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ενήντα ολόκληρα χρόνια...ως τώρα!
Με τη μορφή ενός κινηματογραφικού flash back και με τη συνδρομή μιας υπάκουης στην ιστορική 

αναπαράσταση γραφίδας, που με ιδιαίτερη προσοχή και συμπατριωτική ευαισθησία κατευθύνει ο 
υπογραφόμενος, ας επιχειρήσουμε έναν νοερό «εντοπισμό» -σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο- της ίδρυσης 
του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ, του Συλλόγου ΦΟΛΟΗΤΏΝ ‘Ο Κένταυρος’. Και τούτο, όχι για να περιγράψουμε 
διεξοδικά την κάθε επιμέρους πτυχή ή για να κάνουμε μια συνολική αποτίμηση του Συλλόγου μας 
στη διαχρονία του (ένα τέτοιο εγχείρημα περιλαμβάνεται ήδη σε κάποιες από τις άλλες σελίδες του 
περιοδικού), αλλά για να σταθούμε ιδιαίτερα και να υπογραμμίσουμε με τη δέουσα έμφαση τη σημασία 
και την πολυεπίπεδη συμβολή εθνικοτοπικών-πολιτιστικών συλλογικών εκφράσεων όπως και ο δικός 
μας ‘Ο Κένταυρος’, τόσο σε τοπικό/προσωπικό επίπεδο όσο και σε ευρύτερα κοινωνικό/συλλογικό.

Έτσι, λοιπόν, κάπου στις αρχές της από κάθε άποψη ‘σημαδιακής’ σε παγκόσμιο επίπεδο δεκαετίας 
του ’60, σε μια γωνιά της τότε Αθήνας της αντιπαροχής και της εντονότατα αναδυόμενης αστυφιλίας στη 
μετεμφυλιακή Ελλάδα μας, οι συγκριτικά λιγοστοί Φολοήτες που είχαν ήδη τυπικά γίνει ‘πρωτευουσιάνοι’, 
συγκροτούν τον πρώτο οργανωμένο συλλογικό πυρήνα με την απολύτως εύγλωττη όνομασία ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΦΟΛΟΗΤΩΝ ‘Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ’. Μια τολμηρή για τα συγκεκριμένα δεδομένα συλλογική πρωτοβουλία 
η οποία, όπως όλοι μας πολύ καλά γνωρίζουμε από ‘πρώτο χέρι’ σήμερα, έχει ήδη ξεπεράσει τη δική 
της πεντηκονταετία παρουσίας και αδιάλειπτης προσφοράς.

Προφανώς, όπως θα ανέμενε κανείς και όπως τα υπάρχοντα ιστορικά στοιχεία ακραδάντως 
πιστοποιούν, παρόμοιες ‘χωριάτικες’ συλλογικές πρωτοβουλίες στα αχανή πρωτευουσιάνικα χωρικά 
ύδατα καταγράφονται πάρα πολλές. Με την πάροδο του χρόνου και την ‘εσωτερική μετανάστευση’ των 
δύσκολων εκείνων χρόνων στο απόγειό της, «‘Ελληνοχωριάτες» από κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της 
χώρας ‘στήνουν’ το δικό τους συλλογικό μόρφωμα επί Αττικού εδάφους (και όχι μόνο). Μια γοργή 
ματιά στις ιστορικές καταβολές των υπαρχόντων Εθνικοτοπικών/Πολιτιστικών Συλλόγων από τους 
προερχόμενους από τα διάφορα χωριά της Πελοπονήσου και μόνο, αποτελεί την πιο αψευδή μαρτυρία 
εν προκειμένω. 

Η διττή σκοποθεσία όλων αυτών των Συλλόγων (ανεξαρτήτως της μεγαλύτερης ή της μικρότερης 
επίτευξης αυτών των πολύ σημαντικών και φιλόδοξων στόχων κατά περίπτωση) που από την ίδρυσή τους 
επικεντρωνόταν στην απροσχημάτιστη/ανιδιοτελή ‘φροντίδα’ για τον συγκεκριμένο τόπο/χωριό καταγωγής 
αλλά και η εξίσου ειλικρινής προσπάθεια ‘σύσφιξης’ των σχέσεων όλων των συμπατριωτών στη ‘νέα 
γη’ της πολύβουης Αθήνας, εξακολουθούν (με όλες τις αναμενόμενες προσαρμογές και μεταλλάξεις στο 
πέρασμα των χρόνων) να αποτελούν τον βασικό πυρήνα της ίδιας της ύπαρξής τους έως στις μέρες μας.

Η πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη προσφορά όλων αυτών των ακραιφνώς συλλογικών οντοτήτων 
σε ‘ξένιο έδαφος’ και οι άοκνες και ατέρμονες προσπάθειες εκατοντάδων εθελοντών μέσω αυτών των 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ, συγκροτούν μια ξέχωρη και αδιαμφισβήτητα σημαντικότατη πραγματικότητα διαχρονικά. 
Και ο δικός μας ο Σύλλογος, (στα πενήντα του πλέον) χωρίς καμιά αμφιβολία, εντάσσεται οργανικά και 
επάξια στο πλαίσιο αυτής της παρουσίας και προσφοράς. 

Η Συντακτική Επιτροπή

Σημείωση: Συγγραφέας των κειμένων που υπογράφονται από τη ‘Συντακτική Επιτροπή’ του περιοδικού είναι ο Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας (Συγκριτικός της Εκπαίδευσης)
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έλθει από τότε. Κατά την τοπική παράδοση, οι Λαλαίοι έπαθαν 
πολλές πανωλεθρίες, σε εφόδους που επιχείρησαν στις δασόφυ-
τες χαράδρες μεταξύ αυτών των χωριών.

Σε αυτό το πόνημα σκοπός μας είναι να αποτίσουμε ελάχι-
στο φόρο τιμής σε όλους όσους πολέμησαν στην πρώτη γραμμή 
της μάχης, αλλά και σε όλους εκείνους τους άγνωστους ήρωες, 
που πίσω από τα καραούλια και τα ταμπούρια, προσέφεραν, στο 
ακέραιο, τις υπηρεσίες τους για την παλιγγενεσία του πολύπαθου 
έθνους. Μέχρι σήμερα, πιστεύω, δεν έχει γίνει καμιά ιστορική 
μνεία για τη συμβολή του άμαχου πληθυσμού σε αυτή την ιστορι-
κή μάχη, που διεξήχθη στο Πούσι.

Πριν την επανάσταση η εφορεία των στρατοπέδων ήταν, σχε-
δόν, ανύπαρκτη. Με το ξέ-
σπασμα της επανάστασης οι 
οπλαρχηγοί άρχισαν να οργα-
νώνουν την εφορεία για τον 
άμεσο σιτισμό των ανδρών 
τους. Οι ντόπιοι καπεταναί-
οι της Κάπελης ανέλαβαν την 
πρωτοβουλία και στρατολό-
γησαν γυναίκες και παιδιά, με 
σκοπό να συμβάλλουν στην 
επιχείρηση τροφοδοσίας του 
στρατεύματος.

Η πρώτη και άμεση ανά-
γκη των στρατοπέδων ήταν το 
νερό. Χωρίς φαγητό μπορού-

σαν να επιβιώσουν, χωρίς νερό, 
όμως, η ημέρα τους θα ήταν ανυπόφορη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι ήταν αρχές Ιουνίου και οι ανάγκες για νερό ήταν υπερδιπλάσι-
ες, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, που επικρατούσαν εκείνη 
την εποχή. Τα μεγάλα και δυναμωμένα παιδιά, με μπροστάρη τον 
Μουγκοθοδωράκη μάζεψαν όλα τα υποζύγια και, με διάφορα αγ-
γειά υγρών, όπως ξυλοβάρελα, τσίτσες, βαρέλες και ασκιά, κου-
βαλούσαν μέρα-νύχτα νερό από όλες τις παρακείμενες πηγές των 
χωριών Δούκα, Ντάρτιζας, Νεμούτας, Πέρσαινας και Κλεινδιά. Για 
να μην οδηγηθεί σε αποτυχία η όλη επιχείρηση ομάδες του νεοσύ-
στατου στρατοπέδου, περιφρουρούσαν τις πηγές, φοβούμενοι επι-
κείμενες επιθέσεις από τους Λαλαίους.

Οι μύλοι της γύρω περιοχής κατά διαταγή της εφορίας δού-
λευαν ασταμάτητα όλο το εικοσιτετράωρο, για να προλαβαίνουν 
να παρέχουν το πολυτιμότερο αγαθό σίτισης για την εποχή εκεί-
νη, το αλεύρι που έφτιαχναν το ψωμί.

Οι γυναίκες ανέλαβαν τη δυσκολότερη εργασία της επιμε-
λητείας. Έφτιαξαν, κοντά στα στρατόπεδα, πρόχειρους χωματό-
φουρνους, για να μπορούν εύκολα να προμηθεύουν ψωμί και 
φαγητό στους άνδρες των στρατοπέδων. Η θρυλική Αντιγόνη,  μια 
γυναίκα με καταγωγή από το χωριό Κλινδιά, από το παλιό σόι των 
Γιανναίων (σήμερα Γιαννοπουλαίων) και παντρεμένη στο Αντρώ-
νι, ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα εκείνη την πολύταραγμένη 

Με την έναρξη της Ελληνικής Επα-
νάστασης του 1821 η Ηλεία ήταν από τις 
πρώτες επαρχίες του Μοριά που απε-
λευθερώθηκαν από τον τουρκικό ζυγό.  
Έτσι, της δόθηκε η ευκαιρία, από τους 
πρώτους κιόλας μήνες, να συμβάλλει 
σημαντικά στον αγώνα για την απελευ-
θέρωση της υπόλοιπης Ελλάδας.

Τον Ιούνιο του 1821 διεξήχθη, στις 
περιοχές Πούσι και Μποτίνι, η πιο ση-
μαντική και καταλυτική μάχη για την έκ-
βαση του αγώνα. Οι ένοπλες επαναστα-

τικές δυνάμεις, που αποτε-
λούνταν από Ηλείους, Γορτύ-
νιους, Αχαιούς, Μεσσήνιους, 
Ζακύνθιους και Κεφαλλονί-
τες, συνέτριψαν τους σκλη-
ροτράχηλους Λαλαίους της 
περιοχής.

Η έκβαση της μάχης, που 
κρίθηκε υπέρ των Ελλήνων, 
είχε ως αποτέλεσμα την ολο-
κληρωτική αποχώρηση των 
Τούρκων από την επαρχία 
της Ηλείας και  σήμανε το τέ-
λος της σκληρής Οθωμανικής 
δουλείας, που ταλάνιζε, επί 
τετρακόσια χρόνια, τον Ηλειακό 
λαό, από την μάστιγα των αιμοδιψών Λαλαίων Τουρκαλβανών.

Στην προεπαναστατική Ηλεία όλα συνηγορούσαν ότι η μεγά-
λη μάχη πλησίαζε. Η καταπίεση των αυτόχθονων Ηλείων από 
τους Λαλαίους, καθώς και οι εξελίξεις της Επανάστασης στην 
Πελοπόννησο είχαν προετοιμάσει το έδαφος για τη μεγάλη εξέ-
γερση. Στη διεξαγωγή της μάχης έπαιξαν ρόλο τα εξής γεγονό-
τα. Η απόφαση των οπλαρχηγών να συσταθεί στρατόπεδο στην 
περιοχή Πούσι και Μποτίνι, είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί 
γενικός συναγερμός σε ολόκληρη την Ηλεία. Όσοι από τους κα-
τοίκους των χωριών της ορεινής Ηλείας μπορούσαν να κρατή-
σουν όπλο, συνέδραμαν, συστρατευόμενοι υπό τις διαταγές των 
οπλαρχηγών.

Οι γεροντότεροι και ανίκανοι για εργασία, από τα διπλανά χω-
ριά, συνάχθηκαν, με εντολή των καπεταναίων, στο χωριό Αντρώ-
νι, που προσφερόταν για άμυνα. Οι οπλαρχηγοί γνώριζαν, ότι 
σε περίπτωση διάλυσης του στρατοπέδου, θα οπισθοχωρούσαν 
στο Αντρώνι, μια περιοχή που αποτελούσε φυσικό φρούριο. Το 
Αντρώνι ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Τουρκαλβανών, οι οποί-
οι δίσταζαν να το πλησιάσουν, λόγω των απότομων χαραδρών 
που το περιβάλουν.

Η παροιμιώδης φράση «Απ’ του Κούμανι ως τ’ Αντρώνι, ο 
Θεός να σε γλιτώνει», που ακούγεται μέχρι και σήμερα, έχει προ-

ΓIA NA ΓNΩPIΣOYME THN IΣTOPIA TOY TOΠOY MAΣ

Το μνημείο των πεσόντων στο Πούσι 
Φωτό: Κώστας Παπαντωνόπουλος

Του Κώστα 
Παπαντωνόπουλου

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ ΣΤΟ ΠΟΥΣΙ
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εποχή. Η Αντιγόνη είχε αναλάβει εξ’ολοκλήρου την επιμελητεία 
της τροφοδοσίας, όχι μόνο του ψωμιού, αλλά και όλων των ανα-
γκαίων αγαθών για ολόκληρο το στρατόπεδο, εκτός, βέβαια, από 
τα πυρομαχικά και τα όπλα.

 Οι ηγετικές ικανότητές της, όμως, επιβεβαιώθηκαν από τη 
φροντιστεία της επικείμενης μάχης στο Πούσι. Για αυτή τη γυναί-
κα χρειάζεται ένα ολόκληρο κεφάλαιο, ίσως και ένα ολόκληρο 
βιβλίο για να καταγραφούν όλα τα «ανδραγαθήματα» και όλες οι 
υπηρεσίες που προσέφερε στην πατρίδα εκείνη την εποχή.

Η Αντιγόνη ήταν ο κύριος μοχλός κίνησης όλης της επιχείρη-
σης, το άλφα και το ωμέγα της επιμελητείας. Καβάλα σε μια τσί-
λικη φοράδα, γύριζε από χωριό σε χωριό, από ρούγα σε ρούγα 
και από στάνη σε στάνη, συντονίζοντας στο ακέραιο όλη την προ-
σπάθεια τροφοδοσίας του στρατοπέδου. Αυτή η υπέροχη γυναί-
κα είχε υπό τις οδηγίες της εκατοντάδες άλλες γυναίκες, ενώ από 
την πρώτη κιόλας μέρα είχε οργανώσει μια τεράστια επιχείρηση 
επιμελητείας. Κατανεμημένες κατάλληλα, οι εκατοντάδες ηρωΐ-
δες χωριατοπούλες, γνωρίζοντας άριστα τη δουλειά τους, προ-
σέφεραν χωρίς δισταγμό και φόβο τις υπηρεσίες τους στο έθνος.

Κατά ομάδες, σε όλη την ακτίνα του στρατοπέδου, ζύμωναν 
ψωμιά, μαγείρευαν διάφορα φαγητά, έραβαν, έπλεναν τα ρούχα 
των πολεμιστών και φρόντιζαν τις πληγές των τραυματιών, που 
προέρχονταν από διάφορες 
αψιμαχίες αλλά και από ατυ-
χήματα. Πάρα πολλές γυναί-
κες και, ιδίως, οι πιο δυναμω-
μένες δούλευαν και στο πα-
λούκωμα του χώρου των τα-
μπουριών, μαζί με τους άν-
δρες των στρατοπέδων.

Μια ομάδα από αυτές πε-
ριφερόταν στα γύρω χωριά 
και κουβαλούσε κλινοσκε-
πάσματα, τσαρούχια, διάφο-
ρα αγγειά και ο,τιδήποτε θεω-
ρούνταν ότι ήταν χρήσιμο για 
τις ανάγκες των στρατοπέδων.

Οι τσοπάνηδες, και αυτοί με 
τη σειρά τους, προσέφεραν ολόκληρες στάνες από αιγοπρόβατα, 
πουλερικά και μοσχάρια στους οπλαρχηγούς, για να σιτιστούν οι 
άνδρες τους. Ενδεικτικά, αναφέρω ένα Νεμουτιάνο, το Δημητρά-
κη Κατζηκονούρη, που προσέφερε στην πατρίδα όλο του το κοπά-
δι, που αποτελούνταν από εξήντα γιδοπρόβατα. Ο καπετάνιος του, 
όμως, δεν δέχθηκε να χαρίσει ο Δημητράκης όλο το βιος του, παρά 
να δώσει ένα μέρος από αυτό. Ο Κατζηκονούρης θύμωσε, άρπα-
ξε ένα μαχαίρι και τα έσφαξε όλα. Αυτή η κίνηση οδήγησε και άλ-
λους συντοπίτες του να προσφέρουν, στις γυναίκες, μέρος από το 
βιος τους. 

Οι ανάγκες του στρατοπέδου ήσαν τεράστιες και πολυδά-
πανες, καθώς αναφέρεται ότι σε όλη την επιχείρηση συμμετεί-
χαν περίπου 4.500 ψυχές. Τα βράδια, μπροστά από τα ταμπούρια 
τους, άναβαν μεγάλες φωτιές, έβγαζαν τα σκουτιά τους και τα τί-
ναζαν στην φωτιά για να φύγουν οι ψείρες, που από την απλυσιά 
και τον ίδρωτα, τους βασάνιζαν. 

Αξιοσημείωτη είναι και η προσφορά των γυναικών στον ένο-
πλο αγώνα. Αρκετές γυναίκες άφησαν τα οικιακά και συστρατεύ-
θηκαν με τους οπλαρχηγούς, με σκοπό να βοηθήσουν στις πολε-
μικές επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε μερικά ονόματα γυναικών που συμ-
μετείχαν στη μάχη στο Πούσι.
Αναγνωστοπούλου Τρισεύγενη, Βερβινή.
Γραμματικοπούλου Παρασκευή, Νεμούτα.
Δεσκανιώτη Τρυφώνη, Μπέχρου.
Μαστρομπαλάση Μαρία, Στρέζοβα. Έπεσε στη μάχη στου Λάλα.
Μπαλάσκα Μάχη, Κλειντιά.
Παπαδοπούλου Τριαντάφυλλη, Αντρώνι.
Πρινοπούλου Γιαννίτσα, Μπουκοβίνα.
Τόλιου Σύρμω, Κάπελη. 
Τσιφρήκα Χρύσω, Κακοτάρι.
Μπελά Αντριάνα, Κόκλα.
Ντάρμα Βασιλικούλα, Μπουκοβίνα, τραυματίσθηκε στο Μποτίνι.
Ρούσα Αγγέλω, Κούκουρα, σκοτώθηκε σ’ ενέδρα ατάκτων Λα-
λαίων.

Ευπρόσδεκτες και μεγάλες ήσαν και οι προσφορές των όμο-
ρων χωριών, που με την μεγαλοψυχία τους φρόντισαν να μην 
λείψει τίποτα όσο καιρό κρατούσε η επιχείρηση. 

Αξιοσημείωτη είναι η ευγενή προσφορά της μονής Αγίων Θεο-
δώρων Αροανείας στη μάχη του Πούσι. Από τα δεφτέρια της μονής 
προκύπτει, ότι ο καθηγούμενος π. Ιάκωβος, προσέφερε στα ελλη-
νικά σώματα της μάχης. Χαρακτηριστικά στις πηγές αναφέρεται:

-  Την 2 Ιουνίου εις το Πούσι 
έστειλα ψωμί οκάδες 150.
-  Έτερο ψωμί Πούσι οκάδες 
72.

Από την αντίπαλη πλευρά, 
μετά τη διαφυγή των σκλάβων 
Χριστιανών, οι γυναίκες των 
Οθωμανών παραμέρισαν όλη 
την αρχοντιά τους, προσφέ-
ροντας και αυτές την πολύτιμη 
βοήθειά τους στην απρόσμε-
νη δοκιμασία που περνούσαν 
εκείνο τον καιρό. 

Οι Λαλαίοι για να τρομο-
κρατήσουν τους επαναστατη-

μένους ρωμιούς, μεταμφίεσαν 
τις νεαρές γυναίκες σε άνδρες ιππείς πολεμιστές. Ακολουθού-
σαν τα στρατεύματα και με τον όγκο τους προσπαθούσαν να τρο-
μάξουν τους Έλληνες.

Χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Δεληγιάννης γράφει στην εφημε-
ρίδα «Μέριμνα»:

«Αι γυναίκες των Λαλαίων μετείχον του πολέμου εις την μάχη 
του Πούσι, παρευρέθησαν οθωμανίδες έφιπποι…».

ΟΙ ΛΑΛΙΩΤΙΣΣΕΣ ΚΥΡΑΔΕΣ
Λουκίσσα με τα κρύα νερά, με τους πολλούς καντάλους, 
αν έρθει το Ρωμαίικο, ούλες το Μάη να στερέψτε,
κι αν έρθει πάλε Τούρκικο, κρύα νερά να βγάλτε.
Κ’ εσύ, καημένε Μπαστηρά, με τα πολλά κεράσια
και Λάλα με τις όμορφες, με τις βαριές κυράδες,
με τις τρανές αρχόντισσες, τις καλομαθημένες,
που δεν καταδεχότανε τη γη να την πατήσουν, 
που φόραγαν χρυσά σκουτιά και κόκκινα σαλβάρια
και τώρα καταντήσανε νερό να κουβαλάνε,
να κουβαλάν’ και ξύλα απ’ το λόγγο ζαλωμένες,
και τώρα καταντήσαμε νερό να κουβαλάνε,
να κουβαλαν' και ξύλα απ' το λόγγοζαλωμένες.

Τμήμα του ιστορικού χώρου Πούσι
Φωτό: Κώστας Παπαντωνόπουλος
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Καθισμένος στο ξερολίθι μου, αγναντεύω το 
άπειρο. Τον ουρανό τον απέραντo, τα βουνά τα 
πανύψηλα, τους κατάφυτους λόγγους, τη γη την 
καλλιεργημένη, ολοπράσινη, να περιμένει την ώρα 
της οδύνης για τη γέννηση των καρπών της. 

Τη θάλασσα την ατέρμονη, τη μυστηριακή. Δεν 
ψάχνω και ούτε σκοπεύω να κάνω περιγραφές, να 
δώσω φτιασιδωμένες εικόνες. Τις θεωρώ τόσο πεζές 
και κοινότυπες. Φράσεις μεγάλες, ωραιοποιημένες, 
όμως ανούσιες, χωρίς νόημα, χωρίς σκοπό. Ψάχνω 
από το μετερίζι μου να μπω στο μυστήριο της γέν-
νησης, της δημιουργίας, στο σκοπό της ύπαρξης. 
Και κάθε φορά νιώθω ηττημένος Γι’ αυτό και νιώθω 
απέραντη μοναξιά να με τυλίγει, Πού να ρωτήσεις; 
Ποιος θα σου αποκριθεί για το μυστήριο της ύπαρ-
ξης, λύνοντας την αγωνία σου; Ήρθαμε ανερώτηγα, 
μην ξέροντας από πού και κάποτε θα φύγουμε, μην 
ξέροντας για πού. Ποιος θα αποκωδικοποιήσει αυτό 
το μυστήριο; Παντού φωνές απόκοσμες, ακατάλη-
πτες, από το θρόισμα των δένδρων, το ζουζούνισμα 
των εντόμων, τους παφλασμούς των κυμάτων σαν 
σπάνε στην ακρογιαλιά. Υψώνεις το βλέμμα σου 
στον ουρανό, περιμένοντας το φως του ήλιου, της 
σελήνης, των αστερισμών τις αναλαμπές, στoυς 
ήσκιους της νύχτας, π’ απλώνονται μυστηριακοί, 
αθόρυβοι, σιωπηλοί και σε σκεπάζουν, να βρεις 
απόκριση. 

Νιώθεις τη νύχτα υφαίνοντας αργά - αργά το υφά-
δι της γύρω σου, σκεπάζοντας το μικρό δάσος απέ-
ναντί σου, τους γύρω λόφους και τα βράχια, έτσι 
που νομίζεις πως ένα σύννεφο ομίχλης ξαφνικά  
σκέπασε την περιοχή. Τους ίσκιους γύρω να μακραί-
νουν, να σιγοσέρνονται, να σε τυλίγουν ανερώτη-
γα, χωρίς ούτε απλά να σε λογαριάζουν, λες κι εί-
σαι ποσότητα αμελητέα, κάποιο αντικείμενο που 
βρέθηκε στο δρόμο τους και το δρασκελάνε χωρίς 
ρώτημα. «Ίσως και με μια δόση ειρωνείας και αι-
σθάνεσαι εμπρός τους μηδενικό. Ακούς το θρόισμα 
των πεύκων μυστηριακό, τη φωνή του γκιώνη, το 
φτερούγισμα της νυχτερίδας, νιώθεις να σε κυκλώ-
νουν ανερώτηγα, σα να σε ειρωνεύονται, δίνοντας 
μιαν ανεξήγητη διάσταση στο χώρο. 

Και δε μπορείς να αρθρώ-
σεις λέξη διαμαρτυρίας, γιατί η 
φωνή σου θα μείνει χωρίς από-
κριση, μπορεί και χωρίς αντίλα-
λο. Αισθάνεσαι την ύπαρξή σου να χάνεται στους 
μακρινoύς ίσκιους και τη μοναξιά να σε κυριεύ-
ει βασανιστικά. Σιγή μυστηρίου. Καμιά απόκριση. 
Και η αγωνία μεγαλώνει και η ήττα σου παίρνει πε-
λώριες διαστάσεις. Νιώθεις πως είσαι μια ασήμα-
ντη μονάδα στο χώρο της δημιουργίας. Τι κι αν εί-
σαι η κορωνίδα της; 

Τι τυραννία Θεέ μου. Νιώθεις πως η μάθηση γι-
γαντώνει τη μοναξιά, την αμφιβολία, την άγνοια. 
Έρχονται στο νου σου και τριβελίζουν το μυαλό 
σου τα λόγια του μεγίστου των σοφών: «Εν οίδα, 
ότι ουδέν οίδα». 

Μήπως -στοχάζομαι- η ανθρώπινη γνώση είναι 
πεπερασμένη; Και θα είναι πάντα, αφήνοντας αναπά-
ντητα ερωτήματα. Και ο μέγιστος των σοφών γνώριζε 
αυτή την αρχή και είχε το προνόμιο να ομολογεί την 
άγνοιά του; Η γνώση είναι δώρο του Θεού, αλλά 
δεν αποτελεί την «εντολή» του. 

Σκέφτεσαι -άθελά σου- πως η φύση είναι σιωπη-
λή και γεμάτη μυστήριο περιοχή, που δεν ξεσκεπά-
ζει τα μυστικά της. Αφουγκράζομαι τη σιωπή της νύ-
χτας που με καλύπτει σαν πέπλος μυστηρίου, πα-
ντοδύναμη κι εγώ ανήμπορος να αντιδράσω. Και 
νιώθω και πάλι ηττημένος. Γιατί με ποιο κλειδί θα 
μπορέσεις ν’ ανοίξεις τη μυστική και μυστηριώδη 
θύρα της δημιουργίας; 

Σηκώνω τα μάτια μου στον ουρανό και ατενίζω τ’ 
αστέρια να τρεμοσβήνουν στο σκοτεινό θόλο του, 
άλλα ζωηρά, άλλα αδύναμα, όλα όμως με μια δύ-
ναμη τόσο καταλυτική, μα και τόσο ελκυστική. Δε 
μου μένει τίποτ’ άλλο από το να αναγνωρίσω την 
ήττα μου. Και ν’ αφήσω την καρδιά μου ανοιχτή 
στων άστρων τη φωτοσυρμή να τη φωτίσει. Και τότε 
μπροστά σ’ αυτό το αποκαλυπτόμενο μυστήριο, 
αυθόρμητα η γλώσσα μου ψελλίζει με σεβασμό και 
φόβο: «Συ Κύριε την γην εθεμελίωσες και έργα των 
χειρών σου εισίν οι ουρανοί» και νιώθω γύρω μου 
το φως να με λούζει. 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣΑτενίζοντας το άπε
ιρο

Του Δημ. Μουσά
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του Νικόλαου Διονυσίου Σκέντζη    

Οι κτηνοτρόφοι της ορεινής Ηλείας αναφέρονται με δι-
άφορες ονομασίες: τσοπάνης, βοσκός, σκουτέρης, ξωμά-
χος, ποιμένας κ.α.

Σαν βάση είχαν το στανοτόπι (λημέρι), ο χώρος όπου 
υπήρχαν οι αναγκαίες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτη-
ση των ανθρώπων και των ζώων. Το καλύβι ήταν το κύ-
ριο κτίσμα που στέγαζε ανθρώπους και ζώα κατά την χει-
μερινή περίοδο. Το μαντρί ήταν ένας περιφραγμένος χώ-
ρος για τον αυλισμό και το τάισμα των ζώων. Γαλάρι (ξε-
λώντσα) ήταν χώρος φτιαγμένος σε επικλινές σημείο για 
να στραγγίζουν τα νερά, για την διανυκτέρευση των ζώων.  
Ο τσάρκος  ήταν ένας μικρός χώρος για να φυλάσσονται τα 
νεογέννητα αρνοκάτσικα. Στις αρχές τις άνοιξης σε ανοιχτό 
χώρο  έφτιαχναν την στρούγκα για το άρμεγμα, με κλαδιά 
(γκορτσιές) γύρω-γύρω και τοποθετούσαν στην έξοδο δύο 
μεγάλα λιθάρια τα ονομαζόμενα στρουγκολίθια στα οποία 
κάθονταν οι δύο που άρμεγαν,  ενώ ένας τρίτος (στρου-
γκολάτης) προωθούσε τα ζώα προς την έξοδο. Ταυτόχρο-
να κοντά έφτιαχναν την παγανιά, αρκετά μεγάλος χώρος 
και περιφραγμένος , για γιομάτισμα το μεσημέρι και προ-
φύλαξη το βράδυ. Τα σκεύη που χρησιμοποιούσαν ήταν 
χαλκωματένια και ξύλινα. Τέντζερη για το μαγείρεμα, σα-
γάνι για το φαγητό, τέσα για την μεταφορά του φαγητού, 
καζάνι (λεβέτι) για το ζέσταμα και το πήξιμο του γάλακτος, 
καρδάρα και βεδούρα για το άρμεγμα, καρδάρι για πολ-
λές χρήσεις γύρω από το γάλα, γιατί  ήταν ευκολόχρηστο. 
Το κουτούλι το χρησιμοποιούσαν για το μέτρημα του γά-
λακτος, στραγκοπάνι για το σούρωμα, τσαντελσπάνε στο 
οποίο έριχναν το πηγμένο γάλα, στάλπη (σπριγγλιάτα)  μέσα 
στο οποίο στράγγιζε ο τυρόγαλος, τρίφτης για το ανακάτε-
μα του τυρόγαλου μέχρι να βγει η μυτζήθρα, κεψέ για το 

μάζεμα της μυτζήθρας, τεζάχι για το αλάτισμα του τυριού 
και της μυτζήθρας και τέλος ο δάρτης για την αποβουτύ-
ρωση του γάλακτος. Όταν γεννούσαν τα γιδοπρόβατα το 
πρώτο γάλα που δεν είχε καθαρίσει και ήταν αρκετά πηκτό 
το ονόμαζαν  κόλλα, και με αυτό έφτιαναν το κορκοφίγκι.  
Τα προϊόντα του αιγοπρόβιου γάλακτος όπως το παραδο-
σιακό τυρί φέτα, κεφαλοτύρι, γραβιέρα, γιαούρτι, κ.α. κα-
θώς επίσης και τα υποπροϊόντα του είναι τα καλύτερα, και 
με την μεγαλύτερη ζήτηση. Στις αρχές της άνοιξης κωλο-
κούριζαν τα πρόβατα, κούρευαν δηλαδή την κοιλιά, το λαι-
μό, τα πίσω πόδια και τέλος την ουρά, για να παίρνει αέρα 
το ζώο, αλλά και για να αρμέγεται  εύκολα και πιο καθα-
ρά. Τον Μάιο γίνονταν ο κούρος παρουσία όλης της οικο-
γένειας ,φίλων και συγγενών για βοήθεια, ενώ ταυτόχρο-
να έσφαζαν ένα ζώο ώστε η μέρα του κούρου να ξεχωρί-
ζει από τις άλλες. Από τα  μαλλιά των   προβάτων έφτια-
χναν το ποκάρι. Το κούρεμα των γιδιών γίνονταν με δια-

φορετικό  τρόπο, καρφώνοντας στο έδαφος μια φούρκα, 
περνούσαν το κεφάλι του ζώου μέσα ώστε να μην κουνιέ-
ται και εν συνεχεία κούρευαν το ζώο σε όρθια στάση. Ο 
τσοπάνος όσα ζώα και να είχε στο κοπάδι του τα γνώριζε 
ένα-ένα και σε πολλά από αυτά έδινε και ονόματα. Τέλος 
η ενδυμασία του ήταν πλεκτή φανέλα, υφαντό πουκάμισο 
η βέγγα, υφαντό σώβρακο, υφαντό μπαινοβράκι της νερο-
τριβής, υφαντή κάπα της νεροτριβής, πλεκτό πουλόβερ,, 
μπούστο και πλεκτές κάλτσες από τραγόμαλλο που περ-
νούσαν τον αστράγαλο σε σχήμα μπότας και οι οποίες δεν 
απορροφούσαν το νερό και διατηρούσαν τα πόδια ζεστά 
και στεγνά. Τέλος τα υποδήματα του ήταν καουτσούκια η 
γουρουνοτσάρουχα. ΄Ολα αυτά διατηρηθήκαν στα χωριά 
μας μέχρι την δεκαετία 1950-1960. 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣΑτενίζοντας το άπε
ιρο

Μεσημεριανό στάβλισμα των γιδιών
Φωτό: Νίκος Σκέντζης

Στάνες αιγοπροβάτων στη θέση Χαραγίες
Φωτό: Νίκος Σκέντζης

6 7
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Πήρε τ’ όνομά του από το βουνό Ερύμανθο, απ’ όπου 
παίρνει και το μεγαλύτερο όγκο των νερών του. 

Από τις πηγές του, μέχρι τη συμβολή του με τον Αλφειό απο-
τελεί το φυσικό όριο μεταξύ των νομών Ηλείας και Αρκαδίας. 

Εκτός από τα νερά της αρχικής του πηγής, δέχεται, ακρι-
βώς μέσα στα Τριπόταμα, τα νερά των δύο παραποτάμων 
του, του Νουσαΐτικου και του Λιβαρτζινού. 

Διατρέχει μια βαθιά χαράδρα μεταξύ των περιοχών της Λα-
μπείας από το ένα μέρος και των Παραλλογγών και Πέτα από 
το άλλο, δέχεται πιο κάτω από το Διαβολογιόφυρο τα νερά της 
Δίβρης και, αφού περάσει το γεφύρι του Δομοκού με το πετρό-
χτιστο γεφύρι, μπαίνει σε μια πιο βαθιά ακόμη χαράδρα, ανή-
λιαγη και σκοτεινή. Στη συνέχεια μπαίνει σ’ ένα πιο ανοιχτό μέ-
ρος, ανάμεσα σε αγροτικές περιοχές που ανήκουν στα χωριά 
Κούμανι και Βιδιάκι. Από το μέρος του χωριού Κούμανι είναι οι 
τοποθεσίες Τάλομη, Σησιμάδι, Φούρνοι, Καφαντάρη, Κόκκινη. 

Τα αγροτεμάχια αυτά καλλιεργούνται με καλαμπόκι, τρι-
φύλλι και κηπευτικά, που ποτίζονται από το ποτάμι ή από το-
πικές μικρές πηγές. Επίσης εδώ βρίσκονται και τα καλύτερα 
λιοστάσια του χωριού γιατί το υψόμετρο είναι χαμηλότερο. 

Το ποτάμι, αφού περάσει το πουρνογιόφυρο με τις τρεις 
καμάρες*, συνεχίζει στα όρια των χωριών Αχλαδινής και Νε-
μούτας, όπου το γεφύρι του Σεϊντάγα, Τέλος κοντά στο χω-
ριό Βασιλάκι περνάει τη μεγάλη γέφυρα της εθνικής οδού 
Πύργου-Τρίπολης και ενώνεται με τον Αλφειό. 

Είναι από τα ορμητικότερα ποτάμια γιατί η κοίτη του έχει 
μεγάλη κλίση. Ο θόρυβος του νερού που κυλάει, ακούγεται 
σε μακρινή απόσταση με τη φυσική εκείνη μεγαλοπρέπεια 
που του δίνει ο αντίλαλος μέσα από ριζοσπήλια και γκρε-
μούς, από σούδες, ρέματα και λαγκαδιές. 

Από την είσοδό του στην περιοχή των χωριών Κούμανι 
και Βιδιακίου η φιδίσια κοίτη του κινείται ανάμεσα από κυ-
ματοειδείς και κατάφυτες λοφοπλαγιές, που αραδιάζονται 
από ‘δω κι από ‘κει, ίσαμε κάτω μακριά που βλέπει και χά-
νεται το μάτι. Αρκετά ρυάκια και από τις δύο πλευρές ξε-
προβάλλουν  μέσα από κρυφές νερομάνες και νεροσυρ-
μές, όπως του Μπεζενίκου, του Μακροχώραφου, της Σου-
φάλας που βιάζονται να τον ανταμώσουν. Και ο όγκος του 
ποταμού όλο και μαγαλώνει όσο προχωρά και γίνεται ακό-

μη πιο ορμητικός, θορυβοδέστερος και φλύαρος, επιβλητι-
κός και περήφανος. 

Στο Σησιμάδι, δαμασμένος από τη φύση, αναγκάζεται να 
περάσει αφρισμένος ανάμεσα από δυο μεγάλα μάρμαρα, 
τόσο κοντά το ένα από το άλλο, που μπορεί να τα δρασκε-
λίζει ένα τολμηρό άλογο. 

Στα καταξάστερα νερά του Ερύμανθου ζει η πέστροφα, 
που της αρέσουν τα καθαρά νερά και να πηγαίνει κόντρα στο 
νερό και ν’ ανεβαίνει και καταρράκτες ακόμη. Το ποτάμι όμως 
είναι πλούσιο και σ’ άλλα είδη ψαριών του γλυκού νερού. 
Οι γεωργοί της περιοχής, λένε ότι έχουν γίνει μάρτυρες του 
εξής περιστατικού: Αν τύχει κατά το τέλος του Αυγούστου 
να βρέξει στο βουνό Ερύμανθο, τότε το ποτάμι «κατεβάζει», 
δηλαδή φουσκώνει και στις όχθες του ξεβράζει πολλά ψά-
ρια μισοζαλισμένα ή και νεκρά, και γεμίζουν κοφίνια με τα 
ψάρια αυτά. Οι ντόπιοι ισχυρίζονται ότι τα ψάρια δηλητηρι-
άζονται από ένα χορτάρι, σφλόισμα το λένε, που την εποχή 
αυτή ωριμάζει στις πλαγιές του Ερύμανθου. 

Ο ποταμός Ερύμανθος προσφέρεται για κωπηλασία με 
καγιάκ. Ήδη έχει επιλεγεί μια διαδρομή κάτω από τα Τριπό-
ταμα καθώς επίσης κατάλληλη για το άθλημα αυτό κρίνε-
ται και μια άλλη διαδρομή στην περιοχή της Τάλομης, αρκεί 
να αποπερατωθεί ο ημιτελής δρόμος 112 για να είναι εύκο-
λη η πρόσβαση τροχοφόρων, μέχρι την κοίτη του ποταμού. 

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

του Χαρ. Σπ. Παπαγιάννη
Ο ποταµός Ερύµανθος

Ποταµός Ερύµανθος.

* Η µία κάµαρα είναι από την εποχή του Δεληγιάννη οι άλλες δύο είναι νεότερες.

Αγαπητοί συμπατριώτες & αναγνώστες του περιοδι-
κού"Φολόη".Περιμένουμε πάντα τις σκέψεις, τα σχόλια 
και τις απόψεις σας πάνω σε θέματα που αφορούν το πε-
ριοδικό, το σύλλογο, το δάσος και το χωριό μας γενικό-
τερα. Πιστεύουμε στο διάλογο και τον ενθαρρύνουμε δι-
ασφαλίζοντας συνάμα ένα επίπεδο διαλόγου προς το κοι-
νό όφελος. 

Εκτός από τις επιστολές σας, καλωσορίζουμε και κάθε άλ-
λου είδους συνεργασία (άρθρα, ιστορικά και λαογραφικά 
κείμενα, ανταποκρίσεις, φωτογραφικό υλικό, σχετικά πά-
ντα με τη Φολόη και την ευρύτερη περιοχή).

Ευχαριστούμε
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Περιβάλλον και Πολιτισµός
(Αναδηµοσίευση από το Περιοδικό 

Λογοτεχνική Δηµιουργία)

Συνέχεια από το τεύχος 58

Οι κατακτήσεις από την έρευνα για την αλήθεια και για τη 
δημιουργία τεχνοκρατικών επιτευγμάτων είναι ανυπολόγιστα 
μεγάλες ανά τους αιώνες.

Μετά τη βιομηχανική επανάσταση, όπου στο περιβάλλον 
επήλθε αναστάτωση, η ζωή του ανθρώπου αλλάζει. Εργο-
στάσια κατασκευάζονται και λύνονται τα χέρια της υποσιτι-
σμένης ανθρωπότητας.

Και πάνω και πέρα από κάθε επίτευγμα η μεγίστη είναι η 
επανάσταση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτοί έβαλαν 
το περιβάλλον και τον άνθρωπο σε μια νέα τάξη πραγμάτων. 
Τον αναστάτωσαν, γιατί έτσι γίνεται με την έλευση του νέου, 
και τον εκσφενδόνισαν στα ύψη μιας περιβαλλοντικής επικοι-
νωνίας που δεν έχει πια να κάνει μόνο με τη γειτονιά, το χωριό 
και τη χώρα μας. Επικοινωνούν άπαντες πάνω στον πλανή-
τη Γη. Και οι Η/Υ έκαναν άμεσο περιβάλλον όλη την υφήλιο. 

Τώρα αυτό είναι το περιβάλλον μας, που το οφείλουμε 
στην τελευταία αυτή επιστημονική κατάκτηση. Δεν υπάρχει 
κλάδος της επιστήμης που να δύναται να αντέξει σήμερα χω-
ρίς τη βοήθεια της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην εξυπηρετείται σήμερα με 
το fax, το e-mail, το internet, το διαδίκτυο. 
•	Εδώ	εισερχόμαστε	σε	ένα	μεγάλο	θέμα	για	την	προστα-

σία του περιβάλλοντος και τoυ ανθρώπου από ζημιές που 
προκαλεί ο τεχνικός πολιτισμός, ξεκινώντας από το τελευ-
ταίο, το διαδίκτυο. 

Γιατί όσο περισσότερες πληροφορίες έρχονται στο σπίτι, 
τόσο πονούμε, ανησυχούμε, κλαίμε, υποφέρουμε ... Συμβαί-
νει αυτό ή υφιστάμεθα ανοσία και απάθεια; 

Και στις δύο περιπτώσεις ο άνθρωπος δεν ωφελείται. Έτσι 
καταλήγουμε να κατανοήσουμε ότι ο άνθρωπος είναι υποχρε-
ωμένος να ελέγχει αυτά που βλάπτουν στα τεχνοκρατικά επι-
τεύγματα του πολιτισμού. Για να μη μολύνεται το περιβάλλον. 
Ο ρύπος κάθε μορφής είναι ζημιογόνος για το περιβάλλον. 
•		Μιλήσαμε	στην	αρχή	για	καθαρό	και	υγιές	περιβάλλον.	

Αυτό είναι το πρώτιστο αγαθό. 
Για πολλά χρόνια γινόταν και γίνεται υπόμνηση της πυρη-

νικής βόμβας που χρησιμοποιήθηκε εις βάρος της ανθρώπι-
νης ζωής, που μόλυνε το περιβάλλον με τραγικές συνέπειες, 
που άφησαν τραγικά κατάλοιπα στη νοσηρή ζωή των ανθρώ-
πων από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και σήμερα. 

Ο τεχνοκρατικός πολιτισμός άλλαξε και αναβάθμισε τη 
ζωή της ανθρωπότητας, αλλά η απερισκεψία του ανθρώπου 
και το πάθος της εξουσίας επί των άλλων μικρότερων προ-
φανώς λαών, έκανε ολέθριες παρεμβάσεις. 

Και συμπεραίνουμε ότι το ανθρώπινο πνεύμα κατακτά 
και δημιουργεί πολιτισμό κι έρχεται ο άνθρωπος και ζημιώ-
νει τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Και η κατάληξη εί-
ναι ο θάνατος του ανθρώπου και η παρακμή του πολιτισμού.

•	Ένα	έγκλημα	που	προσβάλλει	τον	πνευματικό	πολιτι-
σμό από την ψυχοπνευματική ανεπάρκεια του ανθρώπου, εί-
ναι ο εμπρησμός στα δάση στις χώρες του κόσμου. Έγκλημα 

με άμεσους αποδέκτες τη φύση και τον άνθρωπο. 
Το οικοσύστημα διαταράσσεται, η ισορροπία διαταράσ-

σεται, η ζωή όλων διαταράσσεται. Και σ’ αυτό μεγάλη ευθύ-
νη φέρει ο άνθρωπος. 

Στην προσπάθεια που αφορά, μαζί με τις θρησκευτικές επι-
ταγές κάθε περιβάλλοντος στον πλανήτη, την ανάδυση της 
ανθρώπινης ψυχής από το σκοτάδι στο φως, μέγιστο ρόλο 
παίζει η θεία προσφορά και δωρεά προς τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον του, η ΤΕΧΝΗ. 

Η ποίηση, η μουσική, η γλυπτική, η ζωγραφική, η αρχι-
τεκτονική, ο χορός, η διακοσμητική, το θέατρο, ο κινηματο-
γράφος, η φωτογραφική. 

Τα αθάνατα ελληνικά αριστουργήματα της αρχαιότητας εί-
ναι το ιστορικό-καλλιτεχνικό και πολιτισμικό περιβάλλον μας. 

Και κείνο το καλλιτεχνικό οικοδόμημα, το πρώτο που φω-
τοδοτεί το παγκόσμιο πολιτιστικό περιβάλλον, είναι ο βράχος 
της Ακρόπολης με τον Παρθενώνα. 

Σ’ αυτό το περιβάλλον ο άνθρωπος μετουσιώνεται στην 
αίσθηση του θείου και αποθεώνεται ο ίδιος ο πολιτισμός. 

Αν μια επιστημονική ανακάλυψη δεν είναι βέβαιο ότι απο-
βαίνει προς όφελος του περιβάλλοντος και της ανθρωπότητας, 
είναι εντελώς βέβαιο ότι οι καλές τέχνες αποσκοπούν μόνο 
στο όφελος και στην ανύψωση του ανθρώπινου γένους και 
στην καταξίωση του κάθε ατόμου σε ηθική προσωπικότητα. 

Και το όφελος για το ανθρώπινο περιβάλλoν είναι μεγά-
λο, καθώς ο καθένας μας, και κυρίως η νεολαία, μέσα από 
την επαφή με τα έργα τέχνης διαπαιδαγωγείται αβίαστα. Δι-
δάσκεται πολιτισμό. 

Στην πολιτιστική δημιουργία σμίγουν τα βιώματα από τη 
ζωή και το περιβάλλον των ανθρώπων και οι εμπειρίες του 
χθες με τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς του σήμερα 
και μετουσιώνονται σε πολιτισμικά αγαθά υψίστης σημασίας 
για την πολιτιστική μας κληρονομιά και την ανάπτυξη του πε-
ριβάλλοντος και του πολιτισμού μας. 

Η ομορφιά, η αρμονία και οι συμβολισμοί των έργων τέ-
χνης λειτουργούν και σήμερα ως απάντηση στα έντονα πα-
ρακμιακά φαινόμενα, στα όλο και περισσότερο εμφανή συ-
μπτώματα της βαθιάς κρίσης που χαρακτηρίζει την κοινωνία 
μας, το περιβάλλον και την εποχή μας. 

Το σημερινό κοινωνικό περιβάλλον διακατέχεται από το 
σύνδρομο της απάθειας και ιδιώτευσης, στην οποία οδηγούν 
η μορφή, η λειτουργία, το περιεχόμενο και ο τρόπος χρήσης 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Οι παραδοσιακές δομές 
και ισορροπίες που κυριάρχησαν επί δεκαετίες στην οικονο-
μική, κοινωνική και την πολιτιστική ζωή του σύγχρονου κό-
σμου αμφισβητούνται και επαναπροσδιορίζονται. Οι πολί-
τες αναζητούν καινούριο όραμα και προσδοκούν μια διαφο-
ρετική ποιότητα ζωής σ’ ένα πλέον κατάλληλο περιβάλλον. 

Η πολιτιστική δημιουργία έχει και στις μέρες μας ευρύ-
τερη διάσταση και δυναμική. Δίνει χρώμα, ουσία και περι-
εχόμενο στο άτομο και το κοινωνικό περιβάλλον.

Συνέχεια στη σελίδα 10

Της Ελευθερίας Τζιάλλα-Μάντζιου
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Συνέχεια από σελίδα 9

 
Διευρύνει ορίζοντες, καλλιεργώντας τα ευγενέστερα 

στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης και συμβάλλει αποφα-
σιστικά στη διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης. Έτσι 
αναπτύσσεται ο πολιτισμός. 
•			Στον	ισολογισμό	της	πρώτης	δεκαετίας	του	21ου	αιώ-

να διαπιστώνεται μια σειρά ελλειμμάτων που οδήγησαν τον 
κόσμο στη γνωστή μεγάλη κρίση. Ελλείμματα οικονομικά θε-
σμικά, ελλείμματα αξιών, φαντασίας και ευαισθησίας, ελλείμ-
ματα στις ανθρώπινες σχέσεις. 

Τα συντελούμενα πολλοί τα παρομοιάζουν με σεισμικές 
δονήσεις του περιβάλλοντος, οι οποίες προκαλούν ρήγματα 
στο οικονομικο-κοινωνικό-πολιτισμικό μας στερέωμα.

Από εμάς και από τη συμβολή του καθενός μας στην πολι-
τισμική ανάπτυξη συνανθρώπων και περιβάλλοντος, θα εξαρ-
τηθεί το εάν καταφέρουμε να γεμίσουμε με ελπίδες, αισιοδο-
ξία και όνειρα το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός. 

Ο άνθρωπος είναι ο κινητήριος μοχλός. Σ’ αυτόν ανήκει το 
χρέος να κρατήσει την ισορροπία στη σχέση περιβάλλοντος 
και πολιτισμού για να εξασφαλίοει την ομορφιά της ζωής του. 

Η Επιστήμη, οι Τέχνες, τα Γράμματα, η Γνώση, η Αγάπη για 
το Φως του Πνεύματος και της Ζωής, με κυρίαρχο τον άνθρω-
πο, θα οδηγήσουν στην επιθυμητή προστασία του περιβάλ-
λοντος και στην ανάπτυξη του Πνευματικού και του Τεχνο-
κρατικού Πολιτισμού. 

Γιατί η ΖΩΗ δεν είναι βιομηχανικό προϊόν. Είναι έργο τέ-
χνης, για την ποιότητα του οποίου ευθύνεται ο καθένας μας. 

Περί της ονομασίας της Πέρσαινας έχουν ειπωθεί 
και έχουν γραφεί πάρα πολλά σε παλαιά φύλλα της 
εφημερίδας «Η Πέρσαινα» του συλλόγου Περσαιναί-
ων Ηλείας, που θά ‘πρεπε τώρα να γεμίσουμε βιβλίο.

Προς τούτο περιληπτικά γράφω ότι πρέπει να ξεχά-
σουμε ότι έζησε εκεί «κάποια Περσίδα», ότι προήλθαν 
από κάποιους τσοπάνηδες με το επώνυμο «Περσαί-
οι», ότι επήρε το όνομα από την λέξη «Πυρσός» λόγω 
των πολλών πεύκων που ήσαν στην Πέρσαινα κ.λ.π.

Αλλά, ακόμη περιληπτικότερα γράφω, ότι το Ορο-
πέδιο της Φολόης έφθανε μέχρι τον Προφήτη Ηλία 
της Πέρσαινας και σε ευθεία γραμμή μέχρι τον Άγιο 
Γεώργιο της Πέρσαινας. Κι έτσι δεν υπήρχε η τοπο-
θεσία της Πέρσαινας όπως είναι τα τελευταία 500 ή 
1000 ή 2000 κ.λ.π. χρόνια, ούτε και οι διάφορες το-
ποθεσίες της όπως η «Μεγάλη Βρύση», «Το δένδρο», 
«Του Αρανικολάκη», «Το Βούτη», «Το Ντρούπελο», 
«Η Αγία Παρασκευή» κ.λ.π.

Πριν χιλιάδες όμως χρόνια από τις πολλές βροχές ο 
τόπος βούλιαξε, έγινε καθίζηση του εδάφους, διάβρω-

ση κ.λ.π. κι έτσι σχηματίστηκε η περιοχή της Πέρσαινας.
Το αντίστοιχο όμως αρχαίο ρήμα, της Ελληνικής 

Γλώσσας, του ρήματος «βουλιάζω» είναι το «Περ-
θέω-Περθώ» ή «Πορθέω-Πορθώ» (εξού και Πορθη-
τής) που σημαίνουν βουλιάζω, κατρακυλώ, σείρομαι, 
πολιορκώ κ.λ.π. Ο αόριστος β’ του ρήματος περθέω 
-περθώ είναι έπερσον και το αντίστοιχο απαρέμφατο 
είναι «Πέρσαι». Και τώρα όπως σε πολλές λέξεις προ-
σθέτουν στην αρχή ή στο τέλος το μόριο «ΝΑ», έτσι 
και στην λέξη «Πέρσαι», επρόσθεσαν και το «να» κι 
έγινε Πέρσαι+να=Πέρσαινα.

Αντίστοιχα έχουμε χιλιάδες τέτοιες λέξεις, όπως: Γιώρ-
γαινα, Κώσταινα, Γκάρλαινα, Μήτραινα,... Ανδρίτσαι-
να, Μπαρμπάσαινα, Γιάνναινα, Φλώρινα,... Γιάρμαινα.

Κι έτσι η καθαρά ελληνική λέξη «Η Πέρσαινα» δεν  
άλλαξε (που αν προϋπήρχε με κάποιο άλλο όνομα 
θα άλλαζε και θα ελεγόταν Βουλιαγμένη) όπως άλ-
λαξαν όνομα πολλά άλλα χωριά. Μόνον που ήταν 
στην αρχή απλά ένας βοσκότοπος, γιατί είχε πολλά-
νερά και βλάστηση.

Πώς προήλθεν η ονοµασία «Πέρσαινα»
(Γράφει ο Σοφιανός Α. Νικολόπουλος ή Γκάρλας, Συνταξιούχος Μαθηµατικός)

Πέτρινα σπίτια της παλιάς Πέρσαινας
Φωτό: Άγγελος Δημόπουλος
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και φόνευαν πολλούς κατοίκους της γύρω περιο-
χής, μέχρι που ήρθε ο Ηρακλής και τους απο-

μάκρυνε φονεύοντας πολλούς απ’ αυτούς. 
Πρώτος αναφέρει το μύθο του Ηρα-

κλή με τους Κένταυρους ο Απολλό-
δωρος ο Αθηναίος στο έργο του 
«Βιβλιοθήκη», 2, 5, 4, που έζησε 
το 2ο π.Χ. αιώνα, και ακολουθεί 
ο Διόδωρος ο Σικελιώτης (1ος 
αιώνας π.Χ.), ο οποίος στο έργο 
του «Βιβλιοθήκη Ιστορική», 4, 
12. κάνει εκτεταμένη αναφορά 
στο μύθο. 

Στην προσπάθειά μου να 
δώσω μια εκλαϊκευμένη και προ-

σιτή στους απλούς ανθρώπους ερ-
μηνεία του μύθου του Ηρακλή με 

τους Κένταυρους της Φολόης, θα αρ-
χίσω ανάποδα χρονολογικά, θα αρχίσω 

από ‘το σήμερα και θα γυρίσω πίσω στο απώ-
τερο παρελθόν, τότε που δημιουργήθηκε ο μύ-

θος, με τον ακόλουθο τρόπο: 
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στο οροπέ-

διο της Φολόης το χειμώνα του 2011. 
Στα χωριά της ορεινής Ηλείας, όσοι 

από τους κατοίκους έχουν απομεί-
νει και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρω-
ποι, ασχολούνται κυρίως με την 
κτηνοτροφία και ελάχιστα με τη 
γεωργία ή άλλες εργασίες που 
έχουν σχέση με το δρυοδάσος. 
Τις περισσότερες μέρες στο ορο-

πέδιο και ιδιαίτερα στην περιο-
χή του δάσους επικρατούν άσχη-

μες καιρικές συνθήκες και πολλές 
φορές έντονες, με αστραπές, κεραυ-

νούς, καταρρακτώδεις βροχές, πλημ-
μύρες, ανεμοθύελλες, χαλαζοπτώσεις, κα-

ταιγίδες και χιονοπτώσεις, που αναστατώνουν 
και διαταράσσουν την ομαλή και ήρεμη ζωή ανθρώ-

πων και ζώων, που είναι εκτεθειμένοι στην ύπαιθρο και απειλού-
νται από τις συνέπειες των άγριων αυτών καιρικών φαινομένων, Οι 
άνθρωποι αυτοί, οι ξωμάχοι, όλοι τους, μα όλοι τους ανεξαιρέτως 
αποδίδουν τις σκληρές και άγριες αυτές καιρικές συνθήκες σε φυ-
σικά φαινόμενα, που εδώ και πολλούς αιώνες έχουν παρατηρη-
θεί, αναλυθεί και ερμηνευτεί από τους επιστήμονες και έχουν εντο-
πιστεί οι αιτίες που τα προκαλούν. Έτσι κάθε φορά που ξεσπούν 
άγρια καιρικά φαινόμενα, εκείνο που δεν απασχολεί το σημερινό 
άνθρωπο, τον άνθρωπο της υπαίθρου, που είναι ιδιαίτερα εκτε-
θειμένος σ’ αυτά, είναι οι αιτίες που τα προκαλούν, αφού γι’ αυτές 
έχουν δοθεί απαντήσεις από τους επιστήμονες, και για το - μόνο 
που ενδιαφέρονται οι εργαζόμενοι στην ύπαιθρο άνθρωποι κάτω 
από δυσμενείς καιρικές συνθήκες είναι το πώς θα προφυλάσσο-
νται και θα λαμβάνουν προστατευτικά μέτρα από τους κινδύνους 
που διατρέχει η υγεία τους και η σωματική τους ακεραιότητα από 
τα φαινόμενα αυτά.

Το καταξιωμένο στη συ-
νείδηση των κατοίκων 
της ορεινής Ηλεί-
ας και όχι μόνο 
περιοδικό 
«Φολόη» 
απευθύ-

νεται -και αυτό οφείλει να κά-
νει- σε όλα τα κοινωνικά και λα-
ϊκά στρώματα και για το λόγο 
αυτό οι υπεύθυνοι της σύντα-
ξης, αλλά και οι συνεργάτες του 
οφείλουμε να είμαστε προσεκτι-
κοί στην επιλογή των θεμάτων, 
που θα πρέπει να είναι σύμφω-
νη και να μην παρεκκλίνει από το 
σκοπό και τους στόχους του περιοδι-
κού (Λαογραφικό - οικολογικό - ιστο-
ρικό - λογοτεχνικό ενημερωτικό περιοδι-
κό για τα χωριά του οροπεδίου), όσο και στην 
απλότητα του ύφους και την σαφήνεια των vο-
ημάτωv, εις τρόποv ώστε να νίνονται κατα-
νοητά απ’ όλους. 

Στα πλαίσια αυτής της βασικής 
αρχής, θα επιχειρήσω,με όσο το δυ-
νατό απλό και αναλυτικό τρόπο, 
να ρίξω περισσότερο φως στον 
αναγνώστη σε ό,τι αφορά την 
ερμηνεία και τον συμβολισμό 
του γνωστού σε όλους μύθου 
του Ηρακλή και της πάλης του 
με τους Kέvταυρoυς της Φολόης. 
Με το θέμα αυτό είχα ασχοληθεί 
και παλιότερα - ειδικά για το συμ-
βολισμό των Κενταύρων, μια όμως 
πιο εμπεριστατωμένη διερεύνηση συ-
νολικά του μύθου μου δίνει τη δυνατό-
τητα να επανέλθω. 

Είναι αρχικά βέβαιο ότι όλοι σήμερα γνω-
ρίζουν και πιστεύουν πως δεν υπήρξαν ποτέ στην 
πραγματικότητα τα ανθρωπομορφικά αυτά όντα Φόλος, Ήρακλης, 
Κένταυροι, Κάπρος του Ερυμάνθου κ.λπ., όμως δεν γνωρίζουν οι 
περισσότεροι γιατί δημιουργήθηκε αυτός ο μύθος και οι τόσοι άλ-
λοι από τους παvάρχαιoυς κατοίκους, τί σκοπό εξυπηρετούσαν και 
πότε σταμάτησε ο άνθρωπος να πλάθει μύθους καθώς και με τι κα-
λύφτηκε αυτό το κενό μετά τη λήξη της μυθικής εποχής.

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να πούμε ότι από τους πανάρχαιους μύ-
θους για τη Φολόη ο πιο σπουδαίος είναι αυτός με τη φιλοξενία του 
Ηρακλή από το Φόλο και την αναμέτρησή του με τους υπόλοιπους 
Κένταυρους της Φολόης, που είχαν έρθει από τη Θεσσαλία (ο Χαρ. 
Σ. Παπαγιάννης αναφέρει στο βιβλίο του για το Κούμανι ότι «στην 
πραγματικότητα πρόκειται για τους Θεσσαλούς αποίκους, που ήρ-
θαν στη Φολόη με τα άλογά τους... ») και εγκαταστάθηκαν στα δάση 
της Φολόης, ύστερα από τη μάχη που είχαν δώσει με τους Λαπί-
θες (αρχικά ήσαν μυθικά όντα, συγγενή με τους Κέvταυρους, αρ-
γότερα όμως παραστάθηκαν από τους ποιητές με ανθρώπινη μορ-
φή και έτσι ξεχώριζαν από τους Κένταυρους, οι οποίοι από τη μέση 
και πάνω είχαν μορφή ανθρώπου και από τη μέση και κάτω αλό-
γου). Στα δάση της Φολόης που έμεναν λήστευαν τους διαβάτες 

Και η πάλη του με τους Κένταυρους της Φολόης 

Ερμηνεία και συμβολισμός του μύθου του Ηρακλή 

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος

Πώς προήλθεν η ονοµασία «Πέρσαινα»

Πάλη του Ηρακλή με τους Κεντάυρους

Του Σωτ. Μάσσια,  
Φιλόλογου
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Συνέχεια από το τεύχος 58

Σημειώνουμε εδώ ότι το μεγαλύτερο μέρος του πλη-
θυσμού που ζούσε στον ευρύτερο ελληνικό χώρο ήταν 
μοιρασμένο σε πολυάριθμες τοπικές-μικρές κοινωνίες, 
που ο τρόπος λειτουργίας τους, έδινε πράγματι το χα-
ρακτήρα της κλειστής κοινωνίας.

Τα ιστορικά δεδομένα από την ύστερη βυζαντινή πε-
ρίοδο μέχρι της αρχές του 19ου αιώνα που έγινε η εθνική 
εξέγερση, ήταν τέτοια που, εκτός από την εξωτερική δε-
σποτική καταπίεση, σημάδευαν και χρωμάτιζαν έντονα και 
τον ψυχοσυναισθηματικό παράγοντα των ατόμων και των 
ομάδων. Καλλιεργούσαν κατά κάποιον τρόπο το «έδα-
φος»για να βλαστάνουν προϊόντα εσωτερικής εκτόνωσης.

Με τον τρόπο αυτό και στο πέρασμα των αιώνων 
δημιουργήθηκε μια άτυπη παράδοση για παραγωγή 
έμμετρων πονημάτων του προφορικού λόγου.Βέβαια τα 
αρχικά κείμενα, τα πρωτότυπα όπως θα λέγαμε σήμερα, 
με τις δύσκολες συνθήκες επικοινωνίας των ανθρώπων 
που ζούσαν στις κλειστές κοινωνίες, μεταφέρονταν και 
σε άλλους, γειτονικούς κοινωνικούς χώρους. Κατά τη 
διαδικασία αυτή γίνονταν σκόπιμες ή συμπτωματικές  
παρεμβάσεις, προσθήκες στίχων, νοηματικές αλλοιώσεις, 
ώστε να προκύπτει, ένα νέο, παραλλαγμένο τραγούδι. 
Έτσι σιγά σιγά ο αριθμός μεγάλωνε και η παράδοση 
διευρυνόταν, τόσο με πρωτότυπα όσο και με παραλ-
λαγμένα δημιουργήματα.

Eίναι πάντως αξιοπρόσεχτο ότι ο σπουδαίος εκπρό-
σωπος της ελληνικής Λαογραφίας,ο καθηγητής Ν.Γ. 
Πολίτης στην πρώτη έκδοση του κλασσικού έργου του 
«Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού», (Αθή-
ναι, 1914) έχει επιλέξει μόνο 237 δημοτικά τραγούδια με 
το αυστηρό κριτήριο της αρχικής μορφής του τραγου-
διού που έδωσε ο ανώνυμος δημιουργός του. Νεότεροι 
ερευνητές θεωρούν μικρό τον αριθμό, αλλά με το ίδιο 
πάντα κριτήριο υπολογίζουν τα πρωτότυπα δημοτικά 
τραγούδια όχι περισσότερα από 500. 

Η σημερινή πραγματικότητα, βέβαια, με τις αναρίθμητες 
εκδόσεις συλλογών και άλλων πονημάτων γενικού ή 
τοπικού χαρακτήρα (σε κάποιες περιπτώσεις είναι φα-
νερές οι τοπικιστικές ή και εμπορικές σκοπιμότητες) έχει 
ανεβάσει τον αριθμό των δημοτικών τραγουδιών σε 
απίστευτα ύψη. Σημειώνουμε μια εντυπωσιακή πληρο-
φορία που βρίσκεται στη «Μεγάλη ελληνική Ανθολογία 
ποιήσεως» του Μιχ. Περάνθη και ανεβάζει τον αριθμό 
των τραγουδιών σε 25.000! (Τόμος Γ΄, Κεφ. Ν, σελ. 2).

Είναι φανερό ότι οι αδικαιολόγητες και οι αψυχολό-
τητες ενέργειες και προσπάθειες νόθευσης και ιδιοτε-
λούς απομίμησης δημιουγημάτων του παρελθόντος με 
ανεπανάληπτα ιστορικο-κοινωνικά δεδομένα συνιστούν 
ασέβεια στην παράδοση και την ιστορία.

ΙΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Ο ιστορικός χρόνος της εμφάνισης του δημοτικού 
τραγουδιού δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί ακριβώς. 
Οι πρόδρομες μορφές του, που ήταν πεζές προφορικές 
αφηγήσεις με στοιχεία από παραδόσεις τοπικού και ευ-
ρύτερου γεωγραφικού χώρου, κυκλοφορούσαν από 
την περίοδο μεταξύ 9ου και 10ου αιώνα.

Τα πρώτα έμμετρα δημοτικά τραγούδια άντλησαν υλι-
κό από παρόμοιες φανταστικές διηγήσεις, θρύλους και 
παραδόσεις, οι οποίες δεν προέρχονται μόνο από τον ελ-
λαδικό γεωγραφικό χώρο. Κυκλοφορούσαν και στην ευ-
ρύτερη βαλκανική ζώνη με ίδιο ή παρόμοιο περιεχόμε-
νο, ακόμη και στα μέρη του Πόντου και της Καπαδοκίας.

Με το υλικό αυτών των πηγών δημιουργήθηκαν τα 
τραγούδια που σήμερα μας είναι γνωστά με τις ονομα-
σίες παραλογές και Ακριτικά. Γενικά οι πηγές, στις οποί-
ες στηρίχτηκε το περιεχόμενο και των άλλων κατηγορι-
ών δημοτικών τραγουδιών, που δημιουργήθηκαν στους 
επόμενους αιώνες, είναι οι ακόλουθες:

- οι ιστορικές αναμνήσεις και θρύλοι του παρελθόντος
- τα επίκαιρα ιστορικά γεγονότα στο βαθμό που οι 

συνθήκες επέτρεπαν στις κλειστές κοινωνίες της εποχής 
να ενημερωθούν σχετικά

- οι κοινωνικές αντιλήψεις και συμπεριφορές των 
ατόμων και των ομάδων

- οι εμπειρίες και τα βιώματα, ευχάριστα, δυσάρε-
στα, δραματικά από την οικογενειακή, την ατομική, την 
επαγγελματική ζωή των ανθρώπων, καθώς και ό,τι άλλο 
σχετικό επηρεάζει τη ζωή.

Με βάση τα στοιχεία αυτά ο αυθεντικός μελετητής 
του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού Ν.Γ. Πολίτης κα-
τέταξε, όσα τραγούδια περιέλαβε ως γνήσια στη συλ-
λογή του, σε 14 κατηγορίες: α) Παραλογές, β) Ακριτι-
κά γ) Ιστορικά δ) Κλέφτικα ε) Της αγάπης στ) Νυφιάτι-
κα ζ) Ναναρίσματα η) Κάλανδαβαΐτικα θ) της ξενιτιάς ι) 
Μοιρολόγια ια) Μοιρολόγια του Κάτω Κόσμου και του 
Χάρου ιβ) Γνωμικά τραγούδια ιγ) Εργατικά και βλάχικα 
και ιδ) Περιγελαστικά.

Συνέχεια στη σελίδα 13

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Του Θεόδωρου Κανελλόπουλου Εκπ/κού
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Συνέχεια από σελίδα 12

Ο μαθητής του, επίσης καθηγητής, Στίλπων Π. Κυρια-
κίδης, με βάση το κριτήριο της λειτουργίας του περιεχο-
μένου κατέταξε τα τραγούδια σε δύο κύριες κατηγορίες:

α)  Διηγηματικά, όσα έχουν κάποια υπόθεση που εκτυλίσ-
σεται ολικά ή μερικά στο τραγούδι (ιστορικά, ακριτικά, 
παραλαγές, κάποια κλέφτικα).

β)  Κυρίως άσματα, όλες οι άλλες κατηγορίες της κατά-
ταξης του Ν.Γ. Πολίτη.

Υπάρχει ακόμη και μια τρίτη πρόταση για κατάταξη 
των δημοτ. τραγουδιών με βάση το περιεχόμενό τους και 
τον πιθανό χρόνο που δημιουργήθηκαν. Αυτό ανήκει στο 
Γάλλο καθηγητή της νεοελληνικής φιλολογίας στο Πα-
νεπιστήμιο Παρίσι Ν-Σορβόνη Γκυ Σονιέ και έχει ως εξής:

α)  Αρχαϊκά τραγούδια, όσα στηρίζονται στην αρχαϊκή μυ-
θολογία πριν από τις παραδόσεις και τους θρύλους των 
ακριτικών, και εδώ ανήκουν οι παραλογές, (π.χ. «Του 
νεκρού αδερφού», «Του γεφυριού της Άρτας» κ.α.).

β)  Παλαιά τραγούδια, εκείνα που αναφέρονται στην ηρωϊκή 

εποχή των ακριτών, τα Ακριτικά, και χρονολογικά τοπο-
θετούνται στο διάστημα από τον 9ο έως τον 13ο αιώνα.

γ)  Νεότερα τραγούδια, εκείνα που η θεματική τους και 
ο χρόνος της δημιουργίας τους αρχίζει από την εποχή 
των Παλαιολόγων μέχρι και τους πρώτους αιώνες 
της οθωμανικής κατάκτησης (13ος-16ος αι.) αι εδώ 
ανήκουν διάφορες κατηγορίες.

δ)  Πρόσφατα τραγούδια, όσα προέκυψαν κατά την ύστε-
ρη τουρκοκρατία (16ος αι. - αρχές 19ου αι.) και εδώ 
ανήκει ο σχεδόν πασίγνωστος κύκλος των ιστορικών 
και κλέφτικων τραγουδιών.

ε)  Σύγχρονα τραγούδια, όσα δημιουργήθηκαν στα χρό-
νια της Επανάστασης του ‘21 και μετά την ίδρυση του 
πρώτου ανεξάρτητου κράτους. Στην περίοδο αυτή 
έχουμε και νέες μορφές-κατηγορίες, όπως τα λεγόμενα 
«ληστρικά», της «φυλακής» κ.ά.

Σημειώνουμε ότι και σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του 
ελεύθερου νεοελληνικού βίου (ίσως και μέχρι τη λήξη 
του εμφυλίου) δεν έπαψαν να δημιουργούνται επίκαιρα 
(ακόμη θα μπορούσαμε και «μοντέρνα» να τα ονομάσου-
με) «δημοτικά» τραγούδια με την απλή και αβασάνιστη 
απομίμηση την ιστορικήν. 

ΤΕΡΠΕΙΝ άμα και ΔΙΔΑΣΚΕΙΝ
Του Γιώργου Χονδρογιάννη, Φιλόλογος π. Γενικός Επιθ/τής Μέσης Εκπ/σεως

1. ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ
α) Οι Παρίες
Οι Παρίες ήταν αρχαίος λαός που κατοικούσαν στα νότια της 

lνδίας. Μετά την επιδρομή των lνδών όμως άλλοι κατέφυγαν στα 
νοτιότερα μέρη και άλλοι υποτάχτηκον στους επιδρομείς. Όσοι 
υποτάχτηκον αποτέλεσαν ιδιαίτερη τάξη πολιτών, χωρίς δικαι-
ώματα και κοινωνικά υποδεέστεροι, γιατί θεωρούνταν ακάθαρ-
τοι και βδελυροί. Ήταν καταδικασμένοι στις πιο ευτελείς εργασί-
ες, δεν τους επιτρεπόταν να επικοινωνούν με πολίτες, που ανή-
καν στις άλλες τάξεις και δεν είχαν κανένα ανθρώπινο δικαίωμα, 
ούτε καν το να έχουν θρησκεία. Βλάβες ή δολοφονίες εναντίον 
τους έμεναν ατιμώρητες. Οι Ινδοί τους υποχρέωναν να ζουν σε 
καλύβες μακριά από τις πόλεις. 

Από τους Παρίες των lνδιών λοιπόν ονομάστηκαν, συλλήβδην, 
έτσι τα τμήματα του λαού μιας χώρας, τα οποία για διάφορες αι-
τίες δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους πoλίτες. 

β) Πουριτανός 
Η λέξη προέρχεται από τη Λατιν. purus, που σημαίνει καθα-

ρός. Πουριτανός αρχικά ονομάστηκε το μέλος θρησκευτικής προ-
τεσταντικής κίνησης του 16ου και 17ου αι. μ.Χ., που προέβαλε το 
αίτημα της εκκαθάρισης της Εκκλησίας της Aγγλίας από στοιχεία 
του Ρωμαιοκαθολικισμού. Πρέσβευε επίσης την άκρα αυστηρό-
τητα στη ζωή, τον αποκλεισμό κάθε απόλαυσης και πίστευε, προ-
παντός, ότι το κράτος είχε καθήκον να επιβλέπει την ατομική ηθι-
κή των πολιτών. Έτσι έμεινε μέχρι σήμερα να ονομάζεται πουρι-
τανός ο άνθρωπος αυστηρών αρχών. 

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

* Λέξεις που συγχέoνται ως προς τη σημασία 

-  τα συμβαίνοντα= (ουδέτερη σημασία), δηλ. όσα γίνονται χωρίς μεθό-
δευση. «Από το παράθυρό μου παρακολουθώ τα συμβαίνοντα». 

-  τα τέκταινόμενα = (αρνητική συνήθως σημασία), δηλ όσα γίνονται με 
μεθόδευση. «Οι δημοσιογράφοι συνήθως είναι καλά πληροφορημέ-
νοι σχετικά με τα τεκταινόμενα στους προθαλάμους των υπουργικών 
γραφείων». 

-  φατρία (αρχ. φρατρία) = ομάδα η οποία, για να προωθήσει τα δικά 
της συμφέροντα, συγκρούεται με άλλες ομάδες «Στο Βυζάντιο οι δύο 
μεγάλες φατρίες, των Πράσινων και των Βένετων». 

-  φράξια = διασπαστική κομματική ομάδα «Η ηγεσία του κόμματος απο-
κήρυξε δημοσίως τις διάφορες φράξιες, οι οποίες αντιτίθενται συνε-
χώς στην επίσημη γραμμή του κόμματος».

-  αδιάβατος = αυτός που είναι δύσκολο ή αδύνατον να τον διασχίσεις 
«αυτός ο δρόμος τον χειμώνα είναι αδιάβατος». 

-  απροσπέλαστος = αυτός που είναι δύσκολο να τον προσεγγίσεις, να 
τον πλησιάσεις. «Πολλά ορεινά χωριά το χειμώνα είναι απροσπέλα-
στα, λόγω χιονιού». 

-  αείμνηστος = θετική σημασία (για καλό δηλ.). 
-  ο αλήστου μνήμης = (αρνητική σημασία). Ο αξέχαστος για κάτι κακό. 

Χρησιμοποιείται ειρωνικά. «Ο Χίτλερ, ο αλήστου μνήμης». 
-  διάσημος = (μόνο για πρόσωπα). Αυτός που έχει καλή φήμη, ο φημι-

σμένος, ο διαπρεπής. «Χειρουργήθηκε από ένα διάσημο γιατρό». 
-  διαβόητος = (μόνο για πρόσωπα). Αυτός που έχει κακή φήμη. «Ο δι-

αβόητος ληστής». (Για κακό δηλ. χρησιμοποιείται). 
-  ο πρώην = ο παλαιότερος. Αναφέρεται γενικά, στο παρελθόν. «Ένας 

πρώην δικαστικός έχει σήμερα δικηγορικό γραφείο». 
-  ο τέως = ο ακριβώς προηγούμενος, αυτός που αντικαταστάθηκε πρό-

σφατα από κάποιον άλλο, ή παύθηκε. «Στη δεξίωση παρέστησαν: ο 
Νομάρχης, ο τέως Νομάρχης και πολλοί πρώην Νομάρχες». Σημ.: 
τέως σημαίνει τελευταίως.
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Συνέχεια από το 
τεύχος 58

Στην συνέχεια 
χαιρέτησαν όλους 
τους εμπλεκόμε-
νους στην υπόθε-
ση και ευχήθηκαν 
«καλή ζωή» στον 
Λιμάζη και την 
Ελένη. Συμβού-
λευσαν τον Λιμά-

ζη και τον Χριστόδουλο να αποσυρθούν 
ο καθένας στον τόπο του χωρίς διενέ-
ξεις. Υπόγραψαν τα χάρτζια τους, έδω-
σαν γραπτή βεβαίωση στον Λιμάζη και 
αποχώρησαν για την Τριπολιτσά, πλή-
ρως ικανοποιημένοι αφού έπραξαν το 
καθήκον τους στο ακέραιο, χωρίς περιπέτειες. 

Η Μαρούλα τότε πλησίασε προς το μέρος της Ελένης 
την πήρε αγκαλιά και για αρκετή ώρα έκλαιγαν μάνα και 
κόρη, μ’ αναφιλητά ψιθυρίζοντας η μια στο αυτί της άλλης. 

Ο κυρ- Χριστόδουλος δεν θέλησε ούτε να χαιρετίσει, 
αλλά ούτε και να φιλήσει την κόρη του, περίλυπος επέ-
στρεψε στο χωριό του, ενώ μετά από αυτό το επεισόδιο 
έχασε το κύρος και την δύναμή του στο Λειβάρτζι. Επόμε-
νος άρχοντας του Σέμπτι αναδείχθηκε ο Ξηντάκης Τομαράς. 

Οι δε Λιμάζης και η Ελένη αποχώρησαν για την Μο-
στενίτσα. Ο Λιμάζης όταν  έφθασε στην Μοστενίτσα ευχα-
ριστημένος κατευθύνθηκε στο τζαμί της Μοστενίτσας για 
να προσκυνήσει η Ελένη. Όμως αυτή αν και παντρεύτη-
κε Τούρκο δεν άλλαξε την πίστη της, ούτε και προσκύ-
νησε σε τζαμί. 

Τα κάλλη της Ελένης θάμπωσαν τους Μοστενιτσάνους, 
που παρομοίωσαν το ζεύγος «Ως ο Πάρις με την Ωραία 
Ελένη». Κι έτσι τελείωσε το ερωτικό ειδύλλιο του Λιμάζ 
Αγά και της Ωραίας Ελένης του Λειβαρτζίου. Χιλιοτρα-
γουδήθηκε η περιπέτεια των δύο ερωτευμένων και δια-
δόθηκε ως θρύλος στο Μοριά και ακόμη παρά πέρα. Η 
Ελένη με τον Λιμάζη απόκτησαν δύο παιδιά. Η Ελένη ζή-
τησε από τον Λιμάζη και τους έδωσε Χριστιανικά ονόμα-
τα και στα δυο παιδιά της. Τον Χριστόδουλο και την Μα-
ρία (Τούρκο- Μαρία όπως την έλεγαν). 

Κατά την έναρξη της Ελληνικής επανάστασης ο Ιντα-
ρές, καπετάνιος από το Λειβάρτζι, επιτέθηκε στην Μοστε-
νίτσα, αφού ελευθέρωσε τα παιδιά του, που τα κρατού-
σε φυλακισμένα ο Λιμάζης, λεηλάτησε τους πύργους, το 
κονάκι και τις αποθήκες του αγά και στην συνέχεια πυρ-

πόλησε όλα τα κτίρια του Λιμάζη. 
Στο άκουσμα της έναρξης της Μεγάλης Επανάστασης 

του 1821, ο Λιμάζης με την Ελένη και με τα παιδιά του 
κατάφυγαν στο Λάλα για ασφάλεια. Μετά την νικηφόρα 
μάχη των Ελλήνων τον Ιούνιο του 1821 στη θέση Πού-
σι, οι Λαλαίοι αποχώρησαν από το Λάλα και κατάφυγαν 
στην Πάτρα. Προ της απελευθερώσεως, ο Λιμάζης πήγε 
στην Βέροια της Μακεδονίας, όπου παντρεύτηκε άλλη 
γυναίκα, διότι η Ελένη παρέμεινε στην Πάτρα, όπου πα-
ντρεύτηκε κάποιον αστυνόμο. Η Μαρία ή κόρη της Ελέ-
νης, έγινε μοναχή και ο Χριστόδουλος έμεινε ανύπαντρος, 
για να μην μολύνει καθώς ισχυριζόταν το Γένος. Πέθανε 
σε προχωρημένη ηλικία εξασκώντας το επάγγελμα του 
ιεροράπτη στην Πάτρα. 

Από τον δεύτερο γάμο του ο Λιμάζης απόχτησε ακόμα 
δυο παιδιά, τον Μπελίζ Αλή Αχμέτ και τον Σεϊντ Αλή Αχ-
μέτ όπου το έτος 1860, αυτά τα παιδιά πήγαν στο Λειβάρ-
τζι ζητώντας την περιουσία των ξαναδερφών τους. Οι Λει-
βαρτζινοί τους έδιωξαν κακήν κακώς, λόγω του ότι ακό-
μη καλλιεργούσαν απέραντο μίσος για τον πατέρα τους 
τον Λιμάζη, που είχε απαγάγει την αρχόντισσα του χω-
ριού τους την Ελένη Χρ. Παπαδοπούλου. 

Σήμερα το περίφημο και λαμπρό ανάκτορο και το τζαμί 
του Λιμάζαγα δεν υπάρχουν πια. Η φωτιά κατά την επα-
νάσταση του 1821, η εγκατάλειψη και η φθορά του χρό-
νου, εξαφάνισαν κάθε στοιχείο που μαρτυρούσε τα πλού-
τη και την μεγαλοπρέπεια του Τούρκου αγά της Μοστε-
νίτσας. Μόνο μερικοί σκόρπιοι σωροί από λιθάρια πα-
ραμένουν αγέρωχα περιμένοντας απεγνωσμένα κάποιο 
καινούργιο χέρι να ξαναφτιάξει πύργους και εκκλησίες.

Γυναίκες και εκπαίδευση στη χώρα µας

Μοστενίτσα
Φωτό: Κώστας Παπαντωνόπουλος

Του 
Ηλία Τουτούνη

ΛΙΜΑΖ - ΑΓΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ
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Όπως σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στην ευρύ-
τερη περιοχή της Φολόης τα πράγματα στον τομέα 
της εκπαίδευσης έχουν αλλάξει. Τώρα σπουδά-
ζουν όλοι, αγόρια και κορίτσια, και πολλοί αφή-
νουν τον τόπο τους και εργάζονται σε άλλα μέρη. 
Το θέμα των κοριτσιών σε σχέση με το παρελθόν 
έχει διαφοροποιηθεί. 

Αν δούμε τι γινόταν στο παρελθόν για το λε-
γόμενο «αδύνατο» φύλο, η κατάσταση ήταν εντε-
λώς διαφορετική απ’ ό,τι σήμερα. Σύμφωνα με 
την απογραφή του 1897 ο αναλφαβητισμός των 
γυναικών στη χώρα μας ήταν 93% και υπήρχαν 
αρκετοί δήμοι όπου καμία γυναίκα δεν ήξερε ούτε 
καν απλή ανάγνωση. Στον 19ο αιώνα στόχος της 
εκπαιδευτικής πολιτικής μέσω των Παρθεναγω-
γείων ήταν να δημιουργήσουν «φρονίμους δε-
σποινίδας και αρίστας μητέρας». Αυτό ήταν για 
μεγάλο χρονικό διάστημα το ιδεώδες της εποχής. 
Οι πρώτες απόπειρες για εγγραφή κοριτσιών στο 
Πανεπιστήμιο της Αθήνας έγιναν γύρω στα 1879 . 
ΟΙ πρώτες αιτήσεις απορρίφθηκαν, διότι οι δευτε-
ροβάθμιες σπουδές τους δεν θεωρούντο επαρκείς 
για πανεπιστημιακές σπουδές και ο δρόμος των 
Ελληνίδων για ανώτερες σπουδές άνοιξε στα 1885. 

Σήμερα τα κορίτσια σπουδάζουν, ξεχωρίζουν, 
διαπρέπουν. Οι νεαρές κοπέλλες ακολουθούν 
επαγγέλματα που σε παλιότερες εποχές ήταν αδι-
ανόητο ότι θα ακολουθούσαν. Είναι έτσι σε θέση 
να κερδίσουν ισότιμα τη ζωή με τους άνδρες, να 
στηρίξουν την οικογένειά τους και να πετύχουν 
επαγγελματικά. Πόσος δρόμος διανύθηκε από 
παλιά! Τώρα πτυχία και συχνά μεταπτυχιακές 
σπουδές είναι πλέον κανόνας. 

Η πορεία όμως όλων αυτών των γυναικών στον 
εργασιακό χώρο ίσως δεν έχει ακόμα διευκολυν-
θεί. Τα προβλήματα για την ανισότητα των δύο 
φύλων δε λύθηκαν όλα... Μένουν ακόμα πολλά 
να γίνουν, πολλά να αλλάξουν για να αλαφρώ-
σουν οι γυναίκες από το βάρος τόσων αιώνων 
προκαταλήψεων. Πολλές μπορεί να πέσουν θύμα-
τα κοινωνικού αποκλεισμού, γιατί ξέφυγαν από τα 
στερεότυπα που ακόμα και σήμερα προβάλλονται 
για το φύλο τους. 

Αξίζει να θαυμάζουμε όσες τολμούν και δε μέ-
νουν κλεισμένες μόνο στα νοικοκυριά τους χωρίς 

άλλα ενδιαφέροντα. Έτσι κι αλλιώς, και οικονομι-
κά δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθεί κανείς στις 
ανάγκες της εποχής, αν δε δουλεύουν και οι δυο 
μέσα σε ένα σπίτι. 

Δεν ήταν έκπληξη για μένα η συνομιλία μου 
με μια κτηνοτρόφο της περιοχής. Η «τσοπάνισσα» 
με εξέπληξε με τις γνώσεις της όχι μόνο για τη 
φροντίδα των ζώων, αλλά για τις οικονομικές της 
γνώσεις (τι συνέφερε, πότε έπρεπε να πουλήσει 
και τι), για τις γνώσεις της στην καλλιέργεια των 
αναγκαίων φυτών για τη διατροφή του κοπαδιού, 
για τις κτηνιατρικές γνώσεις (έκανε μόνη της τα 
εμβόλια στα ζώα της και παρακολουθούσε τη γέν-
νηση των μικρών με επιτυχία), ήξερε τα πάντα για 
τη λειτουργία της αγοράς, για την ετοιμασία και 
διατήρηση των γαλακτοκομικών προϊόντων και 
γενικά ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στη λύση 
σύνθετων προβλημάτων. Τη θαύμασα για το δυ-
ναμισμό της και την εργατικότητά της, άσχετα από 
την χαμηλή τιμή του γάλακτος ηου δεν αφήνει 
τις οικογένειες να επιβιώσουν με άνεση. Τι είχε 
να ζηλέψει σε όλα αυτά από μια συνάδελφό της 
της Ολλανδίας, για παράδειγμα, την οποία πρέπει 
να ανταγωνιστεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση; 
Είχε όλες αυτές τις πολλαπλές ιδιότητες που ήταν 
αναγκαίες για το επάγγελμά της. 

Όλα αυτά καλά για τη ζωή των γυναικών και 
την εκπαίδευση που λαμβάνουν. Αρκεί βεβαίως 
οι γυναίκες να μην απαρνηθούν τα μοναδικά τους 
προνόμια: να μείνουν γυναίκες και να είναι μάνες, 
με όλη τη σημασία της λέξης. Να μεγαλώσουν 
σωστά τα παιδιά τους, μέσα σε ένα περιβάλλον 
υγιές, με αρχές και στόχους. Να τα βοηθήσουν 
να διαμορφώσουν μια ισορροπημένη προσωπι-
κότητα και να προκόψουν για χάρη της πατρίδας 
μας. Κι αυτά δεν είναι αυτονόητα, κατακτιώνται μ’ 
αγώνες συνεχείς και δύσκολους. Εννοείται πως 
στους αγώνες αυτούς δεν μπορεί να είναι μόνες 
τους. Οφείλει να τις βοηθήσει και η κοινωνία, η 
οποία θα δει τις αλλαγές, θα τις αποδεχτεί και θα 
τις στηρίξει στο νέο τους ρόλο. 

(Το κείμενο διασκευάστηκε 
για το περιοδικό ΦΟΛΟΗ) 

Χρυσούλα Δεπάστα-Αργυρακοπούλου
Φιλόλογος

Γυναίκες και εκπαίδευση στη χώρα µας
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ- Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

Το ζήτημα της σχέσης που έχει η 
φύση του ανθρώπου με τη θέσπιση κα-
νόνων δικαίου και τη δημιουργία μιας 
έννομης τάξης που θα ρύθμιζε τις σχέ-
σεις των μελών μιας κοινωνίας, απα-
σχόλησε και απασχολεί τους μελετη-
τές της επιστήμης του δικαίου. Ξεκινώ-
ντας ακόμη από την αρχαιότητα, παρα-
τηρεί κανείς ότι σπουδαίοι φιλόσοφοι 
διατύπωσαν απόψεις σχετικά με το δί-
καιο, όπως ο Πλάτωνας στην «Πολιτεία» 
του, όπου παρατίθε-
νται διάφορες από-
ψεις όσον αφορά το 

τι είναι δίκαιο και με ποιόν τρόπο θα πρέπει 
να οργανωθεί μια κοινωνία με σκοπό να κά-
νει τα μέλη της να υπακούν σε κανόνες δι-
καίου. Όμως, ένας άλλος μεγάλος φιλόσο-
φος, ο Αριστοτέλης, ρίχνοντας το βάρος του 
ενδιαφέροντός του σε πολιτικά θέματα, δεν 
δίστασε να διατυπώσει απόψεις σχετικά με 
το δίκαιο, το οποίο το τοποθέτησε σε στενή 
σχέση με τη φύση του ανθρώπου. 

Η ευρύτητα των ενδιαφερόντων και η πο-
λυπλευρότητα των απόψεων του Αριστοτέ-
λη του Σταγειρίτη (384-322 π.Χ), καθώς και 
οι σαφείς τοποθετήσεις του χωρίς δογμα-
τισμούς ή θεοκρατικές αντιλήψεις, συνέβα-
λαν στη συνεχή διατήρηση των διδαγμάτων 
του, διαχρονικά σε όλους τους πολιτισμούς 
που αναπτύχθηκαν ανά τους αιώνες μετά τον αρχαιοελληνικό, 
στο μεσογειακό και τον ευρωπαϊκό χώρο. Μια τέτοια φιλοσο-
φία, η οποία δίνει αφορμή σε σύγχρονους μελετητές του δικαί-
ου να εξαγάγουν σπουδαία συμπεράσματα και από την οποία 
απορρέουν διδάγματα για το σύγχρονο κόσμο είναι η φιλοσο-
φία του Αριστοτέλη για το δίκαιο. Σύμφωνα με τον Αριστοτέ-
λη, το δίκαιο επιβάλλεται από τη φύση, επομένως γίνεται λό-
γος για φυσικό δίκαιο. Προτού, όμως, καταλήξει ο Αριστοτέ-
λης σε αυτό το συμπέρασμα, χρειάστηκε να αναλύσει αρχικά 
ποιος είναι ο ρόλος της φύσης γενικότερα και τι σχέση έχει με 
τον άνθρωπο και την ικανότητά του να θεσπίζει κανόνες δικαίου. 

Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος θαύμαζε τη σοφία και τη δύναμη 
της φύσης. Δίδασκε πως ό,τι δημιουργεί η φύση είναι το «κάλ-
λιστον» και το κάνει πάντα για κάποιο σκοπό, διότι «η φύσις 
μήτε ποιεί μάτην μηθέν, μήτε απολείπει τι των αναγκαίων», 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο έργο του «Περί ψυχής». Οι 
απόψεις του εισάγουν ουσιαστικά τη σημερινή έννοια της ιδι-
οσυστασίας, αφού πρεσβεύει ότι η φύση κληροδοτεί σε κάθε 
άτομο ορισμένες ιδιότητες που το κάνουν δεκτικό περαιτέρω 
βελτίωσης. Γενικότερα, η σκέψη του Αριστοτέλη είναι πρώτα 

και κύρια τελεολογική. Κατ’ αυτόν κάθε τι που υπάρχει ή γί-
νεται στο σύμπαν, υπάρχει ή γίνεται για την επίτευξη κάποιου 
τελικού στόχου-σκοπού, «τέλος». Κατά συνέπεια, κάθε έμβιο 
ή άβιο ον είναι προορισμένο, είτε από τη φύση του, είτε από 
το δημιουργό του να εκπληρώσει κάποιον τελικό σκοπό που 
θα το οδηγήσει στην αρτίωσή του. Για το λόγο αυτό, μία από 
τις βασικότερες θέσεις της αριστοτελικής φιλοσοφίας είναι ότι 
η «φύσις» υπερέχει αξιολογικά από κάθε ανθρώπινη τέχνη ή 
επιστήμη, Ο Αριστοτέλης στηρίζει τη θέση του αυτή στο γεγο-
νός ότι τα δημιουργήματα της φύσεως φέρουν μέσα τους την 
αρχήν κινήσεώς τους, δηλαδή μεταβάλλονται και εξελίσσονται 
από μόνα τους μέχρι να οδηγηθούν στην τελείωσή τους ή, αλ-
λιώς, μέχρι να προσλάβουν την τελική και ολοκληρωμένη μορ-
φή τους. Αντίθετα, τα έργα κάθε τέχνης ή επιστήμης παραμέ-

νουν στατικά και αμετάβλητα, ενώ την τελι-
κή μορφή που θα πάρουν τη δίνει ο εκάστο-
τε τεχνίτης. Επιπροσθέτως, ό,τι δημιουργεί ο 
άνθρωπος αποτελεί απομίμηση της φυσικής 
δημιουργίας και, κατά συνέπεια, είναι ατελέ-
στερο από το πρότυπό του (Αριστοτέλους, 
Μετεωρολογικά 318b 6: «μιμείται γαρ η τέ-
χνη την φύσιν»). Επομένως οτιδήποτε υπάρ-
χει γύρω μας, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, 
επιτελεί έναν συγκεκριμένο σκοπό-τέλος και 
ως αποτέλεσμα δεν έχει την ικανότητα να αλ-
λάξει ιδιότητες ακόμα και αν καταβληθούν 
μεγάλες προσπάθειες άπειρες φορές. Μάλι-
στα, για να γίνει αυτή η αντίληψη του Αρι-
στοτέλη κατανοητή, ο Σταγειρίτης φιλόσοφος 
αντλώντας παραδείγματα από την καθημερι-
νή ανθρώπινη εμπειρία αναφέρει στα «Ηθι-
κά Νικομάχεια» πως είναι αδύνατο να αντι-
στραφούν η φυσική καθοδική φορά της πέ-

τρας και η αντίστοιχη ανοδική της φωτιάς, ακόμη κι αν καταβλη-
θούν άπειρες προσπάθειες («ουδ’ αν μυριάκις αυτόν εθίζει τις»). 

2. Η ΑΡΕΤΗ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΙΚΑΝΟ 
ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ AΥΤON ΕΡΓΟ 

Κοινή είναι η αντίληψη τόσο στον Πλάτωνα όσο και στον 
Αριστοτέλη ότι κάθε έμβιο ή άβιο ον, φυσικό ή τεχνικό δημι-
ούργημα, αλλά και κάθε μέλος ή όργανο του σώματος είναι 
προορισμένο από τη φύση ή από τον κατασκευαστή του να 
επιτελέσει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή λειτουργία («έρ-
γον»), που θα το οδηγήσει στην ολοκλήρωσή, στην τελείω-
σή του, στο αριστοτελικό τέλος του. Έτσι, και οι δύο στοχα-
στές κάνουν συχνά λόγο στις φιλοσοφικές πραγματείες τους 
για το έργον του οφθαλμού, του χεριού ή του ποδιού, για το 
έργον του ναυπηγού, του κιθαριστή του οικοδόμου, αλλά 
και για το έργον του αργαλειού, του ίππου ή του ανθρώπου. 

Της Κατερίνας Μπ. 
Παπαθεοδώρου

ΦΥΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

συνέχεια στο επόμενο τεύχος

Ο Αριστοτέλης
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«Η εποποιΐα της Μάχης της Κρήτης 
(20 Μαΐου 1941 - 1 Ιουνίου 1941) 
μέσα από τα μάτια ενός απόμαχου 
πολεμιστή του Γιάννη Δαμουλή»

Στη μνήμη του πατέρα μου.

«Τι παράξενο πράγμα που είναι η μνή-
μη, ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής όπο-
τε θέλει εκείνη! Καθώς κοίταζα μια παλιά 
καρτ-ποστάλ σταλμένη από τον φίλο μου 
συστρατιώτη Bill Brown από τη μακρινή 
Νέα Ζηλανδία και μια κιτρινισμένη φωτο-
γραφία από τον Peter από τη Μελβούρνη, 
πέρασε μπροστά μου σαν κινηματογραφι-

κή ταινία μια ολόκληρη εποχή. Τραγική εποχή για τη γενιά μου, 
γιατί της στέρησε πολλά, ψωμί, μόρφωση, γαλήνη, ηρεμία για να 
φτιάξουν οι άνθρωποι οικογένεια και σπιτικά.

Εγώ μέσα στην ατυχία, στάθηκα τελικά τυχερός γιατί έζησα. 
Μάης ήταν και τότε που ο Χίτλερ διέταξε την εισβολή στην Κρήτη. 
Οι Βρετανοί με το Ναυτικό τους έλεγχαν όλο το θαλάσσιο χώρο 
γύρω από τη Μεγαλόνησό μας. Οι Γερμανοί απεφάσισαν να εισβά-
λουν από αέρος, γιατί είχαν ξαναχρησιμοποιήσει αυτό τον τρόπο 
με επιτυχία στη Νορβηγία, στις Κάτω Χώρες, στη Γαλλία και στην 
ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτή όμως της Κρήτης θα ήταν μια πολύ με-
γάλη αεροπορική εισβολή.

Από τις προηγούμενες νύχτες μας μετέφεραν σιγά-σιγά οι σύμ-
μαχοι μέσα από το επικίνδυνο πέρασμα της διώρυγας της Κορίν-
θου. Το πέρασμα φυλασσόταν από Γερμανούς αλεξιπτωτιστές που 
σκόπευαν να το ανατινάξουν. Από τη γέφυρα αυτή μεταφέρθηκαν 
18.000 στρατιώτες στην Κρήτη. Η Κρήτη χρειαζόταν στρατιώτες για-
τί οι Κρητικοί υπηρετούσαν σ’ άλλα σημεία της πατρίδας τότε και 
το νησί ήταν σχεδόν αφύλακτο.

Αργότερα η διώρυγα της Κορίνθου μισοκαταστράφηκε από τους 
Γερμανούς μηχανικούς αλλά ευτυχώς είχαμε προλάβει να περά-
σουμε. Οι Γερμανοί άργησαν να φτάσουν. Από την Αίγυπτο βοή-
θησαν τους Συμμάχους 23.000 ακόμη στρατιώτες.

Στην Κρήτη βρεθήκαμε 9.000 Έλληνες και ανάμεσά τους πολλοί 
νεοσύλλεκτοι, 25.000 Βρετανοί χωρίς βαρύ εξοπλισμό, το 2ο τμήμα 
στρατιωτών της Νέας Ζηλανδίας και η αυστραλιανή ταξιαρχία. Στις 30 
Απριλίου διορίστηκε διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην Κρή-
τη, ο παλαίμαχος Νεοζηλανδός στρατηγός Μπέρναντ Φρένμπεργκ.

Για να πραγματοποιηθεί αυτή η Γερμανική εισβολή στην Κρή-
τη έπρεπε να χρησιμοποιηθούν οι αλεξιπτωτιστές της Γερμανικής 
αεροπορίας με σκοπό να καταληφθούν θέσεις-κλειδιά στο νησί 
και αεροδρόμια σε συνεργασία με την 7η Αερομεταφερόμενη Με-
ραρχία η οποία θα έριχνε τους άνδρες της με αλεξίπτωτα και ανε-
μοπλάνα στο νησί.

Στις 8 το πρωΐ της 20ης Μαΐου 1941 ο ουρανός της Κρήτης γέ-
μισε αεροπλάνα, θόρυβο και ομπρέλες με αλεξιπτωτιστές που έπε-
φταν στην περιοχή των αεροδρομίων του Μάλεμε και των Χανί-
ων. Οι  αλεξιπτωτιστές μόλις έπεφταν στην Κρητική γη αποκρού-
ονταν από τους Συμμάχους. Όλοι οι ανθισμένοι αγροί της Κρήτης 
γέμισαν πτώματα Γερμανών αλεξιπτωτιστών και Συμμάχων. Ο λαός 
της Κρήτης αντιστάθηκε σθεναρά και γενναία με ό,τι έβρισκε μπρο-
στά του: αξίνες, τσάπες,πέτρες, ξύλα, κλαριά.Αναπάντεχη ήταν η 
αντίσταση του λαού της Κρήτης για τους Γερμανούς Ναζί. Οι Γερ-
μανοί εγκλημάτισαν για μια ακόμη φορά στη Μεγαλόνησο όπως 
και σ’ άλλα μέρη της Ελλάδας. Έκαψαν την Κάνδανο, δολοφόνη-
σαν, αιχμαλώτισαν. Οι βαρβαρότητες εναντίον των Κρητικών συνε-
χίστηκαν όσο κορυφωνόταν η αντίσταση του λαού στον Ψηλορεί-
τη, στα Ανώγτεια, στη Βιάννο. Ακολούθησαν συλλήψεις και ομα-
δικές εκτελέσεις. Οι 17.500 χιλιάδες αιχμάλωτοι Έλληνες και σύμ-
μαχοι οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Εγώ μαζί με άλλους αιχμαλώτους μεταφέρθηκα στη Φορτέτζα 
του Ρεθύμνου. Η φορτέτζα είναι το σημείο «κατατεθέν» της Κρητι-
κής πόλης.Το ενετικό φρούριο του 16ου αιώνα είναι μέσα στο κέ-
ντρο της παλιάς πόλης και από κει βλέπεις όλο το δυτικό μέρος 
της Κρήτης και προπάντων την απεραντοσύνη του Λυβικού πελά-
γους. Αυτό το κάστρο κρύβει μέσα του ολόκληρη ιστορία αιώνων, 
αλλά και τη δική μου άγραφη ιστορία όπως και άλλων συστρατι-
ωτών αιχμαλώτων της Μάχης της Κρήτης. 

Ο Γερμανός αξιωματικός με πλησίασε και με ρώτησε τι ξέρω 
να κάνω. Ήθελε να δει πως θα τους ήμουν χρήσιμος ως αιχμάλω-
τος. Ευτυχώς για μένα ήξερα να κουρεύω. Με τα λιγοστά γερμα-
νικά που ήξερα του είπα ότι ξέρω να κουρεύω αλλά δεν έχω μη-
χανές. Με οδήγησε σ’ ένα εγκαταλελειμένο κουρείο στην έρημη 
πόλη της Ρεθύμνου και μου έδωσε τα εργαλεία που χρειαζόμουν. 
Όσο ήμουνα αιχμάλωτος στο στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί 
κούρευα ασταμάτητα όσους με διέταξαν να κουρεύω. Κουρεύοντας 
γνωρίστηκα κι έκανα φιλίες με τους συμπαθητικούς Αυστραλούς 
και Νεοζηλανδούς αιχμαλώτους. Από τη φορτέτζα κάθε μέρα βλέ-
παμε πέρα μακριά όλη την Κρήτη και την όμορφη θάλασσα που 
την περιβάλλει. Η νοσταλγία για τη μάνα μου και το σπίτι μου στην 
Αθήνα με κατέτρωγε. Ένα παιδί μόνο είχε η μάνα μου κι αυτό ήταν 
σ’ όλες τις μάχες αυτού του μεγάλου πολέμου. Όλοι οι αιχμάλω-
τοι κάναμε σχέδια απόδρασης από τη φορτέτζα και ψάχναμε τρό-
πους για να το σκάσουμε όσο το δυνατόν ανώδυνα.

Μια μέρα ένας Νεοζηλανδός με βοήθησε να βγάλω μια πλα-
στή ταυτότητα που μου επέτρεπε να βγω από το στρατόπεδο. Έτσι 
ένα απόγευμα κι ενώ σκοτείνιαζε το σκάσαμε από το κέντρο του 
Ρεθύμνου. Φύγαμε και κατευθυνθήκαμε προς το λιμάνι της Αγίας 
Γαλήνης. Από κει με μια βάρκα βρεθήκαμε στο Λιβυκό πέλαγος 
και πλέαμε προς τη Νεάπολη της Λακωνίας. Έχει δίκιο ο ποιητής 
μας Γιώργος Σεφέρης όταν στον «Τελευταίο Σταθμό» γράφει ότι «οι 
ήρωες περπατούν στα σκοτεινά». Σκοτάδι πίσσα στη θάλασσα κι 
εμείς γλιστράγαμε αργά-αργά και όλο ξεμακραίναμε από την Κρήτη.

Όταν φτάσαμε στη Νεάπολη, ήμουνα εξαντλημένος, κοιμήθη-
κα για να ξαναπάρω δυνάμεις. Κοιμόμουνα τις μέρες και περπά-
ταγα τις νύχτες ή σταματούσα φορτηγά που πήγαιναν προς τα βό-
ρεια της Πελοποννήσου. Έτρωγα ότι έβρισκα στο δρόμο. Πέρασαν 
πολλές εβδομάδες έως ότου να φτάσω στην Αθήνα, γιατί μαζί μου 
κουβαλούσα κι έκρυβα ένα μπετόνι λάδι, λάφυρο του πολέμου, 
πολύτιμο για να επιζήσουμε στην Αθήνα που πέθανε από ασιτεία.

Στο Χαλάνδρι στο σπίτι μου, όλα ήταν σχεδόν έρημα. Ο πατέ-
ρας μου ναυτικός ήταν πάντα φευγάτος στακαράβια. Η μάνα μου 
με πίστευε νεκρό και είχε μοιράσει κόλυβα στη μνήμη μου, άλλω-
στε είχε τόσους μήνες να πάρει νέα μου. Ήμουν αγνοούμενος πο-
λέμου όπως τόσοι άλλοι. Την βρήκα κατάκοιτη, άρρωστη από την-
πείνα. Ποιον να πρωτοσυνεφέρω εμένα ή εκείνη; Ο πόλεμος είναι 
κατάρα για τους ανθρώπους, αρρώστεια, θάνατος.

Τώρα που κοιτάζω αυτές τις παλιές φωτογραφίες διαπιστώ-
νω πόσο είναι αλήθεια ότι η καταγραφή της ιστορίας δεν τελειώ-
νει ποτέ, γιατί πάντα θα υπάρχει κάποιος στρατιώτης σαν κι εμένα 
που θα προσθέτει τη δική του μαρτυρία, το δικό του βίωμα που 
δεν έχουν γράψει τα επίσημα βιβλία και δεν γνωρίζουν οι μικροί 
μας μαθητές. Πόσα περισσότερα μπορεί να μάθει κάποιος από τις 
αφηγήσεις των ηλικιωμένων. Γι’ αυτό οι Άγγλοι συνηθίζουν να 
λένε ότι «αν δεν έχεις παππού υιοθέτησε ένα...». Πόσοι και πόσοι 
ήρωες έπεσαν για να υποστηρίξουν την Κρήτη σ’ εκείνη τη Μάχη. 
Πάρα πολλοί είναι οι αφανείς ήρωες σαν κι εμένα που εμπόδισαν 
και καθυστέρησαν τα μεγαλεπίβολα σχέδια του Χίτλερ για την ει-
σβολή του στη Ρωσία. Οι Κρητικοί στις μαντινάδες τους λένε ότι η 
Κρήτη νίκησε το 1941 μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Είναι αλήθεια.

Συνέχεια στη σελίδα 18

Tης Λίτσας  
Δαμουλή-Φίλια

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
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Είναι μικρά όμορφα και μας χαρίζουν ανάσες!!! 
Εκεί μεγαλώσαμε,παίξαμε,αγγίξαμε το χώμα.είχαμε 

τους πρώτους μας έρωτες στα κλεφτά, ΕΚΕΙ ΑΝΗΚΕΙ Η 
ΨΥΧΗ ΜΑΣ! 

ΑΓΑΠΩ τον τόπο που μεγάλωσα και έγινα αυτό που 
είμαι τώρα. 

ΑΓΑΠΩ να επιστρέφω εκεί όπου όλα είναι υγιή. 
Για όλους εμάς που αγαπάμε την πατρίδα μας και την 

ιστορία μας. 
Για τον Γιάννη, την θεία την Ντίνα,τον Θοδωρή και για 

όσους δε ζούν πια. 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ 

ΨΥΧΗ ΜΑΣ ... ΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ .. 
Σας ευχαριστώ ... Σας ευχαριστούν ... 
Αφιερωμένο στον γερογιωργούλη,τον παππου μου!!! 
Είναι ευλογία να γεννιέσαι σε τόπο που είναι προικισμέ-

νος με κάθε λογής ομορφιές!! 
Λάλας Ηλείας .. το Χωριουδάκι μας!! 
Εκεί μεγαλώσαμε, παιξαμε, ειχαμε τους πρώτους μας 

έρωτες στα κρυφά, 
Μάθαμε να αγαπάμε τη φύση, να τρέχουμε ελεύθεροι 

και να αναπνέουμε υγεία!! 
Είμαστε τυχεροί!
Κάθε που η σκέψη μου γυρνά εκεί η καρδιά μου χτύ-

πα δυνατά .. 
Φτάνοντας στη μεγάλη στροφή και αντικρίζοντας την 

καταπράσινη πεδιάδα, οι κόρες των ματιών μου διαστέλ-
λονται για να μπορέσουν να αντέξουν τούτη την ομορφιά, 
την ομορφιά του τόπου μας. 

Τι πιο μεγαλειώδες από την εικόνα ενός παιδιού να τρέ-
χει ελεύθερο, να αγγίζει τη χλόη και να 

χαϊδεύει τα ζώα; 
Μήπως η εικόνα ενός παιδιού που στέκει στα κάγκε-

λα ενός διαμερίσματος και αντίκρυ του υψώνεται μπετόν; 
Τι πιο μουσικό από τα θροϊσματα των δένδρων και τον 

ήχο του ποταμού; 
Μήπως ο εκκωφαντικός θόρυβος των αυτοκινήτων 

της τσιμεντούπολης; 
Τι πιο αληθινό από τη χειρονομία της γιαγιάς που βγά-

ζει από τη ποδιά της καραμέλα και δίνει στα παιδάκια»; 
Μήπως τα ναρκωτικά που μοιράζουν στους δρόμους 

ανενόχλητοι οι έμποροι; 
Τι πιο υγιές απ το να παίζεις σε κείνο το γήπεδο του 

οποίου δε φαίνονται ούτε καν οι γραμμές, καθώς ο ήλιος 
και η βροχή σε συντροφεύουν; 

Μήπως τα παιδιά που ορίζει η τεχνολογία και σιγά σιγά 
καταστρέφει από την αλόγιστη και μη ελεγχόμενη χρή-
ση της;

Τι πιο γευστικό από τα φρέσκα προϊόντα που βρίσκο-
νται στον κήπο μας και τις παραδοσιακές συνταγές των 
γιαγιάδων; 

Μήπως τα κατεψυγμένα προϊόντα, τα συσκευασμένα 
και γεμάτα συντηρητικά; 

Η ιστορία, μας έχει δείξει πως δεν εκτιμούμε τα όσα 
έχουμε και αναζητώντας τα δέντρα, χάνουμε το δάσος! 

Ελπίζω οι επόμενες γενιές να καταφέρουν να εκτιμή-
σουν όχι μόνο την Ιθάκη, αλλά και τον πηγαιμό ... Γιατί ο 
δρόμος όλο και μακραίνει μα η ζωή μικραίνει ...

Είμαι σίγουρη πως όλοι μας αγαπάμε τον τόπο που με-
γαλώσαμε και γίναμε αυτοί που είμαστε τώρα ... 

Φτάνει μόνο να το δείξουμε .. 
πήγαινε να δεις ένα ακρωτήρι, ένα βουνό, μια θάλασ-

σα, κι ένα ποτάμι και τα είδες όλα! 

Της Ευγενίας Σκαρτιάρη

Το χωριό Λάλα.
Φωτό: Κώστας Παπαντωνόπουλος

Συνέχεια από σελίδα 17

Πράγματι η νίκη των Γερμανών Ναζί ήταν μια πύρρειος νίκη για-
τί τους προξενήσαμε μεγάλες απώλειες σε στρατιώτες και σε άψυ-
χο δυναμικό. Οι νεκροί ήταν πάρα πολλοί και για τους Γερμανούς 
αλλά και για τους Συμμάχους μας. Τα κοιμητήρια στο Μάλεμε, 
το ορθόδοξο δίπλα-δίπλα με το καθολικό είναι ότι απέμεινε από 
αυτή τη μεγάλη Μάχη. Το ένα έχει άσπρους σταυρούς στη σει-
ρά με το όνομα των Ελλήνων χαραγμένο πάνω τους και το άλλο 
έχει γκρίζες κατά γης πλάκες με χαραγμένα τα ονόματα των ξέ-
νων στρατιωτών. Όπως πολύ σωστά γράφει ο ποιητής Άγγελος 
Παρθένης στο ποίημα του: «Die totem mahnen uns»: «Πάντα οι 
νεκροί κοιτούν τον ουρανό, γαλήνιοι, τελειωμένοι, αμετανόητοι».

Πολλοί Γερμανοί κι άλλοι τουρίστες περιδιαβαίνουν σήμερα 
στην όμορφη Κρήτη και κοντοστέκονται σκεφτικοί στο κοιμητή-

ριο του Μάλεμε. Οι Κρητικοί τίμησαν στις μέρες μας, τους Νεοζη-
λανδούς και Αυστραλούς, βετεράνους εκείνης της μεγάλης Μά-
χης. Οι Έλληνες όμως ήρωες της Μάχης της Κρήτης περιμένουν 
ακόμη ένα παράσημο τιμής από τους Κρητικούς για τον ηρωϊσμό 
και την αυτοθυσία στο νησί τους. Αυτή θα ήταν μια ελάχιστη έν-
δειξη αναγνώρισης της προσφοράς τους στη Μάχη για την Κρή-
τη που επέφερε ριζική μεταβολή στην πορεία όλου του πολέμου.

Εγώ ο Ιωάννης Δαμουλής με καταγωγή Σφακιανή από τη μάνα 
μου (Μπιράκης), ως βετεράνος της Μάχης, πάντα περηφανευό-
μουν ότι «ήμουν κι εγώ εκεί! Έδωσα το παρόν και σ’ αυτή τη Μάχη 
ενός πολέμου που στιγμάτισε τον αιώνα μου».

Δρ. Φ., Ευαγγελία Δαμουλή-Φίλια
20 Μαΐου 2010

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ Σελίδες ποίησης

18 19

2210-11_FOLOI_59_V3.indd   18 22/7/2011   2:22:34 μμ



ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ

Του Λεων. Χρυσ. Μπόμπα

Μια προσωπική 
περιγραφή για σένα 
Σκουριασμένο δάκρυ η ζωή σου 
εγκλωβισμένη δια παντός 
σε περιθώριο 
αιμόφυρτης μοναξιάς πρωταγωνιστής 
το προσωπικό σου αρχείο 
σε κατήφορο 
πεταμένη σε γειτονικό πεζοδρόμιο 
η δική σου υπόσταση 
σε αποσύνθεση 
της ψυχής σου αποθέματα 
σχέσης με άλλους ανθρωπους 
σε νάρκωση 
δικασμένη η σκέψη σου 
στα λάθη της έγκλειστη μένει 
σε απομόνωση 
μοιάζεις ήδη σπασμένο αγγείο 
με τις φιάλες αίματος
σε έλλειψη

Της Δέσποινας Χ. Παπαδάτου-Καραβούλια
Δασκάλας-Ποιήτριας

Χαμένη αγάπη 
Δυό κόκκινα τριαντάφυλλα, 
που τάκλεψα της Δύσης,  
σου τάδωσα και τάβαλες 
τα χείλη να στολίσεις! 

Κι όπως τα στόλισες τρελλή, 
με ξέχασες κι εχάθης· 
και έμεινα, εγώ, τα δειλινά 
για να ρωτώ τα σύννεφα, 
αν πάλι, θα ξανάρθεις! 

Κι εκείνα μου απάντησαν: 
- Άδικα περιμένεις ... 
Τα ρόδα μαραθήκανε ... 
μαζί τους κι η αγάπη

Του Στάθη Γερόσταθου

ΘΥΜΗΣΗ 
Δεν ήσουν όνειρο σ’ εκείνο τ’ ακρογιάλι, 
χυμούσε ο πόθος θαρρετά στο χέρσο περιβόλι, 
με ‘κείνα τα μηνύματα του νιου ν’ αστράφτουνε 
στο κάλεσμα της όψης σου της λιόκαλης. 
Στα κάλλη σου, που πλέανε αλλόκοτα, 
στα μάτια της ψυχής τα ορθάνοιχτα 
και στου κορμιού το άναρχο το πάθος, 
γινόσουν πειρασμός, παλμός κι αμάρτημα 
της σκέψης. 
Κι έφυγες την άλλη την αυγή σαν μια 
δροσοσταλιά 
κι έμεινα στ’ ακροθαλάσσι μόνος, μαζί 
κι η λύπη. 

Θα ήταν, ψιθύρισα, μοιρόγραφτη η φυγή, 
παντοτινή να γίνεις της μοναξιάς μου θύμηση. 

Σελίδες ποίησης
Σημείωση εκδότη

Στο προηγούμενο τεύχος του περιο-
δικού, τμήματα του ποιήματος «Ιόνιο» της 
Φωτεινής Σασσάλου-Λαμπροπούλου, από 
λάθος απεδόθησανως πεζά, γι’ αυτό και το 
ποιήμα αναδημοσιεύεται στην κανονική 
του μορφή.

Ιόνιο
Απείρου κάλλους ζωγραφιά, γαλάζια οπτασία,
της Μεσογείου κόσμημα, των ομματιών σαγήνη.
Το όνομά σου εύηχο, λιτό και αρμονία,
το πρόσωπό σου διάφανο, καθρέφτης γαλανός.
Η αγκαλιά σου, η αύρα σου, στ’ αφόρητο λιοπύρι,
απαντοχή, ξαλάφρωμα, δροσιάς ανασαιμιά.
Η απεραντοσύνη σου μυστήριο ανεξιχνίαστο,
γαλήνιο όνειρο και στοχασμός.

Εφτά βαρκούλες γόησσες τα λιόχαρα νησιά σου
λικνίζονται φιλάρεσκα σε μαγικούς ρυθμούς.
Σε βαθυκύανα νερά, καράβια καλοτάξιδα
ρότα χαράζουν φωτεινή για ποθεινές «Ιθάκες».
Κατάσπροι γλάροι από ψηλά
αερολάμνουν και ζυγιάζονται,
πρόκληση πάντα καθαρή για ποίηση και ρέμβη.
Γοργόνες λυγερόκορμες σε λάγνες αμμουδιές
με φύση κι έρωτα μεθούν
κάτω απ’ το χάδι το καυτό του ζωοδότη Ήλιου.
Θυρίδες εφτασφράγιστες τα κρύφια μυστικά σου
σε χείλη κοχυλιού.
Μενεξελιά τα δειλινά του φεγγερού Αυγούστου,
κατάφορτα με γιασεμί κι ολόγλυκο σταφύλι·
φωτιές πυρκαγιές στο γέρμα του ήλιου, αναλυτό χρυσάφι·
συνεπαρμός κι ευδία.

Τα θέλγητρά σου αναπολώ νοσταλγικά,
ονειροτόκο Ιόνιο,
την άλμη σου ανασαίνω, σ’ ώρες ανεμελιάς.
Τους βρυχηθμούς σου αφουγκράζομαι,
το βόγγο των κυμάτων
στη μάχη τους με τους γυμνούς, σκελετωμένους βράχους.
Της μουσικής σου τον απόηχο γροικώ,
αιώνια μελωδία,
ύμνος αέναος, γλαυκός στου κόσμου το Δομήτορα.

Α΄ Βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών  
στους 20ους Πανελλήνιους Ποιητικούς Αγώνες των Δελφών  
(5-6-2005). 

Στάθης
 Γερόσταθος

Δρ. κ. Λεων. Χρυσ. 
Μπομπας

Συγκριτικός της Εκ/σης
Φωτεινή Σασσάλου-

Λαμπροπούλου
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Ο Διονύσns ο Σκέντζns γεννήθη-
κε γύρω στα 1847. Ήτανε παππούs 
των Σκεντζαίων Βιενύση και Ντίνου 
του Γιώργπ του Πριγιοβολή. Αυτόs ο 
Διονύσns είχε παντρευτεί την Κατίνα 
Κουμπούρα απ’ τ’ Άντρώνι. Αυτή, 
λοιπόν, n Κατίνα, n Αντρωνιώτισ-
σα, ήτανε αδερφή του Κώστη Κου-
μπούρα. Ο Κώστns είχε δυο σερνι-
κά παιδιά· τον Νικολή Κουμπούρα 
τον δαιμόνιο μυλωνά, βιολιτζή και 
ριμαδόρο και τον Θοδωρή τον πα-
τέρα του Κωστάκη Κουμπούρα, του 

γιου τηs Αντρομάχης. Τα παιδιά τούτα του Κώστη φτιά-
ξανε μύλο στο ποτάμι εκεί κοντά στπ Βαρνέσσα και στα 

ζωνάρια του Μουρλού. Εγκατασταθήκανε στη Γιάρμενα 
κι απ’ Αντρωναίοι γίνανε «βέρα» Γιαρμεναίοι. 

Ο Κώστns, λοιπόν, ο Αντρωναίοs, είχε κάθε λόγο νά 
‘ρχεται στη Γιάρμενα να γλέπει τπν αδερφή του, την Κα-
τίνα και τα παιδιά του, τον Νικολή και τον Θοδωρή. 

Το σπίτι της Κατίναs, τns αδερφής του Κώστη, ήταν 
στο έβγα απ’ τις βρύσεs τns Προγιωργούλαs. Εκεί κοντά 
κάτω από το σπίτι το σημερινό του Δπμήτρη του Σκέ-
ντζη του ηλεκτρολόγου του λεγόμενου Δημουλιά ήταν 
το σπίτι μιαs μικροχήρας. Ήτανε το πρώτο σπίτι που συ-
ναντούσε ο Κώστns ερχόμενος απ’ τ’ Αντρώνι: 

Μια βολά, που λέτε, ο Κώστns γλέπει τη μικροχήρα 
να πλένει στη σκάφη τns την πλατανήσια και ιδού είδε 
τα πλούσια στήθια τns χήρας, γιατί είχανε κοπεί τα κου-
μπιά τns πολκούλαs, που φορούσε και n χήρα τον εγλέ-
πει που έγλεπε ο Κώστns τα στήθια τns κι έγινε ολοπόρ-
φυρη ωs παπαρούντα. Ο Κώστns από τότε καβαλλικεύ-
τηκε απ’ το διάολο κι όλο κι ερχότανε του διανέμου ο 
άνθρωποs στο χωριό, τάχα μου, ότι πεθυμούσε να γλέ-
πει τπν αδερφή του. 

Η μικροχήρα, όταν έγλεπε τον Κώστη ν’ ανεβαίνει την 

ανηφόρα, όλο έκανε ότι έπλενε, για να γλέπει ο Κώστns 
τα πονεμένα τns στήθια. Κατάλαβε ο έναs τον άλλονε, 
λοιπόν. Τα ψήσανε χωρίς ραβασάκια και τα τοιαύτα. 

Επειδή ήτανε το πρώτο σπίτι τns χήρας που συναντού-
σε ο Κώστns ερχόμενοs απ’ τ’ Αντρώνι, χωνότανε απα-
ρατήρητος, ως νόμιζε, στο σπίτι τns χήρας και τα περνού-
σανε ζάχαρη και μέλι οι δυο τους. 

Ο Κώστηs, για να τον καλοδέχεται n χήρα, παινευό-
τανε ότι έχει γερό πουγγί μ’ ασημένια τάλαρα. Το πουγγί 
του τό ‘παιρνε μαζί του, για να το γλέπει n χήρα και πό-
τε-πότε τns έδινε και καμιά ταλαρίνα. 

Και τότες ήτανε που καβαλλικεύτηκε τούτη τπ φορά 
n χήρα από τον γεροδιάτανο να βάλει δηλαδή ολόκλη-
ρο το πουγγί του Κώστη στο χέρι της. 

Ήρθε καιρόs, που λέτε, κι ένα βράδυ τού ‘δωσε πολ-
λή αγάπη. Τόν έσφιγγε, όλο τόνε έσφιγγε πάνω στο ξα-
ναμμένο τns κορμί κι ο Κώστns πέθανε τρισευτυχισμέ-
νος. Τόνε τυλίγει με μια μαλλιαρή μαντανία, τον ζαλώνε-
ται ωs να ήτανε νεροβάρελο και παίρνει τπν κατηφόρα 
για τις βρύσεs τns Προγιωργούλαs, να τον ρίξει στη ρε-
ματιά του «Σκαλακύφτη» να τον φάνε τα καβούρια και 
τα ζούδια του λόγγου. 

Πριν φτάσει όμωs στις βρύσεs, τns κατέβηκε μια κα-
λύτερη ιδέα. Στρίβει αριστερά και παίρνει το δρόμο που 
παγαίνει προς το μύλο τον Κουμπουραΐκο κι Αντρώνι και 
μόλις πέρασε απ’ το σκοτεινό το ρέμα του Χρυσαντάκη, 
φτάνει στο σημείο, όπου ο δρόμος κάνει διχάλι κι ένας 
κλώνος πάει για Ραπιμάδη κι ο άλλος για το μύλο. Εκεί 
ξεζαλώνεται κι αφήνει καταής τον Κώστη. Του βγάζει τη 
φουστανελλίτσα του και την κάνει μικρομπόγο ως προ-
σκεφάλι κι έβαλε τον Κώστη έτσι, ώστε να φαίνεται ότι 
κοιμάται.

Το πρωΐ τόνε βρήκανε τον Κώστη περαστικοί. Ο καη-
μένος ο Κώστης! είπανε. ήτανε κουρασμένος και ξάπλω-
σε να ξεκουραστεί. να λάβει δυνάμεις ν’ ανέβη την ανη-
φόρα και να παλέψει με τη μικροχήρα πάνω στο κρεβ-
βάτι, αλλά δεν πρόκανε. έπαθε συφόρεση.

Τόνε πήγανε στ’ Αντρώνι. οι Αντρωναίοι τόνε θάψα-
νε στον τάφο των προγόνων του.

Ο γιός του, ο Νικολής, είπε: καλά που έλειπα απ’ το 
χωριό τη μέρα κείνη. ειδεμή θα πέφτανε σε μένανε τα ζέ-
ματα. ότι γω τον ξέκαμα για το πουγγί του.

Ήτανε πατέρας του και για αυτό ο Νικολής δεν σκά-
ρωσε στο πιτς φυτίλι επίκαιρη ρίμα, που θά ‘μενε αθά-
νατη, όπως τόσες άλλες.

Ο Κώστης όμως στάθηκε διπλά τυχερός. πρώτα και 
κύρια γιατί πέθανε τρισευτυχισμένος και δεύτερο τα περ-
βόλια δυτικά της Βαρνέσσας και κοντά στο μύλο του Κου-
μπούρα λάβανε τ’ όνομά του. «Στου Κώστη». Ο Κώστης, 
λοιπόν, έμεινε αθάνατος.

Του Χρ. Διον.  
Μαρκόπουλου

Η Χήρα και το πουγγί του Κώστη

Το τοπονύμιο "Κώστη" και τα ζωνάρια του Μουρλού.
Φωτό: Αρχείο Μουσείου Φολόης
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Η Χήρα και το πουγγί του Κώστη Ειδήσεις - Νέα - Πληροφορίες

«Έφυγε» από τη ζωή, 
ο αγωνιστής Λάκης Σάντας

Στις 30 του Απρίλη, «έφυγε» από τη 
ζωή, σε ηλικία 89 ετών, ο αγωνιστής της 
ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης, ο αντάρ-
της του ΕΛΑΣ, ο Μακρονησιώτης, Λά-
κης Σάντας.

Το όνομά του, συνδέθηκε με το κα-
τέβασμα της χιτλερικής σημαίας από την 
Ακρόπολη, μαζί με το Μανώλη Γλέζο, 
τη νύχτα της 30ης προς 31η Μάη 1941. 
Στη συνέχεια εντάχθηκε στις γραμμές του 
ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ. Βγήκε στο βουνό με 
τον ΕΛΑΣ και με το όπλο, πολέμησε σε 

αρκετές μάχες στην Αιτωλοακαρνανία, στη Φθιώτιδα και στην 
Αττικοβοιωτία τους κατακτητές και τους συνεργάτες τους. Το 
1944 τραυματίστηκε.

Γι’ αυτήν την αντιστασιακή του δράση, τιμωρήθηκε σκληρά 
από τις αστικές κυβερνήσεις, με φυλακές και εξορίες. Έτσι το 1946 
εξορίστηκε στην Ικαρία. Το 1947 φυλακίστηκε στη Ψυττάλεια, 
απ’ όπου το 1948 στάλθηκε στο κολαστήρι της Μακρονήσου.

Κατάφερε να διαφύγει στην Ιταλία και στη συνέχεια ζήτησε 
πολιτικό άσυλο στον Καναδά, όπου και έζησε μέχρι το 1962. 
Το 1963 επαναπατρίστηκε στην Ελλάδα.

Η ανιδιοτέλεια, η σεμνότητα και το ήθος του, χαρακτήρισαν 
όλη του τη ζωή και όλη του τη δράση. Τίμησε τους αγώνες του 
λαού. Είναι διδαχή για τις νέες γενιές.

Β.Δ.

Στερνό αντίο  
στον φίλο Γιώργο Κοσμόπουλο

«Ανοίγω τις εφημερίδες στις κηδείες, 
να δω να μην έχω πεθάνει», συνήθιζε να 
λέει υπό τύπων αστειότητας ο εκλεκτός 
φίλος και εκλεκτός ως άνθρωπος, Γιώρ-
γος Κοσμόπουλος.

Πολίτης του κόσμου, υπηρέτης της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, λάτρης της Ολυ-
μπίας, ήταν ένας από τους λίγους που 
στην πράξη εφάρμοσε την προτροπή του 
Ν. Καζαντζάκη για «ταξίδια και ονείρατα. 
Υπήρξε και ένας από τους λίγουςπου με 
την ιδια άνεση μπορούσε να συνδιαλέ-

γεται με κάθε τύπο ανθρώπου.
Ξεκίνησε τα πρώτα του παιδικά βήματα στην Ολυμπία και 

αφού διέγραψε «το τόξο μέγιστου κύκλου» στην ζωή, σαν επι-
στήμονας και σαν ταξιδευτής της γης, επέστρεψε να υπηρετή-
σει τον τόπο και από την θέση του δημάρχου.

Και λέω και από την θέση του δημάρχου, γιατί ο Γιώργος Κο-
σμόπουλος υπηρέτησε την Ολυμπία ως πρεσβευτής σε κάθε γω-
νιά του πλανήτη. Η Ολυμπία ήταν η ρίζα και ο ορίζοντας ο κόσμος

Η πολύπλευρη προσωπικότητα του, η επιστημονική του κα-
τάρτιση και η αγάπη του για την Ολυμπία έκαναν τον Γιώργο 
Κοσμόπουλο κοινωνό της ολυμπιακής ιδέας.

Από σήμερα και μετά ο συμπατριώτης, ο δημότης, ο Γιώρ-
γος Κοσμόπουλος δεν συμπεριλαμβάνεται στα δημοτολόγια και 
τα ληξιαρχεία. Το φιλόξενο χώμα της Ολυμπίας τον σκεπάζει με 

ζέση. Όμως ως παρουσία θα ζει πάντα ανάμεσα μας.
Ποτέ δεν θα πάψει να «κυκλοφορεί» ως φίλος στις παρέες 

όπου όλο και κάτι καλό θα έχουν να θυμηθούν από γεγονότα 
ή λόγια που πρωταγωνιστή είχαν τον ίδιο.

Φίλε Γιώργη,
«Ζω εις πείσμα της επιστήμης και της ιστορίας» συνήθιζες 

να λες με το καταπληκτικό σου στυλ όταν σε ρωτούσαν για την 
υγεία σου. Και ξαφνικά «το πείσμα» ξεθύμανε και το κενό που 
αφήνεις είναι δυσαναπλήρωτο.

Eίναι βέβαιο ότι είχες πολλά να προσφέρεις ακόμα και στην 
οικογένεια σου αλλά και στην κοινωνία.

Όμως τι να πεις του χάροντα και τι ρέστα να του ζητήσεις.
Λυτός έχει να κάνει με θνητούς. «Τι ζητάς αθανασία στο 

μπαλκόνι μου μπροστά;» αναρωτιέται ο ποιητής. Κι εσύ με την 
αρχοντική σου παρουσία, την μαεστρία του λόγου σου και την 
ευγενική ψυχή σου κατάφερες να μας κερδίσεις μια θέση στην 
καρδιά μας και να μείνεις ΑΘΑΝΑΤΟΣ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Με σιδερέvια θέλnσn 
και nάλn μας γενναία, 
το περιβάλλοv θα σωθεί 
n γn θα γίνει «vέα» ... 

Αυτό τnς το χρωστούσαμε, 
γιατ’ είμαστε αιτία, 
n γn μας vα δεινοπαθεί, 
vα ζει σε δυστυχία. 

Αγαπnτοί συνάνθρωποι 
σ’ όλn τnv Οικουμένη, 
κίτρινοι, μαύροι και λευκοί 
ένα μας απομένει ... 

Ν’ απλώσουμε τα χέρια μας, 
σφιχτά vα εvωθούμε, 
να τα σnκώσουμε Ψnλά 
κι όρκο βαρύ να πούμε: 

«Ποτέ στο περιβάλλον μας 
εμείς δε θ’ ασεβούμε 
και καθαρό, αμόλυντο 
πάντα θα διατnρούμε. 

Το ορκιζόμαστε αυτό 
στnν iδια τn ζωή μας, 
μας το ζnτούν n Μάνα γn 
και οι ... απόγονοi μας». 

Του Θεοφάνη Ηλ. Παπαχατζή

Ο όρκος μας
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ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΛΟΗΤΩΝ «Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»
Αθήνα 28.6.2011

ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Συλλόγου και τους φίλους του.

Με πολύ χαρά και ευχαρίστηση σας ανακοινώνουμε ότι ο Σύλλογός μας, στα πλαίσια των πολιτιστικών και ψυχαγωγικών 
του εκδηλώσεων, θα πραγματοποιήσει στις 13.8.2011 και ώρα 8 μ.μ.στην πλατεία του χωριού μας τη Φολόη, μια ξεχωριστή 
και γιορταστική εκδήλωση, με θέματα:
α)  Τον εορτασμό των15 χρόνων της τριμηνιαίας και απρόσκοπτης έκδοσης του λαογραφικού, οικολογικού,λογοτεχνικού, 

ιστορικού και ενημερωτικού περιοδικού «Φολόη».
β)  Την παρουσίαση ενός ιδιαίτερα σημαντικού για το χωριό μας βιβλίου, που έχει τίτλο «Περί Φολόης ο λόγος» και συγγρα-

φέας του είναι ο αγαπητός και φωτισμένος δάσκαλός μας κ. Χρήστος Διον. Μαρκόπουλος.
γ)  Την τιμητική διάκριση των βασικών συνεργατών και των πνευματικών ανθρώπων, που στήριξαν δυνατά, διέδωσαν και 

ανέδειξαν το περιοδικό «Φολόη».
•	 Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος του Συλλόγου μας, δικηγόρος-πολιτευτής κ. Βα-

σίλης Δημόπουλος.
•	 Το βιβλίο θα παρουσιάσει η κ. Ευαγγελία Δαμουλή-Φίλια Δρ. Φ. Διδάσκουσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, συγγραφέας.
•	 Την εκδήλωση θα συντονίσει ο συμπατριώτης μας κ. Αντώνης Δ. Αθανασόπουλος.
•	 Παρακαλούμε όλους τους αγαπητούς συμπατριώτες, αναγνώστες και συνδρομητές του περιοδικού «Φολόη» και του βι-

βλίου «Περί Φολόης ο λόγος», όπως ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Συλλόγου μας. 
•	 Ιδιαίτερη τιμή θα αποτελέσει για το Σύλλογό μας και τη Φολόη η συμμετοχή στην εκδήλωση όλων των πνευματικών αν-

θρώπων και δημιουργών του περιοδικού Φολόη, η παρουσία των οποίων κρίνεται απαραίτητη.

Υ.Γ.: Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο Σύλλογός μας θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν των προσκεκλημένων στην ευχάρι-
στη και πάντα φιλόξενη ταβέρνα «ΟΙ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ».

Με πατριωτικούς και φιλικούς χαιρετισμούς
Για Δ.Σ.

 Ο πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας
 Κων/νος Δ. Παπαθεοδώρου Μέγας Κυριακόπουλος

Ανακοίνωση Πρόσκληση

Η ιστοδελιδα του συλλογου μασ
Ο σύλλογος Φολοητών "Ο Κενταυρος"  

με ανακοίνωση του κάνει γνωστό σε όλους τους συμπατριώτες και φίλους  
ότι η ιστοσελίδα του συλλόγου μας είναι υπό κατασκευή.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.foloi.net
e-mail: info@foloi.net

Τιμώντας την παράδοση και τα έθιμα του χωριού μας, ο σύλ-
λογος μας για δεύτερη χρονιά θα διοργανώσει τουρνουά δηλω-
τής της μέρες του 15 Αύγουστου.

Φέτος θα υπάρξουν κάποιες οργανωτικές αλλαγές, για την κα-
λύτερη και ομαλότερη διεξαγωγή του τουρνουά και για αποφυ-
γή αντιδικιών. Συμμετοχή θα μπορούν να δηλώσουν όλοι όσοι 
έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Επιπλέον, συμμετο-
χή θα δηλώνουν ζευγάρια απευθείας, θα υπάρχει συγγεκριμέ-

νο πρόγραμμα διεξαγωγής του τουρνουά, θα υπάρχουν διαιτη-
τές και έπαθλο θα είναι ένα αναμνηστικό κύπελλο και μετάλλια.

Η συμμετοχή θα είναι όπως και πέρυσι 10€ κατά άτομο, 
χρήματα τα οποία θα διατεθούν για την καλύτερη οργάνωση 
του τουρνουά. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμπατριώτες μπο-
ρούν να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα: 210 3236936 
και 6937373873 και στο email του συλλόγου info@foloi.net

τουΡΝουα δΗλΩτΗσ
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ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ 

Την Τετάρτη το απόγευμα και στην αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων του δημαρχείου Αρχαίας Ολυμπίας πραγματοποιήθηκε 
εκδήλωση σχετικά με μείζονα θέματα του αγροτοκτηνοτροφι-
κού κλάδου. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των διοργανωτών κατά την δι-
άρκεια της εκδήλωσης, αναπτύχθηκαν τα θέματα της βιολογικής 
καλλιέργειας της ελιάς και η δακοκτονία, η χρήση φυτοφαρμάκων 
και η προστασία του παραγωγού, η χρήση κτηνιατρικών φαρμά-
κων και οι αδειοδοτήσεις σταβλικών εγκαταστάσεων.

Απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό προς τους παρευρισκο-
μένους, ο δήμαρχος της πόλης Θύμιος Κοτζιάς αφού τους καλο-
σόρησε, μεταξύ άλλων τόνισε « την ανάγκη της συντονισμένης 
προσπάθειας όλων των φορέων ώστε ο αγροτικός κόσμος να αι-
σθανθεί ότι είναι κυρίαρχος στο χωράφι του και στο μαντρί του.» 

«Απαιτείται, συνέχισε ο ομιλητής, η πολιτεία αλλά και τα υπόλοι-
πα όργανα του κράτους να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήμα-
τα που επί χρόνια ταλανίζουν την αγροτιά.» Κλείνοντας ο δήμαρχος 
είπε ότι « από πλευράς του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας με όλες μας 
τις δυνάμεις θα σταθούμε δίπλα και κοντά στον άνθρωπο της υπαί-
θρου. Έμπρακτα αυτό θα γίνει με την σύσταση και λειτουργία Γρα-
φείου Εξυπηρέτησης του Αγρότη ώστε να έχουν έγκυρη και έγκαι-
ρη ενημέρωση για πρόγραμμα, επιδοτήσεις, σχέδια βελτιώσεις».

Ο κύκλος των τοποθετήσεων και των εισηγήσεων άνοιξε με 
τις ολιγόλεπτες τοποθετήσεις του Χρήστου Ποταμιά, Γενικού Δι-
ευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομιάς και Κτηνιατρικής 
της Π.Δ.Ε. και της Πέγκυς Σπυροπούλου, Δ/ντριας Αγροτικής Οι-
κονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηλείας. Την εξειδικευμένη 
ανάλυση των θεμάτων της ημερίδας παρουσίασαν η γεωπόνος 
Μαρία Μποτσέτου,( βιολογική καλλιέργεια), ο γεωπόνος Γιώρ-
γος Μικεόγλου,( χρήση φυτοφαρμάκων) ο κτηνίατρος Γιώργος 
Χατζηπανταζής( χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων) και η τεχνολό-
γος Μαρία Φλεβοτόμου( αδειοδοτήσεις στάβλων).

Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και 
η Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηλείας σε συνεργασία με τον δήμο Αρχαίας 
Ολυμπίας και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηλείας Ολυμπίας.

Γ. Μαρκόπουλος

«Προστασία της Φύσης»

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες, με μεγάλη επιτυχία, το 
διήμερο σεμινάριο που διοργάνωσε η 

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης για τους τοπικούς 
εθελοντές του Προγράμματος Δασοπροστασίας και Δασοπυρό-
σβεσης του δρυοδάσους της Φολόης, που διεξάγεται με την ευ-
γενική χορηγία της Mercedes-Benz. 

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των εθελοντών σχε-
τικά με τη δασοπροστασία και τη δασοπυρόσβεση και η αρχή της 
εκπαίδευσής τους, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη δι-
αφύλαξη του δρυοδάσους της Φολόης, με τη μοναδική οικολο-
γική, αισθητική και πολιτιστική αξία. 

Ιδιαίτερη τιμή για την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύ-
σης, τους εθελοντές και όλους τους κατοίκους, αποτέλεσε η πα-
ρουσία και συμμετοχή, ως εισηγητή, του κυρίου Γεωργίου Χα-
τζηγεωργίου, πρώην Αρχηγού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύ-

πρου, που ετέθη, ως εθελοντής, επικεφαλής του Κυπριακού κλι-
μακίου που επιχείρησε στην περιοχή της Φολόης κατά τις πυρ-
καγιές του 2007 και συνέβαλε στη διάσωσή του. 

Τη γνώση και την εμπειρία τους μετέφεραν επίσης με τις ει-
σηγήσεις τους ο Δρ. Γεώργιος Καρέτσος, Αναπληρωτής Ερευνη-
τής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του 
Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών, ο κ. Βασίλης Παναγιω-
τόπουλος, εκπρόσωπος του Τομέα Σώματος Διασωστών του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο Πυραγός κ. Γιώργος Κωνσταντακό-
πουλος, Διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αρχαίας Ολυ-
μπίας και ο κ. Γεώργιος Τασιός, εκπρόσωπος των Εθελοντών Δα-
σοπυροσβεστών του Δήμου Βύρωνα. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται για την παρουσία τους στον 
Δασάρχη Πύργου, κ. Διονύσιο Θωμόπουλο και στους Αντιδη-
μάρχους κ. Βασίλειο Παπαντώνη και Πέτρο Γιαννακόπουλο, κα-
θώς και στον κ. Δημήτρη Πατέλη Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου 
Αρχαίας Ολυμπίας. Επίσης, παραβρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέ-
ας του Συλλόγου Φολοητών «Ο Κένταυρος» κ. Αντρέας Χρονό-
πουλος. Οι διαχειριστές του Προγράμματος και η τοπική ομάδα 
εθελοντών βασίζoνται στη συνδρομή τους για την ενεργό υπο-
στήριξη αυτής της προσπάθειας. 

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
Του  

Ανδρέα Χρονόπουλου

Διανύουμε και φέτος 
την αντιπυρική περίοδο, 
η οποία ξεκίνησε την 1 η 
Μαϊου και λήγει την 31 η 
Οκτωβρίου και οι πρώτες 
φωτιές έκαναν ήδη την 
εμφάνισή τους σε διάφο-
ρες περιοχές της χώρας 

μας και το μυαλό μας πάει στο δικό (μας) δάσος, στο οροπέδιο 
της Φολόης. Μετά τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές που 
έπληξαν όλο σχεδόν τον Νομό Ηλείας έχουμε όλοι ιερό καθή-
κον και υποχρέωση να προστατεύσουμε σαν κόρη οφθαλμού 
ό,τι απόμεινε. Τις αιτίες των πυρκαγιών τις γνωρίζουν πλέον και 
οι πέτρες: οι εμπρησμοί που γίνονται με ένα και μόνο σκοπό, το 
κέρδος και ότι συνεπάγεται απ’ αυτό, οι αμέτρητοι παράνομοι 
σκουπιδότοποι μέσα στο δάσος, το κάψιμο ξέρων κλαδιών, το 
κάψιμο χορτολιβαδικών εκτάσεων για εκμετάλλευση και τέλος η 
αδιαφορία όλων μας που πετάμε αποτσίγαρα και αλλά εύφλεκτα 
υλικά μέσα στο δάσος είναι μόνο λίγες από τις αιτίες πυρκαγιών. 
Τα πρώτα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν είναι ο καθαρισμός 
όλων των παράνομων σκουπιδότοπων μέσα στο δάσος, η απο-
τροπή και απαγόρευση καύσης ξέρων κλαδιών, η απομάκρυν-
ση  της υπόφορης βλάστησης από τα επικίνδυνα σημεία, η διά-
νοιξη αντιπυρικών ζωνών και τέλος η ενημέρωση των κατοίκων 
γύρω από το θέμα από τους αρμόδιους φορείς. Εκτός από την 
ευθύνη που έχουν οι αρμόδιες δασικές, πυροσβεστικές, δημοτι-
κές και άλλες υπηρεσίες μεγάλο μερίδιο ευθύνης αναλογεί και 
σε όλους εμάς τους απλούς πολίτες λόγω της αμέλειας που δεί-
χνουμε. Η «αμέλεια» «αποτελεί το πρώτο συνθετικό των περισ-
σότερων αιτιών πυρκαγιάς και αυτή την «αμέλεια» θα πρέπει να 
συγκρατήσουμε με κάθε τρόπο. Μακριά λοιπόν από την άσκο-
πη χρήση φωτιάς και άλλων εύφλεκτων υλικών κατά τους κα-
λοκαιρινούς μήνες και συμμέτοχη σε εθελοντικές δράσεις πυρο-
προστασίας και δασοκαθαρισμών. 

Ας συμβάλουμε λοιπόν όλοι μας στην πρόληψη των πυρκαγιών, 
το χρωστάμε άλλωστε σε αυτούς που χάθηκαν και στα παιδιά μας.

Ανακοίνωση Πρόσκληση
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Με κορυφαία εκδήλωση στο χώρο της Κάπελης της Αγίας Τριά-
δας του πρώην δήμου Λασιώνας, αλλά και με αντίστοιχες εκδηλώ-
σεις που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία των τοπικών φορέ-
ων, στην διασταύρωση του Κουμανίου, στον Άμπουλα του Βασιλα-
κίου και στην Αύρα της Νεράιδας, κάτοικοι και επισκέπτες γιόρτασαν 
την 1η Μαΐου στον δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
του «πικ- νικ της Μποκοβίνας» και δίπλα στην εθνική οδό της 111, 
για μια ακόμα χρονιά χιλιάδες εκδρομείς από τα αστικά κέντρα του 
Πύργου, της Αμαλιάδας, της Πάτρας αλλά και της ευρύτερης περιο-
χής γιόρτασαν από το πρωί μέχρι τις τελευταίες απογευματινές ώρες 
τον ερχομό του Μάη. 

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση εκ μέρους του Δ.Σ. ο δήμαρχος Αρ-
χαίας Ολυμπίας Θύμιος Κοτζιάς αφού ευχαρίστησε για την παρουσία 
των παρεβρισκομένων, μιλώντας για το διαχρονικό νόημα της Πα-
γκόσμιας Ημέρας της Πρωτομαγιάς τόνισε μεταξύ άλλων: 

«…η πρωτομαγιά έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως γιορτή των ερ-
γαζομένων και ημέρα διεκδίκησης και εργατικών αγώνων. Ήταν την 
1η Μάη του 1886 που η Αμερικανική Ομοσπονδία Εργατών κύρη-

ξε πανεργατική απεργία στο Σικάγο με σύνθημα : «Οκτώ ώρες δου-
λειά, οκτώ ώρες ανάπαυση και μόρφωση. Οκτώ ώρες ύπνος».Εκεί-
νη η απεργία των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων εργαζομένων ακο-
λουθήθηκε από πολυήμερες κινητοποιήσεις και συγκρούσεις στις 
οποίες βρήκαν τον θάνατο επτά αστυνομικοί και έξι εργάτες. Έτσι η 
πρωτομαγιά από τότε δεν είναι μόνο ημέρα γιορτής των λουλου-
διών, αλλά και παγκόσμια γιορτή των εργαζομένων.». 

Αναφερθείς στην σημερινή οικονομική κρίση ο δήμαρχος τόνισε: 
«Η φετινή πρωτομαγιά βρίσκει την πατρίδα μας σε μια πολύ 

δύσκολη περίοδο για τους εργαζόμενους, αλλά και το σύνολο του 
λαού. Βιώνουμε μια οικονομική κρίση που έχει επιπτώσεις σε όλες 
τις τάξεις του λαού, με απώλεια αρκετών κεκτημένων, για τα οποία 
έγιναν αγώνες δεκαετιών.

Ο λαός μας έχει αποδείξει πως ενωμένοι, με πίστη, αλλά και αγω-
νιστικότητα, θα ξεπεράσει με επιτυχία τη δύσκολη αυτή περίοδο. Και 
όπως λέει ο ποιητής Κώστας Βάρναλης, από την κρίση 

« δεν θα βγούμε ένας – ένας 
Όλοι μαζί και μοναχός κανένας».» 
 Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων συμπεριελάμβανε ερμηνεία 

τραγουδιών από τον τραγουδιστή Τάκη Κωνσταντακόπουλο ο οποί-
ος ερμήνευσε μεταξύ άλλων τον «Επιτάφιο» και τα «18 λιανοτρά-
γουδα της πικρής πατρίδας» του Γιάννη Ρίτσου κτλ. Το μουσικό πρό-
γραμμα ολοκληρώθηκε με την ερμηνεία παραδοσιακών τραγου-
διών πλαισιωμένο από το χορευτικό «Σύλλογος Φίλων χορού « 
Ελλήνων χορός»». 

Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Γιάννης Κουτσούκος, οι βουλευτές Μιχάλης 
Κατρίνης και Τάκης Αντωνακόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Χαρά-
λαμπος Καφύρας, οι αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι του δή-
μου Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς και πρόεδροι των τοπικών κοινοτή-
των από την ευρύτερη περιοχή.

Την φετινή εκδήλωση διοργάνωσε ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας.

Γ. Μαρκόπουλος

Ειδήσεις - Νέα - Πληροφορίες

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΠΟΥΣΙ: 190 ΧΡΟνΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗν νΙκΗ ΤΩν ΕΛΛΗνΩν
Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα γιορτάστηκε την Κυρια-

κή το πρωί στην Αχλαδινή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας η επέτει-
ος της νίκης των ελληνικών δυνάμεων έναντι των Τούρκων κατα-
κτητών τον Ιούνιο του 1821. Οι εκδηλώσεις άρχισαν με την τέλε-
ση δοξολογίας στο ναό της Αναλήψεως χοροστατούντος του Οε-
οφιλάστατου Επισκόπου Ωλένης Αθανασίου Μπαχού. Στην συνέ-
χεια ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση των νεκρών και κατάθε-
ση στεφάνων από τις πολιτειακές , πολιτικές και στρατιωτικές αρ-
χές στο μνημείο ηρώων . Ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Θύμιος 
Κοτζιάς απευθύνοντας χαιρετισμό προς τους παρευρισκομένους 
αφού τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους στον χώρο αναφέρ-
θηκε « στο διαχρονικό μήνυμα και της μάχης του Πουσιού αλλά 
γενικά της εξέγερσης των Ελλήνων έναντι των Τούρκων». Ο ομι-
λητής αναφερόμενος στα της μάχης τόνισε ότι « η νίκη των Ελλή-
νων ήταν καθοριστική για την επανάσταση γιατί οι Τουρκαλβανοί 
Λαλλαίοι ήταν τα καλύτερα ντουφέκια της Πελοποννήσου» . Έτσι 
η νίκη έδωσε πλεονέκτημα ψυχολογίας στους εξεγερμένους αφού 
λίγο καιρό πριν είχαν δεχτεί αλλεπάλληλα κτυπήματα με αποκο-
ρύφωμα αυτών, τον ηρωικό θάνατο του Χαράλαμπου Βιλαέτη». 
Κλείνοντας την ομιλία του ο δήμαρχος αναφερόμενος στο διαχρο-
νικό μήνυμα της μάχης «όπου ενώθηκαν οι δυνάμεις της Ηλείας , 
της Ολυμπίας , της Αρκαδίας και των Καλαβρύτων με τους Κεφαλ-
λονίτες και τους υπόλοιπους επτανησίους» κάλεσε « σε ενότητα 

ώστε και στις δύσκολες ώρες που περνά η πατρίδα να βγούμε ως 
λαός νικητές.» Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η φιλόλο-
γος καθηγήτρια του Γυμνασίου Λάλα Γεωργία Κριτσέλη. Η ομιλή-
τρια αναφέρθηκε στο χρονικό της μάχης «η οποία έγινε λίγους μή-
νες μετά την έναρξη της επαναστάσεως, σε γεωγραφικό χώρο που 
έπαιζε σημαντικό ρόλο για την έκβαση της πολιορκίας της Τριπο-
λιτσάς». Η κ. Κριτσέλη αναφέρθηκε εκτενώς σε γεγονότα που έλα-
βαν χώρα πριν και μετά την εμπλοκή , καθώς και στο ρόλο που 
έπαιξαν πρωταγωνιστές του πεδίου της μάχης, όπως ο Γιώργος και 
Δημήτρης Πλαπούτας , ο Ανδρέας Μεταξάς , ο Γιουσούφ Πασάς 
κτλ. Η σκυτάλη στην συνέχεια δόθηκε στα παιδιά.

Αρχικά οι μαθητές από το δημοτικό σχολείο της Αχλαδινής 
απάγγειλαν ποιήματα αναφορικά με το ιστορικό γεγονός . Ακο-
λούθησαν παραδοσιακοί χοροί από τα χορευτικά του εκπολιτιστι-
κού συλλόγου Κούμανι και του εκπολιτιστικού συλλόγου Λάλα 
με συμμετοχή χορευτών από τα χωριά Λάλα , Νεμούτα - Λάσδικα. 
Ξεχωριστή συμμετοχή στις εκδηλώσεις είχε το τραπέζι με τα εδέ-
σματα που παρέθεσαν προς τους παρευρισκόμενους οι γυναίκες 
από το Λάλα , την Νεμούτα και το Λάσδικα .

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την παράθεση γεύματος 
από τον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας .

Γ. Μαρκόπουλος
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 5 Ιου-

νίου, η παράδοση του εξοπλισμού δασοπροστασίας και 
δασοπυρόσβεσης στους εθελοντές του προγράμματος της 
Φολόης, το οποίο υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία 
της Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε. 

Η παράδοση του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων του εορτασμού της παγκόσμιας 
ημέρας περιβάλλοντος, με διοργανωτές την Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 
και το Δασαρχείο Πύργου.

Η προμήθεια του εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης είναι 
μέρος του γενικότερου σχεδιασμού με στόχο την ενεργο-
ποίηση του εθελοντισμού για την προστασία του δρυοδά-
σους της Φολόης. Η εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε 
το διήμερο 30 και 31 Μαρτίου και η παράδοση στους εθε-
λοντές του απαραίτητου εξοπλισμού ατομικής προστασί-
ας και δασοπυρόσβεσης, αποτελούν αναπόσπαστα τμήμα-
τα αυτής της προσπάθειας. 

Η διάδοση των μηνυμάτων προστασίας του μοναδικής 
αισθητικής, πολιτιστικής και οικολογικής αξίας δρυοδάσους 
της Φολόης, επιτυγχάνεται πλέον και μέσω των ενημερωτι-
κών και προτρεπτικών πινακίδων που τοποθετήθηκαν, πα-
ρουσία των εκπροσώπων της Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε. 

Στην τοποθέτηση των πινακίδων και την εκδήλωση πα-
ράδοσης του εξοπλισμού παραβρέθηκαν από τη Mercedes-
Benz Ελλάς Α.Ε.Ε. η κυρία Μάρθα Καμπύλη, Διευθύντρια 
Marketing & Επικοινωνίας, η κυρία Αλεξάνδρα Χρυσού, 
Yπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Επικοινωνίας 
και η κυρία Κατερίνα Σταυροπούλου, Υπεύθυνη Marketing 
Ελαφρών Επαγγελματικών Οχημάτων.  

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δασάρχης Πύργου κύριος Διονύ-
σιος Θωμόπουλος, ο οποίος υποστήριξε έμπρακτα την προ-
σπάθεια της Ε.Ε.Π.Φ. και της Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε.

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

Το Δάσος της Φολόης... καθάρισε! 
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 7 Μα-

ΐου, η 1η Γιορτή Καθαρισμού του Δάσους της Φολόης στο 
πλαίσιο του προγράμματος προστασίας του δάσους αυτού 
που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, 
με την ευγενική χορηγία της Mercedes Benz Ελλάς Α.Ε.Ε. 

Στον καθαρισμό του δάσους συμμετείχαν μέλη της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης που είχαν έρθει 
από την Αθήνα ειδικά για τον σκοπό αυτό, καθώς και οι 
εθελοντές από την περιοχή.

Η Γιορτή Καθαρισμού του Δάσους της Φόλοης, έδωσε 
το έναυσμα να καθαριστεί το δάσος και - το κυριότερο - να 
παραμείνει καθαρό. 

Πολλές ευχαριστίες οφείλουμε στο Δήμο Αρχαίας Ολυ-
μπίας και ιδιαιτέρως στον Πρόεδρο του Δημοτικού Διαμε-
ρίσματος Φολόης Ιωάννη Κουμπούρα, για τη συνολική συ-
μπαράστασή του και ειδικότερα για την παραχώρηση του 
ειδικού οχήματος για την αποκομιδή των απορριμμάτων. 

Ειδήσεις - Νέα - Πληροφορίες

Εθελοντές Φολοΐτες με τον εξοπλισμό δασοπροστασείας

Καθαρισμός του δάσους  
από εθελοντές της περιοχής και της Αθήνας
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ  
ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΛΟΗ

Επανέρχομαι και εύχομαι όλοι οι πολιτικοί μας με επικεφα-
λής τον πρόεδρο να βρουν σωστές λύσεις για το καλό όλων 
μας. Όλοι μα όλοι μας πρέπει να προτιμούμε και ν’ αγοράζουμε 
πρώτα τα ελληνικά προϊόντα. Καλά θα κάνει η Γερμανία να μας 
δώσει τα 162 δις από τις τεράστιες ανθρώπινες και υλικές κατα-
στροφές. Καλά θα κάνουν να φέρουν πίσω τα 600 δις από Ελ-
βετία και άλλα από Κύπρο και αλλού. Καλά θα κάνει ο Ομπά-
μα όταν μιλά για Αρμένικη γενοκτονία, υπάρχει και ποντιακή 
γενοκτονία. Λάθος να μην το θυμάται.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η Ιαπωνία χώρα γεμάτη πρόοδο-εργατικότητα-
πειθαρχία-υπακοή, δυστυχώς οι πολιτικοί της την κατέστρεψαν. 
Είχαν άθελα την Χιροσίμα και τώρα με την θέλησή τους την Φου-
κοσίμα. Δυστυχώς το 1986 είχαμε το Τσέρνομπιλ. Όλοι οι γεί-
τονές μας έχουν ή θέλουν να φτιάξουν πυρηνικά εργοστάσια. 
Απορώ γιατί ΟΗΕ-Ευρώπη δεν επιβάλλουν την μη κατασκευή 
αυτών σε σμεισμογενείς περιοχές, υψηλού κινδύνου.

Διάβασα οι Ιταλοί σκόπιμα βύθισαν καράβια στην Αδριατική 
πλησίον Ιονίου, με ραδιενεργά επικίνδυνα απόβλητα. Από το 
1970 έχουμε 40 ύποπτες εξαφανίσεις. Χρειάζονται πάρα πολλά 
χρήματα για να υποστούν τη νόμιμη επεξεργασία τα απόβλητα, 
τα οποία προέρχονται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από πυρηνικούς αντιδραστήρες, από χρήση ουρανίου, ραδιε-
νεργών υλικών για ιατρική, βιομηχανίες και άλλα.

Απορώ τι κάνει η ιταλική δικαιοσύνη, η οποία εδώ και 40 
χρόνια είναι απαθής.

ΘΕΣ/ΚΗ 14/6/2011
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

29.5.2011 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Την καθιερωμένη -ανά διετία- εκλογο-απολογιστική Γε-
νική Συνέλευση πραγματοποίησε ο Σύλλογος Φολοητών 
«ο Κένταυρος» στις 29-5-2011 στο ξενοδοχείο STANLEY 
της Αθήνας. Πριν από την έναρξη των εργασιών της Γεν. 
Συνέλευσης, έγινε μια εξαιρετικά χρήσιμη ομιλία από την 
κα Ψυχάρη, του τμήματος αιμοδοσίας στο Γεν. Κρατικό 
Νοσοκομείο Νικαίας, όπου ο Σύλλογός μας διατηρεί τρά-
πεζα αίματος. Με το γνωστό μήνυμα «δίνεις αίμα σώζεις 
ζωές» η κ. Ψυχάρη τόνισε την ανάγκη αύξησης των αιμο-
δοτών από τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Αποστόλης Αθανασό-
πουλος ξεκίνησε την ομιλία του με τον απολογισμό του 
Δ.Σ. και συνοπτικά αναφέρθηκε στη δράση και τα πε-
πραγμένα του Συλλόγου στα δύο χρόνια που πέρασαν.

Στη συνέχεια έγινε η ανάγνωση της έκθεσης της εξε-
λεκτικής επιτροπής από την πρόεδρο κ. Νικολέτα Πατέ-
λη, η οποία τόνισε ότι από τον έλεγχο που έγινε στα βι-
βλία του Συλλόγου δεν προέκυψε κάποια ατασθαλία -σε 
ότι αφορά τα οικονομικά και τον ισολογισμό του Συλλό-
γου- και ζήτησε απότην Γεν. Συνέλευση την απαλλαγή 
του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Έντονη ήταν η συζήτηση που έγινε μεταξύ των μελών 
με αντικείμενο το ιστορικό δρυοδάσος της Φολόης για την 
ανεξέλεκτη καταστροφή και εκμετάλλευση που γίνεται.
Τέλος η Γεν.Συνέλευση ολοκληρώθηκε με την ψηφορο-
ρία των μελών, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου που ήταν και το βασικό θέμα της Συνέλευσης.

Από την καταμέτρηση των ψήφων πρώτη σε σταυρούς 
προτίμησης αναδείχθηκε η φοιτήτρια Νομικής Κατερίνα 
Μπάμπη Παπαθεοδώρου η οποία όπως ορίζει το κατα-
στατικό του Συλλόγου σε διάστημα μιας εβδομάδας με 
δική της φροντίδα, το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα 
για το νέο  προεδρείο. Έτσι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Κων/νος Διον. Παπαθεοδώρου
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Χώνιας 
(γαμπρός του «Κωστούλια»)
Γεν. Γραμματέας: Μέγας Κυριακόπουλος
Ταμίας: Κατερίνα Παπαθεοδώρου
Ειδικός Γραμματέας: Αλεξάνδρα Σωτ. Μαρκοπούλου
Σύμβουλοι: Ανδρέας Χρονόπουλος και Λύσανδρος 
Ασημακόπουλος

Για την εξελεκτική επιτροπή εξελέγησαν οι Γιώργος 
Ασημακόπουλος, Θεόδωρος Βασιλόπουλος και ο 
Νίκος Πετρόπουλος

Ειδήσεις - Νέα - Πληροφορίες

Θεσσαλονίκη 1 Ιουλίου 2011
Προς το νέο διοικητικό συμβούλιο 

του συλλόγου Φολοητών 
«Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

Πρώτα να σας συγχαρώ για την εκλογή σας και να σας ευχηθώ 
καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλάβατε.

Με την ευκαιρία όμως αυτή θα ήθελα να απευθυνθώ προς κάθε 
Φολοήτισσα και Φολοήτη, όποιας γενιάς και αν είναι και σε όποιο 
μέρος της χώρας μας ζεί, και να τους παρακαλέσω να γίνουν μέλη 
του συλλόγου μας.

ΦΙΛΗ και ΦΙΛΕ ΦΟΛΟΗΤΗ, εγγράψου ο ίδιος και τα μέλη της οι-
κογένειάς σου στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΟΛΟΗΤΩΝ «Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ». Πα-
ρότρυνε τις νέες και τους νέους που έλκουν την καταγωγή είτε από 
πατέρα είτε από μητέρα να πλαισιώσουν τις δραστηριότητες του 
συλλόγου.

ΓΙΝΕΤΕ ΚΟΙΝΩΝΟΙ της προσπάθειας του διοικητικού συμβουλίου 
να διατηρήσουμε και να συνεχίσουμε τον ιστορικό αυτό σύλλογο 
που αποβλέπει στην επικοινωνία και σύσφιξη των κοινωνικών σχέ-
σεων μεταξύ των μελών, στην αλληλοβοήθεια, στην συνεργασία, 
στην συνυποστήριξη και πρόοδό των, στην καταγραφή-προώθηση 
και επιλυση των παντοειδών προβλημάτων των Φολοητών και των 
προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας, της ΦΟΛΟΗΣ.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
ΑΝΔΡΕΑΣ Χ. ΜΠΟΜΠΑΣ
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ: - Στις 16-4-2011 η συμπατριώτισσα 
Αναστασία Θεοφιλοπούλου του Οδυσσέα και ο σύ-
ζυγός της Κώστας Κωστόπουλος απέχτησαν κοριτσάκι.

- Ο συμπατριώτης Γιώργος Μαρκόπουλος του Απο-
στόλη και η σύζυγός του Αγγελική απέχτησαν αγοράκι.

Ευχόμαστε στους πανευτυχείς γονείς να τους ζήσουν.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: - Στις 25-4-2011 ο συμπατριώτης Βα-

σίλης Βασιλόπουλος και η σύζυγός του Ελένη εβάπτι-
σαν το αγοράκι τους στο εξωκκλήσι του Αγίου Δημη-
τρίου στη Φολόη και του έδωσαν το όνομα Σταύρος.

- Στις 29-4-2011 η συμπατριώτισσα Σοφία Βασιλο-
πούλου του Τάκη και ο σύζυγός της Πέτρος εβάπτισαν 
το αγοράκι τους και του έδωσαν το όνομα Μαρίνος.

Ευχόμαστε να τους ζήσουν και να τα καμαρώσουν.
ΓΑΜΟΙ: - Στις 12-6-2011, ο αγαπητός συμπατρι-

ώτης Γιώργος θεοφιλόπουλος του Άγγελου, ετέλεσε 
τους γάμους του με την εκλεκτή της καρδιάς του Αγγε-
λική Αντωνοπούλου στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θε-
οτόκου στο Χαϊδάρι.

- Στις 12-6-2011, η αγαπητή Φολοήτισα Αλεξάνδρα 
Θεοφιλοπούλου του Άγγελου και της Γεωργίας, ετέλε-
σε τους γάμους της με τον Θεόδωρο Αλεξανδρόπου-
λο στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου στο Χαϊδάρι.

Ευχόμαστε στα ταιριαστά ζευγάρια να ζήσουν και 
να ευτυχίσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ: - Στις 20-4-2011 έφυγε από τη ζωή η 
συμπατριώτισσα Αγγελική Ασημακοπούλου σε ηλικία 
75 ετών. Η κηδεία της έγινε στο κοιμητήριο της Φολό-
ης στις 21-4-2011. Θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά 
της Ελένη, που μέχρι την τελευταία πνοή ήταν κοντά 
της, στην Κωστούλα, στο Νίκο και στην αδελφή της 
την Πατρούλα.

- Στις 12-5-2011 έφυγε από τη ζωή μια από τις πιο 
φιλόξενες και εξυπηρετικές συμπατριώτισσες από τη 
Φολόη. Η αγαπητή Βάσω Καραμπέτσου - Κυριακοπού-
λου, άφησε την τελευταία της πνοή στον Πύργο, και 
έφυγε για την αιώνια ζωή παίρνοντας μαζί της την κα-

λοσύνη, το χαμόγελο και τη αγάπη των 
συγχωριανών της. Η νεκρώσιμος ακο-
λουθία ετελέσθη από τον εδεσιμότατο 
ιερέα της Φολόης κο Χρήστο Μαρκό-
πουλο στον Αϊ Γιάννη του Πύργου πα-
ρουσία των συγγενών φίλων και πολ-
λών συμπατριωτών της. Θερμά συλλυ-

πητήρια εκφράζουμε στον σύζυγό της Κώστα, στα παι-
διά της Σία, Χρήστο, Γιάννα, Κική και στα αγαπημένα 
της εγγόνια που τα λάτρευε.

- Στις 3-6-2011 έφυγε από τη ζωή η 
συμπατριώτισσα Θεοδώρα Καρεκλάκη 
σε ηλικία 83 ετών, στην Αθήνα. Η νε-
κρώσιμος ακολουθία εψάλλη στην εκ-
κλησία του χωριού μας παρουσία συγ-
γενών και συμπατριωτών. Συλληπητή-
ρια εκφράζουμε στην αδελφή της Μα-

ρία και στα ανήψια της, κυρίως το Σάκη Βασιλόπουλο 
που ήταν πάντα δίπλα της.

- Στις 17-6-2011 έφυγε από τη ζωή σε 
ηλικία 86 ετών ο αγαπητός Χάρης Μο-
νοκρούσος, σύζυγος της Αθανασίας του 
«Μουσά» από τη Φολόη που διαμένει 
στην Πάτρα. Θερμά συλλυπητήρια στη 
σύζυγό του Αθανασία και στα παιδιά του 
Αλέκο και Δημήτρη.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ: - Στις 29-5-2011 ετελέσθη το μνη-
μόσυνο των 40 ημερών της συμπατριώτισσας Αγγελι-
κής Ασημακοπούλου στη Φολόη.

- Στις 19-6-2011 ετελέσθη στον Πύργο το 40ήμε-
ρο μνημόσυνο της αξέχαστης Βάσως Καραμπέτσου.

- Στις 11-6-2011 ετελέσθη το ετήσιο μνημόσυνο του 
αείμνηστου συμπατριώτη Διονυσίου Θεοφιλοπούλου 
στη Φολόη.

- Στις 11-6-2011 ετελέσθη το ετήσιο μνημόσυνο 
ενός χρόνου της αείμνηστης Πανούλας Χρονοπού-
λου στη Φολόη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Θελήσαμε την φωτογραφία σου 
στο περιοδικό του χωριού που 
πάντα με λαχτάρα περίμενες για 
να συντηρείς τη νοσταλγία σου 
για τον τόπο που γεννήθηκες και 
για τους αγαπημένους σου συγ-
χωριανούς. Και εμείς που ζήσα-
με και μεγαλώσαμε μαζί σου, μα-
κριά από το χωριό σου, να σου 
πούμε δυό λεξούλες «ΔΕΝ ΞΕ-
ΧΝΙΕΣΑΙ»

η κόρη σου Σία
ΦΩΦΩ ΞΥΔΙΑ

επιμέλεια: Ανδρέας Κυριακόπουλος

Πριν λιγο καιρο εφυγε απο τη ζωη η αγαπημενη μας συμπατριω-
τισσα η γλυκυτατη Βασω Καραμπετσου που ηταν κορη του Γιωργα-
ντα και της Γιαννως απο τη φολοη .Η Βασω παντρευτηκε τον Κωστα 
Καραμπετσο με τον οποιο απεκτησε τεσσερα παιδια και ζουσαν μο-
νιμα στο σπιτι τους στον  Πυργο.Σ'αυτο το σπιτακι του Πυργου οπου 
οι περισσοτεροι συγχωριανοι μας βρηκαν  ζεστη φιλοξενια τα χρονια 
τα δυσκολα, τα φτωχικα, τοτε που δεν περισσευαν τα χρηματα για ξε-
νοδοχειο και εστιατοριο,και ηταν αναγκη να κατεβουν ειτε για γιατρο 
ειτε για αλλη εργασια στον Πυργο θαθελα ν αναφερθω.Παντα η Βασω 
και ο Κωστας φιλοξενουσαν οποιον περνουσε απο το σπιτι τους,μοι-
ραζονταν το φαγητο τους, του εστρωναν ζεστο κρεβατι, ακουγαν τα 
νεα του χωριου, αστειευονταν, γελουσαν και τον συνοδευαν στους 
γιατρους η στα ψωνια, και τον βοηθουσαν σε οποιαδηποτε δουλεια 
ειχε.Αυτες οι σχεσεις χωρις ανταλλαγματα,χωρις την απληστεια της 
συσωρρευσης πλουτου,που βασιζονταν στο σεβασμο του γειτονα, 
του συγγενη, του συγχωριανου, χαρακτηριζαν τους ανθρωπους που 
γνωρισαμε μολις ανοιξαμε τα ματια και μαθαμε τα πρωτα λογια, μο-
λις που εφευγε το πενηντα στο ξεχασμενο φτωχοχωρι μας εκει στις 
κορυφες της Ηλειας. Τωρα μονο στις μνημες των ανθρωπων σαν τη 
Βασω μπορουμε να τις βρουμε… την ευχαριστουμε…

Αλεξάνδρα Σ. Μαρκοπούλου

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
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Το περίφημο και γοητευτικό δρυοδάσος της Φολόης με τις 
θεόρατες ευθυτενείς και πλατύφυλλες βελανιδιές του, τις φυ-
σικές και οικολογικές ιδιαιτερότητες, τους βιότοπούς του, την 
ερπετοπανίδα, την μοναδική και απαράμιλλη ομορφιά του, 
ένα σπάνιο αυτοφυές και σπερματοφυούς μορφής δάσος, μο-
ναδικό στα Βαλκάνια και 30 χιλιόμετρα μακριά από την κοιτί-
δα του Ολυμπισμού την Αρχαία Ολυμπία έχει αφεθεί στο έλε-
ος των κερδοσκόπων. Κακοποιείται και αργοπεθαίνει. Ακού-
στηκε στη Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου μας (29-5-2011), 
ότι φορτηγά αυτοκίνητα διαβαίνουν τον δρόμο 111 μέσω Δί-
βρης γεμάτα κορμούς δένδρων απαρατήρητα. Το ίδιο διαβά-
ζουμε και βλέπουμε φρεσκοκομμένα δένδρα στην ιστοσελί-

δα του Αντρωνίου. Ειπώθηκε επίσης στην Γεν. Συνέλευση ότι 
ο Σύλλογός μας δεν ασχολείται με το δρυοδάσος. Είναι αλή-
θεια, και πρέπει να γνωρίζουμε, ότι ο Σύλλογος Φολοητών 
«ο Κένταυρος» στα 50 χρόνια ζωής και δράσης, δεν ασχολή-
θηκε μόνο με τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις ή την προσφο-
ρά του σε ότι αφορά την κοινωνική αναβάθμιση του χωριού 
μας, αλλά διαχρονικά και με θέματα που έχουν σχέση με τη 
φύση και το περιβάλλον, δίνοντας προτεραιότητα στο θεσπέ-
σιο δρυοδάσος των Κενταύρων, με στόχο πάντα την ανακή-
ρυξή του σε ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ.
•	Η δράση του συλλόγου μας για το δάσος ξεκίνησε στις αρ-

χές της δεκαετίας του 80, και επιγραμματικά αναφέρουμε τις 
πιο σημαντικές ενέργειες για τηνπροστασία, την αξιοποίη-
ση και την διάσωσή του. Συγκεκριμένα το 1983 το Δ.Σ. του 
συλλόγου μας, είχε καταθέσει μια ολοκληρωμένη μελέτη 
στην Νομαρχία Ηλείας, για την αξιοποίηση του ιστορικού 
μας δρυοδάσους την οποία απέστειλε και πάλι στην αιρετή 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση το 1995. Η μεγάλη δαπάνη του 
αξιόλογου αυτού έργου -απάντησαν- δεν τους επιτρέπει να 
ανταποκριθούν στις προσδοκίες μας.
•	Στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο 

Δίβρης (24-6-2000), για τα προβλήματα της ορεινής Ηλείας, 
ο τότε πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Βασίλης Δημόπου-
λος ήταν εισηγητής για το δρυοδάσος της Φολόης και μετα-
ξύ άλλων είχε τονίσει, ότι θεωρείται επιβεβλημένη η λήψη 
άμεσων μέτρων για τηνπροστασία του Δάσους, κυρίως δε 
του κεντρικού του πυρήνα, που αποτελεί καταφύγιο μεγά-

λου αριθμού σπανίων πουλιών και παρουσιάζει ιδιαίτερο 
οικολογικό, αισθητικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, που 
σημαίνει ότι ο μαγευτικός αυτός χώρος αναψυχής, πρέπει 
να ανακηρυχθεί σε «προστατευόμενο αισθητικό δάσος».
•	Το Μεγάλο Σάββατο του 2003, ο αείμνηστος Μπάμπης Πα-

παθεοδώρου πρόεδρος του Συλλόγου μας, έδωσε χειρό-
γραφο σημείωμα με τις προτάσεις του για την αξιοποίηση 
του δάσους, στον τότε πρωθυπουργό της χώρας κ. Κώστα 
Σημίτη, που ο ίδιος το ζήτησε κατά την απρόσμενη επίσκε-
ψή του στο χωριό μας τη Φολόη και συνεπαρμένος από τη 
θεϊκή ομορφιά του δρυοδάσους, που για αρκετή ώρα κατά 
μήκος του δρόμου περπάτησε. Ο κ. πρωθυπουργός έδωσε 

το χειρόγραφο στον αρμόδιο υπουργό και αποφασίστηκε η 
δημιουργία Κέντρου περιβαντολλογικής εκπαίδευσης. Ένα 
σοβαρό έργο ζωτικής σημασίας για την ορεινή Ηλεία που θα 
σήμαινε και τη σωτηρία του δάσους. Επικαλούμενοι όμως 
κάποιοι «παράγοντες» την αλλαγή της κυβέρνησης, και αν 
δεν κάνουμε λάθος το έργο εγκαταστάθηκε στην Κρέστενα.
•	Στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο χωριό μας (22-6-

2009), με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας, για το περιβάλ-
λον και στόχο είχε την προστασία του δρυοδάσους, ο πρό-
εδρος του Συλλόγου κ. Αποστόλης Αθανασόπουλος, ανέ-
φερε παρουσία του ΔΑΣΑΡΧΗ Πύργου, του Νομάρχη Ηλεί-
ας, Βουλευτών και Δημάρχων, ότι το μοναδικό και θεσπέ-
σιο δρυοδάσος της Φολόης αργοπεθαίνει. Οι τοπικοί πα-
ράγοντες δεν πολυασχολούνται, ενώ το μέγεθος της υλο-
τόμισης είναι μεγάλο. Υπήρξε κάποια ανταπόκριση σε αυτά 
που ζητήσαμε, καταγγείλαμε και μας έταξαν; ΟΧΙ. Ο Σύλλο-
γός μας όμως θα επιμένει να πιέζει και κυρίως... ασχολείται.
•	Ο πρώην πρόεδρος της Κοινότητας Φολόης κ. Ανδρέας Χ. 

Μπόμπας με γλαφυρότητα περιγράφει τον τρόπο με τον 
οποίο κακοποιείται το δρυοδάσος και με πολύ πρόσφατες 
φωτογραφίες, αποδεικνύει αυτά που γράφει, ενώ για μια 
ακόμη φορά έστειλε αναφορά στο Δασάρχη Πύργου την 
οποία κοινοποίησε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πύργου 
και στο Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας.

(Πιο κάτω δημοσιεύουμε την αναφορά του κ. Ανδρέα Χ. 
Μπόμπα συνοδευόμενη με τις πρόσφατες φωτογραφίες του).

Α.Κ.

για το χωριό 
το Δάσος 
και το Σύλλογο

Απόψεις & σχόλια

Το περίφημο δρυόδασος της Φολόης

Κάπελη Φολόης
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Είμαι από τους κατοί-
κους του οροπεδίου που 
πιστεύω ότι το δρυοδάσος 
της Φολόης δεν αποτελεί 
πανάκεια για την ενίσχυση 
του εισοδήματος των κατοί-
κων του οροπεδίου. Όμως 
το δρυοδάσος της Φολόης 
αποτελεί ένα μνημείο της 
φύσης, ίσως μοναδικό στον 
ελλαδικό χώρο λόγω της 

γεωφυσικής του ιδιομορφίας. Γι’ αυτό το λόγο είμαστε ΥΠΟΧΡΕΩΜΕ-
ΝΟΙ όχι απλώς να το προστατεύσουμε αλλά και να βελτιώσουμε την 
υπάρχουσα κατάστασή του και να το παραδώσουμε καλύτερο στις 
μελλοντικές γενιές που θα έχουν περισσότερο ανάγκη την ύπαρξή του.

Είναι αλήθεια ότι το δρυοδάσος έχει υποστεί στο παρελθόν και 
δυστυχώς ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ και σήμερα, μεγάλες καταστροφές. Οι κατα-
στροφές προέρχονται από τους κατοίκους των χωριών που περιβά-
λουν το δρυοδάσος. ΟΛΟΙ είναι υπέρμαχοι της προστασίας του, ΚΑ-
ΝΕΝΑΣ όμως και κυρίως οι θεσμικά αρμόδιες για την προστασία του 
δασικές υπηρεσίες ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ προκλητικά.

Θα περιγράψω μερικά σημεία κακοποίησης του δρυοδάσους τα 
οποία βλέπει ο κάθε διαβάτης στα κεντρικά σημεία με γυμνό μάτι (όχι 

ότι δεν υπάρχουν και στο 
εσωτερικό του δρυοδά-
σους ακόμη χειρότερο) 
και τα οποία δυστυχώς 
μόνο οι αρμόδιοι δεν τα 
βλέπουν.

1) Στις 2-7-2009 είχα 
υποβάλει αναφορά στον 
Εισαγγελέα Πύργου με 
κοινοποίηση στον Δα-
σάρχη Πύργου για την 

περίφραξη ενός τμήματος δρυοδάσους με 17 δέντρα ύψους 20-25 
μέτρων και διαμέτρου 25-30 εκατοστών από κάποιο γειτονικό «ιδιο-
κτήτη». Σήμερα έχουν μείνει 15 δέντρα και σε ένα δύο χρόνια δεν θα 
υπάρχει κανένα. Η αναφορά μου ξεχάστηκε.

2) Στον επαρχιακό δρόμο Πύργου-Λάλα-Λαμπείας και σε απόστα-
ση 1.000 περίπου μέτρων από τη διασταύρωση προς Πέρσαινα πηγαί-
νοντας προς τη Λαμπεία υπάρχει αριστερά περιφραγμένος αγρός με 
καστανιές. Ένα μεγάλο τμήμα του αγρού που συνορεύει με το δάσος 
έχει περιφραχτεί και μέσα σε αυτό υπάρχουν πυκνά δέντρα δρυός με 
διάμετρο κορμού από 30-40 εκατοστά και ύψος 20-25 μέτρα. Όλοι το 
βλέπουν, το ψιθυρίζουν «ο ιδιοκτήτης έφραξε το δάσος» και μόνο οι 

αρμόδιες υπηρεσίες του δα-
σαρχείου δεν το βλέπουν.

3) Στο δρόμο που οδηγεί 
στο Δ.Δ. της Φολόης και στο 
σημείο που ενώνεται με τον 
δρόμο προς το Δ.Δ. Κούμα-
νη είχε γίνει παλαιότερα μια 
μικρή παραλλαγή του δρό-
μου. Ο παλιός δρόμος έχει 
ήδη περιφραχτεί όπως διαπι-
στώνεται και από την φωτογραφία που επισυνάπτω. Όλοι το βλέπουν, 
η πρόσβαση στον παλιό δρόμο είναι απροσπέλαστη γιατί υπάρχει πε-
ρίφραξη με σιδηροπασσάλους και σιδερένιο πλέγμα και μόνο οι αρ-
μόδιοι του δασαρχείου έχουν κλειστά τα μάτια (αχ αυτοί οι αρμόδιοι).

4) Στη θέση που είναι το φυτώριο των πεύκων υπάρχει χωμάτινος 
δρόμος που οδηγεί στο εσωτερικό του δρυοδάσους. Σε απόσταση πε-
ρίπου 150 μέτρων μια πτυχή του εδάφους έχει μετατραπεί σε σκουπι-
δότοπο. Ο νέος Δήμαρχος προς τιμή του απομάκρυνε τα σκουπίδια 
και διαμόρφωσε το χώρο. Όμως όπως δείνχει και η πρόσφατη φω-
τογραφία ο χώρος ξαναγέμισε με σκουπίδια.

5) Προχωρώντας λίγο πιο πέρα από τα σκουπίδια υπάρχει ένας 
περιφραγμένος αγρός. Έξω από την περίφαξη σε μια μεγάλη έκταση 
έχει γίνει ανανέωση του δάσους. Όλα τα μικρά δέντρα ύψους 2,50-
3,00 μέτρων έχουν κοπεί στη μέση. Και πάλι οι αρμόδιοι δεν βλέπουν.

6) Στη διασταύρωση του επαρχιακού δρόμου Πύργου-Λάλα-
Λαμπείας προς το Δ.Δ. Φολόης τα υπάρχοντα δέντρα έχουν γίνει 
προσθήκες διαφημίσεων. Βαρέθηκα πλέον να γράφω για την αβλε-
ψία των αρμοδίων.

Είχα την τύχη να επισκεφτώ τα περισσότερα δάση της χώρας μου. 
Παντού υπάρχει ένα νοικοκύρεμα, προστασία, ενημέρωση. Χαίρεσαι 
να περπατάς σε αυτά. Το χάλι του δρυοδάσους της Φολόης δεν υπάρ-
χει πουθενά. Σκουπίδια παντού όπως δείχνουν οι επισυναπτόμενες 
φωτογραφίες. ΛΑΘΡΑΙΑ κοπή δέντρων χωρίς τελειωμό. Τους λαθρο-
ϋλοτομοεμπόρους τους γνωρίζουν ΟΛΟΙ. Επικρατεί όμως η ΟΜΕΡΤΑ 
(νόμος της σιωπής στην περιοχή).

Παρακαλώ το νέο δημοτικό συμβούλιο ας ξεκινήσει και με ομό-
φωνη απόφασή του να κηρύξει πανστρατιά για τη σωτηρία του δρυ-
οδάσους. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.

Οι παρατηρήσεις συνοδεύονται από πρόσφατες φωτογραφίες 21-
04-2011. Ας ελπίσω ότι αυτή τη φορά οι υπεύθυνοι θα ευαισθητοποι-
ηθούν και θα πάρουν δραστικά μέτρα διάσωσης του δρυοδάσους.

(Επισυνάπτω οκτώ πρόσφατες φωτογραφίες 21-04-2011).

Με εκτίμηση
Ανδρέας Χ. Μπόμπας

29

Ο παλιός δρόµος περιφραγµένος. Αυτά τα νέα δένδρα είναι κοµένα στη µέση.

Προς τον κ. Δασάρχη Πύργου
 Κοιν.  1) Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας 2) Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας

Τα σκουπίδια πληγώνουν το περιβάλλονΤα δένδρα έχουν προσθήκες διαφημίσεων

Τα δένδρα έχουν προσθήκες διαφημίσεων
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Συνδρομές - Συνεισφορές
€

1) Αργυρακόπουλος Γεώργιος - Ρέθυμνο 15

2) Αποστολοπούλου Πατέλη Γεωργία - Ζαρουχλέϊκα 15

3) Βορλόκα Γιαννούλα-Βαρβάσαινα 15

4) Γεωργακόπουλος Δημήτριος-Αγ. Παρασκευή 15

5) Γιαρμενίτη Έλλη-Ν. Κόσμος 15

6) Γιαρμενίτη Νίκη-Πειραιάς 15

7) Δαλαβούρας Νικόλαος-Μοσχάτο 15

8) Δημητρόπουλος Σπύρος-Αγίας Σοφίας 4 15

9) Ευαγγελόπουλος Σπύρος-Ηλιούπολη 15

10) Θεοδωρόπουλος Ανδρέας-Κοκοτάρι 15

11) Κότσαλης Κ. Κων/νος-Αντρώνι 15

12) Κούτρας Νικόλαος-Μοσχάτο 15

13) Κωστόπουλος Αποστόλης-Λάλα 15

14) Κοσμόπουλος Θουκιδίδης-Αρχ. Ολυμπία 15

15) Κοσμόπουλος Ζώης-Γλυφάδα 15

16) Κότσιρας Χρήστος-Μηλιές 20

17) Κούτρας Ιωάννης-Αγ.Δημήτριος 15

18) Κανελλόπουλος Θεόδωρος-Πάτρα 15

19) Κωστόπουλος Θεόδωρος-Βριλήσια 15

20) Κατσικονούρης Γεώργιος-Νεμούτα 50

21) Λαμπαδάς Χρήστος-Ζωγράφου 15

22) Μπόμπας Χρυσ. Βασίλης-Καλλιθέα 30

23) Μπόμπας Χαρ. Ανδρέας-Θεσ/νίκη 100

24) Μπόμπας Απ.Ανδρέας-Αθήνα 15

25) Μουσά Νικολέτα-Αμαλιάδα 15

26) Μαρκοπούλου Νίκη-Αθήνα 20

27) Μαρκόπουλος Δ. Χρήστος-Ηλιούπολη 20

28) Μαθές Δημήτριος-Παλιοχώρι 15

29) Μονοκρούσος Αλέξανδρος-Πάτρα 15

Η κα Σία Ξυδία προσφέρει στο περιοδικό "Φολόη" το ποσό των 
100 ευρώ εις μνήμην της αγαπημένης της μητέρας Φοφώς.

€

30)  Νικολόπουλος Γ. Νικόλαος-Πέρσαινα 20

31)  Παναγόπουλος Αθανάσιος-Καλλιθέα 15

32)  Παναγόπουλος Κων/νος-Καλλιθέα 15

33)  Πίππας Γεώργιος-Μηλιές 10

34)  Πατέλης Αγγελής-Πάτρα 20

35)  Πατέλης Γεώργιος-Τερπνών Αθήνα 15

36)  Παναγόπουλος Κων/νος-Πύργος 20

37)  Παπαμιχαλόπουλος Πέτρος-Γλυφάδα 15

38)  Παναγοπούλου Μάγδα-Οβρυά Πάτρας 15

39)  Παπούλιας Αντώνιος-Άλιμος 15

40)  Πετρόπουλος Αθ. Γεώργιος-Καλέντζι Αχαΐας 15

41)  Στήκα Ολυμπία-Θεσ/νίκη 15

42)  Σταθοπούλου Άννα-Αγία Τριάδα 15

43)  Σταθόπουλος Αθανάσιος-Αγία Τριάδα 20

44)  Σασσάλου-Λαμπροπούλου Φωτεινή-Χαλάνδρι 15

45)  Σταθοπούλου Βάσω-Δάφνη 15

46)  Σικοτακόπουλος Νίκος-Ραφήνα 15

47)  Συλαΐδος Θεοδόσιος-Τριπόλη 15

48)  Σταυρόπουλος Γιώργος-Οινόη 15

49)  Σπηλιόπουλος Κώστας-Γαλάτσι 60

50)  Συριόπουλος Γιάννης-Μαρούσι 20

51)  Συριοπούλου Ζωή-Αθήνα 20

52)  Τσιρώνη Μαρία-Καλάβρυτα 15

53)  Τόνια Αικατερίνη-Αλεξάνδρεια 15

54)  Τσουκαλά Γιώτα-Πειραιάς 20

55)  Τόλιος Γιώργος-Ηλιούπολη-Κούμανη 15

56)  Χρονόπουλος Βασίλης-Καβάλα 20

57)  Χρονόπουλος Μαρίνος-Ν. Φάληρο 15

58)  Χριστακοπούλου Δήμητρα-Κουρτίδου 15

59)  Ψαρράς Θωμάς-Περιστέρι 15

60)  Αλιμπέρτη Μαρκοπούλου Σοφία-Αθήνα 20

61)  Μπότσα Κυρ. Βασιλική-Χαλάνδρι-Αχλαδινή 15

Η Βίκυ Δημοπούλου Παπαθεοδώρου προσφέρει στο πε-
ριοδικό «Φολόη» το ποσότων 50 ευρώ εις μνήμην της συ-
μπατριώτισσας Βάσως Καραμπέτσου.

30 31
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Από αριστερά Κώστας Παπαθεοδώρου, Βάσω Δημοπούλου,  
Κώστας Κυριακόπουλος, Νίκος Δημόπουλος, Βασίλης Δημόπουλος

ΦΟΛΟΗ 1970

Διαβάζετε και διαδίδετε το περιοδικό «ΦΟΛΟΗ»

30 31
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ (1853-1932)
Ο Υιός μου (1983).  

Λάδι σε μουσαμά 101Χ58 εκ. Ιδιωτική συλλογή
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