρατηρούμε εδώ ότι όλα τα προηγούμενα μυθολογικά ονόματα αρχίζουν με το θέμα ΠΕΡΣ, όπως και της Πέρσαινας, 
συνεπώς όλα έχουν κοινή ρίζα. Δυστυχώς, τα σημερινά Λεξικά δεν μας δίνουν με σαφήνεια την ερμηνεία των ονομάτων 
αυτών και όπου τούτο επιχειρείται θεωρείται, από τα ίδια, αβέβαιης ετυμολογίας.
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Ας θέσουμε εδώ το εξής ερώτημα: Θα ήταν δυνατόν το όνομα Πέρσαινα να προέρχεται από ένα εκ των παραπάνω 
μυθολογικών προσώπων, και πώς τούτο θα προέκυπτε αφού δεν έχομε κάποιο δεδομένο ή έστω ένδειξη του; Έτσι νο-
μίζαμε ότι δεν έχομε κάτι τέτοιο. Αλλά, όπως κάθε γωνιά της Ελληνικής Γης κρύβει μέσα της τα πανάρχαια μυστικά της 
, έτσι και η Περσαιναίικη έκρυβε τα δικά της μυστικά. Τα έκρυβε μέχρι το έτος 1981.»Ομως, ας πάρουμε τα πράγματα 
με την σειρά τους. Τη χρονιά εκείνη (1981), οι Περσαιναίοι ανοίγουν αγροτικούς δρόμους και στη θέση Σωτείρω (όχι 
Σωτήρω) η φαγάνα (μπουλντόζα) φέρνει στο φως διάφορα οστά και θραύσματα από αγγεία και άλλα άγνωστα αντικεί-
μενα. Ενημερώνεται η Ζ’ Εφορεία Προϊστορικών Αρχαιοτήτων στην Αρχ .Ολυμπία και οι Αρχαιολόγοι επισκέπτονται τις 
περιοχές, με τα ευρήματα , για επιτόπια μελέτη. Μένουν άναυδοι με αυτά που βλέπουν, συλλέγουν ό,τι ημπορούν και 
το έτος 1985 μήνα Μάρτιο η Ζ’ Εφορεία ανακοινώνει: Στις νοτιοδυτικές περιοχές της Πέρσαινας, Άρα, Σωτείρω, Μελισ-
σίτσα, Καστέλλι και Κρυάδες(2), ευρέθησαν λείψανα πανάρχαιων τειχών και κτηρίων, τάφων, καθώς επίσης και πλήθος 
διάσπαρτης κεραμεικής που χρονολογούνται από την αρχή της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Βρέθηκε, επίσης, στη μέση του 
δρόμου πανάρχαιο χυτήριο και Ρωμαϊκά Λουτρά στη Σωτείρω.

Τα ανωτέρω αναφέρονται στο αριθ. Πρωτ.873/8 από 27/03/1985 έγγραφο της Ζ’ Εφορείας Αρχ. Ολυμπίας πού απέ-
στειλε προς: α) Σύλλογο Περσαιναίων, β)Υπουργείο Πολιτισμού, γ)Κοινότητα Πέρσαινας , δ)Σταθμό Χωροφυλακής 
Λάλα, ε)Δασαρχείο Λάλα . Μετά την σημαντική, για τον τόπο, ανακάλυψη των αρχαίων μνημείων και κεραμεικών, η Ζ’ 
Εφορεία εκήρυξε τις περιοχές αυτές της Πέρσαινας Αρχαιολογικούς Χώρους, και έκτοτε οι αγροί εμπίπτουν στις διατά-
ξεις του Κ.Ν.5351 «Περί Αρχαιοτήτων,,. Η τότε Επιμελήτρια της Ζ’ Εφορείας (κ. Ε. Παπακωνσταντίνου), που ήταν στην 
επιτόπια μελέτη των Αρχαιολογικών Περσαιναίικων χώρων, όταν ερωτήθηκε (από τον υποφαινόμενο) για συσχετισμό 
του ονόματος Πέρσαινα με κάποιο από τα μυθολογικά πρόσωπα πού αναφέρονται παραπάνω, δεν απέκλεισε καμμία 
εκδοχή λέγοντας: «Οι μελλοντικές ανασκαφές θα αποδείξουν πολλά και σημαντικά για την Ελληνική Προϊστορία στον 
χώρο αυτόν της Πέρσαινας,,. Δύο χρόνια μετά, η ίδια Αρχαιολόγος έδωσε διάλεξη στον Πύργο με θέμα τον δρόμο πού 
ακολουθούσαν οι αθλητές, πού προγυμνάζονταν στο στάδιο της Αρχ. Ήλιδος ένα μήνα πριν αρχίσουν οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες, και φέρει αυτόν τον δρόμο να περνά από τους χώρους πού ευρέθησαν τα αρχαία της Πέρσαινας (Αρχ.Ηλιδα 
-ποτ. Ηλ. Λάδωνας -Γούμερο - Σέρι/Σωτείρω/Κρυάδες - Νεράιδα - Κρυονέρι - Ολυμπία). Μέρος της ομιλίας εδημοσίευ-
σαν τότε οι εφημερίδες του Πύργου.

Οι εκπλήξεις με τις αρχαιότητες στην Πέρσαινα δεν σταματούν στους παραπάνω χώρους, γιατί δυτικά αυτών και, σε 
απόσταση δύο περίπου χιλιομέτρων (σε ευθεία) στον περίβολο ,σχεδόν, του Περσαιναίικου εξωκκλησιού του Αγ. Γε-
ωργίου στην θέση Σέρι , η Ζ’ Εφορεία Αρχαιοτήτων το έτος 2009 έφερε στο φως νέα σημαντικά ευρήματα. Πέντε (5) κατ’ 
αρχάς Μυκηναϊκούς τάφους, που μαρτυρούν την πανάρχαια κατοίκηση του Περσαιναίικου χώρου. Έτσι, διαπιστώνεται 
κατηγορηματικά πλέον πώς μυθολογία και προϊστορία στην περιοχή είναι παρούσες, και το αποδεικνύει περίτρανα 
η Αρχαιολογική Επιστήμη με την επιτόπια μελέτη της, για να μας οδηγήσει στη σκέψη ότι το όνομα της Πέρσαινας να 
προέρχεται από κάποιο από τα παραπάνω μυθολογικά πρόσωπα.

2. Στην Αθήνα το έτος 1987 έγινε συγκέντρωση μελών της Εταιρείας Ηλειακών Μελετών, στην οποία παραβρέθηκα. 
Εκεί εγνώρισα τον Πρόεδρο της Εταιρείας, Ομότιμο Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
αείμνηστο, Κωνσταντίνο Ν. Ηλιόπουλο, Ηλείο από το Στρέφι. Γεννώμενης ευκαιρίας, ερώτησα, τον σεβαστό αυτόν 
άνθρωπο, από πού επήρε την πληροφορία περί Πέρση -Πέρσαινας (Τοπωνυμικό της Ηλείας), και μου απάντησε: στο 
Δημαρχείο του Πύργου, από τον Δημοτικό Υπάλληλο Ιωάννη Καλογερόπουλο από την Πέρσαινα, που το άκουσε από 
τον πατέρα του τον παπά-Σπηλιάδη (πρώτος ιερέας της Πέρσαινας, πού ήλθε στο χωριό μας από τα μέρη μεταξύ Δάφνης 
-Στρέζοβα τότε - και Βυτίνας γύρω στα 1870). Ο μακαριστός Καθηγητής είπε πώς αυτά τα περί Πέρση -Πέρσαινας είναι 
βέβαια φανταστικά, πλην όμως συμπεριελήφθησαν στο «Τοπωνυμικό της Ηλείας» ως Λαογραφικό στοιχείο και όχι ως 
ιστορία ή άλλη επιστημονική έρευνα.

Ανέφερα επίσης στον αείμνηστο Καθηγητή για τις πρόσφατες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην Πέρσαινα, δείχνοντας 
δε το έγγραφο της Ζ’ Εφορείας Αρχ. Ολυμπίας, και όταν διάβασε την χρονολόγηση τους είπε: «Εδώ έχομε δεδομένα 
ιστορικά πλέον για τον τόπο της Πέρσαινας.

�
Κύριε Διευθυντά
Η διερεύνηση και η ανάδειξη της Ιστορίας και Λαογραφίας ενός τόπου είναι προσπάθεια θεμιτή και ευπρόσδεκτη. 

Καθένας δικαιούται να λέγει και να γράφει την άποψη του, αρκεί να μην θεωρεί την γνώμη του ως μόνη αληθινή, και 
μάλιστα επιστημονική. Αυτό μας το διδάσκει ο Αρχαίος Σιμωνίδης: «Το να έχει κάποιος ιδέα για κάτι, αυτό τον κάνει να 
νομίσει ότι η ιδέα του αυτή είναι και η αλήθεια» (Το δοκείν και την αλήθεια Βιάται. ΑΠΟΣΠ. 76).

Μετά τιμής
ΒΑΣ.Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ελ. Βενιζέλου 538 Ταύρος 177 78
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ-ΝΕΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ∆.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΛΟΗΤΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΦΟΛΟΗΣ

Παρακαλούνται όσοι από τους Συμπατριώτες μας προσέφεραν φωτογραφίες για την δημιουργία του φωτογραφικού 
αρχείου του Συλλόγου μας, οι οποίες εκτίθενται στο Μουσείο Φολόης «Μπάμπης Παπαθεοδώρου» και επιθυμούν να 
τις παραλάβουν να επικοινωνήσουν με τα εξής τηλεφώνα:

Κώστας Παπαθεοδώρου 2103236936
Ανδρέας Χρονόπουλος 2109405460-6942991465
Τέλος το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά όσους προσέφεραν υλικό για την δημιουργία του φωτογραφικού 

αρχείου Φολόης.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Αγαπητοί Συμπατριώτες/σες
Από την ίδρυση της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου Φολοητών έως σήμερα έχουν καλυφτεί οι ανάγκες σε αίμα σε 

όσα μέλη του Συλλόγου παρουσιάστηκε έκτακτο περιστατικό υγείας και χρειάστηκαν αίμα.
Πιστεύουμε ότι όλοι θα ανταποκριθούμε όπως κάθε φόρα, στο ΚΑΛΕΣΜΑ ΖΩΗΣ και να στηρίξουμε την προσπάθεια 

αυτή του Συλλόγου μας ώστε να μπορούν να καλυφτούν οι όποιες ανάγκες προκύψουν στο μέλλον. Σας καλούμε να 
νιώσετε την χαρά της προσφοράς, στην εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου μας, την Τέταρτη 23 Μαΐου και ώρα 17:30 
στο τμήμα Αιμοδοσίας του Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Τέλος όσοι θέλουν να συμμετέχουν στις τακτικές αιμοδοσίες, 
προερχόμενοι στο Νοσοκομείο της περιοχής τους μπορούν δηλώνοντας ότι η Αιμοδοσία γίνεται για λογαριασμό της 
τράπεζας Αίματος του Συλλόγου Φολοητών που τηρείται στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Η Αιμοδοσία είναι ΜΟΝΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ και αυτή η προσφορά αποδεικνύει το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης 
όλων μας. «ΚΑΘΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΗΡΩΑΣ».

Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την συμμετοχή σας στα εξής τηλεφώνα: 
Κώστας Παπαθεοδώρου: 2103236936, Ανδρέας Χρονόπουλος: 2109405460-6942991465

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΤΟ ΙΠΠΟΦΑΕΣ
Την Παρασκευή 6 Απριλίου στις 9:30 το βράδυ στο Πανό-

πουλο πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση, Νέων 
Αγροτών της Ηλείας με κατοίκους του πρώην δήμου Λασι-
ώνος με αντικείμενο την καλλιέργεια του φυτού Ιπποφαές.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Αγροτών Ηλείας κ. 
Θεόδωρος Βασιλόπουλος ανέπτυξε τις νέες βιοκαλλιέργειες 
βοτάνων και αρωματικών φυτών, τις προοπτικές και τα νέα 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο επιχειρηματίας κ. 
Γιάννης Παρασκευόπουλος, ανέλυσε πως γίνεται η καλλιέρ-

γεια του Ιπποφαές. Στους παρευρισκόμενους μοιράσθηκαν 
ενημερωτικά φυλλάδια και δωρεάν φυτά ιπποφαές.

Στην συνάντηση μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο βου-
λευτής Ηλείας κ. Τάκης Αντωνακόπουλος, ο αντιδήμαρχος 
Ολυμπίας κ. Γιάννης Πανούτσος, ο δημοτικός σύμβουλος 
κ. Κώστας Μαρκόπουλος, η κ. Γεωργία Παπαναγιώτου, 
πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων, ο κ. Ηλίας Τουτούνης 
εκ μέρους του συλλόγου Ωλονός, κ.ά.

Πηγή: www.antroni.gr

ΕΒ∆ΟΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ
Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και τα έντονα και-

ρικά φαινόμενα, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και η 
έβδομη συνάντηση διάσωσης, διάδοσης και καταγραφής των 
δημοτικών μας τραγουδιών, το Σάββατο 11 - 2 - 2012, στην 
Αμαλιάδα και στο κατάστημα εστίασης «Μεταξύ μας», του κ. 
Αριστόπουλου Γεωργίου, που βρίσκεται στο τρίτο χιλιόμετρο 
επί της επαρχιακής οδού Αμαλιάδας- Κρυονερίου.

Ύστερα από τις έξι προηγούμενες εκδηλώσεις που προηγή-
θηκαν, οι φίλοι του δημοτικού τραγουδιού έδωσαν δυναμικά 
το παρόν και στην Αμαλιάδα.

Μετά από πρωτοβουλία και συντονισμένες προσπάθειες 
του ερευνητή λαογράφου κ. Ηλία Τουτούνη. του κ. Κώστα 
Παπαντωνόπουλου δημιουργού της ιστοσελίδας, (www.
antroni.gr), το δημοτικό μας τραγούδι αντιλάλησε και πάλι 

θυμίζοντας τους παλιούς καλούς καιρούς. Κάτοικοι της πε-
ριοχής, λάτρεις και ερασιτέχνες ερμηνευτές του παραδοσια-
κού δημοτικού τραγουδιού, με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά 
αποδέχθηκαν την πρόσκληση και έδωσαν το παρών τους σ' 
αυτή την προσπάθεια. Ακούστηκαν και καταγράφησαν πολλά 
παλιά δημοτικά μας και ιδίως ξεχασμένα Ηλειακά τραγούδια, 
σχεδόν άγνωστα στο ευρύ κοινό.

Συμμετείχαν κάτοικοι από την Πάτρα, Αμαλιάδα, Γαστούνη, 
Τραγανό, Άστρα, Τριπόταμα, Τσίπιανα, Κρυόβρυση (Δερβινή), 
Δροσιά (Μπροστοβίτσα Τριταίας), Ανδρώνι, Φολόη (Γιάρμενα), 
Καλύβια και Σώστη Αμαλιάδος.

Τα τραγούδια ήσαν επιτραπέζια (της τάβλας), χωρίς την 
συνοδεία μουσικών οργάνων και ηλεκτρονικής υποστήριξης.

Κώστας Παπαντωνόπουλος
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ-ΝΕΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΛΑ
Στις 19 Μαρτίου ένας καινούριος χώρος γνώσης, σκέψης και 

ελεύθερης έκφρασης έκανε έναρξη λειτουργίας στο Γ. Λάλα. 
Μια σύγχρονη βιβλιοθήκη, ανοιχτή για μαθητές και γονείς, 
όπου μπορούν να δανειστούν βιβλία, να διαβάσουν πάνω στα 
λειτουργικά τραπέζια ανάγνωσης, να ψάξουν πληροφορίες 
στο διαδίκτυο. Με την εκδήλωση που σφραγίστηκε από την 
πνευματική επιστασία του Μητροπολίτη Ηλείας έκλεισε ένας 
κύκλος προσπαθειών πολλών ανθρώπων που εργάστηκαν 
άλλοτε στο προσκήνιο και άλλοτε χωρίς κα-
μία προβολή για την υλοποίηση αυτού του 
στόχου. Ο κεντρικός οραματιστής αυτής της 
προσπάθειας, ο τ. Προϊστάμενος, διευθυντής 
του Γ. Λάλα, κ. Αγγελόπουλος Νίκος, ευτύ-
χησε να δει να πραγματώνεται ένα από τα 
όνειρα του για τη βελτίωση του πολιτισμού 
στην περιοχή, όπου υπηρέτησε τόσα χρόνια 
ως διευθυντής της σχολικής μονάδας. Η δική 
του αυταπάρνηση και ακάματη επιμονή στην 
υλοποίηση του έργου ενέπνευσε πολλούς 
καθηγητές που ως υπεύθυνοι βιβλιοθήκης προσπάθησαν 
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να προετοιμάσουν την 
έναρξη λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Εδω αξίζει να υπάρξει 
ιδιαίτερη μνεία στους 2 υπευθύνους βιβλιοθήκης, την κ. 
Λιαράκου Σταυρούλα κια την κ. Χρονοπούλου Ειρήνη που 
έχουν ένα σημαντικό μερίδιο στην υλοποίηση της τελικής 
φάσης του έργου. Η παρουσία της βιβλιοθήκης στο Γ. Λάλα 
είναι η εγγύηση ότι ο πολιτισμός και η ελεύθερη έκφραση 
βρήκαν ακόμα μια στέγη μέσα στο Σχολείο που το σχολείο 
είναι ένας θεσμός σε συνεχή διάδραση με το κοινωνικό σώμα 
που προσδιορίζει την ύπαρξη και τη λειτουργία του. Ο ρόλος 
και η αυτοεικόνα των εκπαιδευτικών επανεκτιμώνται κάθε 
φορά μέσα από τις ρητές ή άρρητες αξιολογήσεις της μα-

θητικής κοινότητας,των κηδεμόνων, της τοπικής κοινωνίας.
 Η έναρξη λειτουργίας της βιβλιοθήκης  του Γυμνασίου 

Λάλα και η απόδοσή της στους κατοίκους και περισσότερο 
στους μαθητές της περιοχής συμπυκνώνουν τις θεμελιακές 
αρχές της εκπαίδευσης στην ιδανική της μορφή. Η εκπαίδευ-
ση πρέπει να ξεκινά από την τάξη και να απλώνεται πέρα 
από αυτήν. Είναι αλήθεια ότι ο βηματισμός της πολιτείας στο 
σχεδιασμό της εκπαιδευτικής στρατηγικής δεν συνταυτίζεται 

πάντα με τα “θέλω' και τις προτεραιότητες 
της τοπικής κοινωνίας.. Η βιβλιοθήκη ανήκει 
στους γονείς και στους μαθητές. Η γνώση και 
η αγάπη που πηγάζει από αυτήν δεν πρέπει 
να φυλακίζεται σε στενούς χώρους.

 Η βιβλιοθήκη είναι ο συμβολισμός του 
μοιράσματος. Βιβλία αλλάζουν χέρια,συ-
ζητιούνται. Το θέμα δεν είναι να δημιουρ-
γήσουμε γενιές ανθρώπων που θα είναι 
επεξεργαστές γνώσεων αλλά ανθρώπους 
που θα έχουν μάθει να μοιράζονται, να πα-

ραδειγματίζονται, να πιστεύουν και να αναθεωρούν.”Πέτρα 
που κυλάει δε χορταριάζει” τέτοιο πρέπει να είναι το αν-
θρώπινο πνεύμα. Η βιβλιοθήκη είναι η κατάργηση των 
συνόρων. Μπορούμε να διαβάσουμε βιβλία που έχουμε 
μάθει να αγαπάμε,για την επιστήμη, για την καθημερινότητα, 
για το χωριό και την αγροτική ζωή. Μπορούμε όμως να 
προσπαθήσουμε να διαβάσουμε βιβλία που δεν ξέρουμε 
ότι αγαπάμε. Άρα, η βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Λάλα μπο-
ρεί να γίνει ένας τόπος όπου θα μάθουμε να μοιραζόμαστε 
το χώρο, το χρόνο, τις γνώσεις και τη φαντασία μας. Και 
τότε θα έχει πετύχει.

Του Γιάνη Δελληγιάννη 
(Διευθυντής Γυμνασίου Λάλα)

Ι∆ΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΦΟΛΟΗΣ
Μετά την διενέργεια ειδικών σεμιναρίων και την χορηγία ειδικού εξοπλισμού με την βοήθεια της ελληνικής εταιρίας 

προστασίας της φύσης και χορηγό την εταιρία MERCEDES-DENZ ΕΛΛΑΣ  σε εθελοντές από την φολοη δημιουργήθηκε 
η εθελοντική ομάδα πυρόσβεσης Φολοης η οποία στα πλαίσια μιας πιο οργανωμένης παρουσίας στο οροπέδιο Φολο-
ης συστάθηκε και νομικά σε σωματείο με την ονομασία «Ομάδα Εθελοντών Δασοπυρόσβεσης Φολοης» (Ο.Ε.Δ.Φ.) με 
σκοπό την διαφύλαξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την τόνωση της οικολογικής και περιβαλλοντι-
κής συνείδησης των πολιτών, και τέλος την υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος. Μετά τις εκλογές 
μεταξύ των ιδρυτικών μελών του σωματείου στη που έγιναν στη Φολοη το Δ.Σ. του νέου Συλλόγου αποτελείται από 
τα παρακάτω μέλη.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ .................... ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ...............ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ .............. Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΙΚΟΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ.........................................ΤΑΜΙΑΣ 

ΠΑΤΕΛΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ............................................ ΜΕΛΟΣ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ .................................. ΜΕΛΟΣ

ΣΙΚΟΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ......................................... ΜΕΛΟΣ

Ευχομαστε καλή επιτυχία στη νέα εθελοντική ομάδα Φολοης.

Φώτο: Τάσος Καραμέρος
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ΝΕΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Με κύριο θέµα την πυροπροστασία της ευρύτερης περιοχής 
συνεδρίασε την Τρίτη  το µεσηµέρι το Συντονιστικό Τοπικό 
Όργανο του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας . Υποδεχόµενος τους 
συµµετέχοντες της συνεδρίασης, ο αντιδήµαρχος Πέτρος 
Γιαννακόπουλος επικέντρωσε την τοποθέτηση του στην 
πρόληψη, στο συντονισµό των εµπλεκοµένων υπηρεσιών   
και στην απαραίτητη συµµετοχή των πολιτών στην αντιµετώ-
πιση των δασικών πυρκαγιών. Ο κ Γιαννακόπουλος τόνισε 
ακόµα την δύσκολη οικονοµική συγκυρία που κατ’ επέκτα-
ση βιώνουν και οι Ο.Τ.Α. µε αποτέλεσµα να στερούνται τις 
αντίστοιχες χρηµατοδοτήσεις από την κεντρική εξουσία. 
Αναφερόµενος στα εναποµείναντα δάση στα όρια του δήµου 
ο αντιδήµαρχος τόνισε «την ανάγκη της «επαγρύπνησης» 
ώστε να διασωθούν αυτά  του Ξηροκάµπου - Άσπρα Σπίτια   
και του Βασιλακίου - Μουριάς - Υψιλόν».
Ο δασολόγος Παναγιώτης Λάττας αναφέρθηκε στη «µηδενική 
χρηµατοδότηση των δασαρχείων προκειµένου να συντηρη-
θούν οι δασικοί δρόµοι» και «στην συντήρηση που απαιτείται 
να γίνει στις υπάρχουσες δεξαµενές πυρόσβεσης».
Ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αρχαίας Ολυµπίας  
και Γιώργος Κωνσταντακόπουλος αφού αναφέρθηκε στην 

καλή συνεργασία δήµου και Π.Υ. την περσινή αντιπυρική 
περίοδο ζήτησε την αρωγή του δήµου για την τοποθέτηση δύο 
σιδερένιων δεξαµενών πυρόσβεσης  στα χωριά Καυκανιά 
και Άσπρα Σπίτια».
Ο υποδιοικητής του Α.Τ. Αρχαίας Ολυµπίας αναφέρθηκε στην 
συνεργασία που πρέπει να υπάρχει µε τα τοπικά συµβούλια 
, τους εθελοντές και τους πολίτες.
Η συζήτηση ολοκληρώθηκε µε την κατάθεση απόψε-
ων και προτάσεων: του περιφερειακού σύµβουλου και 
προέδρου του Κυνηγετικού Συλλόγου Νίκου Γαρουφα-
λή, του υπευθύνου των ΠΣΕΑ της Π. Ε. Ηλείας Γιάννη 
Μητρόπουλου ,του επισµηναγού της 117 Π.Μ. Χρήστου 
Μέγκλης , της εκπροσώπου της εθελοντικής οργάνωσης 
Έλκε Σπηλιοπούλου, του αρχαιολόγου της Ζ ’ΕΠΚΑ Χρή-
στου Λιάγκουρα και Παναγιώτη Παπαθεοδώρου από την 
∆ηµοτική Αστυνοµία .
Άπαντες δεσµεύτηκαν εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου 
να δώσουν την απαραίτητη προσοχή ώστε να αποφευχθούν 
λάθη και παραλείψεις.

Του Γιώργου Μαρκόπουλου

ΝΕΟΣ ΙΕΡΕΑΣ ΣΤΗ ΦΟΛΟΗ
Τα ιερατικά του καθήκοντα ανέλαβε στην ενορία της Φο-

λόης ο νέος ιερέας κ. Γεώργιος Βουρλούμης, πολύτεκνος 
πατέρας καταγόμενος από το γειτονικό χωριό Κούμανη. 
Ο νέος ταπεινός και φιλότιμος λει-
τουργός της Εκκλησίας μας είναι 
ένας μορφωμένος ιερέας, εγκρατής, 
με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ενώ το 
ήθος, η απλότητα, η ηρεμία ψυχής, 
που διαθέτει και η αγάπη του για 
το χωριό μας, και τους ανθρώπους 
του, είναι τα πιο σημαντικά  στοιχεία 
που τον διακρίνουν. Στόχος του εί-
ναι πάντα να δρα σαν κινητήριος 
μοχλός για την προσέγγιση – κυρί-
ως των νέων παιδιών- την επικοινω-
νία και την αλληλοκατανόηση των 
ανθρώπων. Τον καλωσορίζουμε και 
του ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας κάθε επιτυχία 
στα νέα του καθήκοντα  και ήμαστε βέβαιοι με τον δικό του 
τρόπο έκφρασης, και το γλυκό του χαμόγελο θα το πετύχει, 
και θα γίνει αντάξιος του επί 45 και πλέον χρόνια λειτουρ-

γού της ενορίας μας, συγχωριανού μας ιερέα κ. Χρήστου 
Μαρκόπουλου ο όποιος με υπομονή και επιμονή, αλλά 
και υψηλό δείκτη προσφοράς και πρωτοβουλίας, κατάφερε 

να εξωραΐσει τα μέγιστα τον Ιερό 
Ναό του χωριού μας ο όποιος θε-
ωρείται από τους καλύτερους στην 
περιοχή μας. Επίσης ευχαριστούμε 
τον προκάτοχο ιερέα, και αυστηρά 
προσηλωμένο στα ιερατικά του κα-
θήκοντα κ. Παναγιώτη Βγενόπουλο 
για την πολύτιμη προσφορά του, με 
τους βυζαντινούς ψαλμούς και τις 
σύγχρονες ιδέες του. Εκφράζουμε 
δε, πολλές και θερμές ευχαριστίες 
στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη 
μας κκ. Γερμανό και του ευχόμαστε 
μακροζωία, για το ενδιαφέρον που 

δείχνει πάντα για το χωριό μας, και την αγάπη του για το 
περιοδικό«Φολόη».

Α.Κ.

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ-ΝΕΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο πάτερ Γεώργιος Βουρλούμης
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Κοινωνικά
επιµέλεια: Ανδρέας Κυριακόπουλος

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
 – Στις 14-3-2012 ο συμπατριώτης μας Γιώργος Λινάρδος 

και η σύζυγος του Μαρία Αθανασοπούλου απέκτησαν 
κοριτσάκι.

Να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:
 – Στις 29 - 1 - 2012 ο συμπατριώτης μας Αγγελής Πατέ-

λης και η σύζυγός του Ανδριάνα, εβάπτισαν το όγδοο 
αγοράκι του στην Αγία Τριάδα Πατρών και του έδωσαν 
το όνομα Βασίλης.

Να τους ζήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ:
 – Στις 16-4-2012 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο 

αγαπητός συμπατριώτης μας  Αριστομένης Μπόμπας. 
Η εξόδιος ακολουθία ετελέσθη στο κοιμητήριο του 
Σχιστού στον Πειραιά. Εκφράζουμε θερμά συλλυπη-
τήρια στη σύζυγο του Τούλα, στις κόρες του Βικτώρια 
και Ελένη και στα αδέλφια του, Βασίλη, Λεωνίδα και 
Μαρία.

 – Στις 19 - 2 - 2012, έπειτα από γενναία μάχη με το πρό-
βλημα της υγείας του έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος 
Παναγιωτόπουλος του Διαμαντή, του Κλαριντζή από 
το γειτονικό χωριό Κλεινδιά. Ο αείμνηστος Σπύρος ήταν 
ανηψιός του Διονύση και του Ντίνου του Σκέντζη. Η 

εξόδιος ακολουθία ετελέσθη στο κοιμητήριο των Αγίων 
Αναργύρων Αθηνών θερμά συλλυπητήρια εκφράζουμε 
στη σύζυγό του Ελένη στα παιδιά του Αλέξη Αγγελική 
και στα αδέλφια του.

 – Στις 12 - 3 - 2012 έφυγε από τη ζωή ο αγαπητός φίλος 
της Φολόης, αναγνώστης του περιοδικού Φολόη και 
αγωνιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Βαγγέλης 
Παπαδόπουλος σε ηλικία 74 ετών. Η εξόδιος ακο-
λουθία ετελέσθη στο κοιμητήριο του Σχιστού. Θερμά 
συλλυπητήρια εκφράζουμε στην σύζυγο του Σωτηρία, 
στο γιο του, στην κόρη του Ελπίδα στο γαμπρό του 
συμπατριώτη Γιάννη Ν. Μαρκόπουλο και στα εγγόνια 
του.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ:
 – Στις 8 - 1 - 2012 ετελέσθη το μνημόσυνο των 40 ημερών 

του Ανδρέα Γκάτση από τον Κλεινδιά.

 – Στις 15 - 1 - 2012 ετελέσθη το ετήσιο μνημόσυνο του 
αξέχαστου Αλέκου Μούσα στην Καλλιθέα

 – Στις 22 - 1 - 2012 ετελέσθη το ετήσιο μνημόσυνο του 
αείμνηστου συμπατριώτη Νίκου Κανελλόπουλου.

 – Στις 18 - 3 - 2012 ετελέσθη το 40ήμερο μνημόσυνο 
υπέρ ανάπαυσης της ψυχής του Σπύρου Παναγιωτό-
πουλου.

 – Στις 8 - 4 - 2012 ετελέσθη το εξάμηνο μνημόσυνο του 
αξέχαστου Τάκη Κυριακόπουλου.

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από την 
ζωή η σημαντικότερη ερμηνεύτρια 
της ελληνικής παραδοσιακής μουσι-
κής, Δόμνα Σαμίου. Έζησε τα παιδι-
κά της χρόνια μέσα σε απάνθρωπες 
αλλά παράλληλα ανθρώπινες και αλ-
ληλέγγυες συνθήκες όπου δέχτηκε τα 
πρώτα της μουσικά ακούσματα από 
τα οποία πήγασε η αγάπη της για την 
παραδοσιακή μουσική. Η τεράστια 
προσφορά της όλα αυτά τα χρόνια 

αναδεικνύεται μέσω της έρευνας 
και καταγραφής ξεχασμένων (και 
όχι μόνο) δημοτικών τραγουδιών 
από όλες τις γωνιές της Ελλάδας 
και την συγκέντρωση τους σε ένα 
σπάνιο μουσικό αρχείο ως παρα-
καταθήκη στις νέες γενιές. Θα τη 
θυμόμαστε με σεβασμό και εκτί-
μηση για όλα όσα μας πρόσφερε 
και για την κληρονομιά που μας 
άφησε.

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ
η αρχόντισσα του ∆ηµοτικού τραγουδιού
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Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι 
της Κυριακής 19 Φεβρουαρίου 2012 στην Ηλιούπολη, η 
καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου Φολοη-
τών «Ο Κένταυρος» για τη κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας, στην ταβέρνα « Ο ΜΩΡΙΑΣ» των συμπατριωτών 
μας Τάκη και Γιάννη Βασιλόπουλου. Ο Πρόεδρος του 

Συλλόγου, Κώστας Παπαθεοδώρου, σε ένα σύντομο 
χαιρετισμό του, με τις καλύτερες ευχές για τον καινού-
ριο χρόνο, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους συγ-
χωριανούς, μέλη του Συλλόγου μας και φίλους που 
με τη συμμετοχή τους στηρίζουν τις προσπάθειες του 
Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα καλύτερο μέλλον του 

Συλλόγου μας που φέτος έκλεισε αισίως τα 50 χρόνια 
ζωής και δράσης. Μετά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας παρατέθηκε πλούσιο μενού, με καλό κρασί, δια-
σκέδαση και ιδιαίτερη περιποίηση από τους ιδιοκτήτες 
της ταβέρνας. Εκείνο όμως που ομόρφυνε την εκδήλω-
ση, ήταν η τιμητική διάκριση που έγινε από το Δ.Σ. του 
Συλλόγου μας στα παιδιά του χωριού μας (που έχουν 

γονιό από τη Φολόη), τα οποία εισήχθησαν στα ανώτατα 
και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας κατά 
την περίοδο 2007-2011. Στην εκδήλωση κληρώθηκαν 
μέσω λαχειοφόρου αγοράς πλούσια δώρα που προσέ-
φεραν οι συμπατριώτες μας Βασιλόπουλος Θεόδωρος, 
Κυριακόπουλος Μεγακλής, Μαρκοπούλου Αννα και 
Παπαθεοδώρου Κώστας και τους ευχαριστούμε. Επί-
σης ευχαριστούμε τον κ. Μαρκόπουλο Κώστα ο οποίος 
προσέφερε πλήθος βιβλίων των εκδόσεων Λιβάνη σε 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΛΟΗΤΩΝ «Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

Η εγγονή της Γιώτας Μαρκοπούλου

Η κοπή της πίτας από τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας
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μικρούς και μεγάλους και την κα Μαρκοπούλου Αλε-
ξάνδρα για το πολύ ωραίο παραδοσιακό γλυκό που μας 
προσέφερε, τιμώντας έτσι την παράδοση. Το αντίτιμο 
για το φλουρί της πίτας ήταν μία βιντεοκάμερα αξίας, 
προσφορά του Συλλόγου μας, και έτυχε στον συμπα-
τριώτη μας κο Παναγόπουλο Δημήτρη, πρώην Πρόεδρο 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φολόης, από 
το γειτονικό χωριό Κούμανι ο οποίος και τη χάρισε στο 
Σύλλογο. Ευχαριστούμε τον κ. Παναγόπουλο όπως και 
τον πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου Κουμανιωτών της 
Αθήνας κ. Γιώργο Τόλιο, που πάντα με την παρουσία 
τους τιμούν τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.

Ο κ. Λεωνίδας Μπόμπας 
παραλαμβάνει το κομμάτι της πίτας για το περιοδικό Φολόη

Ο κ. Χαράλαμπος Μαρκόπουλος 
παραλαμβάνει το κομμάτι της πίτας για το χωριό μας

Ο κ. Δημήτρης Παναγόπουλος από του Κούμανι 
παραλαμβάνει το κομμάτι της πίτας για το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας
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1. Αλεξανδρόπουλος Διονύσιος - Γαλάτσι ...............20€

2. Βασιλόπουλος Γρηγόριος .....................................40€

3. Βουτσιώτης Χρήστος - Μηλιές ..............................10€

4. Γερόσταθος Λευτέρης - Αθήνα ..............................25€

5. Δάγλαρης Στάθης - Πύργος ..................................50€

6. Δημοπούλου-Δερμεντζόγλου Δήμητρα - 
Νίκαια ....................................................................20€

7. Δημοπούλου-Παπαθεοδώρου Βασιλική ..............20€

8. Διαγούπης Κωνσταντίνος ......................................20€

9. Θεοδώρου Βιβή ....................................................20€

10. Καρλή-Μαρκοπούλου Βασιλική ...........................40€

11. Κοντογιάννη Χριστίνα - Αθήνα .............................20€

12. Κοντογιάννης Δημήτρης - Αθήνα  .........................20€

13. Κοσμόπουλος Θουκιδίδης - Αρχ. Ολυμπία ..........20€

14. Κοσμόπουλος Θουκυδίδης ..................................15€

15. Κοσμοπούλου Σταματία - Π.Φαληρο....................20€

16. Κότσιρας Αριστείδης - Μηλιές ...............................10€

17. Κουκά Αγγελική ....................................................20€

18. Κούτρας Ιωάννης - Αγ. Δημήτριος ........................20€

19. Κουφός Στέλιος - Περιστέρι ..................................30€

20. Μαθές Δημήτριος - Παλαιοχώρι Ηλείας ...............20€

21. Μπαράτης Θεόδωρος ...........................................20€

22. Μαρκόπουλος Νικόλαος - Κορυδαλλός ..............20€

23. Μαρκόπουλος Χρίστος 
του Διονυσίου - Ηλιούπολη .................................20€

24. Μοιραλής Κωνσταντίνος - Γαλάτσι .......................30€

25. Μπόμπας Χ. Αντρέας - Θεσσαλονίκη ..................100€

26. Μπότσας Αντώνιος - Σπάρτη .................................20€

27. Νικολαϊδης Λουκάς - Σαλαμίνα ............................50€

28. Νικολετόπουλος Σπύρος - Πόρος .........................30€

29. Ολυμπία Στήκα ......................................................20€

30. Παναγιωτόπουλου Ελένη-Κλείνδια - Αθήνα ........20€

31. Παναγόπουλος Αθανάσιος - Καλλιθέα  ................20€

32. Παναγόπουλος Κωνσταντίνος - Αντρώνι ..............15€

33. Παναγόπουλος Κώστας - Καλλιθέα ......................20€

34. Παπαδοπούλου Δήμητρα .....................................20€

35. Παπαχατζής Θεοφάνης - Αθήνα ............................20€

36. Πατέλης Αθανάσιος - Ιλίσια ..................................20€

37. Πατέλης Γιώργος - Κηφισιά  ..................................20€

38. Πατέλης Δημοσθένης - Γαλάτσι ............................20€

39. Πατέλης Νίκος - Αλίμος  .......................................20€

40. Παντελής Γεώργιος ................................................10€

41. Πελεκίδης Αχιλλέας ..............................................20€

42. Πίπας  Αλέκος- Μηλιές - Αθήνα ............................20€

43. Σικοτακόπουλος Δημήτριος - Αρχ. Ολυμπία ........20€

44. Σκέντζης Νίκος - Αθήνα  ........................................30€

45. Συριόπουλος Γεώργιος - Μαρούσι .......................20€

46. Τόλιος Γεώργιος - Κούμανι ...................................20€

47. Τσογλή Γιώτα - Γλυφάδα ......................................15€

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ � ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

∆ωρεά εις µνήµην προσφιλών προσώπων

• Ο κ. Μπόμπας Γιώργος προσέφερε στο περιοδικό «Φο-
λόη» το ποσό των 50€ εις μνήμη του εξαδέλφου του 
Αριστομένη Μπόμπα.

• Ο κ. Σκέντζης Νίκος προσέφερε στο περιοδικό «Φολόη»το 
ποσό των 50€ εις μνήμη του Παναγιωτόπουλου Σπύρου.

Ο κ. Χρήστος Πατέλης προσέφερε στο ταμείο του συλλόγου μας το αντίτιμο 4 προσκλήσεων για την εκδήλωση 
της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας -δεν μπόρεσε να παραστεί-, καθώς επίσης και διάφορα σχολικά είδη για τα 
παιδιά του νηπιαγωγείου και δημοτικού της Φολόης. Τον ευχαριστούμε.

30



Πολλοί συγχωριανοί µας παρέστησαν για να προσκυνήσουν την εικόνα του Αγίου Γεωργίου στο οµώνυµο και νεο-
σύστατο Ξωκλήσι στο Μεσοβούνι της Φολόης και παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία που ετέλεσαν οι αγαπητοί 
και σεβάσµιοι ιερείς µας πάτερ Χρήστος και Πάτερ Γεώργιος. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας οι εκκλησιαζόµενοι µετά 
το αντίδωρο και το παραδοσιακό γλυκό που προσφέρθηκε, ευχήθηκαν στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά και καλά, 
ενώ στο καφενείο του χωριού - όπως συνηθίζεται - όλοι όσοι γιόρταζαν µε πρώτο τον παπά - Γιώργη κέρασαν και 
έταξαν για τον επόµενο χρόνο Αρνιά ψητά στο χώρο της εκκλησίας, του Αϊ Γιώργη. Να είναι και να είµαστε όλοι καλά.

Α.Κ.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΞΩΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΙ-ΓΙΩΡΓΗ
23 Απρίλη 2012

∆ιαβάζετε και διαδίδετε το περιοδικό «ΦΟΛΟΗ»
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Νεκρή Φύση:
Πίνακας του συμπατριώτη μας Ιωάννη Σπηλιόπουλου από το Δούκα


