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Συνέχεια από τό τεύχος 61

Το σκεφθήκαμε ποτέ, πώς θα εί-
ναι η ζωή μας αν σε μια στιγμή εξα-
φανιστούν τα ζώα και καταστραφεί 
παν δένδρο από τις «πολιτισμένες» 
ενέργειες μας; Μόνο η αγνή, πρωτό-

γονη και γι’ αυτό αμόλυντη καρδιά του Ινδιάνου αρχηγού 
μπορεί να νιώσει. Γιατί γι’ αυτόν και το λαό του, η φύση 
είναι κομμάτι του εαυτού τους ή καλύτερα, αυτοί είναι 
ένα κομμάτι της φύσης.«H γη δεν ανήκει στον άνθρωπο 
-γράφει- ο άνθρωπος ανήκει στη γη. Αυτό το ξέρουμε». 
Μια τέτοια εξαφάνιση, θα γεννούσε μιαν απέραντη με-
λαγχολία, μια μοναξιά, μια μορφή θανάτου.

«Ό, τι συμβαίνει στη γη, συμβαίνει και στους γιους 
της (τους ανθρώπους). Δεν είναι ο άνθρωπος, εκείνος 
που ύφανε το νήμα της ζωής, εκείνος είναι μονάχα μια 
κλωστή. Ό, τι κάνει στο νήμα, το κάνει στον ίδιο του τον 
εαυτό».

Έτσι απεργάζεται την καταστροφή του ο άνθρωπος 
καταστρέφοντας το περιβάλλον για πρόσκαιρα κέρδη, μη 
θέλοντας ν’ αντιληφθεί τα μακροπρόθεσμα καταστροφικά 
αποτελέσματα των ενεργειών του. «Ξέρουμε -συνεχίζει ο 
Σηάτλ- ότι ο λευκός άνθρωπος, δεν καταλαβαίνει τα ήθη 
μας. Ένα κομμάτι γης, μοιάζει γι’ αυτόν με ένα οποιοδή-
ποτε άλλο κομμάτι, γιατί είναι ξένος που έρχεται μέσα 
στη νύχτα και παίρνει από τη γη αυτό που έχει ανάγκη. 
Η γη δεν είναι ο αδελφός του αλλ’ ο εχθρός του. Και 
μόλις την κυριέψει πηγαίνει μακρύτερα, εγκαταλείποντας 
τους τάφους των προγόνων του κι αυτό δεν τον ενοχλεί. 
Συμπεριφέρεται στη μητέρα του τη γη και στον αδελφό 
του τον ουρανό, σα να ήταν πράγματα που αγοράζονται, 
που λεηλατούνται, που πουλιούνται όπως τα πρόβατα 
ή τα λαμπερά μαργαριτάρια. Η απληστία του, θα κα-
ταβροχθίσει τη γη και δε θ’ αφήσει πίσω του παρά μια 
έρημο». Προφητικά λόγια, ειπωμένα πριν 150 χρόνια 
περίπου, που βρήκαν δυστυχώς, τη δικαίωση τους και 
την επαλήθευσή τους στις μέρες μας, αφού η γη μας 
-όπως το πάμε- θ’ αρχίσει σε λίγο να μοιάζει σεληνιακό 
τοπίο, έρημος.

Δεν το νιώσαμε, δε μας αφήνει η φιλαυτία μας να το 
νιώσουμε ότι η γη είναι η μάνα μας αφού απ’ αυτήν 
πήρε χώμα ο δημιουργός κι έπλασε τον άνθρωπο. Κι 
εκεί καθένας μας, στο τέλος, επιστρέφει. Νιώθουμε τη 
γη σαν πράγμα εκμεταλλεύσιμο, που το λεηλατούμε 
για προσωρινά, ασήμαντα οικονομικά οφέλη, και τη 
λεηλατούμε τις πιότερες φορές μ’ ένα μίσος άσβεστο, 
σα να ‘ναι εχθρός μας.

Ο άνθρωπος, ο λευκός, ο προνομιούχος, θεωρεί τη 
γη σαν πράγμα, αντικείμενο συναλλαγής αξίας μερικών 
χρημάτων και την καταστρέφει αλύπητα. Κι ας έχει στα 
σπλάχνα της τους προγόνους του. Δεν αισθάνεται καμιά 
τύψη, κανένα μεταφυσικό ρίγος. Η έννοια της ηθικής 
αξίας δεν έχει «αξία». Αποτιμάται μόνο σε χρηματική.

«Ακόμα και σήμερα, δεν υπάρχει -συνεχίζει ο Σηάτλ- 
ένα ειρηνικό μέρος στις πόλεις των λευκών ανθρώπων. 
Δει υπάρχει τόπος όπου μπορείς να ακούσεις τα φύλλα 
που αναπτύσσονται την άνοιξη ή το θρόισμα των φτερών 
κάποιου εντόμου, αλλά μπορεί να γίνεται έτσι, γιατί είμαι 
άγριος και δεν καταλαβαίνω».

Τι να καταλάβεις αλήθεια από την αγριότητα των… 
μορφωμένων λευκών, αγνέ ερυθρόδερμε. Για σένα η 
φύση είναι πράγμα ιερό, που τη σέβεσαι και την προ-
σέχεις. Στα κελαϊδίσματα των πουλιών ακούς τη φωνή 
του Δημιουργού. Στις συνομιλίες των βατράχων, τους 
χτύπους της καρδιάς σου, τη φωνή αγαπητών συντρό-
φων στην πορεία της ζωής σου. Και ποτέ δε θα σκότωνες 
έναν κοκκινολαίμη για… σπορ ή για να δοκιμάσεις τη 
σκοπευτική σου δεξιοσύνη ή για να δείξεις τις… κατα-
ναλωτικές σου τάσεις ρίχνοντας άσκοπα για… επίδειξη 
ποσότητα… πυρομαχικών. Για σένα ο ψίθυρος των φύλ-
λων των δέντρων είναι το κρυφομίλημα από το στόμα 
κάποιου προγόνου σου, μια πνοή δροσιάς και ποτέ δε θα 
την στερηθείς καίγοντάς τα για ν’ αποκτήσεις «οικόπεδο» 
ή για να ικανοποιήσεις την πυρομανία σου.

«Ακόμα ο λευκός άνθρωπος που ο θεός του περπατάει 
και μιλάει μαζί του, όπως δυο φίλοι, δε μπορεί ν’ απαλ-
λαγεί από τη κοινή μοίρα. Βέβαια ίσως είμαστε αδέλφια. 
Αυτό θα το δούμε. Ένα πράγμα που ξέρουμε εμείς και 
που ο λευκός άνθρωπος θ’ ανακαλύψει, ίσως κάποτε 
είναι το ίδιο και για το λευκό και για τον Ερυθρόδερμο. 
Αυτή η γη του είναι πολύτιμη και το να βλάψει τη γη είναι 
σα να δείχνει περιφρόνηση στον δημιουργό. Ο λευκός 
θα εξαφανιστεί κι αυτός. Ίσως γρηγορότερα από τις άλλες 
φυλές. Μολύνετε το κρεβάτι σας και μια νύχτα θα πάθετε 
ασφυξία από τα ίδια σας τ’ απορρίμματα…

Και ο αρχηγός των Ινδιάνων, Σηάτλ, δεν πούλησε την 
πολυαγαπημένη Μάνα γη, στον Πήρς. Λίγα χρόνια όμως 
αργότερα, ήρθε η σφαγή των Ινδιάνων και οι Λευκοί 
άρχισαν να καταστρέφουν τη γη τους, συνεχίζοντας το 
αποτρόπαιο έργο.

Ο Σηάτλ, έδωσε το μήνυμα τότε. Σήμερα καρποφορεί, 
συγκινεί, συνεπαίρνει, γίνεται αγώνας, για να μη χαθεί 
η ζωοδότρα φύση και εκλείψει η ζωή; Τα γεγονότα είναι 
απογοητευτικά.

Του ∆ηµ. Μουσά

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ
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Υπάρχει κάτι 
που σε μαγεύει. 
Που σε κάνει να 
λες, «είναι δυ-
νατόν»;

Αυτή η αρμο-
νία της Φύσης 

στο Δρυοδάσος είναι πραγματικά 
συγκινητική. 

Αυτή την εποχή, το πράσινο χρώμα 
των φύλλων και της βλάστησης είναι 
εξαιρετικά έντονο. Λες και φωνάζει: 
γιορτάζουμε!!

Τα μανιτάρια έχουν φυτρώσει 
ανάμεσα στα πεσμένα φύλλα, πάνω 
στο υγρό από τις βροχές χώμα. Άλλα 
είναι κουκουλωμένα με φύλλα, κά-
ποια έχουν βγάλει το «καπέλο τους» 
πάνω από αυτά, όλα είναι τόσο δια-
φορετικά μεταξύ τους και τόσο ιδιαί-
τερα όμορφα! Βαθιά μέσα στο Δάσος 
«στου Χτενά», στην «Παλιόστανη», 
σφύζει από ζωή. Πρόβατα, γίδια, 
πουλερικά, κουνέλια. Άνθρωποι 
και Φύση μαζί, αρμονικά βαλμένα το 
ένα δίπλα στο άλλο. Έκοψα πεντ’ έξι 
κεράσια. Κατακόκκινα και ζουμερά, 
άρωμα της Φύσης, γέμισε το στόμα 
μου γλύκα. 

Στο καφενείο, στα μπαλκόνια, στο 
δρόμο, υπάρχουν άνθρωποι, ζωντα-
νοί και εύχαροι. Τα παιδιά παίζουν 
την μπάλα, άλλα καταπιάνονται με τα 
«σπορ» των μεγάλων. Τάβλι, κολι-
τσίνα. Άλλα – τα αγόρια περισσότερο 
– τρέχουν γύρω - γύρω στο χωριό με 
τα ποδήλατα, φωνάζοντας και παρα-
βγαίνουν το ένα το άλλο. 

Τα κλειστά παράθυρα σε παλιά 
και καινούρια σπίτια μαρτυρούν πως 
έχουν αλήθεια λείψει οι άνθρωποι. 
Άλλοι στα εξωτερικό, οι περισσότε-
ροι στην Αθήνα. 

Η θεία η Νικολίτσα, 90 χρονών 
και βάλε, καθόταν στο μπαλκόνι της 
και αγνάντευε. Με είδε «ζαλωμένο» 
όπως έλεγε με τη φωτογραφική μου 
τσάντα και μου έλεγε για το απέναντι 

σπίτι που ήταν κλειστό και λείπουν. 
Φωτογράφιζα τα κίτρινα τριαντάφυλ-
λα στον κηπάκο της και τα είπαμε 
λίγο. 

Όλοι οι άνθρωποι του χωριού φαί-
νονται με την πρώτη ματιά, ταλαιπω-
ρημένοι από τη σκληρή ζωή και την 

πολλή δουλειά. Υποθέτω πως και 
αυτή η γριούλα είχε πρόβατα και με-
γάλωσε μέσα στη φύση, αλλά ήταν 
δύσκολες εκείνες οι εποχές και τη 
σημάδεψαν σίγουρα. Μού 'λεγε για 
τον άντρα της που είχε «φύγει». Πως 
ερημώνουν τα σπίτια. 

Το θεσπέσιο δρυοδάσος της Φολόης

Νικολίτσα Συλλαϊδοπούλου Ο μικρός Γρηγόρης Βασιλόπουλος

Του ∆ηµήτρη 
Παπαϊωάννου

«Άνθρωποι και Φύση στη Φολόη»

4 5



Μερικές μέρες πριν, ο χρόνος στα-
μάτησε για έναν από τους πιο αγαπη-
τούς ανθρώπους του χωριού. Έτυχε 
να ήμουν εκεί. Όλοι μιλούσαν για 
τον άνθρωπο αυτό με τα καλύτερα 
λόγια. Τα έργα του που μείνανε μαρ-
τυρούν την ευεργεσία του. Σκοτεινιά 
και κρύο στον ουρανό, σαν σημάδι 
για την λύπη τους, μα η ζωή πάντα 
βρίσκει τρόπους να νικάει και πάντα 
να δηλώνει άηχα και σιωπηλά την 
αξία της. Ένα κορίτσι χαμογέλασε. 
Έλαμψε ο τόπος, σκόρπισε από μέσα 
μου η κατήφεια και οι ήχοι των λυγ-
μών. 

Παρακάτω, ένα παλιό σπίτι, κολ-
λητά στο νέο, μάλλον ανακαινισμένο 
πατρικό. Ρώτησα τη θειά-Νικολίτσα 
και μου είπε : «είναι του Μουσά. Λεί-
πουν και ετούτοι στην Αθήνα, αλλά 
έρχονται πολύ συχνά, όχι μόνο «Χρι-
στού και Πάσχα», το περιποιούνται 
και τους «βλέπει» το χωριό, όχι σαν 
κάτι άλλους που έχουν από χρόνια 
φύγει και έχουν αφήσει τα πατρικά 
τους να ερημώνουν».

Τα ροζ τριαντάφυλλα, ακουμπητά 
στην νεόκτιστη μάντρα, στέκονταν 
πανέμορφα και «τσουπωτά». Πολλά 
λουλούδια στο χωριό, σε κάθε αυλή 
και από μια τριανταφυλλιά, μια ντά-
λια, μια μπιγκόνια. 

Έπεσαν κάποιες χοντρές σταγόνες 
βροχής, ο καιρός είναι ακόμα άστα-
τος. Χώθηκα σε μιαν αυλή, όπου 
ένας χωρικός κάπνιζε αρειμανίως το 
τσιγάρο του. Μας έμπασε στο σπιτικό 
του, η κυρά μας ετοίμασε καφέ ελ-
ληνικό. Είπαμε για το σπίτι τους που 
είχε χαλάσει από το σεισμό και τώρα 
έμεναν στον διαμορφωμένο στάβλο 
τους. Φτωχικό αλλά όμορφο, ζεστό 
και παραδοσιακά διακοσμημένο, χω-
ρίς πολλά – πολλά. Τα κρεββάτια, 
το τραπέζι, οι ντουλάπες, η κουζίνα. 
Όλα μαζί. «Και σαλόνι και κουζίνα 
και υπνοδωμάτιο» χοράτεψε η κυρά 
Βασίλω. 

Νύχτωσε. Είπαμε να φύγουμε. 
Ευχαριστήσαμε από καρδιάς για 
την φιλοξενία και πήραμε πάλι το 
δρόμο προς το κέντρο. Στον καφενέ 
καθόντουσαν οι άντρες. Μας προ-
σκάλεσαν για ένα κέρασμα. Για να 
μην φανούμε ακατάδεχτοι καθίσαμε. 
Ρώτησα πότε μαζεύουν κεράσια. 

«Είναι ακόμα νωρίς. Την άλλη Κυ-
ριακή. Αλλά τα έφαγε η βροχή και 
σκάσανε όλα. Δεν μπορούμε να που-
λήσουμε τίποτα.» Μας είπαν όμως, 
να σταματήσουμε στις «Λιούτσες» και 
να κόψουμε να πάρουμε στο σπίτι. 

Αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν ευ-
θύς στην καρδιά σου, με την απλο-
χεριά και την καλοσύνη τους.  Με το 
τρανταχτό τους γέλιο και το ιδιότυ-

πο χωρατό τους. Θεωρώ πως είναι 
προικισμένοι από τη Φύση, ευθύς 
όταν γεννήθηκαν.

Ορίσαμε συνάντηση όταν θα μα-
ζεύουν κεράσια. Είναι και αυτό μια 
μικρή γιορτή. Έτσι κυλάει η ζωή στο 
χωριό. Μικρές χαρές που γίνονται 
μεγάλες στιγμές και είναι σαν να φω-
νάζουν: «γιορτάζουμε»!! 

Φωτογραφίες: Δημήτρης Παπαϊωάννου
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Ενώ τα σιτάρια ήταν ψωμωμένα και ήταν εγγύς ο καιρός 
του θερισμού τους, δεν απέλειπαν και οι ζημιές μέσα 
σε αυτά τα χωράφια. Σε ένα χωράφι, ο ιδιοκτήτης του, 
μια μέρα, πηγαίνοντας να ιδεί την προκοπή του, είδε σε 
ένα σημείο του στην άκρη κοντά σε ένα δέντρο, ζημιά 
πρωτόγνωρη. Την απέδωσε σε κύλισμα ζώου και μάλι-
στα γαϊδουριού, γιατί αυτά κυλιούνται στη γη συνήθως.

Ο Αγροφύλακας ετέθη επί το έργον, μετά από αυστηρά 
παράπονα του παθόντα ιδιοκτήτη. Ναι, ήταν η πρώτη 
γνωμάτευση του οργάνου της τάξεως στα χωράφια. Έπρε-
πε να ερευνήσει και να βρει το γαϊδούρι ή έστω και το 
άλογο που κυλίστηκε στη καλαμωσιά του σιταριού και να 
εξακριβώσει τον ιδι-
οκτήτη του, που αμέ-
λησε και του έφυγε 
αλλά δεν είπε τίποτα 
πουθενά, κρύβοντας 
την ευθύνη του.

Πήρε τα χωριά 
της περιοχής μα δεν 
είχε κανείς γαϊδούρι, 
σπάνιο πράγμα μα 
είχε γίνει, τα είχαν 
αντικαταστήσει οι 
φρέζες και τα τρίκυ-
κλα και μερικά αγρο-
τικά φορτηγούδια. 
Έλαβε την απόφαση 
να φυλάξει, στο χω-
ράφι που είχε γίνει 
το συμβάν, εφύλαξε 
μια εβδομάδα από 
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μέρα και νύχτα. Ο κόπος και 
η αγρύπνια δεν έπιασαν τόπο.

Την Κυριακή είπε ο αγροφύλακας να πάει στην Εκκλη-
σία με όλη την φαμελιά του και το Σάββατο κάθισε να 
πλυθεί και να ετοιμαστεί σαν χριστιανός.

Την επόμενη Δευτέρα, αχάραγο, έκανε μια βόλτα στο 
σιταροχώραφο. Τι είδε εκεί; Μεγαλύτερο κύλισμα στα 
στάχυα, ζημία ασυνήθιστη και πρόβλημα δύσκολο, έπρε-
πε να βρει άκρη σε αυτό και τό βαλε βουλή να πιάσει 
το γαϊδούρι που του άρεσαν τα στάχυα. Είδε όμως ο 
αγροφύλακας πως δεν ήταν φαγωμένο ούτε ένα στάχυ. 
Το γαϊδούρι έπρεπε φυσιολογικά να ρίξει και μερικές 
χαψιές στα ψωμωμένα στάχυα. Έτσι το Σάββατο το από-
γευμα πήρε την απόφαση να μην κάνει την αργία του, 

αλλά πήγε στον επίδικο αγρό , πίσω από μια βατουγιά 
και είχε τον νου του τριγύρω. Σαν άνθρωπος όμως τον 
πήρε ο ύπνος, «Τον αγκάλιασε ο Μορφέας «που λέμε. 

Και τότε, ω του θαύματος..! Μέσα στον ύπνο του άκου-
σε γέλια και χαρές. Τι ωραίο όνειρο! Τα χαχανητά δυνά-
μωσαν κάπως ακούγονταν και λόγια γλυκά και γενικά 
θόρυβος για να μην τα πολυλογούμε. 

Άνοιξε τα μάτια του σε κάποια στιγμή και κατάλαβε 
πως δεν επρόκειτο για όνειρο, και ευχάριστο μάλιστα, 
αλλά για σκηνή αγάπης, κάψας στο έπακρο. 

Είδε ένα νεαρό ζευγαράκι, κι έκαναν τον έρωτά τους, 
΄΄Θεέ μου, τι βλέπω μπροστά μου΄΄, σκέφτηκε, τέτοια 

εικόνα δεν έχω ιδεί 
ούτε στα σινεμά 
της Αθήνας όταν 
υπηρετούσα εκεί 
φαντάρος, μονο-
λόγησε.

Τα  άφησε  τα 
25άρικα παιδιά να 
τελειώσουν, γιατί 
το θεώρησε αμαρ-
τία, να τους κόψει 
τα σιρόπια. Σαν ση-
κώθηκαν και ντυ-
θήκαν για να φύ-
γουν, τα εγνώρισε.

Ήταν γειτονό-
πουλά του, καλά 
παιδιά, υπάκουα, 
σεβαστικά.

Αλλά η αγάπη,α-
γάπη. Τον είδαν και αυτά τον φύλακα και του εζήτησαν 
συγγνώμη κι όποια ζημιά έκαναν να την πληρώσουν. Ο 
νοικοκύρης έμαθε την ιστορία από τον φύλακα και δέ-
χτηκε την πρότασή του, να μείνει το θέμα εκεί, ούτε απο-
ζημίωση, ούτε μήνυση, για να μην βγει το όνομα τους. 
Μάλιστα κρατήθηκε απόλυτη εχεμύθεια για την πράξη. 
Να λοιπόν, τα “γαϊδούρια” που κυλιστήκαν στα σιτάρια 
όχι μια, άλλα δυο και τρεις φορές, με το συμπάθιο.

Και τα ερωτευμένα ζευγαράκια στα χωριά κάνουν ζη-
μιά, αλλά όχι με δόλο και κακές προθέσεις, αλλά από 
φυσιολογική ανάγκη, ανθρώπινη και σεβαστή. Ο αγρο-
φύλακας δεν το καταχώρισε στο βιβλίο συμβάντων του, 
αλλά του έμεινε στο νου του, σαν ένα ακόμη μάθημα 
γύρω από τα καθήκοντά του.

ΚΥΛΙΣΤΡΑ ΣΤΑ ΣΙΤΑΡΙΑ

Χωράφι σπαρμένο με σιτάρι (Ηλίας Τουτούνης)

Του Ιωάννη Bορβίλα 
Τ. ∆ευθυντής Αγροφυλακής Ηλείας
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Παπάς στο χωριό πριν το 1940 ήταν 
ο Θόδωρος Παναγόπουλος από την 
ιστορική οικογένεια των Παναγο-
πουλαίων.
Ήταν και μυλωνάς. Είχε το μύλο 
της Γκούρας, «μύλο του παπά» 

τον έλεγαν.
Τον παπά τον έλεγαν και παπα - Μπιστόλα, γιατί ήταν 
άνθρωπος ψυχωμένος και δεν του έλειπε από πάνω του 
το σιδερικό (όπλο).
Όπως μας έλεγαν οι μεγαλύτεροι, όταν έγινε το έγκλημα 
του Καραχάλιου, που σκότωσε τον Κατσιούλα για οικο-
νομικές διαφορές, η πλευρά του Κατσιούλα για αντίποινα 
απείλησε τα παιδιά του Καραχάλιου, ανήλικα τότε. Ο 
παπα-Θόδωρος πήρε τα παιδιά στο σπίτι του, υπό την 
προστασία του και βγήκε στο μπαλκόνι με το δίκαννο 
διαμηνύοντας σε κάθε πλευρά ότι θα σταθεί αυτός ο 
ίδιος απέναντί τους, λέγοντας τους:
Τα παιδιά δε θα τα πειράξει κανένας, δε φταίνε τίποτε. 
Με τον πατέρα τους κάντε ό,τι θέλετε.

Κάποια άλλη φορά ο παπάς μαζί με άλλους, ήταν κα-
λεσμένος σε τραπέζι από τον Άλκη τον Παπαγιάννη. Ο 
Άλκης ήταν από τους μεγαλύτερους ζωοκλέφτες του 
χωριού.
Κατά την ώρα του φαγητού κάποιος καλοθελητής, ομο-
τράπεζος του παπά, του λέει:
— Πώ, πω!!!...παπά...Ξέρεις τι τρως τώρα; Τα κρέατα 
είναι κλεφτά!!
Κι ο παπάς έντονα χολωμένος του απαντά:
— Εγώ δε βλέπω να το γράφουν πουθενά... Πού θέλεις 
να το ξέρω;

Και συμπλήρωσε:
— Εσύ άμα το ξέρεις… μην τρως, και συνέχισε να τρώει, 
τώρα, με μεγαλύτερη βουλιμία.
Ο παπάς δεν ήξερε και πολλά γράμματα.
Κάποτε επί των ημερών του ο Δεσπότης της εποχής εκεί-
νης έστειλε στους παπάδες μια εγκύκλιο που τους υπο-
χρέωνε κάθε Κυριακή να βάζουν κήρυγμα στην εκκλησία 
και να εξηγούν, τουλάχιστον, το ευαγγέλιο της ημέρας.
Την επόμενη Κυριακή ο παπάς βγήκε στην Ωραία Πύλη 
για να εξηγήσει το Ευαγγέλιο που συγκεκριμένα έλεγε ότι 
όποιος έχει δύο χιτώνες να δίνει τον ένα στους φτωχούς.
Και πήρε φόρα ο παπάς κι έλεγε: «Να δίνουμε , χριστια-
νοί μου, στους φτωχούς ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. 
Ακόμη και το σακάκι μας...
Και τι τα θέλουμε τα πλούτη; Την υγειά μας νά ‘χουμε και 
ας είμαστε φτωχοί… Καλύτερα φτωχοί παρά πλούσιοι».
Και στη συνέχεια να λέει ότι οι φτωχοί θα πάνε στον 
παράδεισο και οι πλούσιοι στην κόλαση...και σταμά-
τημα δεν είχε, με το να επαινεί και να εγκωμιάζει τους 
φτωχούς...

Κείνη τη στιγμή η ματιά του έπεσε στο δάσκαλο τον 
Παπαναστασόπουλο που ήταν στο ψαλτήρι και που δυ-
σφορούσε για όσα άκουγε. Οπότε ο παπάς κατάλαβε ότι 
το παρατράβηξε και άρχισε να τα γυρίζει:
— Τώρα πάλι συγχωριανοί μου, συνέχισε, όπως θα έλε-
γε κι ο δάσκαλος, που τα ξέρει καλύτερα, είναι κακό 
πράγμα και η φτώχεια, δεν αντέχεται π’ ανάθεμα την. 
Αφήστε, μην το ψάχνετε και μπήκε στο ιερό ψέλνοντας: 
«Μετά φόβου Θεού...»

Ο παπά - Μπιστόλας

Του 
Χαρ. Σπ. Παπαγιάννη

Ο παπα Θόδωρος Ο δάσκαλος Ανδρέας Καραχάλιος
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Το οροπέδιο του Λάλα βρίσκεται 
στις παρυφές του όρους Φολόη, σε 
υψόμετρο 620 μ. βορειοανατολικά της 
Αρχαίας Ολυμπίας. Το γεγονός ότι το 
Λάλα αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης 
και γραφής για πολλούς ιστορικούς, 

μαρτυρά το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε στη διάρκεια 
των περασμένων αιώνων. Το δροσερό και υγιεινό κλίμα του 
Λάλα, με τον εκτεταμένο ορίζοντα, τα άφθονα νερά του και 
τα πυκνά δάση δρυών και πεύκων που απλώνονταν γύρω 
του, το καθιστούσαν τόπο απείρου κάλλους.

Η ακριβής χρονολογία της πρώτης εποίκισης του Λάλα δεν 
είναι γνωστή μέχρι σήμερα. 

Ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι στους βυζαντινούς χρόνους 
ελληνικές οικογένειες-νομάδες από το Σέρβος της Γορτυνίας 
με αρχηγό τον Λέντζο, κατήλθαν στο οροπέδιο του σημερι-
νού Λάλα και εγκαταστάθηκαν στο ανατολικό τμήμα, έναντι 
της θέσης Μπαστιρά, δημιουργώντας τον πρώτο οικισμό του 
Λάλα. Όταν η περιοχή αργότερα κατελήφθη από τους Τουρ-
καλβανούς (Αλβανοί που εξισλαμίστηκαν), η τοποθεσία αυτή 
ονομάστηκε Μερέικα, από τον Μερ-Αγά. Τα ερείπια αυτού 
του πρώτου οικισμού Μερέικα (Λεντζαίικα), σώζονται ως τις 
μέρες μας. 

Περί το 1438 μ.Χ. ο οικισμός αυτός κατοικήθηκε από τον 
Ισμαήλ Αγά, ο οποίος συνοίκησε αρμονικά με τους Λεντζαίους 
και ανέπτυξε φιλικές σχέσεις. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, 
ο μικρότερος αδερφός του Ισμαήλ Αγά αποκαλούσε τον Αγά 
«Λάλα», που σημαίνει μεγαλύτερε αδελφέ. Σύμφωνα με άλλες 
πηγές, το όνομα προέρχεται από την προσφώνηση των Αλβα-
νών στον Ισμαήλ Αγά “Λάλα”, δηλαδή σεβαστό πρόσωπο. 
Κατά τον καθηγητή κο Κ. Ηλιόπουλο, η λέξη Λάλα σημαίνει 
τρία χωριά. 

Μετά την εγκατάσταση του Ισμαήλ Αγά στον οικισμό ακο-
λούθησαν και άλλες πλούσιες, αριστοκρατικές και με επίσημη 
καταγωγή τούρκικες οικογένειες, και έτσι αυξήθηκε κατά πολύ 
ο πληθυσμός του Λάλα. Είναι απόλυτα βεβαιωμένο ότι πολλές 
από τις οικογένειες που εγκαταστάθηκαν στο Λάλα κατάγονταν 
από την οικογένεια Αμπού-Ταλάμ, οικογένεια συγγενική της 
αυτοκρατορικής οικογένειας. Από την οικογένεια Αμπού-Τα-
λάμ κατάγονταν οι οικογένειες των φημισμένων Αλή-Αγά, 
Αλή-Φαρμάκη, Σεϊντάγα, αδελφών Βεζουλάγα, Μέραγα, Ραϊτ-
Αγά Φειδά, αδελφών Χασάν-Αγά, Αβδούλ-Αγά, Γιακούμ-Αγά, 
Μεχμέτ-Αλή, Μπεκήρ-Αγά, Ραπαντζή-Αγά, Κούλουρη-Αγά, 
Μπαστιρά-Αγά, αδελφών Μπεζαϊτ-Αγά και άλλων. 

Ο Ισμαήλ Αγάς, φιλοδοξώντας να ηγηθεί μεγαλύτερου 
αριθμού οπαδών, κάλεσε ομοφύλους του από διάφορες περι-
φέρειες να κατοικήσουν στο Λάλα. Για το σκοπό αυτό κήρυξε 
το Λάλα άσυλο για όποιον επιθυμούσε να εγκατασταθεί σε 

αυτό. Παράλληλα με τις οικογένειες των Τουρκαλβανών, περί-
που δέκα ελληνικές χριστιανικές οικογένειες κατοικούσαν στο 
Λαλαίικο οροπέδιο, οι οποίες προσέφεραν διάφορες υπηρεσίες 
στους Αγάδες. Αναφέρονται ενδεικτικά οι οικογένειες Λέντζου, 
Χριστόπουλου, Ντελή, Κατσέπα, Γκαγκανή (Χαριτόπουλου), 
Σκαρτσιάρη, Μουλαγιάννη και Καραμέρου. Οι δύο τελευταίες 
οικογένειες έχει αποδειχθεί ότι δεν υπηρέτησαν τους Αγάδες.

Την πρώτη ιστορική εμφάνισή του το Λάλα την κάνει το 
1461 μ.Χ. στο κατάστιχο τιμαρίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Σόφιας, ως αλβανικό χωριό LALA.

Όταν ολοκληρώθηκε η κατάκτηση της χώρας από τους 
Τούρκους το 1715, οι Λαλαίοι Αλβανοί εξισλαμίστηκαν. Με 
τα χρόνια, κυρίως μετά το 1770, οι Λαλαίοι εξελίχθηκαν σε 
πραγματικούς δυνάστες όχι μόνο της Ηλείας, αλλά και ολό-
κληρης της Δυτικής Πελοποννήσου.

Στα τέλη της Τουρκοκρατίας το Λάλα αναφέρεται ως έδρα 
καζά, δηλαδή έδρα δικαστικής επαρχίας (βιλαέτι), που υπα-
γόταν στην επαρχία Γαστούνης. Ο πληθυσμός του πριν από 
την Επανάσταση ανερχόταν στις 12.000 περίπου. Άλλες πηγές 
υποστηρίζουν ότι ο πληθυσμός του ήταν 15.000.

Τα σπίτια του Λάλα ήταν πολυτελή σεράγια κτισμένα σε 
τεράστια κατάφυτα τεμάχια γης. Ο κύριος όγκος των μεγαλο-
πρεπών αυτών ανακτόρων (κονάκια) εκτεινόταν από τη θέση 
«Λεντζαίικα» ως τη θέση «Χιωταίικα» του σημερινού χωριού 
Λάλα, νοτιοανατολικά του νυν ναού του Αγίου Κωνσταντί-
νου και Ελένης, όπου είχε ανεγερθεί ένα επιβλητικό τζαμί με 
πολλούς μιναρέδες. Η έκταση από τα ανάκτορα των Αγάδων 
μέχρι και τη νυν συνοικία Μιχαλαίικα ήταν πυκνοκατοικημένη, 
όπως επίσης και η έκταση από τη συνοικία Παυλαίικα έως το 
Χάνι Παπαθεοδώρου. Οι τούρκικοι μαχαλάδες των Λαλαίων 
απλώνονταν μέχρι και τον κάμπο του Αλφειού.

Η κεντρική οδός από το Τζαμί έως τα ανάκτορα των Αγάδων 
ήταν καλντερίμι. Η πόλη των Λαλαίων, η οποία ήταν καλά 
οργανωμένη, ήταν διαιρεμένη σε τμήματα. Στο ένα τμήμα 

Άποψη του κεντρικού δρόμου με το παλιό Δημαρχείο Φολόης

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΛΑ

Της Βάσως Ν. 
Χαριτοπούλου

(οικονοµολόγος)
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βρίσκονταν παντός είδους καταστήματα, στο άλλο, προς τη 
συνοικία Μουλαγιανναίικα, είχαν τυροπωλεία, αρτοποιεία 
και σφαγεία, και σε ένα άλλο τμήμα είχαν υφαντουργεία, ένα 
εργαστήριο κατασκευής κοντογουνίων και άλλων χρυσοποί-
κιλτων ειδών. 

Τους Λαλαίους είχε απασχολήσει ιδιαίτερα το ζήτημα της 
αρδεύσεως της μεγάλης έκτασης από τη Φολόη μέχρι τον 
Λαλαίικο κάμπο. Για το σκοπό αυτό είχαν μελετήσει διάφο-
ρα σχέδια. Επιχείρησαν μάλιστα να υψώσουν τα ύδατα του 
Ερυμάνθου πλησίον του «Πουρνογέφυρου», ελλείψει όμως 
μηχανικών μέσων, η ανύψωση κατέστη αδύνατη.

Ο «Μπαστιράς», τοποθεσία που φέρει και σήμερα την ίδια 
ονομασία από τον Μπαστιρά Αγά και απέχει 700 μ. από το χω-
ριό Λάλα με κατεύθυνση το όρος Φολόη, λόγω της θαυμάσιας 
θέσης στην οποία βρίσκεται, είχε καταστεί το παραθεριστικό 
κέντρο των αριστοκρατικών Αγάδων. 

Στη θέση Μπαστιρά είχαν μεταφερθεί και φυτευτεί από τους 
Μπεζαϊτ Αγά και Μπαστιρά Αγά οι πρώτες κερασιές από την 
Κερασούντα της Τουρκίας, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, 
καθιστώντας με την πάροδο του χρόνου ξακουστά σε όλη την 
ελληνική επικράτεια τα κεράσια του Λάλα. 

Στο μονοπάτι προς Κλαδέο, 
βρισκόταν η πολυτραγουδισμένη 
Λουκίσια, η πηγή του Κλαδέου πο-
ταμού. Σύμφωνα με τον Κ. Αναστα-
σινό, η περίφημη βρύση Λουκίσια 
«με τα κρύα νερά, τους παχιούς 
τους ίσκιους και τους δώδεκα κα-
ντάλους» πήρε το όνομά της από 
κάποια δούκισσα που την κατα-
σκεύασε. Κατά μία άλλη άποψη, τη 
βρύση κατασκεύασαν κάτοικοι του 
γειτονικού Δούκα, δίνοντάς της την 
ονομασία Δουκίσια βρύση (σταδια-
κά επικράτησε ως Λουκίσια βρύση).

Μια άλλη ιστορική βρύση, η Τρανή Βρύση, η οποία στέκει 
αγέρωχη ως και τις μέρες μας, βρισκόταν κοντά στη θέση Χιω-
ταίικα. Τα νερά της ήταν άφθονα και γάργαρα και κάλυπταν, 
μαζί με την Κολιανή Βρύση- με την οποία συνδεόταν μέσω 
ενός μονοπατιού, με τη Λουκίσια Βρύση, την Τρύπια Βρύση 
και την Κουβέλιζα Βρύση, τις ανάγκες των χιλιάδων κατοίκων 
στους μαχαλάδες του Λάλα της εποχής εκείνης. 

Οι Λαλαίοι μιλούσαν τα ελληνικά και τα αρβανίτικα και 
πολύ λίγοι τα τούρκικα. Γενικά οι σχέσεις των Λαλαίων με τους 
χριστιανούς της Ηλείας ήταν, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, 
καλές. Οι κάτοικοι του γειτονικού χωριού Δούκα συνδέονταν 
με φιλικές σχέσεις με τους Λαλαίους και λόγω της μόρφωσης 
που διέθεταν, λειτουργούσαν ως Γραμματείς τους, έχοντας 
αναλάβει τη γενική διαχείριση: διαχειρίζονταν τις αποθήκες, 
τα σφαγεία, τα αρτοποιεία, τα υφαντουργεία, την κτηνοτροφία 
αλλά και την προστασία των πλούσιων Αγάδων (σωματο-
φύλακες).

Το Λάλα ήταν γεμάτο από περιβόητα πολεμικά γεγονό-
τα άρρηκτα συνυφασμένα με την παράδοση του Ηλειακού 
κόσμου, τα οποία εξυμνούσαν πολλά δημώδη άσματα που 
παραμένουν γνωστά ως και τις μέρες μας. Σύμφωνα με τον 

Θρύλο Πάτρη («Ηλειακή Δημοτική Ποίηση»), τη δημοτική 
ποίηση του Λάλα χαρακτήριζε η αρκαδική επίδραση, καθώς 
και η αγάπη για την καλή ζωή και τη συμπόνια. Στα τελευταία 
προεπαναστατικά χρόνια, το Λάλα για τον Ηλείο της εποχής 
ήταν τόπος μαγευτικός και μυστηριώδης, συνδεδεμένο καθώς 
ήταν με αμέτρητους θρύλους, με διαδόσεις για τις όμορφες 
χανούμισσες και τα πλούτη των αγάδων, με φήμες για τα 
καμώματα των παιδιών της τουρκικής αριστοκρατίας, για την 
ομορφιά των αγάδων και τις ρομαντικές ιστορίες με ρωμιο-
πούλες.

Με την πάροδο του χρόνου, οι πολεμοχαρείς Τουρκαλβανοί 
του Λάλα κατέκτησαν ολόκληρη την Ηλεία και επεκτάθηκαν 
στις όμορες επαρχίες Ολυμπίας και Γορτυνίας, ενώ κατέλα-
βαν και την περιφέρεια Ψωφίδος Καλαβρύτων. Επιδίωξαν 
επίμονα να υποδουλώσουν και τη Δίβρη, αλλά ουδέποτε το 
κατόρθωσαν, χάρη στον ηρωισμό των Διβριωτών αρχηγών 
και πολεμιστών. Οι Λαλαίοι Τούρκοι, παρόλη την αγριότητα 
για την οποία φημίζονταν, υπολόγιζαν και φοβούνταν ορι-
σμένα «παλληκάρια», τα οποία, αν και καταδίωκαν αμείλικτα, 
εντούτοις δεν κατάφερναν να εξοντώσουν. Ανάμεσα σε εκείνα 
τα «παλληκάρια» που είχαν καταφέρει να τρομοκρατήσουν 

τους αιμοδιψείς Τουρκαλβανούς του 
Λάλα, αναφέρονται ο Διβριώτης Δη-
μήτρουλας και μία οικογένεια από 
την Δάρδιζα-Αχλαδινή, η οικογένεια 
Ανδρικόπουλου (Κουλοχέρη). 

Σύντομα οι Λαλαίοι έγιναν με-
γάλοι γαιοκτήμονες της γύρω πε-
ριοχής αλλά και των πεδιάδων της 
Γαστούνης. Απέκτησαν τεράστια 
οικονομική και συγχρόνως στρα-
τιωτική δύναμη, σε βαθμό που δεν 
δίστασαν να αποκηρύξουν ακόμα 
και τη σουλτανική κυριαρχία. Διέ-
θεταν Ιππικό, αποτελούμενο από 

1.500 περίπου Τουρκαλβανούς σπαχήδες εντελλόμενους 
την είσπραξη των φόρων της Πελοποννήσου. Οι σπαχήδες 
ήταν πολεμιστές κατ’ επάγγελμα και δεινοί ιππείς, οι οποίοι 
λειτουργούσαν σαν τρομοκράτες της περιοχής. Συγκέντρω-
ναν με τη μεγαλύτερη αγριότητα τους τουρκικούς φόρους, 
συσσωρεύοντας παράλληλα ανεξέλεγκτα πλούτη για τους 
εαυτούς τους. 

Με συστηματική στρατιωτική εκγύμναση, υπό ενιαία διοί-
κηση, το αήττητο Ιππικό των Τουρκαλβανών πλεονεκτούσε 
απόλυτα απέναντι στους Έλληνες οπλαρχηγούς, οι οποίοι 
διέθεταν περιορισμένη εμπειρία στις καταδρομές και είχαν 
διάσπαρτα κέντρα αποφάσεων.

Με αφορμή τις συνεχείς τρομοκρατικές επιδρομές των Λα-
λαίων, οι Ηλείοι συνέλαβαν το παράτολμο σχέδιο να επιχει-
ρήσουν να τους περιορίσουν. Με αρχηγό τον ικανότατο και 
δραστήριο Χαράλαμπο Βιλαέτη από τον Πύργο, ξεκίνησε η 
επιχείρηση αντίστασης των Ηλείων κατά των δυναστών Λα-
λαίων, η οποία συνδέθηκε σύντομα με τα ονόματα ορισμένων 
από τους πιο γενναίους οπλαρχηγούς των Ελλήνων: του Καπε-
τάν Γιώργη Γιαννιά (Γιαννόπουλος), του Γεωργίου Σισίνη από 
τη Γαστούνη, του Γεωργίου Πλαπούτα από τη Γορτυνία, του 

Η Τρανή Βρύση
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Τζανέτου Χριστόπουλου από την Ολυμπία, του Παναγιωτάκη 
Φωτήλα από τα Καλάβρυτα, του Κωνσταντίνου και Ανδρέα 
Μεταξά από την Κεφαλονιά, του Γεράσιμου και Αναστάσιου 
Φωκά επίσης από την Κεφαλονιά, του Κεφαλονίτη πλοιάρ-
χου και Φιλικού Ευαγγέλη Πανά, των Ζακυνθινών Διονυσίου 
Σεμπρικού-Κατσιλίβα και Παναγιώτη Στρούζα.

Η μάχη που δόθηκε στο οροπέδιο του Λάλα, κατά τους 
πρώτους μήνες της εθνεγερσίας του 1821, στρατηγικά και 
ηθικά υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική, αποτελώντας σταθμό για 
την άλωση της Τριπολιτσάς. 

Με την καθοριστική συμβολή της οργανωμένης στρατιω-
τικής δύναμης των Επτανησίων, οι ανδρείοι οπλαρχηγοί της 
Ηλείας, των Καλαβρύτων, της Ολυμπίας και της Γορτυνίας, 
σε μια άγρια μάχη σώμα με σώμα στις 13 Ιουνίου 1821, ανά-
γκασαν τους Τουρκαλβανούς Λαλαίους να υποχωρήσουν 
καταφεύγοντας στην Πάτρα. Οι Έλληνες Επαναστάτες πολέμη-
σαν γενναία και έχασαν 84 άνδρες, από τους οποίους 60 ήταν 
Πελοποννήσιοι και 24 Επτανήσιοι. Ανάμεσα στους πολλούς 
τραυματίες ήταν και ο Κεφαλονίτης Ανδρέας Μεταξάς, κατο-
πινός πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Η μάχη του Λάλα, η οποία αποτελεί την πρώτη τακτική 
νίκη των ελληνικών επαναστατικών δυνάμεων, σήμανε την 
οριστική αποχώρηση των Λαλαίων από την Ηλεία. Οι Λαλαίοι, 
μετά τη σύσταση του ελληνικού κράτους, αναγκάστηκαν να 
μεταναστεύσουν και να εγκατασταθούν ως πρόσφυγες στην 
περιοχή του Πλαταμώνα της Μακεδονίας και αργότερα στη 
Βάρνα της Βουλγαρίας.

Επακολούθησε η ολοκληρωτική καταστροφή του Λάλα 
από τους Έλληνες Επαναστάτες, οι οποίοι εισήλθαν νικητές στο 
ερημωμένο χωριό και πυρπόλησαν περίπου 1.000 κονάκια. 

Εκτός από τις ελάχιστες χριστιανικές οικογένειες που κατοι-
κούσαν μαζί με τους Τουρκαλβανούς Λαλαίους στο Λάλα, 
οι οποίες παρέμειναν στο χωριό μετά τη φυγή των Τουρκαλ-
βανών, άρχισαν σταδιακά οι Έλληνες κάτοικοι από τις γύρω 
ορεινές περιοχές και κυρίως από τα αρκαδικά βουνά να ανα-
ζητούν μια καλύτερη τύχη στο Λάλα, από το 1830 και μετά. 

Είναι εξακριβωμένο ότι οι περισσότεροι πρόγονοι των ση-
μερινών οικογενειών του Λάλα προέρχονται από την Αρκαδία 
και κυρίως από την επαρχία της Γορτυνίας. 

Το 1860, επί βασιλέως Όθωνος, το Λάλα απόκτησε σχέδιο 
πόλεως (ΦΕΚ 54/ 15-11-1860). Το 1938 στη θέση «Πούσι» στο 
δρυοδάσος της Φολόης, όπου βρίσκεται και το εξωκλήσι της 
Αναλήψεως, 6 χλμ από το Λάλα, στήθηκε λαμπρό μνημείο για 
τους πεσόντες ήρωες και τους οπλαρχηγούς που θυσιάστηκαν 
στη μάχη του Λάλα το 1821.

Στον 20ό αιώνα, το Λάλα αναγνωρίστηκε επίσημα ως θέ-
ρετρο, λόγω του υγιεινού του κλίματος. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ΄50, στο Λάλα λειτούργησαν 
οι φημισμένες παιδικές κατασκηνώσεις (ΠΙΚΠΑ), οι οποίες 
φιλοξένησαν εκατοντάδες παιδιά έως και τις αρχές της δεκα-
ετίας του ’80.

Η Λουκίσια Βρύση έστεκε αγέρωχη ως και τα μέσα της δε-
καετίας του ’70. Οι παλιοί θυμούνται τα κρύα νερά της να 
αναβλύζουν άφθονα και να εξυπηρετούν τις ανάγκες των 
ντόπιων. 

Το σύγχρονο χωριό Λάλα διευρύνθηκε σημαντικά και λόγω 

της γεωγραφικής του θέσης κατέστη κατά το σχέδιο Καποδί-
στρια έδρα του Δήμου Φολόης. 

Στις μέρες μας, διαπιστώνεται μια αναπτυσσόμενη οικονομία 
στο Λάλα, το οποίο αποτελείται από 800 περίπου μόνιμους 
κατοίκους και υπάγεται πλέον στον καλλικρατικό δήμο Αρ-
χαίας Ολυμπίας. 

Οι κάτοικοι του Λάλα σήμερα ασχολούνται με τη γεωργία, 
κυρίως με την καλλιέργεια σιτηρών (βρώμης και σιταριού), 
οπωροφόρων δέντρων (κερασιές, καρυδιές, καστανιές), αμπε-
λώνων και ελαιόδεντρων. Εξέχουσα θέση στην τοπική οικο-
νομία κατέχουν επιπλέον η κτηνοτροφία, το εμπόριο και οι 
υπηρεσίες.

Ο τουριστικός τομέας ωστόσο (αγροτουρισμός/ οικοτουρι-
σμός, περιπατητικός τουρισμός και εναλλακτικές δραστηριό-
τητες) δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος, μολονότι υπάρχουν 
όλες οι κατάλληλες προϋποθέσεις και συνθήκες, από πλευράς 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Το Λάλα, όπως άλλωστε και ολόκληρο το Οροπέδιο της 
Φολόης, διακρίνεται για τα μοναδικά φυσικά και πολιτιστικά 
διαθέσιμα. Απέχει λίγα χιλιόμετρα από σημαντικά κέντρα, όπως 
είναι η Δημητσάνα, η Καρύταινα (αρχαία Γόρτυνα), η Μονή 
Φιλοσόφου (χαράδρα Λούσιου ποταμού), οι Βάσσες (Επικού-
ρειος Απόλλωνας), το Λύκαιον Όρος (Τέμενος Δία - αρχαίο 
Στάδιο), η Αρχαία Ολυμπία, το Γούμερο (φαράγγι Γουμέρου, 
Ιερά Μονή Ασκητή, τμήμα ιεράς οδού Ήλιδας-Ολυμπίας), η 
αρχαία Λασιώνα (Ακρώρεια), η αρχαία Ψωφίδα, η λίμνη του 
Λάδωνα (φράγμα), το Μαίναλον όρος (Βυτίνα - Λιμποβίσι), 
η Λάμπεια (γνωστή και ως Λαμπεία ή Δίβρη, ιστορικό κεφα-
λοχώρι της Ηλείας).

Το περίφημο δρυοδάσος της Φολόης, έκτασης 40.000 
στρεμμάτων, είναι ενταγμένο στο δίκτυο NATURA 2000. Η 
διέλευση των ποταμών Ερυμάνθου και Ηλειακού Λάδωνα 
δημιουργεί ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον, ενώ το φα-
ράγγι του Ανδρωνίου χαρακτηρίζεται ως οικότοπος μεγάλης 
ιστορικής και οικολογικής αξίας.

Σήμερα είναι πλέον σαφές ότι ο πρωτογενής τομέας δεν 
μπορεί από μόνος του να δημιουργήσει συνθήκες επαρκούς 
απασχόλησης και παραμονής του πληθυσμού του Λάλα στην 
εστία του. Το νέο, πιο ολοκληρωμένο μοντέλο ανάπτυξης 
του αγροτικού χώρου που ήδη προωθείται, βασίζεται στον 
«πολυλειτουργικό χαρακτήρα» της γεωργίας και τη διαφο-
ροποίηση των δραστηριοτήτων, στην ισόρροπη και βιώσιμη 
ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας, στην αξιοποίηση 
του ενδογενούς παραγωγικού δυναμικού και στην αειφορική 
χρήση των τοπικών πλουτοπαραγωγικών πόρων.

Αυτή η με έντονα ποιοτικά στοιχεία αγροτική ανάπτυξη δεν 
μπορεί παρά να στηριχθεί στη συμμετοχή και αξιοποίηση όλων 
των δυνάμεων της τοπικής κοινωνίας.

Αναμφισβήτητα, στα περισσότερα πεδία δράσεων που συν-
δέονται άμεσα ή έμμεσα μ’ αυτό το νέο πρότυπο αγροτικής 
ανάπτυξης (π.χ. τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
ανάδειξη και διάσωση του αγροτικού περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, την παραγωγή νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών ποιότητας, τις κοινωνικού χαρακτήρα υπηρεσίες, 
τον αγροτουρισμό, την οικοτεχνία, κλπ), ο τοπικός πληθυσμός 
μπορεί και πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο.
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Πουλήσανε είκοσι ζυγούρια και τριανταέξι βεργάδια. 
Πήρανε καλά λεφτά. Τά ‘φερε ο γέρος της στον κόρφο 
του από τη στρούγκα και της τα σώρω-σε στην ποδιά, να 
τα σιγουρέψει η ιδιανή όπου ήθελε και να τα ξέρει μοναχά 
ατή της.

Τα πήρε η γριά τα πολλά λεφτά» τα χαϊδολόγησε στα 
δάχτυλα της· τα μέτρησε, με προσοχή περίσσια, κι αγλάΐσε η 
ψυχή της. Της πρωτοκόρης το νάχτι κράταγε στα χέρια της...

—   Ένα καλό τυχερό,  Παρθένα μου!..., σιγομουρμού-
ρισε μπροστά στα εικονίσματα. Έσκυψε,άνοιξε την κασέλα 
και σιγούρεψε μέσα τα λεφτά. Πισωπάτησε και διάηκε στο 
παραγώνι. Έσιαξε τη φωτιά να λαμπαδώσει και τη διχάλωσε 
με την πυροστιά να βάλει κακάβι να φτιάσει κάτι ντις να το 
γευτούνε με το γέρο της. Κόντευε να μεσημεριάσει.

Τα παιδιά τους: σερνικά - θη-
λυκά, εφτά του θεού, ήσανε 
στη δουλιά του το καθένα. Και 
η γρια - Λάμπραινα έμενε στο 
σπίτι. Τοίμαζε: φαγιά, πιοτά, για 
τους ξωμάχους της και, σαν της 
πέρσευε καιρός, έπιανε τη ρόκα, 
την ανέμη και τα λανάρια.

Τα πέντε της παιδιά ήσανε σερ-
νικά. Δυο τσιούπες είχε και κείνες 
μικρές ακόμα. Στα δώδεκα η μια 
στα δεκαπέντε η άλλη. Την τρα-
νή την είχε κιόλας, βαλμένη στο 
μάτι η γειτόνισσα της η γριά - Στάθαινα. Της το ξεστόμισε 
την ημέρα που μιτώνανε στο προσήλιο το ράσινο βιλάρι:

—  Άμα το θέλουν τα παιδιά, το βρίσκετε και σεις, η 
φαμελιά, καλά... Είναι και τυχερό... μπορεί να γενούμε και 
συγγενήδες! Της είπε κι έριξε με σπουδή τα μάτια στη σακ-
κοράφα να τραβήξει το στιμόνι... με πυροκόκκινα μάγουλα 
και λαιμιακά.

—  Αν είναι γραμμένο!...  (απολογήθηκε η γριά - Λά-
μπραινα και γύρισε την κουβέντα αλλού, γιατί δεν ήξερε 
τη γνώμη της τσιούπας και της φαμελιάς).

Πέρασαν κάνα δυο χρόνια. Κλωθογύρισε μάτα -την ίδια 
κουβέντα η Στάθαινα:

— Κάποτε σου είπα έναν καλό λόγο για τα παιδιά μας... 
Τα κουβεντιάσατε; ρώτησε με προφύλαξη.

—  Τα κουβεντιάσαμε! Το βρήκαμε ούλοι καλά... Ζωή 
νά ‘χουνε μοναχά είπε η Λάμπραινα και έκανε να κρύψει 
το δάκρυ της. Χοπ! την αγκάλιασε η άλλη και τη   φίλησε   
και τα δάκρυα αντάμωσαν στα σταφιδιασμένα μάγουλα.

Γκάριξε ο γάιδαρος στον κήπο και λύσανε την αγκαλιά. 
Ανεβήκανε στο παραγώνι της Λάμπραινας. Ψήσανε κι ήπιανε 
καφέ. Είπανε για τις χάρες των παιδιών τους, για τα κεντή-
ματα, για τα κιλίμια, για τα χαλκώματα, για τα τζοβαΐρια και 
τα καλά τυχερά.

Από τότε οι γειτόνισσες συχναντάμωναν και τα λέγανε 
και δεν τα σώνανε.

Αποφασίσανε να κάνουνε κι αρρεβώνες για να χαρούνε 
και τα παιδιά. Αρρεβωνιάσανε. Σε κείνη τη χαρά τους κα-
λέσανε ούλο το χωριό. Η αλήθεια είναι πως ταιριάξανε τα 
παιδιά. Και δεν ήτανε φρέσκια η αγάπη τους έβραζε έξι - 
εφτά χρόνια. Ο γιος της Στάθαινας πριν μπει στο χακί το είπε 
το μεράκι του στη μάνα και κείνη ιδέασε τη γρια-Λάμπραινα 
απάνου στα μιτώματα.

Μα των παιδιών τα μάτια, 
σαν πεταρίζουν οι καρδιές, 
λένε τόσα... όσα δε λένε χίλιες 
μανάδες σε χίλια χρόνια με μια 
μονάχα και μοναχή ματιά. Κι 
αντάμωναν τα μάτια και χαίρου-
νταν σύγκορμα. Αντάμωναν: τα 
όνειρα, τις λαχτάρες, τους καη-
μούς... και καρφωνόντουσαν 
ήλιος και φεγγάρι στα μεσού-
ρανα κι ο καιρός κόλλαγε στο 
βούρκο της αναβολής και δεν 
κυλούσε... ώσπου να ιδούν στα 

δάχτυλα τους βέρες. Και δεν άργησαν να το χαρούνε τούτο 
το γιορτάσι. Και πήρανε τις ευκές του παπά και των γονιών 
τους. Και δε χωρίζανε τούτα τα φουντάνια παρά από το 
μεσονύχτι ίσαμε τα χαράματα που πήγαιναν να κοιμηθούνε 
χώρια...

Τα καμαρώνανε οι γονιοί. Τα καμαρώνανε και οι ανοιχτό-
καρδοι χωριανοί. Τά ‘βλεπαν και μαράζωναν οι ζηλιάρες 
και οι ζηλιάρηδες του χωριού...

Πέρασε κι ο καιρός της αρρεβώνας. Τοιμάστηκαν και οι 
δυο φαμελιές για τα στέφανα. Στείλανε και τα καλεσοχάρτια 
στους δικούς η κάθε φαμελιά. θα στεφανώνανε περνάγοντας 
τ’ Αγιο-Δημήτριου.

Εξόν από τα προικιά πού ‘χε τοιμασμένα η Λάμπραινα 
για τη Ρινιώ της, ο γερο - Λάμπρος θα μέτραγε στα χέρια 
του συμπέθερου ούλο το κομπόδεμα πού ‘χε στην κασέλα 
η γριά από τα ζυγούρια και τα βεργάδια. Και κείνος Θέλα 
κάμει της Ρινιώς αντιπροίκι το χωράφι στις Λάκκες πουλά 
στ’ όνομά της...

ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΗΓΗΜΑ
ΤΟ «ΝΑΧΤΙ»

Tου αείµνηστου Εκπ/κού Θ. Κ. ΤΡΟΥΠΗ
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Τη αυγή θα πήγαιναν στη χώρα για τα χαρτιά. Τοιμά-
στηκαν αποβραδιού: Λάμπρος, Στάθης και Ρινιώ. Μπορεί 
να πήγαινε κι ο γαμπρός» ίσα για συντροφιά.

Σαν έβγαλε τη γιορτινή του αλλαξά ο γέρο - Λάμπρος 
και την κρέμασε ψηλά, έκραξε τη γριά του να του βγάλει 
τους παράδες. Να χωρίσει. Να πάρει και ν’ αφήκει.

Άνοιξε και η γρια - Λάμπραινα την κασέλα της και δεν 
έλεγε να φανεί στο παραγώνι.

Άδειασε την κασέλα στο πάτωμα κι έψαχνε ιδρωμένη, 
χλωμή, με στεγνό στόμα και τρεμάμενα χέρια. Κάναν καιρό 
την αναζήτησε ο γέρος της και διάηκε στο πάτωμα για να 
ιδεί γιατί αργεί.

Τη βρήκε στην τρανή της σουβάλα. Κατάλαβε και κείνος 
και βάλθηκε κι ατός του να ψάχνει.

Ψάξανε!... Ψάξανε!... Ψάξανε!... Τίποτα...
—  Μα ποιος μου τα πήρε;!... Το νου μου χάνω...  (είπε 

αναλυμένη σε δάκρυα η γριά).
—  Θα ειπούν πως δεν είχαμε το νάχτι... κι    αρρεβω-

νιάσαμε για  να... (μουρμούρισε ο γέρος).
—  Πού μούτρα μας! Τί τά ‘καμα η κουρούνα;!
—  Θα πουλήσω την αυγή τα γίδια και τα μισά πρόβατα.
—  Να τους το ειπείς απόψε.
Βγήκε ο Λάμπρος και διάηκε στου συμπέθερου. Τον 

είδε ο Στάθης. Κατάλαβε πως κάτι τρέχει. Κακόβαλε. Ο 
Λάμπρος δεν τα είπε ούλα... Τ' άρχεψε αλλιώς:

— Συμπέθερε, το καλοσκέφτηκα το πράμα... Δε θέλω 
να χαλάσω κάτι λίγα λεφτά πόχω. Λέω να πουλήσω ταχιά 
τα γίδια κι όσα πρόβατα χρειαστούν και πάμε την άλλη 
μέρα για τα συμβόλαια...

— Για φτούνο χολοσκάς, συμπέθερε; Κρατώ εγώ μο-
ναχά τα γίδια και δε θέλω πρόβατα… Συγγενήδες θα γε-
νούμε… Την άκρη θα βρούμε;...

—  Θα σου το γνωρίζω, συμπέθερε μου- ίσαμε που να 
μου βάλουνε   την πλάκα καπάκι κι ακόμα πέρα!...   (Κι 
αγκάλιασε ο Λάμπρος τον παιδικό του φίλο δακρυσμένος).

Δεν άντεξε ο Στάθης. Υποψιάστηκε. Τον ρώτησε:
— Κάτι σε πλακώνει, Λάμπρο μου. Μίλα μου ν’ αλα-

φρώσεις. Το «συμπέθερε» ήτανε ακόμα φρέσκο και πέρ-
ναγε απόξω από τις καρδιές...

—  Μίλα μου... Είχαμε εμείς ποτές μυστικά;
—  Τί να ειπώ; Κάπου έβαλε η γριά το νάχτι της τσιού-

πας και ψάχνει και δεν τα βρίσκει... Της τα πήρανε; Τά ‘χει 
αλλού τρουπωμένα και δε θυμάται ;

— Για μη σεκλετιζόστε. Ούλα θα. γενούν... Εμείς την 
αυγή θα πάμε στο δρόμο μας. Κι όποτε τα βρει η γριά, 
δικά σας είναι.

—  Ναι, Λάμπρο μου... Καληνύχτα.
—  Καληνύχτα...
Τα είπε της Λάμπραινας ο γέρος της. Κείνη δεν σταμά-

τησε το ψάξιμο. Αναποδογύρισε την κασέλα, έψαξε ό,τι 
είχε κει. την απαράτηκε κι έβαλε μπροστά να ψάξει ούλο 
το σπίτι. Και το θυμότανε πολύ καλά πως τα ‘χε βαλμένα 
στην κασέλα της μακάριας της νόνας της. Το θυμότανε 

πολύ καλά. Σαν τ' όνομά της. Κι όμως βάλθηκε να ψάχνει 
αλλού…

Έπεσε να ξαποστάσει και να υπνώσει ο Λάμπρος και 
ύπνος δεν τον ζύγωνε. Άκουγε και τη γριά του που φρα-
τσάλαγε και χουχουλιότανε και γιόμιζε το στρωσίδι λανά-
ρια. Την αυγή σηκώθηκε και ξύπνησε τη Ρινιώ. Κινήσανε 
για τη χώρα. Διαβήκανε. Κάμανε τη δουλιά τους. Και σαν 
γύρισαν στο σπίτι τότες ρώτησε τον πατέρα της η Ρινιώ:

— Γιατί, πατέρα, τα γίδια;
— Έτσι το βρήκαμε καλά, παιδί μου, με τη μάνα σου.
— Ξέρτε σεις…
Γινήκανε οι τοιμασίες. Στεφανώσανε. Χαρά από την καρ-

διά του Λάμπρου και της Λάμπραινας δεν έφτασε σε μάτια 
και χείλια. Και φάνηκε. Και πέρασε τούτο στις γλώσσες 
των αργατιών. Κι έλεγε κανένας και το δικό του. Από την 
Κυριακή της χαράς ίσαμε την άλλη Κυριακή κράτησε το 
μυστικό.

Μπροστά από το «Δι' ευχών» ο παπάς το προσφώνεσε:
— Η Λάμπραινα έχασε λεφτά από την κασέλα της! Ήτανε 

το νάχτι της τσιούπας της! Ο θεός και ο παπάς λένε: «Να 
πάει το νάχτι στη θέση του...». (Κι έκαμε απόλυση).

Τούτα τα ίδια λόγια τα είπε ο παπάς τρεις Κυριακάδες.
Το χωριό βρήκε καλή κουβέντα. Και λεφτά πουθενά!...
Κίνησε και διάηκε στο Δεσπότη η Λάμπραινα κι έβγαλε 

αφοριστικό.
Κυριακή διάβασε ο παπάς τ’ αφοριστικό. Τη Δευτέρα 

το δείλι έριξε αστραπή και σκότωσε σαράντα πρόβατα της 
Λάμπραινας και το στερνοπούλι της στον Ψηλοδέντρο 
από κάτου.

Ένα γνεφάκι ίσαμε ένα κόσκινο την αμόληκε. Κι ο άλλος 
ουρανός γύρω γαλάζιος.

Κουβαλήσανε τα άλλα τσοπανούδια το παιδί στο χωριό.
Να μην την έβλεπε ανθρώπου μάτι τη μάνα!
Άφηκε τρίχα στο κεφάλι της;
Άφηκε σκουτί για σκουτί απάνου της;
Άφηκε καημό και μοιρολόγι να μη τα σκούξει; Και πότε 

ούλα τα χλιβερά; Όντας τράβηξε την τρούμπλα το χασέ 
να κόψει να σαβανώσει το παιδί της και βρήκε το νάχτι 
της Ρινιώς μέσα!

Τ’ ακούς άνθρωπε;! Τ’ ακώ να λες!... Για κείνο ο κακός 
λόγος και τ’ αφοριστικό δεν πρέπει ποτές να βγαίνουν 
από ανθρώπου στόμα. Ποτές!

Γιατί;
Γιατί κανείς δεν τις ξέρει τις βουλές του θεού!
Κι εγώ δεν είπα τίποτα... Δε ρώτησα τίποτ’ άλλο τη 

γιαγιά μου που μου τα μολόγαγε κι αναρριγούσε. Και 
ποτές μου δεν τόλμησα να ταράξω κείνα τα ιερά της ανα-
πεταρίσματα, μη μου κακιώσει και κακοκαρδίσει και δε 
μου μολογάει από κείνα τα περασμένα κι αξέχαστα του 
χωριού μας, που τόσο πολύ μ’ άρεσαν τότε να τ’ ακώ 
και τώρα να τα λε κι εγώ στα χαρτιά μου, αφού δεν έχω 
‘γγόνια να μ’ ακούνε και γειτονοπούλα εδώ στην ερημιά 
μου που ν' αποζητάνε τις ιστορίες μου...
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Ο Ντίνος Κλεινδιώτης μπορεί να θεω-
ρηθεί ως περιστασιακός κλέφτης, αφού η 
παρανομία του περιοριζόταν στα χρονικά 
όρια της μιας νύχτας και στη συνέχεια επέ-
στρεφε τα «κλοπιμαία». 

Στο πανηγύρι στο Βάραγκα Ωλένης, που 
διεξάγεται στις 23 Σεπτεμβρίου, ο Ντίνος 
γνώρισε κάποτε μια κοπέλα και την αγά-

πησε. Αυτή όμως κατάγοταν απ’ άλλο χωριό και ο Ντίνος 
φλεγόταν από το πάθος και επεδίωκε να τη συναντά καθη-
μερινά. Αλλά επειδή το χωριό του ήταν μακριά από αυτό της 
αγαπητικιάς του, βρήκε μια λύση και κάθε βράδυ έκλεβε από 
ένα άλογο που ήταν δεμένα στις καλαμιές και πήγαινε να τη 
βρει και το πρωί επέστρεφε το άλογο εκεί απ’ όπου το είχε 
πάρει. Αυτό γινόταν αρκετό καιρό. 

Μερικοί ιδιοκτήτες των αλόγων εύρι-
σκαν το πρωί τα ζώα τους νηστικά και 
ιδρωμένα. Κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαι-
νε καλά, τοιουτοτρόπως παραφύλαξαν 
και συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω τον Ντίνο 
την ώρα που τα έκλεβε. Του έκαναν αυ-
στηρές συστάσεις, και ταυτόχρονα ειδο-
ποίησαν και τις αρχές του τόπου. Ο Ντίνος 
δικαιολογήθηκε λέγοντας την αλήθεια 
και ο σταθμάρχης του σταθμού Χωροφυ-
λακής του έκανε τις ανάλογες συστάσεις 
και τον απείλησε ότι αν το ξανά κάνει θα έχει ν’ αντιμετωπίσει 
τον νόμο. Για να θολώσει τα νερά και μη συνεχίζουν να τον 
υποψιάζονται, ο Ντίνος αποφάσισε να κλέβει άλογα από το 
διπλανό χωριό. Αλλά τον κατάλαβαν κι εκεί οι ιδιοκτήτες 
των αλόγων και ήθελαν να τον πιάσουν και να τον κλείσουν 
φυλακή. Οι συζητήσεις που γίνονταν περί κλοπής των αλό-
γων έπεσαν στ’ αυτιά της αγαπητικιάς του η οποία άκουσε τι 
θ’ ακολουθούσε και τον ειδοποίησε ότι κινδυνεύει άμεσα να 
συλληφθεί και να φυλακισθεί.

Ο ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΝΔΙΑ
Το τι μου βάλθηκε ο νους, να κλέψω μια φοράδα,
να πάω στην αγάπη μου, να την καλησπερίσω:
- Καλησπερούδια, αγάπη μου.
- Καλώς τον Ντίνο μ’, όπου ’ρθε.
Ντίνο, τίνος είν’ τ’ άλογο, π’ έχεις όξω δεμένο;
- Δικό μου είναι τ’ άλογο και το ’χω πλερωμένο.
- Ντίνο, λύσε το άλογο και στείλτο απ’ όπου ’ρθε,
μη σε γεράσει η φυλακή κι ασπρίσουν τα μαλλιά σου.
- Ετούτο είν’ γιοργαλίδικο και δεν το ματαδίνω.
- Ντίνο, εγώ σου το ’πα μια και δυο και στο ματαλέω:
Στου Κούμανι μην ξαναρθείς, στου Δούκα μην περάσεις,
δε θέλω τέτοια στην πόρτα μου και λόγια στην αυλή μου.

(Το τραγουδούσε ο Νίκος Δημόπουλος (Μαζιώτης) από το 
χωριό Λουκά του σημερινού δήμου Πηνείας).

Ο αείμνηστος ιερέας του χωριού Άγναντα (Σινούζι) Νίκος 
Παπακωνσταντίνου ή Τσιγκούνης (απεβίωσε το 2006) ήταν 
ηλικίας εκατό και πλέον ετών, όταν το 2004 μου διηγήθηκε 
μια ιστορία που διαδραματίστηκε στο χωριό του πριν από 
πάρα πολλά χρόνια. Ένας αλογοκλέφτης από το Δανικαίικο 
σόι, ονόματι Νίκος Νικολόπουλος ή Δημάκης, ήταν επικηρυγ-
μένος από τις αρχές, γιατί έκλεβε άλογα και τα μεταπωλούσε 
ή έπαιρνε λύτρα για να τα επιστρέψει πάλι στον ιδιοκτήτη 
τους. Μια φορά στο Σινούζι είχε πάει κάποιος γυρολόγος που 
μάζευε δέρματα (τομάρια) προς μεταπώληση. Ξεφόρτωσε την 
πραμάτεια του στου παπά το μαγαζί, έδεσε τ’ άλογο σε μια 
ελιά και διανυχτέρευσε στου παπά το σπίτι.

Ο Δημάκης, τη νύχτα έκλεψε το άλογο 
του γυρολόγου και πήγε και το έκρυψε 
στην τοποθεσία Άγιος Δημήτριος, μέσα 
σε ένα ερειπωμένο χαμόσπιτο. Το πρωί ο 
γυρολόγος ανακάλυψε την απουσία του 
αλόγου του και άρχισε να το αναζητά. Ο 
πατέρας του παπά Τσιγγούνη, που και 
αυτός ήταν παπάς, του είπε να ψάξει τ’ 
άλογο στου Δημάκη.

Ο παπάς με τον γυρολόγο πήγαν μαζί 
στο σπίτι του Δημάκη και του ζήτησαν 

τ’ άλογο. Εκείνος τους απάντησε ότι βρήκε ένα άλογο χωρίς 
συνοδό έξω από το χωριό και το έδεσε. Ο Δημάκης1 ζήτησε δε 
από τον γυρολόγο ένα σεβαστό χρηματικό ποσό για να του το 
δώσει. Ο γυρολόγος δεν δέχτηκε και ειδοποίησε το απόσπα-
σμα, που βρισκόταν στο διπλανό χωριό Λουκά. Το απόσπασμα 
κατέφθασε αμέσως, μιας και ο Δημάκης ήταν καταζητούμενος 
και για άλλες τέτοιες υποθέσεις. Όταν έφθασε το απόσπασμα 
στο χωριό, περικύκλωσαν το σπίτι του Δημάκη2. Αυτός έβγαλε 
το πιστόλι του και πήρε το μονοπάτι κάτω από το σπίτι του 
για να διαφύγει. Ένας όμως από το απόσπασμα τον είδε, τον 
πυροβόλησε και τον σκότωσε. Έτσι τελείωσε η δράση του 
περιβόητου αλογοκλέφτη στην περιοχή Νικολάκη Δημάκη.

1  Ο γυρολόγος του ανάφερε ότι το άλογο ήταν δεµένο και έγινε ζωοκλοπή. Στο τέλος ο ∆ηµάκης 
παραδέχθηκε ότι είχε κλέψει το άλογο και λέγοντας ότι ζητάει πεντακόσια φράγκα για να του 
το επιστρέψει. Μα του λέει ο γυρολόγος δεν σου τα δίνω. Τότε ο ∆ηµάκης του είπε γελώντας 
ότι αυτή είναι η δουλειά µου και από αυτά εγώ ζω.

2  Το απόσπασµα περικύκλωσε το σπίτι του ∆ηµάκη, το σπίτι του ήταν εκεί που είναι σήµερα του 
Θεοδώρου Σωτ. ∆ανίκα. Ό ∆ηµάκης πήδηξε από το πίσω παράθυρο του σπιτιού και µ’ ένα πιστόλι 
στο χέρι πήρε το µονοπάτι που περνούσε εκείνη την εποχή ακριβώς πίσω από το σπίτι και έφθανε 
µέχρι την καλύβα του Μπούρλα, εκεί που αρχίζει το µονοπάτι για την τοποθεσία Αλποχώρι. Το 
απόσπασµα είχε τοποθετήσει περιφερειακά από το σπίτι του ∆ηµάκη σκοπευτές. Ένας από αυτούς 
είχε πιάσει ακριβώς κάτω από το σπίτι του Ανρίκου Νικ. Ευαγγελόπουλου και είχε στήσει το 
όπλο του επάνω στην παλουκαριά του Καντριάνη. Μόλις πέρασε ο ∆ηµάκης από το µονοπάτι τον 
σηµάδεψε και του έριξε. Φαίνεται ότι τον τραυµάτισε βαριά, ο ∆ηµάκης τρέχοντας συνέχισε την 
πορεία του και µετά από λίγο τον βρήκαν στην αρχή του µονοπατιού του Αλποχωρίου, πεσµένος 
πάνω σε µια σπαρτιά, νεκρός και µε το πιστόλι στο χέρι.

ΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΙΝ∆ΙΩΤΗΣ

Του Ηλία
 Τουτούνη
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Οι Άγιοι Θεόδωροι είναι μπόλι-
κοι. Δύο όμως από αυτούς είναι 
γνωστοί στον Έλληνα. Ο Άγιος Θε-
όδωρος ο Στρατηλάτης και ο Άγιος 
Θεόδωρος ο Τήρων.

Λέγεται ότι κάνανε πράματα και 
θάματα. Θα πω όμως την αμαρτία 
μου. Δεν πιστεύω στα θαύματα των 

Αγίων. Αυτά είναι δουλειές και ιστορίες των συναξα-
ριστών. Εντούτοις όμως τους σέβομαι και τους τιμώ. 
Έδωσαν πράγματι τη ζωή τους για αυτό που πιστεύανε. 
Έδειξαν ηρωισμό. Κι αυτό έχει σημασία. Θαύμα είναι 
η αντοχή τους στον 
αφόρητο πόνο. Και γι 
αυτό είναι άξιοι θαυ-
μασμού και μεγάλων 
τιμών.

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕ-
ΟΔΩΡΩΝ 

Του Στρατηλάτη 
και του Τήρωνα.

Α. Ο Άγιος Θεόδω-
ρος ο Στρατηλάτης.

Έζησε στα Χρόνια 
που αυτοκράτορας 
του Ρωμαϊκού κρά-
τους ήταν ο Λικίνι-
ος [308-332] μ.Χ.. 
Πατρίδα του ήταν τα Ευχάτια της Γαλατίας της Μικράς 
Ασίας. Είχε αποχτήσει χριστιανική παιδεία,καθώς και 
Ελληνική. Κατατάχτηκε στον Ρωμαϊκό στρατό και επειδή 
είχε μόρφωση σοβαρή και παράλληλα είχε και αντρειο-
σύνη, έγινε με τον καιρό στρατηγός και τον εκτιμούσε 
ο αυτοκράτορας.

Επειδή είχε το θάρρος να μην είναι κρυπτοχριστιανός, 
αλλά αντίθετα ομολογούσε την πίστη του στο Χριστό με 
λόγια και με έργα, έπεσε στη δυσμένεια του αυτοκράτο-
ρα. Τον διέταξε να θυσιάσει στα Είδωλα. Αυτός αρνήθηκε 
και ο αυτοκράτορας Λικίνιος αμέσως τον καθαίρεσε από 
το αξίωμα του Στρατηλάτη και διέταξε τη θανάτωσή του 
διά βασανισμού. Άντεξε τον πόνο και πέθανε πάνω στο 
Σταυρό.

Οι συναξαριστές γράφουν γελοιότητες. Σε κάνουν να 
νιώθεις αγανάχτηση και αηδία και αναιρούν την ηρωική 
θυσία των μαρτύρων.

Ένας όμως συνετός θεολόγος, ο Ευθύμιος Ζιγαβηνός, 

γράφει για τον Άγιον τούτο.« Ο μάρτυρας Θεόδωρος 
φύτρωσε από ρίζα καλή. Βλάστησε ως ένδοξος καρπός, 
επειδή από τον καρπό αναγνωρίζεται το δέντρο[ Ματθ. 
12,33] ‘όπως είπε ο Ιησούς. Ανατράφηκε με σέβας προς 
τον Θεό, βίωσε και τον θάνατο χύνοντας το αίμα του. Κι 
αφού δοκιμάστηκε σαν καθαρό χρυσάφι στο χωνευτή-
ριο άπειρων βασάνων, διατήρησε καθαρή και ανόθευτη 
την πίστη στο Χριστό. Όλα αυτά υπήρξαν για τον ίδιο 
πραγματικά γενναιότατη και τελειότατη μαρτυρία, καθώς 
διακήρυξε ο Κύριος, όταν έλεγε. Αποβήσεται υμίν εις 
μαρτύριον «θα σας παράσχουν την ευκαιρία να δώσετε 
μαρτυρία για μένα [Λουκ. 21, 13]»

Β. Ο Άγιος Θεόδω-
ρος ο Τήρων.

Έζησε στα χρόνια 
που αυτοκράτορας 
του Ρωμαϊκού κρά-
τους ήταν ο φοβερός 
διώχτης των χριστια-
νών Διοκλητιανός. 
Γ ε ν ν ή θ η κ ε  σ τ η ν 
Άμάσεια της Καππα-
δοκίας. Κατατάχτηκε 
στο Ρωμαϊκό στρατό 
και συγκεκριμένα 
στη στρατιά των Τη-
ρώνων, δηλαδή των 
νεοσύλλεκτων. Είχε 
ασπαστεί τον χρι-
στιανισμό. Δεν προ-
καλούσε όμως όσους 

είχαν άλλο φρόνημα ή πίστη. Είχε γενναίο φρόνημα και 
αντρειοσύνη.

Με τον Αγιο τούτο σχετίζεται η παράδοση ότι σκότωσε, 
ενώ υπηρετούσε ως στρατιώτης στην περιοχή όπου βρι-
σκόταν η πόλη Ευχάτια του Πόντου, ένα φοβερό δράκο-
ντα. Η παράδοση λέει ότι εκεί υπήρχε ένα μεγάλο δάσος, 
στο οποίο ζούσε ένα τεράστιο φίδι-δράκοντας και είχε 
γίνει ο φόβος και ο τρόμος των ανθρώπων. Ο γενναίος 
Θεόδωρος σκότωσε το τρομερό φίδι και έγινε δημοφιλής.

Μαθεύτηκε όμως ότι ήταν χριστιανός. Τον κάλεσε τότε 
ο επικεφαλής του τάγματος του, ο λεγόμενος Βρύγκας, 
να θυσιάσει στα Είδωλα σύμφωνα με τα διατάγματα του 
Διοκλητιανού. Ο Θεόδωρος, λοιπόν, αρνήθηκε. Για τούτο 
υποβλήθηκε σε τρομερές δοκιμασίες. Άντεξε με θαυμα-
στή καρτερικότητα τον πόνο. Τέλος τον ρίξανε σε ένα 
φλεγόμενο καμίνι.

 Επίσης με τον Άγιο Θεόδωρο τον Τήρωνα σχετίζεται και 
το έθιμο των κολλύβων. Όταν αυτοκράτορας του Ρωμα-

ΟΡΟΠΕ∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΛΟΗΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Το αφανισµένο ξωκκλήσι των Αγίων Θεοδώρων στο Μεσογούνι

Του Χρ. ∆ιον. 
Μαρκόπουλου

Χωράφι στο Μεσογούνι με φόντο τον Ερύμανθο
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ϊκού κράτους ήταν ο Ιουλιανός θέλησε να επιβάλει την 
αρχαία θρησκεία .Λέγεται ότι διέταξε τον Έπαρχο της Πό-
λης,της Κωνσταντινούπολης δηλαδή, να αποσύρει κατά 
τη Μεγάλη Βδομάδα από την αγορά όλα τα νηστίσιμα 
αγαθά, ώστε να αναγκαστούν οι Χριστιανοί να φάνε τρό-
φιμα που απαγόρευε η θρησκεία τους. Τότε παρουσιάζε-
ται στον ύπνο του Αρχιερέα ο Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων 
και του είπε: -Ξύπνα και μη βαριοκοιμάσαι. Ειδοποίησε 
το ποίμνιό σου να μη βάλει κανείς μα κανείς στο στόμα 
του τίποτε από όσα τρόφιμα υπάρχουν στα μαγαζιά, γιατί 
με διαταγή του Ιουλιανού είναι όλα ραντισμένα με αίμα 
από Ειδωλόθυτα 1.

 -Ποιος είσαι συ που με διατάζεις;
- Είμαι ο Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων. Με έστειλε ο ίδιος 

ο Κύριος μας, ο Χριστός.
- Ωραία τα λες, αλλά τι θα φάει ο κόσμος;
- Μη σε στενοχωρεί αυτό, λέει ο Άγιος. Να τους δώσεις 

κόλλυβα.
- Μα τι είναι τα κόλλυβα, καλέ μου, Άγιε;
- Βρασμένο στάρι είναι.
Και ο Άγιος, αφού άφησε την παραγγολή του, πήγε 

στη θέση του όπου τον είχε κατατάξει η μεγάλη πίστη 
του στο Χριστό και η αντοχή του στον πόνο.

Ο Αρχιερέας ειδοποίησε όλους τους πιστούς να μη 
βάλουν στο στόμα τους τίποτες απ’ ό,τι υπάρχει στα μα-
γαζιά, αλλά να βράσουν σταράκι ευλοημένο από τη Θεά 
Δήμητρα την Καρποφόρο και να τρώνε απ’ αυτό όλο το 
Μεγαλοβδόμαδο. Έτσι κάμανε όλοι οι καλοί Χριστιανοί. 
Από τότες καθιερώθηκε το έθιμο των κολλύβων. Κοντά 
με τα κόλλυβα καθιερώθηκε και το έθιμο των πρόσφο-
ρων. Τα πρόσφορα τα λέμε και λειτουργιές. Γίνονται με 
καθαρό σιταρένιο αλεύρι, ψιλοκοσκινισμένο και γίνο-

νται οι λειτουργιές αφράτες και τις προσφέρουμε στους 
αποθαμένους. Και σα δεν τις τρώνε οι αποθαμένοι τις 
τρώμε εμείς οι ζωντανοί.

Το ίδιο κάνανε και οι αρχαίοι προγονοί μας. Αλλά αυ-
τοί ήταν πιο πονηροί από εμάς. Οι μάντεις και Αρχιερείς 
ήσαν πιο πονηροί από τους σημερινούς καλούς υπερέτες 
του καλού και αληθινού Θεού. Πάνω στο βωμό ψένανε 
μόσχους και κριάρια τετράπαχα. Ανέβαινε η ευωδιά στον 
ψηλό Όλυμπο και ευφραίνετο η καρδία του μεγάλου Δία 
και των άλλων Ολύμπιων, σερνικών και θηλυκών. Και 
κατόπιν πέφτανε με τα μούτρα μάντεις και Αρχιερείς και 
οι συν αυτοίς στο ψητό.

Τους δύο Αγίους Θεοδώρους,δηλαδή τον Θεόδω-
ρο τον Στρατηλάτη και τον Θεόδωρο τον Τήρωνα τους 
τιμάμε μαζί το Σάββατο που είναι πριν από την Πρώτη 
Κυριακή των νηστειών. Το Σάββατο αυτό το λέμε και 
Ψυχοσάββατο, γιατί για χάρη των ψυχών των αποθα-
μένων φτιάχνουμε τα πρόσφορα τα λεγόμενα και βλο-
γούδια και φτιάχνουμε και κόλλυβα. Το έθιμο άρχισε, 
όπως είπαμε, επί Ιουλιανού του λεγόμενου Παραβάτη. 
Έτσι τον ονόμασαν οι Χριστιανοί. Τώρα και 1750 τόσα 
χρόνια καλά κρατάει το έθιμο. Τότες που οι παπάδες δεν 
πληρώνονταν από το κράτος ήταν θείο δώρο το έθιμο 
τούτο για τους υπερέτες του καλού Θεού. Ήταν, λοιπόν, 
δυνατόν να αφήσουν να χαθεί το έθιμο; Χαζοί θα ήσαν. 
Έτσι το παπαδιλίκι ήταν καλή δουλειά. « Κάνε με παπά 
και πετάμε στο λόγγο», λέει η παροιμία. Υπήρχε παλιά 
έθιμο να πηγαίνουν στην εκκλησία αντί για πρόσφορο 
το ανάλογο αλεύρι. Το λέγανε αλεύρι από τα βλογού-
δια. Γεμίζανε έτσι οι παπάδες το κασόνι τους με αλεύρι 
πρώτης ποιότητας. ‘Όχι κορόιδα θα ήταν;

Οι υμνωδοί εποίησαν απολυτίκια και μεγαλυνάρια για 

Τοπίο στο Μεσογούνι
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τους δύο Αγίους Θεοδώρους. Ένα από αυτά λέει:
Τήρων, Στρατηλάτα, Θεόδωροι, μάρτυρες Κυρίου παν-

θαύμαστοι, ως κραταιοί φύλακες και προστάται πάντων 
ημών, δυάς η μακαρία, Τριάδα την Αγίαν, υπέρ ημών 
καθικετεύσατε.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΗΜΟΚΚΛΗΣΙΟΥ  
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟΓΟΥΝΙ

Η παράδοση λέει ότι εκεί στο Μεσογούνι εκτός από 
το ξωκκλήσι του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Γε-
ωργίου υπήρχε στα παλιά και τρίτο ρημοκκλήσι. Των 
Αγίων Θεοδώρων. Πού ακριβώς ήταν το ρημοκκλήσι 
τούτο εγώ δεν γνωρίζω. Πιθανολογώ να ήταν ανάμεσα 
στο αμπέλι του Γέρο- Πανόπουλου και στο ρημοκκλήσι 
του Αγίου Γεωργίου.

Δεν γνωρίζουμε πότε χτίστηκαν τα ιερά τούτα καθι-
δρύματα, αλλά και ούτε πότε αφανίστηκαν. Το βέβαιο 
όμως είναι ότι διατηρήθηκαν στη μνήμη των ανθρώπων 
της Γιάρμενας.

Πότε άραγε να χτίστηκαν τα ταπεινά τούτα ξωκκλήσια;
Κατά την Α’ περίοδο της Τουρκοκρατίας 

ήτοι από το 1453 μέχρι το 1670 αποκλείε-
ται να χτιστήκανε, γιατί την περίοδο εκείνη 
ο επάνω εξώστης του Οροπεδίου Φολό-
ης ήταν αραιοκατοικημένος, δεδομένου 
ότι το χωριό Κούμανι είχε 38 ενήλικους 
κατοίκους, το Αντρώνι 12 και η Γιάρμενα 
5. [Βλέπε Βιβλίο Χαρ. Σπ. Παπαγιάννη, το 
Κούμανι-Ηλείας σελ.47 ].

Επίσης κατά την περίοδο της Ενετοκρα-
τίας [1670- 1714 ] Είναι απίθανο να χτίστη-
καν, δεδομένου ότι και τότε ο τόπος είχε 
λιγοστούς ανθρώπους. Το Κούμανι είχε 
99 άτομα, το Αντρώνι 60 και η Γιάρμενα 
12. [Βλέπε Βιβλίο Χαρ. Σπ. Παπαγιάννη 
το Κούμανι-Ηλείας σελ.48 ]. Δεν είναι δυ-
νατό, δηλαδή, 12 Γιαρμεναίοι να χτίσανε 
τρία ρημοκκλήσια στο Μεσογούνι.

Κατά την Β «περίοδο της Τουρκοκρατίας [ 1715-1821 ] 
ο πληθυσμός του χωριού μας είχε αρκετά αυξηθεί. Είχε 
190 άτομα. Αλλά και πάλι ο αριθμός αυτός δεν δικαι-
ολογεί το χτίσιμο τριών ρημοκκλησιών στον ίδιο τόπο.

Επομένως λογικό είναι να υποθέσουμε ότι τούτα χτί-
στηκαν κατά τον ελεύθερο βίο του Νεοελληνικού Έθνους, 
δηλαδή μετά το 1821. Γεννιέται όμως το ερώτημα. Γιατί 
τα ρημοκκλήσια τούτα αφανίστηκαν σε διάστημα ολίγων 
δεκαετιών; Οι πατέρες μας που γεννήθηκαν στις δεκαετίες 
1870,1880,1890, δεν είχανε δει τα ρημοκκλήσια τούτα, 
αλλιώς θα μας το λέγανε.

Αν παραδεχτούμε ότι δεν είναι λογικό ιερά καθιδρύ-
ματα να αφανίζονται μέσα σε λίγες δεκαετίες, τότε πρέπει 
να πούμε ότι ούτε κατά την περίοδο τούτη χτίστηκαν τα 
ρημοκκλήσια για τα οποία γίνεται λόγος.

Πιθανό είναι το χτίσιμο τους να έγινε κατά την περίοδο 
της λεγόμενης Φραγκοκρατίας. [1204- 1453]. Μία χρονική 
περίοδο ο Μωρέας ηγεμονευόταν από τους λεγόμενους 
Βιλλεαρδουίνους. Τότες είχε σημειωθεί στο Μωριά ση-

μαντική οικονομική άνθιση. Επίσης την εποχή εκείνη 
υπήρχε σκληρή αντιπαλότητα ανάμεσα στην Καθολική 
και Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι δύο αυτοί παράγοντες, δη-
λαδή η οικονομική ευρωστία και η αντιπαλότητα των 
Εκκλησιών δικαιολογεί το χτίσιμο ιερών καθιδρυμάτων. 
Όχι όμως και αναγκαίως. Λένε οι ιστορικοί ότι κατά την 
περίοδο της Φραγκοκρατίας πολλές φορές ενέσκηψαν 
φοβερές επιδημίες με αποτέλεσμα να πεθάνουν χιλιάδες 
επί χιλιάδων ανθρώπων στο Μωριά. Το γεγονός τούτο 
δικαιολογεί τον αφανισμό των ρημοκκλησιών εκεί στο 
Μεσογούνι. Όμως έμειναν στη μνήμη των ανθρώπων 
από γενιά σε γενιά.

Για να χτιστεί το ξωκκλήσι των Αγίων Θεοδώρων εκεί 
στο Μεσογούνι θα πει ότι ήταν πολύ γνωστοί οι Άγιοι 
Θεόδωροι και στη Γιάρμενα θα ήταν αρκετοί Θοδωρή-
δες. Στη Γιάρμενα, τη σημερινή Φολόη, έζησαν και ζουν 
μπόλικοι Θοδωρήδες και Θοδώρες.

Για χάρη της ιστορίας παρακάτω αναφέρουμε ονο-
μαστικά τους Φολοήτες με το όνομα τούτο κατά σειρά 
ηλικίας, περίπου.

α] Τεθνεώτες.
Θοδωρής Νικολόπουλος του Νικ. 

[1839], Θόδωρος Παπαδόπουλος- Πα-
παθόδωρος-του Βα. [1845], Θοδωρής 
Συλλαϊδόπουλος του Σωτ.[1876], Θοδω-
ρής Πατέλης του Αργ. [1880], Θοδωρής 
Θεοφιλόπουλος του Θεόφ. , Θοδωρής 
Μαρκόπουλος του Ανδρ.[1885], Θοδω-
ρής Κουμπούρας ή Κωστόπουλος του 
Κωστή. Θοδωρής Κανελλόπουλος του 
Γεω. [1894], Θόδωρος Γιαρμενίτης του 
Λέων. Θοδωρής Βασιλόπουλος του Γληγ., 
Θοδωρής Νικολόπουλος του Χρύ., Θοδω-
ρής Θεοφιλόπουλος του Αγγ., Θοδωρής 
Χρονόπουλος του Χρ., Θοδωράκης Δη-
μόπουλος του Γιωργάκη. Θοδωρής [Ρί-

κας] Πατέλης του Παν., Θοδωρής [Ρίκας] Μαρκόπουλος 
του Δόση., Θοδωράκης Συλλαϊδόπουλος του Πάνου. 
Θόδωρος Κοντογιάννης του Γιαν.[1848;] Θοδώρα σύζ. 
Κυριακόπουλου Νικ., Θοδώρα σύζ. Αλεξόπουλου Αντ., 
Θοδώρα σύζ. Μουσά Γεω., [μάνα του Μητσάκου]., Θοδώ-
ρα σύζ. Μπόμπα Διον., Θοδώρα σύζ. Αλεξόπουλου Νικ.
[Νταβέτα]., Θοδώρα σύζ. Μαρκόπουλου Διαμ., Θοδώρα 
σύζ. Μαρκόπουλου Κωστάκη [Χαβανά], Θοδώρα Μου-
σά Δημ., Θοδώρα Μαρκοπούλου του Γιω., του Γιόκα., 
Θοδώρα Κυριακοπούλου του Διον.

β] Ζώντες
Θοδωρής Παπαθεοδώρου του Βα., Θοδωρής Πα-

τέλης του Αργ., Θοδωρής Κωστόπουλος του Κωστά-
κη. Θοδωρής Συλλαϊαδόπουλος του Σωτ., Θοδωρής 
Ασημακόπουλος του Χρ., Θοδωρής Χρονόπουλος του 
Κων., Θοδωρής Χρονόπουλος του Γιω., Θοδωρής Βασι-
λόπουλος του Βα., Θοδωρής Βασιλόπουλος του Γλη., 
Θοδωρής Σικοτακόπουλος του Κων., Θοδωρής Μαρ-

Οι Άγιοι Θεόδωροι
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κόπουλος του Αγγ., Θοδωρής - Ράκης Κυριακόπουλος 
του Μ.,  Θοδώρα Σικοτακοπούλου του Χρ., Θοδώρα 
Μαρκοπούλου του Παναή., Θοδώρα Αλεξοπούλου 
του Αριστ., Θοδωρής Βασιλοπούλος του Παν. Θοδώρα 
Βασιλοπούλου του Γιάννη., Θοδώρα Σικοτακόπουλου 
του Κων/νου.

Καλό θα είναι οι ζώντες Θοδωρήδες και Θοδώρες 
να πρωτοστατήσουν να γίνει εκεί στο Μεσογούνι μια 
εκκλησούλα των Αγίων Θεοδώρων, να έχουν και παρέα 
και ο Αγιος Δημήτριος και ο Άγιος Γεώργιος τους Αγίους 
Θεοδώρους. Να γίνουν φιλαράκια και να κουβεντιάζουν 
και να λένε τα καλά τους έργα, αλλά και τα βάσανα 
τους, για την πίστη τους στο Χριστό, που για χάρη του 
αντέξανε τον πόνο, όπως κι ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. 
Ήταν και οι τέσσερες συνάδερφοι στο επάγγελμα και 
όλοι τους απαρνήθηκαν τη βολή τους κι ανεβήκανε 
κι αυτοί το δικό τους Γολγοθά. Κερδίσανε όμως τον 
φωτοστέφανο.

Θα πούνε, σίγουρα, μερικοί: «Εδώ ο κόσμος καί-
γεται και η γριά ξεροχτενίζεται». Με τέτοια κρίση που 
μας δέρνει τι ξωκκλήσια και κολοκύθια να χτίσουμε; 
Μουρλάθηκε τούτος ο άθρωπος; Κι όμως Έλληνές μου. 
Ο Έλληνας στα δύσκολα φαίνεται και μεγαλουργεί. 
Εκεί που πάει να σβήσει να τος πετιέται και στα ουρά-
νια υψώνεται. Οι Αθηναίοι στα παλιά πάνω στα πλοία 
τους στο στενό της Σαλαμίνας βλέπανε τα σπίτια τους 
και τα ιερά τους να καίγονται και δε λιποψυχήσανε και 
στείλανε στα άρατα και τα πήρατα τον Ξέρξη. Οι πατέρες 
μας στα 1821 με παλιοντούφεκα δεμένα με σκοινιά και 
με μαχαιρούλες, καθώς ιστορεί ο Μακρυγιάννης, νική-
σανε τον Τούρκο, ενώ όλη η Ευρώπη τόνε έτρεμε. Το 
1940 στον Πίνδο μας χέσανε τα Ελληνάκια πατόκορφα 
τον Ψευτοκαίσαρα της δεκάρας και στη συνέχεια τα 
βάλαμε με το αθρωπάκι το ζουρλό που μας έστειλε τα 
« στούκας», τα σιδερένια πουλιά, να μας τρομάξει. Δεί-
ξαμε όμως ποιοι είμαστε στ’ αμπριά του Ρούπελ και την 
Λεβεντογέννα Κσήτη. Και τη Σημαία του τη γκρεμίσανε 
απ’ τον Ιερό το Βράχο τα Παλληκάρια μας, Γλέζος και 
Σιάντας και θα το βάλουμε τώρα κάτω;

Μέσα στην Εκκλησία μας στον τοίχο ανάμεσα στο 
τέμπλο και το δεξιό ψαλτήρι Ήταν μια εικόνα των Αγίων 
Θεοδώρων. Ήταν αφιέρωμα του Νίκου Παπαδόπουλου 
του Παπαθόδωρου, του λεγόμενου Φούφα. Γεννήθηκε 
στη Φολόη το 1900. Πήγε στην Αμερική και σα γύρισε 
με το καλό στην «Ιθάκη του», αφιέρωσε την Εικόνα των 
Αγίων Θεοδώρων. Τι έγινε η εικόνα αυτή; Γιατί έγινε 
αυτή η αποκαθήλωση; Νομίζω ότι οφείλουμε σεβασμό 
στους προγόνους μας και μάλιστα στα ξενιτεμένα πουλιά 
του χωριού μας.

Τα ξωκκλήσια ημερεύουν τον τόπο. Δίνουν την ευ-
καιρία στους ανθρώπους της ξωμαχιάς να σπάζουν την 
μονοτονία της ζωής. Μαζεύονται σ’ αυτά και υποβά-
λουνε τα σεβάσματά τους στους ανθρώπους εκείνους 
που αντέξανε τον πόνο για να υπηρετήσουν μια ιδέα. 
Αισθάνονται καλά και γιομίζει η ψυχή τους χαρά. Ανα-
νεώνονται και λαβαίνουν θάρρος και προχωρούν όλο 

και προχωρούν προς δυσμάς με την Ελπίδα να σωθούν.
Ο Ιουλιανός, ο φωτισμένος αυτός αυτοκράτορας, αη-

διασμένος από τους τσακωμούς των διαφόρων πατέρων 
της Χριστιανικής Εκκλησίας, θέλησε να επιβάλει την 
ανεξιθρησκεία και να αναστήσει την αρχαία θρησκεία. 
Ήταν όμως μια ουτοπία η ιδέα του αυτή. Κατηγορήθηκε, 
άδικα πιστεύω, ότι δηλαδή κατεδίωξε τους χριστιανούς 
ανηλεώς. Ο ίδιος σε μια επιστολή του λέγει: «Εγώ μεν 
κέκρικα τοις Γαλιλαίοις άπασιν ούτω πράως και φιλαν-
θρώπως ώστε μηδένα μηδαμού βίαν υπομένειν, μηδέ εις 
ιερόν έλκεσθαι, μηδ’ εις άλλο τι τοιούτο επηρεάζεσθαι 
παρά την οικείαν πρόθεσιν». [Γαλιλαίους αποκαλεί τους 
Χριστιανούς, γιατί έτσι τότε λέγονταν]. Οι Χριστιανοί , 
επειδή δεν ευνοήθηκαν από τον Ιουλιανό, τον έστειλαν 
στο πυρ το εξώτερον. Ενώ τον Μεγάλο Κωσταντίνο, επει-
δή τους ευνόησε, τον ανακήρυξαν Άγιον και Ισαπόστολο 
και ας είχε διαπράξει φοβερό ανοσιούργημα. Τα καλά 
και συμφέροντα, λοιπόν. Θέλω να πω, ότι ο φανατι-
σμός είναι κακός σύμβουλος. Είναι ανάγκη να γίνεται 
σεβαστή η διαφορετική πίστη, η διαφορετική άποψη, 
η διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Εγώ θα 
ήθελα, αν υπήρχε στην περιοχή μας κάποιος ναός της 
Δήμητρας της Καρποφόρου και της Κόρης Περσεφόνης, 
να τον επισκευάζαμε και να πηγαίναμε στη χάρη της 
σιτάρι κατ’ ευθείαν απ’ τα’ αλώνι και την Πρωτομαγιά 
να πηγαίναμε στην Κόρη κόκκινες παπαρούνες. Τι λέτε 
θα ζήλευε η Παναγιά; Όχι βέβαια! Γιατί και στην Παναγιά 
πηγαίνουμε στη χάρη της στο ρημμοκλήσι της εκεί στην 
«Παναΐτσα στη Γκούρα» τσετσέκια ολόδροσα και βασι-
λικούς απ’ τα περβόλια της Γκούρας και της Κορίτιζας. 
Και τη Μεγάλη Παρασκευή δεν πηγαίνουμε γιούλια και 
μανουσάκια στο γιο της και θρηνούμε μαζί της;

Ω! Γλυκύ μου Έαρ 
γλυκύτατόν μου τέκνον 
πού έδυ σου το κάλλος;

Πηγές:
•	Άγιοι Θεόδωροι: ο Στρατηλάτης και ο Τήρων 

(Ευάγγελου Π. Λέκκου)

•	Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Κ. Παπαρρηγόπου-
λου)

•	Στο Χριστό στο Κάστρο (Αλέξ. Παπαδιαμάντη)

•	Το Κούμανι Ηλείας (Χαρ. Σπ. Παπαγιάννη)

•	Το Περιοδικό «ΦΟΛΟΗ»

•	Η Τοπική Λαϊκή Παράδοση.

•	Ειδωλόθυτα: Τα ζώα που θυσίαζαν στα Είδωλα  
ή τα κρέατα που έμεναν από τις θυσίες.

Απρίλης 2012-04-01
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ΛΟΓΟΣ -ΓΡΑΦΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΕΚΦΡΑΣΗ
∆έσποινα Χ. Παπαδάτου- Κραβούλια: Το ποιητικό της έργο.

Αγαπητοί φίλοι και αναγνώστες της 
«Φολόης» στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό,

Ξεκινώντας αυτή τη σελίδα και με 
την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας 
Ποίησης στις 21 Μαρτίου, πρέπει εκ 
των προτέρων έννοιες που θα χρησι-
μοποιούμε συχνά εδώ.

Το Ευαγγέλιο γράφει ότι «εν αρχή ήν ο λόγος και ο λόγος 
ήν προς τον Θεόν και Θεός ήν ο λόγος». Έτσι ταυτίζεται ο 
ποιητής πάντων ο Θεός με τον λόγο. Άρα ο λόγος πρέπει 
να αναλυθεί στις δυνάμεις που τον αποτελούν. Απαντάται 
ως λογική, ως ομιλία και ως αιτία αλλά και ως κλάσμα της 
μονάδας, στα λεξικά. Δηλαδή, από τον ύψιστο δημιουργό 
και τα δημιουργήματα του, κατανοούμε τον οποιονδήποτε 
ποιητή και τα ποιήματα.

«Ο ποιητής είναι λόγος δηλαδή λογική, ομιλία και αιτία 
και ταυτόχρονα κλάσμα της μονάδας. Το ίδιο και τα ποιήματά 
του» γράφει ο Γιώργος Κεντρωτής.

Ο εκφερόμενος λόγος προφέρεται ή και γράφεται αλλά και 
στις δύο περιπτώσεις ομιλείται. Η ομιλία απευθύνεται στην 
κοινωνία μέσω της γλώσσας. Η ποίηση είναι άλλη γλώσσα, 
που βρίσκεται και μορφώνεται έξω από τον τρόπο που μιλάμε 
καθημερινά για να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Η Λογοτεχνία 
είναι πάνω απ’ όλα έκφραση, «διέξοδος» κατά τον Ιάκωβο 
Καμπανέλλη.

Αυτό παραδέχεται και η Δέσποινα Χ. Παπαδάτου-Καραβού-
λια μέσα από τις διάφορες εκφάνσεις της τέχνης της: ποίηση, 
ζωγραφική, θεατρικές διασκευές για παιδιά εφ’ όσον είναι 
δασκάλα.

Η Δέσποινα Χ. Παπαδάτου γεννήθηκε σ’ ένα χωριό του 
γραφικού Ληξουρίου στην Κεφαλλονιά και η Επτανησιακή 
επιρροή ως προς τη θεματική της είναι εμφανής: αγάπη για 
τη φύση, το Θεό, για τη γυναίκα. Η έκφραση είναι μια φυγή 
γι’ αυτήν.

Γράφει στο ποίημα «Καράβι ο νους»:
«Μ’ ένα κομμάτι ουρανό
κι έναν αφρό από κύμα,
Ελλάδα μου, μ’ αγκάλιαζες
και με καράβι τη φυγή,
μ’ έσωσες απ’ το κύμα!

Μ’ αυτά τα δύο ταξίδευα,
στον κόσμο δίχως χάρτη, 
ο δρόμος ήταν ανοιχτός,
τ’ όνειρο δίχως άκρη!...»

Η ποιήτρια ζηλεύει τις «Ακανθυλλίδες», τα πουλιά που είναι 
τόσο ολιγαρκή και πετούν «χωρίς  βαρύτητα». Στο ομώνυμο 
ποίημα λέει:

«Τους γλαυκούς σας δρόμους,
ποιος ν’ ακολουθήσει;
το γλυκό τραγούδι,
την τρελλή χαρά...»

Σαν αληθινή ποιήτρια που είναι αφουγκράζεται τις εποχές 
και τις αλλαγές της φύσης που τις δίνουν αφορμές για ποίηση 
και αναμνήσεις όπως φαίνεται στην «Ανάμνηση»:

«Του Φθινοπώρου, ανάμνηση γλυκιά, 
των παιδικών μου χρόνων, λατρεμένη!
Πώς μύριζε το χώμα το φρυγμένο
στις πρώτες του ουρανού ψιχάλες!

Πώς άνθιζαν, οι όχθες και οι γράνες!
Τα χελιδόνια πώς μπουλούκιαζαν στο σύρμα!
[.....]
Στις γειτονιές χαρές
και στο σχολειό φωνές!

Γυναίκες στις αυλές,
με το πλεχτό και τη ρόκα,...»

Η Δέσποινα Παπαδάτου προσπαθεί μέσα από την ποίηση 
και τη ζωγραφική, αλλά και από τη διδασκαλία να ξεπεράσει 
το χρόνο, να νικήσει το θάνατο. Προσπαθεί με πείσμα μέσα 
από το στίχο και το χρωστήρα να ξεφύγει από τη ματαιότητα, 
συγκροτήσει μορφές, πρόσωπα, πράγματα, ήθη, τόπους για 
να μη χαθούν.

Στη συλλογή «Ποιητικοί στοχασμοί», Λεχαινά 2003 αδελ-
φώνεται έντεχνα η ποίηση της με το πεζό του συζύγου της 
και συναδέλφου της κ. Βασίλη Γ. Καραβούλια.

Εντυπωσιακή η εικονογράφηση του εξωφύλλου από τη 
δασκάλα με τα τόσα ταλέντα...

Στην προμετωπίδα της συλλογής υπογραμμίζουμε τις σκέ-
ψεις του Βασίλη Γ. Καραβούλια:

«[...]Ο ποιητής δεν έχει άλλη θρησκεία, εκτός από την ποί-
ηση, αφού η ποίηση είναι επικοινωνία των ανθρώπων με 
τον Θεό».

Στη διεξοδική μελέτη του για την ποίηση σύμφωνα με τους 
Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Νικηφόρο Βρεττάκο καταλήγει ότι: « 
Ο ποιητής είναι φιλόσοφος, παιδαγωγός, που νοιάζεται για 
την ομορφιά της ψυχής του ανθρώπου, να γίνει ευγενική και 
σοβαρή, να ηρεμήσει το άγριο μέρος αυτής».

Σε πολλά σημεία της εισαγωγής του Β. Καραβούλια στους 
«Ποιητικούς στοχασμούς»η ποίηση και η μουσική παραπέ-
μπουν στο θείον, περνώντας πάντα από το ανθρώπινο και 
το καθημερινό για τη Δέσποινα Χ. Παπαδάτου. Νά την εδώ 
αγναντεύει το «Κάστρο (της Γλαρέντζας)»:

«Κάστρο σε λένε κι ήσουνα
της Βενετιάς καμάρι
Η θάλασσα στα πόδια σου
τώρα σε νανουρίζει
και το φεγγάρι το χρυσό
χρυσάφι σου κομίζει...»

Στο ποίημα «Ο μικρός ήρωας» γράφει για την παιδική 
αθωότητα:

«Παιδί πού ‘χες τα μάτια σου
λίμνες φουρτουνιασμένες,

Της 
Ευαγγελίας Δαμουλή Φίλια

Δρ. Φ. Ιονίου Παν.
Φιλ\γος & Συγγραφέας

18 19



τα κύματα πώς μπόρεσες
και κράτησες στη λίμνη
δεν τά ΄βγαζες στην όχθη σου
τον κόσμο μας να πλύνεις;...»

Η ζωή για τη Δέσποινα Χ. Παπαδάτου είναι σαν το «κρυμμένο 
μαργαριτάρι» από το ποίημα της «του Μαγιού τα λουλούδια», 
κρύβει χαρές και πόνους γι’ αυτούς που μένουν πίσω και χά-
νουν ανθρώπους αγαπημένους, έντονη είναι η έλλειψη του 
αδελφού της που έφυγε νέος αλλά και της Μάνας της. Στο 
ποίημα «Στη Μάννα μου» γράφει:

«[...], Και τώρα πού ‘ναι Κυριακή
και πάλι των Βαγιώνε,
πού ‘σαι και πάλι να ντυθείς,
στην εκκλησιά να πάμε,

τα βάγια για να πάρουμε
απ’ της ελιάς τα φύλλα;
[...]το θάνατο μη φοβηθείς,
το θάρρος σου μη χάσεις,
ξεγέλασε το χάροντα
και γύρνα πάλι πίσω!»

Με τον θάνατο μάχεται η Δέσποινα Χ.Παπαδάτου απ’ όλα τα 
μετερίζια της μοίρας της έως τώρα. Στο ποίημα: «Από τις μέρες 
ενός δασκάλου» γράφει:

«Λατομώ το βράχο σου πατρίδα
με το κοπίδι και με τη σμίλη,
να στήσω το άγαλμά σου,
γιγάντιο, ολόασπρο, για να φωνάζει
στους λαούς το μήνυμα που έθρεψεν το δικό σου το χώμα»
Για τη ζωή του μέτρου
που ταιριάζει στο Θεό και τον άνθρωπο [...]»

Ο Βασίλης Γ. Καραβούλιας προλογίζοντας και πάλι την τρίτη 
ποιητική συλλογή «Χρώματα» της Δέσποινας Χ. Παπαδάτου, 
Αθήνα 2008, επιμένει ότι «η ποίηση είναι δράση της ψυχής, 
γιατί ο ποιητής είναι η αγρυπνία του πνεύματος, χαρίζει τη 
δωρεά των Μουσών σε όποιον τύχει μπροστά του, γιατί η 
ποίηση φέρει μέσα της το αόριστο, το νοητό και το αισθητό, 
τη μορφή, με μία απερίγραπτη τάξη και αρμονία, με τη θεία 
«μανία» του ποιητή». Συμφωνεί με τον Γ. Κεντρωτή για το ότι 
η ποίηση είναι «η αιτία, που το κάθε τι περνάει από την ανυ-
παρξία στην ύπαρξη, γιατί η ποίηση είναι η επικοινωνία του 
ανθρώπου με τον Θεό».

Κατά τον Πλάτωνα «η ποίηση είναι ζωγραφική και η ζωγρα-
φική ποίηση [..]». Για τον Βασίλη Γ. Καραβούλια είναι «Άπειρα 
τα χρώματα της ποίησης».

Στο ποίημα «Στο χωριό μου» γράφει η κ. Παπαδάτου:
«Ω! Καλοκαίρια του χωριού μου ευλογημένα!
Με της αγράμπελης τ’ αρώματα
με τους βαθιούς ίσκιους
[...] Ν’ ανθίζουν όλες οι αυλές
με γιασεμιά και μύρα...
Νάναι οι πόρτες ανοιχτές
και το νερό στο δίσκο,
μαζί με βύσσινο γλυκό
κι ένα λουλούδι αγάπης...»

Σε τούτη τη συλλογή γεμάτη χρώματα και λουλούδια η 
ποιήτρια φαίνεται δυνατότερη, αποφασισμένη και πιο φιλο-
σοφημένη και γράφει στο « Μη φοβηθείτε το χαμό»:

«Χάροντα, είσαι κουρσευτής,
μα εγώ δε σε φοβούμαι.
Είμαι στα μέσα δυνατή
κι έλα να παραβγούμε

Της ζήσης μου, όλη η σοδειά,
μ’ ατσάλωσε περίσσια,
γι’ αυτό κι εγώ σε προσκαλώ
και σε κοιτάζω ίσια [...]»

Η τέταρτη ποιητική συλλογή «Στίχος και Χρώμα», Αθήνα 2010, 
της κ. Παπαδάτου- Καραβούλια αδελφώνει επί της ουσίας το 
γεγονός ότι η «ποίηση είναι ζωγραφική του πνεύματος και [η] 
ζωγραφική, ποίηση του χρώματος». Τα ποιήματα εδώ διανθίζονται 
με υπέροχους ζωγραφικούς πίνακες σαν αυτούς που θα ευχόμα-
σταν να υπάρχουν στα σχολικά μας εγχειρίδια και στις σχολικές 
αίθουσες (Γιατί όχι;) για ν’ αποκτούν οι μαθητές μας αισθητική.

Ο Βασίλης Γ. Καραβούλιας γράφει και πάλι το εξής σημεί-
ωμα: «η τέχνη τάχθηκε για να υπηρετήσει το όνειρο, για να 
λυτρώσει την ψυχή μας, αλλιώς το πνεύμα μας πνίγεται στην 
αρένα του αίματος, της βίας και της απανθρωπιάς. Φανερώνει 
την ομορφιά της ζωής και την απαθανατίζει».

«Στο παιδί από την Παλαιστίνη» η κ. Παπαδάτου γράφει:
«[...]Κι εσύ κοιτάζεις γύρω
τη φωτιά, τα ρημάδια
που σε τυλίγουν και δεν 
τολμάς να πεις γιατί πονάς
κι αν θες να το πεις
ποιος σ’ απαντά; [...]»

Με τη συλλογή αυτή η ποιήτρια ταξιδεύει ακατάπαυστα: 
Στο ποίημα «Ο τόπος μου» που μ’ αρέσει ιδιαίτερα γιατί μου 
θυμίζει τον μεγάλο στοχαστή, ταξιδευτή και συγγραφέα Νίκο 
Καζαντζάκη, που είχε για σημαία το ταξίδι, γράφει:

«Καράβι ο νους που δεν ψηφά 
κύματα και φουρτούνες,
τις θάλασσες κάνει στεριές 
και τις στεριές λιμάνια
και στα λιμάνια όλης της γης
πλεούμενα καράβια
που καρτερούν μ’ όρτσα τα πανιά
ταξίδι να σε πάνε [...]»

Ας αφεθούμε λοιπόν να ταξιδέψουμε με την ποίηση και την 
τέχνη, που όπως σοφά είπε ο Σοφοκλής είναι «εν δυστυχίαις, 
καταφύγιον».

Το ζευγάρι Δέσποινας Χ. Παπαδάτου και Βασίλη Γ. Καρα-
βούλια από τα Καραβουλέικα πορεύεται ενωμένο στη ζωή, 
στην εκπαίδευση και στη Λογοτεχνία, στο στοχασμό, στην 
τέχνη γενικότερα. Προσπαθεί ν’ αφήσει το στίγμα του ως 
δασκάλων, έμπρακτα και πέρα από το Σχολείο, δημιουργεί 
έργα ευποιίας στην Ηλεία, όπως το Άσυλο του Πνεύματος 
που ευχόμαστε ολόψυχα να στεγάσει πράγματι κάθε άστεγο 
πνευματικό άνθρωπο που ζητά καταφύγιο, κατανόηση και 
επικοινωνία.

Οι δυο αυτοί δάσκαλοι διδάσκουν με τα έργα τους, γε-
φυρώνουν τους ανθρώπους και δημιουργούν Ιστορία για 
την Ηλεία.

Ευαγγελία Δαμούλη-Φίλια,
Δρ. Φ. Ιονίου Πανεπιστημίου, Φιλόλογος και Συγγραφέας 

Αθήνα 31/3/2011
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Επιστολές που λάβαµε
Προς το περιοδικό «Φολόη»

Κύριε Διευθυντά,
Μετά το χαμό του αγαπητού και αξέχαστου αειμνήστου φίλου Μπάμπη Παπαθεοδώρου, με τον οποίο είχαμε καλή 

συνεργασία για τις μεγάλες ανάγκες και τα πολλά προβλήματα-των χωριών μας^και της περιοχής μας,-όπως η δημι-
ουργία Δασικού χωριού στη περιοχή της Κρυόβρυσης, εγκεκριμένου από τη τότε Κυβέρνηση, που πληρούσε όλες τις 
προϋποθέσεις, Δυστυχώς όμως κάποιοι Δασικοί Πολιτικάντηδες και κάποιοι ανάξιοι τοπικοί παράγοντες που δεν ήθελαν 
τη προκοπή αυτού του τόπου σαμποτάρισαν τη κατασκευή του αναπτυξιακού αυτού έργου.

Κύριε Διευθυντά, διάβασα και είδα στο αγαπητό περιοδικό τη πλούσια και εκλαϊκευμένη, παραδοσιακή, ιστορική 
και ενημερωτική ύλη του,το πετυχημένο φωτογραφικό υλικό της Αρχ. Ολυμπίας, την Ιστορία του Ψωμιού, το Ιστορικό 
της περιοχής Πανόπουλου με τον οπλαρχηγό Γιαννιά και τα παλικάρια του, τους Μτερβιναίους (προφανώς Βερβηναί-
ους)_όπως ήταν το παλιό όνομα της Βερβίνης σήμερα Κρυόβρυσης, και πάρα πολλά άλλα.

Αυτά όλα και το γεγονός του χαμού, τόσο του αδελφού μου Γιώργη Θεοδ. Αποστολόπουλο πρόσφατα, όσο και της 
τριαντάχρονης εγγονής του και εγγονής μου, με ευαισθητοποίησαν να κάνω αυτό το γράμμα για το περιοδικό Φολόη, 
να σας συγχαρώ κ. Διευθυντά καθώς και την συντακτική επιτροπή για τη συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού με τον 
ίδιο ζήλο και επιμέλεια με τον αείμνηστο και φίλο μου Μπάμπη,

Επίσης, εκφράζω και τη βαθιά εκτίμηση μου στην οικογένεια Μπάμπη Παπαθεοδώρου.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Νίκος Θεοδ. Αποστολόπουλος από τη Κρυόβρυση

Ηράκλειο Αττικής

Για τον αδελφό µου που έφυγε

Αγαπητέ Αδελφέ Γιώργη, Μέρες Μαγιού διάλεξες να φύγεις από τη ζωή.
Έφυγες στα ογδόντα πέντε σου, παρ’ ότι οι φυσικές δυνάμεις φαίνονταν ζωτικές, έφυγες γαλήνιος έτοιμος και ικα-

νοποιημένος. Ικανοποιημένος από τη σύζυγο σου, από τα παιδιά σου, τ’ αδέλφια σου και τα εγγόνια σου που σου 
συμπαραστάθηκαν με αγάπη μέχρι τη τελευταία σου πνοή σ’ αυτό το τρίμηνο δοκιμασίας σου. Έφυγες από το χωριό 
σου που μόνιμα ζούσες και βοηθούσες, Έφυγες από την εκκλησία που σαν ψάλτης υπηρετούσες, όπως ανάφερε για τις 
υπηρεσίες σου στην εκκλησία και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κατά την εξόδιό σου ακολουθία.

Αξέχαστε αδελφέ μη πιεις νερό της λησμονιάς και πίσω δε γυρίσεις, εμείς θα σε θυμόμαστε σαν το κρύο νερό της 
βρύσης.

Αλησμόνητε αδελφέ, κατά το διάστημα της δοκιμασίας σου για να μη σε στενοχωρήσουμε, σου κρύψαμε ένα μεγάλο 
μυστικό. Δε σου αναφέραμε το ξαφνικό και απρόσμενο χαμό της αγαπητής σου εγγονής Αλέκας κόρη της κόρης σου 
Κατερίνας και του αγαπητού σου Χρήστου Λέζη, Ο τραγικός θάνατος της τριαντάχρονης Αλέκας στις εννιά του Απρίλη 
συγκλόνισε τη κοινωνία των Δεμένικων της Πάτρας.

Αγαπητέ αδελφέ τα βρεγμένα με καυτά δάκρυα τριαντάφυλλα που έβαλε στα χέρια σου ο τραγικός πατέρας και τα 
προσφέρεις στη λατρευτή κόρη του και αγαπητή εγγονή σου, εκεί στους ουράνιους ανέφελους και παραδεισένιους 
τόπους που θα πας.

Καλό σου ταξίδι αδελφέ.
Νίκος Αποστολόπουλος 

από Κρυόβρυση

20 21



�ελίδες ποίησης
Του θερισµού η ώρα.
Όταν σηµάνει χαρωπά 
του θερισµού η ώρα,
το δουλευτή το γεωργό 
δεν τον κρατά ή χώρα.

Μες στη χρυσή τη θάλασσα 
του σιταριού θ’ αράξει, 
τη νια σοδειά του ολόχαρος,
κεφάτος να συνάξει.

Την κάψα του καλοκαιριού 
δε θα τη λογαριάζει· 
θα τη µετριάζει η χαρά, 
π ‘ άλλης χαράς δε µοιάζει.

Κι’ ως θα ποτίζει ο ίδρωτας
το στεγνωµένο χώµα, 
ύµνος τραγούδι θ’ αντηχεί 
κι απ’ το δικό του στόµα.

Ευλογηµένη, ασύγκριτη 
του θερισµού η ώρα! 
Θα πληρωθεί του γεωργού 
ό τίµιος κόπος τώρα.

Συµβαίνουν

Ο πασατέµπος της µνήµης
στη σκέψη σου
ρυθµικά ξεφλουδίζεται
άσκοπα
για να περνάει η ώρα 
δυστυχώς

Απλές πράξεις, αλλά σωτήριες

∆εν το πετάς εδώ, εκεί 
το αποτσίγαρο του, 
ούτε και µπαίνεις άσκοπα 
στο αυτοκίνητό σου.

Μπορείς και µέσα µαζικά 
για τη συγκοινωνία, 
να χρησιµοποιείς συχνά 
και πας στην εργασία.

Κάνε την ανακύκλωση 
µε κάθε επιµέλεια, 
είναι στο περιβάλλον 
µας µεγάλη η ωφέλεια.

Φύτεψε τα δεντράκια σου, 
όπου εσύ νοµίζεις, 
µε οµορφιά και µε ζωή 
τη φύση µας στολίζεις...

Πίκρα

Τ’ αµπέλι σου, ατρύγητο, 
βαραίνει από σταφύλια! 
και άδικα, σε καρτερά 
για να το ξαλαφρώσεις!

Μα τα σταφύλια, που έφτιαξες, 
φέτος δε θα τρυγήσεις!
 σε πρόλαβε ο τρυγητής, 
που τη ζωή τρυγάει...

Μούστος γλυκός, δε θα γενούν 
κρασί, δε θα γενούνε 
χαράς ποτήρι, δε θα πιω, 
απ’το κρασί σου, «φέτος»!

Στον άγνωστο συνοδοιπόρο

Άκου τις γλυκόηχες καµπάνες των Εκκλησιών, 
την ώρα της λιοπερίχυτης αυγής πώς ηχούν 
πώς ηµερεύουν τις ανεξάλειπτες σκέψεις µας! 
Άκου τις µελωδίες των φτερωτών τραγουδιστών 
πόσο ανάχλια αγγίζουν την ψυχή µας, 
κι αποσκεπάζουν την αποθυµιά και τη γαλήνη.

Σκέψου το φτερούγισµα των αφανέρωτων ονείρων, 
την ώρα που η σκέψη ταξιδεύει αδούλωτη 
ως οδοιπόρος στους δρόµους της αναζήτησης. 
Σκέψου πόσο άδικο φαντάζει εκείνη την ώρα 
που τελειώνει το παραµύθι της αθωότητας 
και σε οδηγούν στον ανήφορο οι προσδοκίες.

Θυµήσου πόσο µακρύ µοιάζει το ταξίδι, 
που θα σ’ οδηγήσει στον δρόµο για την Ιθάκη, 
πριν ξεθωριάσει της ψυχής σου η δύναµη. 
Θυµήσου του ποιητή το ερεβοκτόνο χρέος 
σαν µια υπόσχεση στους οδοιπόρους της γης, 
που θα θερµάνει την ανθρώπινη υπερηφάνεια.

Μη λησµονήσεις να πεις µια καληµέρα
στον ανήµπορο του παρακάτω δρόµου,
ούτε να προσπεράσεις το παιδί που κλαίει παρακεί
Μη λησµονήσεις την ελεύθερη σκέψη σου
πάνω στα θησαυρίσµατα της µαταιότητας,
οι ερινύες θα σ’ ακολουθήσουν στο διάβα σου!

Φωτεινή 
Σασσάλου-

Λαµπροπούλου

∆ρ. κ. Λεων. Χρυσ. 
Μποµπας

Συγκριτικός της Εκ/σης

Λευτέρης 
Γερόσταθος

Δέσποινα 
Παπαδάτου-
Καραβούλια

Του 
κ. Φάνη Παπαχατζή
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Μαΐου-Ιουνίου 2012

Με περίπου 32% αποχή των ψηφοφόρων διεξήχθησαν οι εθνικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012. Προηγήθηκαν οι εκλογές της 
6ης Μαΐου 2012, αλλά και στις δύο αναμετρήσεις τα αποτελέσματα έδειξαν σχηματισμό Κυβέρνησης συνεργασίας. Το εκλογικό 
τοπίο δηλαδή άλλαξε και επτά κόμματα εισήλθαν στη Βουλή, που σημαίνει ότι ο δικομματισμός πλέον ανήκει στο παρελθόν. Έτσι, 
η παράταξη της ΝΔ διά του αρχηγού της κου Αντώνη Σαμαρά, έλαβε - σαν πρώτο κόμμα- τη διερευνητική εντολή όπως ορίζει το 
Σύνταγμα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και σχημάτισε Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας - όπως την χαρακτήρισε- με την στήριξη 
του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΜΑΪΟΣ
ΚΟΜΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ Ε∆ΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ Ε∆ΡΕΣ

Ν.∆. 29,66% 1.825.637 129 18,85%(10,81%) 1.192.051 108(21)
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινω-

νικό µέτωπο
26,89% 1.655.086 71 16,78%(10,11%) 1.061.282 52(19)

ΠΑΣΟΚ 12,28% 755.868 33 13,18%(0,90%) 833.527 41(8)
Ανεξάρτητοι 

Έλληνες
7,51% 462.466 20 10,61%(3,10%) 670,957 33(13)

Λαϊκός Σύνδεσµος -
Χρυσή Αυγή

6,92% 425.990 18 6,97%(0,05%) 441.018 21(3)

∆ηµοκρατική 
Αριστερά

6,26% 385.077 17 6,11%(0,15%) 386.263 19(2)

ΚΚΕ 4,50% 277.204 12 8,48%(3,98%) 536.072 26(14)

ΕΤΣΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ ΜΑΪΟΣ

ΚΟΜΜΑ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
Ν∆ 3.363 31,19% 24,96%

ΣΥΡΙΖΑ 2.758 25,58% 14,85%
ΠΑΣΟΚ 2.001 18,56% 21,22%

ΑΝ. ΕΛΛΗΝΕΣ 531 4,92% 8,36%
ΧΡ. ΑΥΓΗ 834 7,74% 7,59%
∆ΗΜ. ΑΡ. 511 4,74% 4,68%

ΚΚΕ 386 3,58% 6,85%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΦΟΛΟΗΣ
Και οι σταυροί προτίμησης των επτά κομμάτων που εισήλθαν στη Βουλή

Ν∆ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ΑΝ.ΕΛΛ. ΧΡ.ΑΥΓΗ ∆ΗΜ.ΑΡ ΚΚΕ
ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑ ΙΟΥΝ-ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝ-ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝ-ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝ-ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝ-ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝ-ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝ-ΜΑΪΟΥ
ΑΧΛΑ∆ΙΝΗΣ 79 - 86 61 - 29 37 - 46 20 - 32 32 - 18 3 - 6 10 - 22

∆ΟΥΚΑ 34 - 33 37 - 23 22 - 23 0 - 4 6 - 3 7 - 7 0 - 3
ΚΟΥΜΑΝΙΟΥ 202 - 104 - 133 - 11 - 23 - 13 - 10

ΛΑΛΑ 180 - 147 84 - 42 111 - 113 21 - 43 34 - 25 22 - 25 17 - 41
ΜΗΛΙΩΝ 25 - 15 43 - 23 16 - 19 9 - 12 5 - 15 20 - 17 6 - 8

ΝΕΜΟΥΤΑΣ 78 - 76 113 - 68 37 - 38 16 - 22 26 - 42 8 - 12 37 - 34
ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 47 - 48 39 - 20 21 - 27 9 - 20 33 - 10 9 - 6 4 - 30

ΠΕΡΣΑΙΝΑΣ 101 - 89 35 - 12 35 - 65 14 - 17 14 - 7  - 1 3 - 20
ΦΟΛΟΗΣ 38 - 18 35 - 8 39 - 65 4 - 2 8 - 7 7 - 16 19 - 2
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∆ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
Γράφει ο ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ: «ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΕΚ∆ΟΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ»

ΤΥΧΑΙΑ στο τυπογραφείο με το οποίο συνεργάζομαι 
έπεσε στην αντίληψή μου το βιβλίο του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, που δεν τον γνωρίζω, με τον τίτλο «ΚΟΥ-
ΜΑΝΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ».

Από πρώτη άποψη μου άρεσε και γιατί είχε καλαίσθητη 
εμφάνιση και φυλλομετρώντας βρήκα ενδιαφέρουσες και 
ευχάριστες τις ιστορίες του! Έτσι το δανείστηκα και το διάβα-
σα. Τελειώνοντας και ύστερα απ’ την ευχαρίστηση που μου 
χάρισε, αισθάνθηκα την ανάγκη να γράψω δύο λόγια για 
το βιβλίο και τον συγγραφέα του. Από χρέος κινώντας. Και 
αυτό έχει σημασία, αφού δε γνωρίζω τον δημιουργό του.

Ο Παπαγιάννης πρέπει ν’ αγαπάει το γενέθλιο τόπο του 
και τους ανθρώπους που κατοίκησαν σ’ αυτόν.

Ήταν άνθρωποι ξωμάχοι της δουλειάς και του μόχθου 
με τους καημούς και τα πάντα τους, άνθρωποι με όνειρα με 
ελπίδες, με προσδοκίες, που γνώρισαν επιτυχίες και απο-
τυχίες. Ο συγγραφέας στάθηκε κοντά τους, άκουσε, έζησε 
τις ιστορίες τους και ως «μαγνητόφωνο» τις κράτησε στα 
συρτάρια της μνήμης και τις ξετύλιξε μέσα απ’ τις σελίδες 
του βιβλίου του, έτσι που όταν τις διαβάζεις είναι σαν να 

βρίσκεσαι και συ ανάμεσά τους, έτσι που να οικειώνεσαι 
μαζί τους.

Κάπου εκατό ιστορίες, που κράτησε η μνήμη του συγγρα-
φέα ή τις «αλίευσε» απ’ τους συγχωριανούς του χωρισμένες 
σε τέσσερα μέρη, διανθισμένες με φωτογραφίες.

Όλες δίνονται μ’ έναν γλαφυρό τρόπο με μία γλώσσα 
στρωτή έτσι ώστε να διαβάζονται εύκολα και ευχάριστα. 
Ο λόγος του κοφτός και οι προτάσεις του κοφτές. Χαί-
ρεσαι ο πνεύμα των ανθρώπων της υπαίθρου που είχαν 
ως δάσκαλο τους τη φύση και γελάς με τις ατάκες τους, 
τα πειράγματα, τις ειρωνείες τους, τ’ αστεία τους που ως 
«αλάτι» έκαναν «νόστιμη» τη δύσκολη ζωή τους.

Και μέσα απ’ τις «ανέκδοτες αυτές ιστορίες» αναδύονται 
και πληροφορίες αλλά και πολιτιστικά στοιχεία μιας εποχής 
που έφυγε ανεπιστρεπτί. Οι «ιστορίες» του Παπαγιάννη 
κρατούν ζωντανή τη λαϊκή ψυχή.

Είναι ένα βιβλίο που πιστεύω ν’ αγαπηθεί απ’ όλους τους 
Κουμανιώτες, αλλά και από άλλους -όπως την αφεντιά 
μου- που θα τύχει να το διαβάσουν.

ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΛΟΗ
-Είναι κρίμα και άδικο να χάνονται νέα παιδιά από τροχαία ατυχήματα. Μερικοί ξεχνούν ότι εκτός από το γκάζι υπάρχει και 
το φρένο. Δε σέβονται τους άλλους, θέλουν να κυκλοφορούν μόνοι τους. Η δικαιοσύνη να είναι πάρα πολύ αυστηρή.
-Έχουμε την ωραιότερη χώρα του κόσμου Ήλιο-Βουνά-Δάση-Πράσινο-Ουρανό-Αέρα-ΘάλασσεςΠαραλίες-Αμμουδιές 
και άλλα πολλά.
Έπρεπε να ζούμε από Τουρισμό-Ναυτιλία-Ενέργεια
-Η χώρα μας χρειάζεται σεβασμό-συμπάθεια, γιατί προσφέραμε πάρα πολλά για ειρήνη-Δημοκρατία. Συμπαθούν τους 
τροχονόμους της Ιστορίας.
-Χρειαζόμαστε μείωση γραφειοκρατίας-φοροδιαφυγής-συμβούλων-παρασυμβούλων.
Φτάνουν-παραφτάνουν 200 βουλευτές+20 υπουργοί.
Αξιοποίηση των 16 ΔΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ που παραμένουν στα Ευρωπαϊκά ταμεία, για άλλες χώρες.
-Από την Αμερική χρειαζόμαστε πραγματική στήριξη και όχι επιφανειακή λόγω εκλογών.
Οι ομογενείς αγαπούν πολύ τη χώρα μας στηρίζουν δυναμικά.
-Οι Γερμανοί λόγω της κρίσεως κέρδισαν ΠΟΛΛΑ ΔΙΣ. Η Ευρώπη μας δίνει χρήματα και μας τα παίρνει με τόκους και 
πάρα πολλά πρόστιμα.
Χρειαζόμαστε ανάπτυξη-επενδύσεις-μείωση ανεργίας και μη φυγή των παιδιών μας.
-Υπάρχει στην Αθήνα δρόμος Φολόης και κρασί Φολόη Ορεινής Ηλείας.
Όλοι μα όλοι πρέπει να αγοράζουμε πρώτα ελληνικά προϊόντα και μετά ξένα.
-Να βοηθήσει η πολιτεία για εναλλακτικές καλλιέργειες σε όλη την όμορφη ΥΠΑΙΘΡΟ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΘΕΣ/ΚΗ 2/4/12

Επιστολές που λάβαµε
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ-ΝΕΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η 5η Ιουνίου είναι πάντα μια ημέρα έκφρασης συλλογικών 
τύψεων για το νερό που σπαταλιέται την ώρα που παιδιά 
υποφέρουν από δίψα, για τα δάση που αποψιλώνονται, 
για περιοχές μεγάλου οικολογικού ενδιαφέροντος που 
παραδίδονται στη βία του κέρδους, για τα ζώα που εξα-
φανίζονται, για τον μολυσμένο μας αέρα, για τις θάλασσες 
που δηλητηριάζονται.
Στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης που μαστίζει ένα μεγάλο 
μέρος του πλανήτη ορθό θα ήταν η οικονομική ανάπτυξη 

να μη λειτουργήσει εις βάρος του περιβάλλοντος με τις 
συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε.
Σε ένα από τους ομορφότερους τόπους του κόσμου, με το 
ωραιότερο ίσως κλίμα στον πλανήτη, οι κληρονόμοι ενός 
αδιανόητου μεγέθους φυσικού πλούτου κακοποιούν ή 
ανέχονται την κακοποίηση ενός δώρου που παρέλαβαν 
για να παραδώσουν ανέπαφο στα παιδιά τους. Αυτή δεν 
είναι ούτε η πρώτη ούτε η μόνη ασέβεια απέναντι στην 
επόμενη γενιά.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΦΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

Με την τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας την Πέμπτη 
10 Μαΐου στο Αρχαίο Στάδιο Ολυμπίας στους 
πρόποδες του Κρονίου Λόφου άρχισε το τα-
ξίδι του Ιερού Φωτός για τους 30ους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Η τελετή 
ξεκίνησε με την ανάκρουση του Ολυμπιακού 
Ύμνου και την απαγγελία του ποιήματος του 
Τάκη Δόξα « Φως της Ολυμπίας» από τον 
ηθοποιό Νικήτα Τσακίρογλου.
Η πρωθιέρεια Ινώ Μενεγάκη με τη δύναμη 
των ακτίνων του ήλιου και τη βοήθεια του κατόπτρου «έδω-
σε ζωή» στην Ολυμπιακή Φλόγα στο ναό της Ήρας.

Στη συνέχεια η χορογραφία  εμπνευσμένη από τον αρχαίο 
ελληνικό πυρρίχιο χορό έστειλε το μήνυμα 
στους παρευρισκόμενους της εκεχειρίας, της 
φιλίας και της ειρήνης μεταξύ των λαών.
Το Ολυμπιακό Φως μεταφέρθηκε από 490 
λαμπαδηδρόμους διασχίζοντας 26 νομούς, 
40 πόλεις, 5 αρχαιολογικούς χώρους διανύ-
οντας 2900 χιλιόμετρα στον ελλαδικό χώρο, 
καταλήγοντας στο Παναθηναϊκό Στάδιο στην 
Αθήνα την Πέμπτη 17 Μαΐου με την παρά-

δοση της Ολυμπιακής Φλόγας στη διοργανώτρια χώρα.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΛΟΗΤΩΝ Ο ¨ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ¨ 
Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα εκδηλώσεων 

που θα γίνουν τον Αύγουστο του 2012 στη Φολοη.

•	 Κυριακή 12-8-2012 παράσταση καραγκιόζη στη πλατεία του χωριού

•	 Δευτέρα 13-8-2012 Οδοιπορικό στον Ομηρικό Ποταμό Σελλήεντα.

Σας περιμένουμε όλους και καλό καλοκαίρι.

ΝΕΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

Ίδρυση  νέου συλλόγου επαγγελματιών φωτο-
γράφων Ηλείας με την επωνυμία «ΦΩΤΑΚΤΙΣ 
» έγινε  στις 21 Μαΐου 2012 με Πρόεδρο τον 
φίλο και συνεργάτη πλέον του περιοδικού 
«Φολόη»  κο Δημήτρη Παπαϊωάννου από την 
Αρχαία Ολυμπία.
Σκοποί του Συλλόγου θα είναι η συστηματι-
κή μελέτη των προβλημάτων του  κλάδου, 

η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης, και 
αλληλοβοηθείας , καθώς και η αισθητική, 
το ήθος, και η υψηλή ποιότητα των φωτο-
γραφικών υπηρεσιών των μελών του νέου 
Συλλόγου.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο νεοϊδρυθέν σύλ-
λογο και καλές « λήψεις».
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ-ΝΕΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ∆ΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΦΟΛΟΗΣ
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 

εγκαταστάσεις του Πυροσβεστικού κλιμάκιου 
Κρεστένων η εκπαίδευση της εθελοντικής 
Ομάδας Φολόης (Ο.Ε.Δ.Φ.) με θέματα την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λογω των 
Δασικών πυρκαγιών, και τρόπους κατάσβε-
σης πυρκαγιών, μέσα από πρακτικό και θε-
ωρητικό επίπεδο.

Τα μαθήματα είχαν διάρκεια πεντε ήμε-
ρων και δόθηκε η δυνατότητα στην ομάδα 
Φολόης για πρώτη φόρα από την ίδρυση 

του σωματείου της να μάθει από τους πλέον 
αρμοδίους τεχνικές αντιμετώπισης πάνω σε 
θέματα Δασοπυρόσβεσης.

Ευχόμαστε αυτή η προσπάθεια να έχει και 
συνέχεια για την εθελοντική ομάδα Φολό-
ης ώστε να απόκτηση την μεγίστη δυνατή 
εμπειρία.

Ευχαριστούμε την Πυροσβεστική υπηρε-
σία Κρεστένων για την υποστήριξη τους σε 
τέτοιες δράσεις. 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΠΟΥΣΙ ΑΧΛΑ∆ΙΝΗΣ
Σε μια σεμνή τελετή που οργάνωσε ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, 

αποδίδοντας τις αρμόζουσες τιμές, γιορτάστηκε και φέτος την Κυριακή 
24 Ιουνίου 2012 η επέτειος της συμπλήρωσης 191 χρόνων από την 
Ιστορική Μάχη, που διεξήχθη στις 23 Ιουνίου 1821 μεταξύ των Ελλη-
νικών επαναστατικών Δυνάμεων και των Λαλαίων Τουρκαλβανών, 
στην τοποθεσία Πούσι της Αχλαδινής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Στο χώρο του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, πρωτοστάτησε ο Επί-
σκοπος Ηλείας και Ωλένης κ. Αθανάσιος Μπαχός, συνοδεία αρκετών 
ιερέων. Παρευρέθηκε η πολιτική, αστυνομική, στρατιωτική και θρη-
σκευτική εξουσία και πλήθος κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, όπως 
Ηλείοι, Αρκάδες, Μεσσήνιοι Αχαιοί, Ζακύνθιοι και Κεφαλλονίτες. 

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Κών-
σταντίνος Τζαβάρας ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, οι βουλευτές 
κ. Γιάννης Κουτσούκος, κ. Ανδρέας Μαρίνος και η κ. Έφη Γεωργο-
πούλου Σαλτάρη. Επίσης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. 
Απόστολος Κατσιφάρας, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας κ Χαράλα-
μπος Καφύρας, ο αντιπερειφεριάρχης Ζακύνθου και Κεφαλληνίας 
κ. Κουρής,  ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Ευθύμιος Κοτζιάς, 
ο πρόεδρος του δημοτικού Συμβουλίου Αρχαίας Ολυμπίας κ Θε-
όδωρος Παπαηλιού, καθώς και αυτοδιοικητικοί παράγοντες και 
εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε κατάθεση 
στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων. Στον σύντομο χαιρετισμό 
του ο δήμαρχος Αρχαίας Ολύμπιας Θύμιος Κοτζιάς υποδεχόμενος 
τους επίσημους και αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους 
μεταξύ άλλων τόνισε: 

«Το μήνυμα της επανάστασης των Ελλήνων το 1821 είναι διαχρο-
νικό και επίκαιρο παρά ποτέ. Η επανάσταση ήταν εθνικό-κοινωνική. 
Έβαζε ως στόχο την εθνική ανεξαρτησία και ελευθερία αλλά και 
την κοινωνική δικαιοσύνη. Ο αγώνας των Ελλήνων επαναστατών 
απέδειξε ό,τι τίποτα και ποτέ δεν μας χαρίστηκε .Ότι κερδίσαμε το 

κερδίσαμε με θυσίες και ποτάμια αίματος. Μάλιστα όταν καταφέρναμε 
να είμαστε ενωμένοι τότε πράγματι αποδεικνύαμε ό,τι μπορούσαμε 
να κάνουμε «θαύματα». 

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Ηλίας Τουτούνης, ιστορι-
κός ερευνητής, λαογράφος και πρόεδρος του συλλόγου «Ωλονός». 
Ο κ. Τουτούνης αναφέρθηκε στους Λαλαίους Τουρκαλβανούς, στο 
χρονικό της μάχης και στα σημεία που έκριναν την έκβαση του αγώ-
να. Επίσης μίλησε τα συμπεράσματα και τα μηνύματα που μπορούμε 
να εξαγάγουμε από την ιστορική Μάχη που έδωσαν ενωμένοι οι 
πρόγονοί μας στο Πούσι, αναφέροντας: «Στα πλαίσια της παγκοσμι-
οποίησης, και των σκληρών μνημονίων αισθανόμαστε, ότι κάποιοι 
εταίροι, μας έχουν κατεβάσει πολύ χαμηλά τον πήχη του εθνικού 
μας αναστήματος. Εμείς από αυτό το βήμα, στέλνουμε ένα ηχηρό 
μήνυμα, στους υπαλλήλους αυτής της εργολαβίας και σ’ όλους 
τους ιστορικούς κακοποιούς, για τα όσα ανιστόρητα, προσπαθούν 
να προβάλουν. Και τους προειδοποιούμε να συνετισθούν, διότι την 
ιστορία μας, όσο κι αν θέλουν, δεν πρόκειται να την μεταλλάξουν. 
Αν και γνωρίζουμε άριστα, ότι όλοι τους, παραδειγματίζονται από 
τα κατορθώματα των γενναίων προγόνων μας».

Η κ. Ανέτα Γεωργουλοπούλου, από τα Τριπόταμα, τραγούδησε 
το επιτραπέζιο δημοτικό τραγούδι που αναφέρεται στην μάχη στο 
Πούσι: «Τι έχεις καημένε κόρακα». 

Η συνέχεια δόθηκε στους μαθητές από την Αχλαδινή οι οποίοι 
απήγγειλαν διάφορα τραγούδια και ποιήματα, όσον αφορά τα γεγο-
νότα που διαδραματίσθηκαν εκείνες τις ημέρες στο Λάλα. Τα χορευ-
τικά τμήματα των πολιτιστικών συλλόγων Κουμανίου, «Μπάλος» 
της Κεφαλλονιάς και «Πούσι» της Αχλαδινής, χόρεψαν αρκετούς 
παραδοσιακούς χορούς. 

Στην συνέχεια εκ μέρους του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας παρατέ-
θηκε γεύμα προς όλους τους παρευρισκομένους. 

Ο κ. Ηλίας ΤουτούνηςΟ Δήμαρχος κ. Θύμιος Κοτζιάς Παρουσίαση παραδοσιακών χωρών 
από τα χορευτικά τμήματα Κουμανίου και Αχλαδινής

Μέλη της ομάδας Φολόης
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΠΕΛΗ 

Πρωτομαγιά στο θεσπέσιο δρυοδάσος της Κάπελης επέλεξαν 
να κάνουν χιλιάδες εκδρομείς  από την Ηλεία αλλά και από 
την γειτονική Αχαΐα. Με το κεντρικό σημείο των εκδηλώσεων 
να είναι στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μεταξύ των οικι-
σμών Πανόπουλου και Αγίας Τριάδας, οι επισκέπτες είχαν 
την ευκαιρία να απολαύσουν την ανοιξιάτικη φύση και τις 
εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας.
 Πέραν του χώρου των εκδηλώσεων, το σύνολο του  δάσους  
γέμισε από παρέες και ψησταριές. 
Απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό ο δήμαρχος Αρχαίας 
Ολυμπίας Θύμιος Κοτζιάς αφού ευχήθηκε στους παρευρι-
σκομένους  λόγω της ημέρας τόνισε μεταξύ άλλων: 
«Είναι τέτοια η συμμετοχή του κόσμου που μας υποχρεώνει 
ως δήμος Αρχαίας Ολυμπίας όχι μόνο να την στηρίζουμε 
αλλά να κάνουμε κάθε προσπάθεια για την αναβάθμισή 
της. Την εκδήλωση αυτή την καθιερώνει πια η επίσκεψη των 
χιλιάδων ανθρώπων. Έτσι εμείς ως δήμος αρχίζουμε από 
αύριο να εργαζόμαστε ώστε του χρόνου να έχουμε καλύτερη 
παρουσία και παρέμβαση. Παρά την δύσκολη οικονομική 

κατάσταση που βιώνει ο λαός μας τέτοιες εκδηλώσεις είναι 
απαραίτητες γιατί συμβάλλουν στην διατήρηση της ελλη-
νικής παράδοσης.» 
 Συνεχίζοντας ο δήμαρχος αναφερόμενος και στο μήνυμα  
της Παγκόσμιας  εργατικής πρωτομαγιάς τόνισε:
«Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη και στους αγώνες των ερ-
γατών. Είναι η Παγκόσμια Μέρα της Εργατιάς. Το νόημα της 
Μέρας αυτής είναι βαθύ και διαχρονικό. Τίποτα και ποτέ δεν 
χαρίστηκε παρά κερδίσθηκε με αγώνες. Το μήνυμα αυτό 
είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. 
Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά 
Ζήτω ο Μάης ο λουλουδένιος.» 
Τέλος ο δήμαρχος ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν για το 
στήσιμο των εκδηλώσεων. 
 Με αντίστοιχη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και οι πρωτο-
μαγιάτικες εκδηλώσεις στο δρυοδάσος στην διασταύρωση 
Κουμανίου, στον Άμπουλα Βασιλακίου, στην Αύρα Νεραίδας 
κ.α.

Γιώργος Μαρκόπουλος

ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ ΗΡΩΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΝΝΙΑ 
Στα στενά του Κατσαρού ο καπετάν Γιαννιάς και τα λιγοστά 
παλικάρια του, πολεμώντας με αυταπάρνηση έδωσαν μάχη 
μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματός τους απέναντι σε Τουρ-
κοαλβανικό ασκέρι. Η μάχη πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 
1821, Για να τιμήσουν τους πεσόντες ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 
και ο «Σύλλογος προστασίας της φύσης και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς «Ωλονός» διοργάνωσαν εκδήλωση στον οικισμό 
Σπαρτουλίας- Ανδρωνίου.
Αρχικά εψάλει επιμνημόσυνη δέηση από εφημέριους της περι-
οχής ενώ στην συνέχεια ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Θύμιος 
Κοτζιάς και ο γραμματέας του «Ωλονού» Νίκος Σάκκουλης 
κατέθεσαν στεφάνια στο μνημείο που έχει ανεγερθεί προς τιμήν 
των ηρώων.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας 

Θύμιος Κοτζιάς,και εκ μέρους 
του Συλλόγου «Ωλονός» ο 
Γιώργος Μαρκόπουλος μέ-
λος του ΔΣ. Ο καθηγητής 
Γιώργος Κουρκούτας ανα-
φέρθηκε στο ιστορικό της 
ημέρας αλλά και στο διαχρο-
νικό μήνυμα του εθνικό-απε-
λευθερωτικού αγώνα.
Μετά το πέρας των χαιρε-
τισμών ακολούθησαν πα-
ραδοσιακοί χοροί. Την εκ-
δήλωση συντόνισε η Βάσω 
Χαριτοπούλου.

Κατάθεση στεφάνου από τον κ. Θ. Κοτζιά
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Κοινωνικά
επιµέλεια: Ανδρέας Κυριακόπουλος

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
 – Στις3-1-2012 ο αγαπητός συμπατριώτης Γιώργος Αση-

μακόπουλος και η συζυγός του Νικολέτα, απέκτησαν 
αγοράκι

 – Στις 29-4-2012, ο Δημήτρης Μεϊμέτης, και η σύζυγος 
του Βασιλική Ν. Μαρκοπούλου, απέκτησαν κοριτσάκι.

 – Στις 26-6-2012, ο ταβερνιάρης των "Κενταύρων" της 
Φολόης, Γιάννης Μαρκόπουλος, και η σύζυγος του 
Ανδριανή, απέκτησαν κοριτσάκι.

 – Στις 22- 5-2012, ο αγαπητός συμπατριώτης Θεόδωρος 
Σικοτάκης και η σύζυγος του Θεοδώρα, απέκτησαν 
κοριτσάκι.

 – Στις 25-6-2012, η συμπατριώτισσα Βασιλική Β. Βασι-
λοπούλου και ο σύζυγος της Κωνσταντίνος απέκτησαν 
κοριτσάκι.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:
 – Στις 20-5-2012, ο αγαπητός συμπατριώτης Στέλιος Κα-

νελλόπουλος και η συζυγός της Μάρθα, εβάπτισαν το 
αγοράκι τους στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Φιλοθέης 
και του έδωσαν το όνομα Κωνσταντίνος.

 – Στις 26-5-2012 η συμπατριώτισσα Αναστασία Θεοφιλο-
πούλου του Οδυσσέα, και ο συζυγός της Κωνσταντί-
νος, βάπτισαν το κοριτσάκι τους στον Ιερό Ναό Αγίου 
Ευθυμίου στο Κερατσίνι, και του έδωσαν το όνομα 
Μυρσίνη-Γεωργία.
Ευχόμαστε στους πανευτυχείς γονείς να τους ζήσουν 
και να τα καμαρώσουν.

ΓΑΜΟΙ:
 – Στη 1η του μηνός Ιουνίου,η αγαπητή συμπατριώτισσα 

Κωσταντίνα Κότσιρα του Παναγιώτη και της Ασημίνας 
Δημόπουλου ετέλεσε τους γάμους της στο Δημαρχείο 
Βριλησσίων, με τον εκλεκτό της καρδιάς της Χρήστο 
Κρητικό.

 – Στις 16-6-2012 η αγαπητή συμπατριώτισσα Κυριακούλα 
Πελεκίδη του Αχιλλέα και της Ευγενίας Βασιλοπούλου 
ετέλεσε τους γάμους της στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία 
στον Πειραιά,με τον εκλεκτό της καρδίας της Στέλιο 
Μορφίδη.

 – Στις 10-2-2012 , Η αγαπητή συμπατριώτισσα Μαρία 
Μαρκοπούλου του Αγγελή ετέλεσε τους γάμους της 
στο Δημαρχείο Χολαργού με τον εκλεκτό της καρδίας 
της Ευστάθιο Βασιλείου.
Ευχόμαστε στα ταιριαστά ζευγάρια κάθε ευτυχία και 
χαρά.

ΘΑΝΑΤΟΙ:
 – Στις 2-2-2012, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο 

ιερέας Δημήτρης Λυμπερόπουλος, γιος της αδελφής 
του Σωτήρη Μαρκόπουλου Χριστίτσας που ήταν πα-
ντρεμένη στη Νεράιδα. Ιερούργησε στον Ιερό Ναό των 
Αγίων Αποστόλων στις Τζιτζιφιές και στην Αγία Ελεού-

σα της Καλλιθέας εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια 
στους συγγενείς του.

 – Την 1η Μάη του 2012 έφυγε από τη 
ζωή η συμπατριώτισσα Γεωργία Βαρ-
τζώκα-Τριαντοπούλου (κόρη του Σπυ-
ράκου) σε ηλικία 87 ετών, που διέμε-
νε στην Πάτρα. Θερμά συλλυπητήρια 
στην αδελφή της Αντιγόνη, στα ανίψια 
της και στους συγγενείς της

 – Στις 21-6-2012 έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Τσού-
λος σε ηλικία 72 ετών, η εξόδιος ακολουθία ετελέ-
σθη στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννου στην Αμαλιάδα. 
Θερμά συλλυπητήρια εκφράζουμε στην κόρη του 
και στον γαμπρό του Ηλία Τουτούνη, συνεργάτη στο 
περιοδικό «Φολόη».

 – Στις 11-6-2012 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο 
αγαπητός συμπατριώτης Οδυσσέας Θεοφιλόπουλος. 
Ένας καλός, ευγενικός και γλυκομίλη-
τος άνθρωπος, που από τα παιδικά του 
χρόνια άνοιξε τα φτερά του αναζητώ-
ντας μια καλύτερη ζωή, και επέλεξε 
τον γνωστό δρόμο που ακολούθησαν 
πολλοί συμπατριώτες μας, δηλαδή 
την Αττική όπου για εξήντα και πλέον 
χρόνια εγκαταστάθηκε στον Πειραιά. Η σκέψη του 
ήταν πάντα στο χωριό μας τη Φολόη, και έκανε ό,τι 
μπορούσε να βοηθήσει μέσω του Συλλόγου μας, 
στον οποίο ήταν μέλος από το 1961 που ιδρύθηκε. 
Του άρεσε να κουβεντιάζει με τους συγχωριανούς 
του για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η μικρή 
κοινωνία του χωριού μας και φρόντιζε να μαθαίνει 
τα νέα του από το περιοδικό «Φολόη», που με νο-
σταλγία περίμενε κάθε τρίμηνο τη νέα έκδοσή του. 
Η εξόδιος ακολουθία ετελέσθη στον Ιερό Ναό Αγίου 
Ευθυμίου στο Κερατσίνι και τον συνόδεψαν στην τε-
λευταία του κατοικία στο Κοιμητήριο της Ανάστασης, 
πολλοί συγγενείς συμπατριώτες και φίλοι. Θερμά 
συλλυπητήρια εκφράζουμε στη σύζυγο του Μυρσίνη 
και στα παιδιά του Αναστασία και Κωνσταντίνο.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ:
 – Στις 22-4-2012 ετελέσθη το ετήσιο μνημόσυνο της 

συμπατριώτισσας Αγγελικής Ασημακοπούλου στη 
Φολόη.

 – Στις 20-5-2012, ετελέσθη το σαρανταήμερο μνημό-
συνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του συμπατριώτη 
μας Αριστομένη Μπόμπα στον Πειραιά.

 – Στις 8-4-2012 ετελέσθη το 40ήμερο μνημόσυνο του 
αγαπητού φίλου της Φολόης, Βαγγέλη Παπαδόπου-
λου στον Πειραιά.

 – Στις 6-5-2012 ετελέσθη το ετήσιο μνημόσυνο της 
αγαπητής και αξέχαστης Βάσως Καραμπέτσου στον 
Πύργο.
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Με τα μάτια κλειστά 
και την καρδιά ανοικτή

ονειρεύομαι την Ελλάδα.

Με τα μάτια κλειστά 

και την καρδιά ορθάνοικτη
ονειρεύομαι και εγώ τη ΦΟΛΟΗ

(Χειρόγραφο σημείωμα που άφησε ο Ανδρέας Μπόμπας)

Στερνό ΑΝΤΙΟ στον Ανδρέα Μπόµπα

Στις 23-5-2012 μαθεύτηκε η δυσάρεστη είδηση , ότι 
ο Ανδρέας Χαράλ. Μπόμπας έφυγε από τη ζωή. Έφυγε 
από κοντά μας για πάντα. Ο χαμός του ξάφνιασε όλους 
μας, γιατί πραγματικά έδειχνε ότι είχε μεγάλη βιολογική 
ζωτικότητα. Η επάρατος όμως νόσος τον πλησίασε ύπου-
λα, και τον κτύπησε πισώπλατα. Θλίψη, πολύ μεγάλη 
σκόρπισε η απώλειά του στη Φολόη. 

Φτωχό, φτωχότερο έγινε το χωριό μας. Ο Ανδρέας 
Μπόμπας ήταν ένας ακούραστος μαχητής και μια ισχυρή 
φωνή, με πολύ καθαρή βούληση. Η σκέψη του και η ψυ-
χική του διάθεση δεν έλειψαν ποτέ. Μια προσωπικότητα, 
η οποία είχε ευρεία γνώση των θεμάτων. Ένας άρχοντας 
του τόπου μας, που άφησε τη σφραγίδα του να μένει σε 
βάθος πολλών χρόνων. Διετέλεσε Πρόεδρος του χωριού 
μας, για οχτώ χρόνια στη δεκαετία του ‘90, και το έργο 
του είναι γνωστό, είναι ανεκτίμητο.

Σε συνεργασία με το Σύλλογό μας, έκανε προσπάθειες 
να ανεβάσει το βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο του χω-
ριού μας και σχεδόν τα κατάφερε. Αγαπούσε υπερβολικά 
τη Φολόη, και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, να 
κρατήσει ζωντανό ό,τι είχε σχέση με την παράδοση, την 
πρόοδο και το περιβάλλον. Αυτό που μας εντυπωσιάζει 
και μας προκαλεί συγκίνηση είναι ότι η μεγάλη απόσταση 
από Θεσσαλονίκη, όπου διέμενε, ως τη Φολόη, ποτέ δεν 
τον εμπόδισε να ασχολείται, να παρακολουθεί και να 
παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο σε κάθε πρόβλημα 
που αντιμετώπιζε η ιδιαίτερη πατρίδα του. Είχε οικολο-
γική συνείδηση, και έκανε τα πάντα για τη διάσωση του 
θεσπέσιου δρυοδάσους της Φολόης. Είναι γνωστές οι 
αναφορές που έκανε, στους καθ’ ύλην αρμόδιους για την 

καταστροφή που πάντα γίνεται στο δάσος των Κενταύ-
ρων. Ο αγαπητός και αξέχαστος Ανδρέας, έδειχνε πάντα 
ενδιαφέρον για το Σύλλογο μας και κυρίως αγωνιούσε 
για το μέλλον, του Περιοδικού «Φολόη» το οποίο και 
στήριζε πάντα οικονομικά. Στον επικήδειο και συγκινητικό 
λόγο, που εκφώνησε ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου 
μας Κος Βασίλης Δημόπουλος, ακούσαμε αναλυτικά να 
αναφέρεται στον πετυχημένο και γνωστό επιχειρηματία 
της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και εκτός συνόρων Ανδρέα 
Μπόμπα. Τον ακούσαμε να μιλάει για τον βίο του και 
την οικογένειά του, για το πλούσιο έργο του -που σαν 
παρακαταθήκη μας άφησε-, τη μέγιστη προσφορά του 
και την αγάπη του για το χωριό μας τη Φολόη. Ακούσαμε 
να μιλάει για τον άνθρωπο ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΟΜΠΑ. Έναν 
άνθρωπο που αντιμετώπιζε τους ανθρώπους με την ίδια 
καλοσύνη και αξιοπρέπεια.

Η εξόδιος ακολουθία ετελέσθη στον Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου στις 24-5-2012 στη Φολόη. Εκτός 
από την οικογενειά του το στερνό αντίο είπαν στον Αν-
δρέα Μπόμπα φίλοι, συγγενείς, εκπρόσωποι φορέων, 
ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Κοντζιάς Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, σύσσωμο το παλιό και νεο Δ.Σ. του Συλλό-
γου μας και πλήθος κόσμου. Θερμά συλλυπητήρια εκ-
φράζουμε στη σύζυγό του Βέρα, στον αγαπημένο του γιο 
Χαράλαμπο, στις αδελφές του Ολυμπία, Τούλα, Ιωάννα 
και στα ανίψια του. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη 
και σεβασμό, όπως και αυτός μας αγαπούσε.

Αντίο φίλε - μεγάλε πατριώτη

Α.Κ.

Ο Ανδρέας Μπόμπας
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Προσωπικές Στιγµές του Ανδρέα Μπόµπα

Ο Ανδρέας Μπόμπας με τη σύζυγό του Βέρα

Ο Ανδρέας Μπόμπας με τη συζυγό του 
και το γιο του Χαράλαμπο

1992. 
Γενική Συνέλευση 

στην πλατεία του χωριού 
υπό την προεδρία του Ανδρέα Μπόμπα

Ο Ανδρέας Μπόμπας χορεύει στο πανηγύρι 
του χωριού το αγαπημένο του τραγούδι.

"Στην κεντημένη σου ποδιά…"

Ο Ανδρέας Μπόμπας παραλαμβάνει τιμητικές διακρίσεις 
από το Υπουργείο Οικονομικών της Ρουμανίας. 

(Βράβευση της επιχείρησης 2003)

Ο Ανδρέας Μπόμπας απονέμει τιμητική διάκριση 
στον τότε γραμματέα της κοινότητας Φολόης. (1993)

Ο Ανδρέας Μπόμπας έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα 
της κοινότητας και μοιράζει δώρα στα παιδάκια. (1994)
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1. Αντωνόπουλος Δημήτριος - Πάτρα .......................20€

2. Αργυρακόπουλος Γεώργιος - Ρέθυμνο .................20€

3. Ασημακοπούλου Ελένη - Αθήνα ..........................20€

4. Αλεξόπουλος Αριστείδης - Καλλιθέα ...................20€

5. Βαρτζώκα Γεωργία - Πάτρα ...................................20€

6. Δημήτρης Αλ. Μουσάς - Καλλιθέα .......................20€ 

7. Ιερέας Μαρκόπουλος Χρήστος - Φολόη ..............20€

8. Κανελλόπουλος Θεόδωρος - Πάτρα .....................20€

9. Κανελλοπούλου Κ. Ευαγγελία - Πετράλωνα ........20€

10. Κανελλόπουλος Ν. Γιώργος - Θεσ/νίκη ................50€

11. Κλαδούχος Βλάσης - Αμφιάλη .............................30€

12. Κότσαλης Κων/νος - Αντρώνι................................20€

13. Κυριακοπούλου Ευγενία - Φολόη ........................20€

14. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος - Πύργος ...............30€

15. Κωστόπουλος Θεόδωρος - Βριλήσσια ..................20€

16. Μαρκόπουλος Χαράλαμπος - Γαλάτσι - Φολόη ......30€

17. Μαρκόπουλος Κ. Παναγιώτης - Κηφισιά ..............30€

18. Μαστροζάνη-Αλεξοπούλου Αγαθή - Καλλιθέα .......20€

19. Μάσσιας Σωκράτης .................................................. 15€

20. Μπότσας Ιωάννης - Αθήνα ....................................15€

21. Ξυδία Αθανασία - Πάτρα .......................................20€

22. Παπαθεοδώρου Κων/νος - Αθήνα ........................30€

23. Παπούλιας Δημήτριος - Αιγάλεω ..........................40€

24. Πιτσιλιού Χριστίνα - Αγ. Τριάδα Ηλείας ..............100€

25. Σαρόγλου Ευάγγελος - Κολωνός ..........................20€

26. Σικοτάκη Σοφία - Αθήνα .......................................50€

27. Σικοτάκης Ιωάννης - Βριλήσσια ...........................100€

28. Συριοπούλου Ζωή ................................................20€

29. Τσογλής Σπυρίδων - Μαρούσι ..............................20€

30. Φαλτσέτας Ιωάννης - Αχαρνές...............................50€ 

31. Χαριτόπουλος Νικόλαος - Λάλας Ηλείας .............20€

32. Αποστολόπουλος Νίκος - Κρυόβρυση .................20€

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ  ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

∆ωρεά εις µνήµην προσφιλών προσώπων

•	Εις ένδειξην σεβασμού και αγάπης, συγγενείς, συμπατριώτες και φίλοι προσφέρθηκαν, αντί στεφάνου, στη μνήμη 
του Ανδρέα Μπόμπα, να βοηθήσουν το περιοδικό «Φολόη» οικονομικά και τους ευχαριστούμε θερμά:

 – Ο γιος του Χαράλαμπος Μπόμπας ........................ 300€

 – Η οικογένεια Στήκα Κων/νου ................................. 200€

 – Ο Γιώργος Σπ. Δημόπουλος ..................................... 50€

 – Ο Δημήτριος Πατέλης .............................................. 50€

 – Ο Νίκος Σικοτακόπουλος ......................................... 50€

 – Στήκα Ολυμπία-Μπόμπα ........................................ 200€

 – Παπαδοπούλου Τούλα - Μπόμπα ......................... 200€

 – Ιωάννα-Μπόμπα ....................................................... 50€

 – Τορτοπίδης Λάζαρος .............................................. 100€

 – Τορτοπίδης Γεώργιος ............................................. 100€

 – Οι ένοικοι της πολυκατοικίας διαμονής του .......... 100€

 – Χρονόπουλος Νίκος ............................................... 100€

 – Κανελλόπουλος Ν. Γιώργος..................................... 50€

 – Μαρκόπουλος Αγ. Χράλαμπος ................................ 50€

 – Κανελλόπουλος Γεωργ. Νίκος-Γιάννενα .................. 50€

 – Παπουλής Γ. ............................................................. 40€

 – Μαλιόπουλος Βύρωνας ........................................... 50€

 – Σούμπασης Χρήστος ................................................ 50€
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∆ιαβάζετε και διαδίδετε το περιοδικό «ΦΟΛΟΗ»

Μετά το κούρεµα των προβάτων του "Ταµπουροµήτσου".
Από αριστερά: Χρήστος Κοντογιάννης, Ηλίας Αθανασόπουλος, Χαράλαµπος Βασιλόπουλος, Γιάννης Θεοφιλόπου-
λος, Γιώργος ∆ηµόπουλος, πάτερ Φίλιππος, ∆ηµήτρης Μαρκόπουλος, ∆ηµήτρης ∆αλαµάρας και Σάκης Παπούλιας.

ΦΟΛΟΗ: Έξι δένδρα
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Βάζο με λουλούδια  
(Γ. Ιακωβίδη)


