
Έτος 15ο, τεύχος 60, Iούλιος - Αύγουστος - Σεπτέµβριος 2011

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ
ΤΟΥ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΦΟΛΟΗΣ

4826-11_FOLOI_60_V8.indd   1 15/11/2011   1:07:25 μμ



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΦΟΛΟΗΣ

(και για όλα τα χωριά που ανήκουν στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας)

Έτος 15ο, αριθμ. τεύχους 60, κωδικός: 2237 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2011

Εκδότης
Χρήστος Διον. Μαρκόπουλος
Ζήνωνος 3, 163 45 Ηλιούπολη

Τηλ.: 210 9929084
Διευθυντής

Ανδρέας Μεγ. Κυριακόπουλος
Τζων Κένεντυ 5, 121 31 Περιστέρι

Τηλ.: 6945515275 

Συντακτική Επιτροπή
Αγγελική Ανδ. Μαρκοπούλου
Κατερίνα Μπ. Παπαθεοδώρου
Ανδρέας Γεωρ. Χρονόπουλος

Ηλεκτρονική Στοιχειοθεσία - Εκτύπωση
«ΛΥΧΝΙΑ» ΥΙΟΙ Θ. ΒΓΟΝΤΖΑ Ο.Ε.

Ανδραβίδας 7, 136 71 Χαμόμυλο Αχαρνών
Τηλ.: 210 3410436, Fax: 210 3425967

Ιδιοκτησία
Σύλλογος Φολοητών «ο Κένταυρος»

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ετήσια Συνδρομή
Κάτοικοι πόλεων: 15 €
Κάτοικοι χωριών: 6 €
Οργανισμοί, ιδρύματα κ.λ.π.: 30 €
Αμερική, Καναδάς, Αυστραλία: 40 $ Αμερικής
Τιμή τεύχους: 5 €

Ταχυδρομικές επιταγές - επιστολές
Κατερίνα Μπ. Παπαθεοδώρου

Ιλοσσού 20, 184 50 Νίκαια
Αρ. λογ. Αγροτικής Τραπέζης: 0530101899878

Πρόεδρος:   Κώστας Διον. Παπαθεοδώρου
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Χώνιας
Γεν.Γραµµατέας: Μέγας Κυριακόπουλος
Ειδ.Γραµµατέας: Αλεξάνδρα Σ. Μαρκοπούλου
Ταµίας:   Κατερίνα Μπ. Παπαθεοδώρου
Μέλη:   Λύσανδρος Ασημακόπουλος
   Ανδρέας Χρονόπουλος

• Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκφράζει τις απόψεις του 
συγγραφέα του.

Εξώφυλλο: Σταφύλι από νέο φύτεμα αμπελιού στη Φολόη.

Φωτό: Γιάννης Γ. Μαρκόπουλος (Ταμπουρόγιαννης)

Παρακαλούµε τους κ. συνεργάτες του περιοδικού 
µας να αποστέλλουν τις προς δηµοσίευση εργασίες, 

καθώς βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδες ή άλλα 
έντυπα προς παρουσίαση στο περιοδικό στον δά-

σκαλο Χρ. Μαρκόπουλο στη διεύθυνση:
Ζήνωνος 3, 163 45, Ηλιούπολη 

Τηλ.: 210 9929084  Fax: 210 9954626

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οδοιπορικό (Ολυµπία)
Του Δημ. Μουσά ................................................................................. 3

Εκδήλωση του Συλλόγου µας 
για τα 15χρονα του περιοδικού «φολοη»
Και την παρουσίαση του βιβλίου "Περι Φολόης ο λόγος" ........4

Οµιλία του κου Βασίλη ∆ηµόπουλου 
για τα 15χρονα του περιοδικού "ΦΟΛΟΗ"
Του Βασίλη Δημόπουλου ................................................................... 6

Εισήγηση της κ. Ευαγγ. ∆αµουλή «Περί Φολόης ο Λόγος»
Της Λίτσας Δαμουλή ......................................................................... 11

Η 15ετία του περιοδικού ΦΟΛΟΗ
Του Φάνη Παπαχατζή ........................................................................ 15

Φολόη (Γιάρµενα)
Της Φωτεινής Σασσάλου-Λαμπροπούλου ........................................ 15

Μια περίπτωση ευθανασίας
Του Χρ. Διον. Μαρκόπουλου ........................................................... 16

Σελίδες ποίησης ..........................................................................17

Φύση, άνθρωπος και φυσικό δίκαιο στον Αριστοτέλη
Της Κατερίνας Μπ. Παπαθεοδώρου Φοιτήτρια Νομικής ................... 18

Ηλείοι λογοτέχνες
Στάθης ∆άγλαρης, ο ποιητής και στοχαστής
Της Βίκυς Χαρ. Παπαθεοδώρου-Δημοπούλου, δασκάλας ............... 19

Κοινωνικά ................................................................................... 20

Επιστολές που λάβαµε ............................................................... 22

Πολιτιστικές εκδηλώσεις ............................................................ 24

Ειδήσεις - Νέα - Πληροφορίες .................................................... 26

Συνδροµές - Συνεισφορές ..........................................................30

Ιδρυτής
Μπάμπης Παπαθεοδώρου

Υπεύθυνοι για τοπικά θέµατα Φολόης
Γιάννης Μαρκόπουλος (Ταμπουρόγιαννης)

Γιώργος Νικ. Μαρκόπουλος

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση
www.foloi.net

Ε-mail
Συλλόγου: info@foloi.net

Περιοδικού: periodiko.foloi@yahoo.gr

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

210 94 05 460
ΙΛΙΣΟΥ 55, ΜΟΣΧΑΤΟ Τ. Κ.:183 45 ΑΘΗΝΑ

2 3

4826-11_FOLOI_60_V8.indd   2 15/11/2011   1:07:28 μμ



Τοπίο πρόσχαρο
φωτεινό ατάραχο

το Θεϊκό βλέμμα του Φοίβου
αναπαύεται στ’ ανθισμένα ερείπια…

Ισχυρίζονται μερικoί πως ο Όμη-
ρος μέσα στη θαμπή ομίχλη των μύ-
θων και με την εναλλαγή του ενικoύ 

«Θεός» και του πληθυντικού «Θεοί» αγωνίζεται να μην έρ-
θει σε σύγκρουση με τη λαϊκή αντίληψη της εποχής του, 
αλλά και να μην αποκρύψει τη βαθύτερή του πεποίθηση 
στον έναν πνευματικό Θεό. Και ότι το μεγαλείο του Θεoύ 
αυτoύ ζωγράφισε παραστατικά με τους στίχoυς του στο Δία:

Έτσι είπε ο Δίας και κoυνά
τα μελανά του φρύδια

και γύρω στο θεοτικό κεφάλι αvασαλεύουν
τ’ αθάvατά του τα σγουρά κι ο Όλυμπος τραντάζει

Από τους παραπάνω στίχους -λένε- εμπνεύστηκε κι ο Φει-
δίας κι έφτιασε το περίφημο άγαλμα του Δία της Ολυμπίας. 
Όλα αυτά τα αναπολείς, περιδιαβαίνοντας την ιερή Άλτη. 

Εδώ σ’ αυτό το θείο τοπίο που στήθηκε το ωραιότερο μνη-
μείο γλυπτικής τoυ κόσμου. Εδώ σ’ αυτήν την αξιoλάτρευτη 
κοιλάδα. Ανάμεσα στον Αλφειό και τον Κλαδέο.

Η φύση, έγραψε κάποιος, είχε προετοιμάσει θαυμάσια 
την Ολυμπία για το μελλοντικό προορισμό της, δίνοντας 
στην πεδιάδα της ένα ασύγκριτo θέλγητρο. Ο λόφος του 
Κρovίου κατάφυτoς από πεύκα, αντίκρυ του ο άλλος λό-
φος του Moυσείου, ανάμεσά τους ο Κλαδέος κι ανάμεσα 
στην αρμονία του τoπίoυ και την καταπράσινη γη η κοι-
λάδα των Ερειπίων, η Ιερή Άλτις, το κέντρο της αρμονίας, 
μια γοητεία ανεπανάληπτη, μοναδική.

Η ψυχή και το βλέμμα σου αναπαύoνται σε μια μακαριότη-
τα εκπληκτική, έτσι σαν ατενίζεις ώρες δειλινoύ την Άλτι από 
το δρόμο που περνάει ανάμεσά της και το λόφο του Κρoνίου 
και νιώθεις τους ίσκιους να τη στεφανώνoυν. Ο Αλφειός γα-
λήνιος, ασημένιος, οι λόφοι αρμονικοί ρίχνουν τους ίσκιους 
τους και μαζί τη γαλήνη τους την απέραντη σα γέρνει η ημέ-
ρα και δίνει τη θέση της στο μούχρωμα του δειλινού. Όλα 
γύρω ήμερα, αποπνέουν γαλήνη στη βραδινή ώρα, ένα το-
πίο πρόσχαρο, έτσι όπως το σκεπάζει το πέπλο της νύχτας 
ν’ αργοβαίνει ειρηνικό, μια πηγή πνευματικής ευφoρίας.

Προσπαθείς ν’ αναπαραστήσεις μέσα σ’ αυτή τη μαγεία, την 
Αρχαία Άλτι στο νου σου με όρθιους τους ναούς της, τ’ αγάλ-
ματα στα βάθρα τους, τις ιέρειες, το άγαλμα του Oλύμπιoυ 
Δία μεγαλόπρεπο να κυριαρχεί και να δεσπόζει στο χώρο, 
σαν πανελλήνιος θεός που ήταν. Στη βραδινή αύρα φλυα-
ρούν, τα πεύκα του Κρονίου. Ανασταίνουν μνήμες απ’ των 
αιώνων τα βάθη, οράματα παίρνουν μορφή κι εμφανίζovται 
παρoυσίες ανάμεσα μυθολογία και ιστορία μπροστά σου.

Συνέχεια στη σελίδα 14

Του ∆ηµ. Μουσά

Οδοιπορικό (Ολυµπία)

Ανακοίνωση
Κάνουµε γνωστό στους αγαπητούς συνδροµητές του περιοδικού «Φολόη» ότι µε πρόσφατη απόφαση του αρ-

µόδιου Υπουργείου καταργήθηκε η µέχρι τώρα έκπτωση των ταχυδροµικών τελών για την αποστολή του περι-
οδικού µας στον προορισµό του, που σηµαίνει ότι η κάθε τρίµηνη περιοδικότητα επιβαρύνεται µε 600 και πλέον 
ευρώ. Η άδικη αυτή απόφαση των αρµοδίων αναγκάζει το ∆.Σ. του Συλλόγου µας να αποφασίσει την αναπροσαρ-
µογή της ετήσιας συνδροµής του περιοδικού µας, από 15€ που είναι σήµερα, σε 20€.

Είµαστε δε υποχρεωµένοι να εκφράσουµε θερµές ευχαριστίες στους απανταχού Φολοήτες και φίλους αναγνώ-
στες-συνδροµητές, για την µέγιστη ανταπόκρισή τους σε ό,τι αφορά την οικονοµική ενίσχυση και κυρίως την αγά-
πη τους για το περιοδικό «Φολόη». Η οικονοµική τους αυτή στήριξη δίνει δύναµη στη δική µας προσπάθεια και 
αποτελεί εγγύηση για την απρόσκοπτη έκδοσή του.

«ΦΟΛΟΗ»
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Με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Συλλό-
γου Φολοητών «Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», πραγ-
ματοποιήθηκε στις 13.8.2011 στην όμορ-
φη πλατεία του χωριού μας, μια ωραία 
πολιτιστική εκδήλωση, η οποία αναφε-
ρόταν στα 15χρονα του γνωστού και αξι-
όλογου περιοδικού «ΦΟΛΟΗ», καθώς 
και στην παρουσίαση του βιβλίου του 
κ. Χρ. Διον. Μαρκόπουλου, με το τίτλο 

«Περί Φολόης ο λόγος».

Την εκδήλωση αυτή τί-
μησαν με την παρουσία 
τους σύσσωμος ο περή-
φανος ντόπιος λαός της 
Φολόης, πλείστοι Φολο-
ήτες της διασποράς εσω-
τετικού και εξωτερικού, οι 
βουλευτές κ.κ. Αντωνα-
κόπουλος και Κατρίνης, ο 
Αντιδήμαρχος Αρχ. Ολυ-
μπίας κ. Γ. Δεββές, ο αι-

δεσιμότατος ιερέας κ. Χρή-
στος Μαρκόπουλος ως εκ-

πρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ηλείας κ.κ. 
Γερμανού, ο πολιτευτής συμπατριώτης κ. Άγγελος Μαρκό-
πουλος, ο Δασάρχης Πύργου κ. Θωμόπουλος, οι Δημοτικοί 
Συμβουλοι κ.κ. Νίκος Σικοτακόπουλος και Γιώργος Λινάρ-
δος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Φολόης κ. Γιάν-
νης Κουμπούρας, οι συνεργάτες του περιοδικού κ. Στάθης 
Δάγλαρης Δικηγόρος Πύργου και συγγραφέας,, ο κ. Σω-
κράτης Μάσσιας Φιλόλογος και πρώην Διευθυντλης Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κ. Ηλίας Τουτούνης ερευνη-
τής-λαογράφος και Πρόεδρος του Συλλόγου Ωλονός, ο κ. 
Φάνης Παπαχατζής εκπαιδευτικός και συγγραφέας-ποιητής, 
η κ. Φωτεινή Σασσάλου-Λαμπροπούλου εκπαιδευτικός και 
ποιήτρια, η κ. Ρένα Μπερέτσου-Παπαχατζή δασκάλα, ο κ. 
Χαρ. Παπαγιάννης εκπαιδευτικός, πρώην Δ/ντής Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας, ο κ. Γεώργος Μαρ-
κόπουλος, εκπρόσωπος τύπου του Δήμου Αρχ. Ολυμπί-
ας, ο κ. Κώστας Παπαντωνόπουλος, ο οποίος βιντεοσκόπη-
σε την εκδήλωση, η ΟΡΤ Πύργου και πολλοί άλλοι φίλοι 
αναγνώστες του περιοδικού «Φολόη» από διάφορα μέρη 
της πατρίδας μας. Ο συντονιστής της εκδήλωσης κ. Αντώ-
νης Αθανασόπουλος, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στο 
ακροατήριο και παρουσίασε τους επισήμους προσκαλεσμέ-

Εκδήλωση του Συλλόγου µας για 
τα 15χρονα του περιοδικού «ΦΟΛΟΗ»

Και την παρουσίαση του βιβλίου "Περι Φολόης ο λόγος"

Από αριστερά: Αντώνης Αθανασόπουλος, Βασίλης Δημόπουλος, 
Λίτσα Δαμουλή-Φίλια, Χρήστος Διον. Μαρκόπουλος 

και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Δ. Παπαθεοδώρου.

Η κα Λίτσα Δαμουλή Φίλια 
παραλαμβάνει την 

αναμνηστική πλακέτα από την 
κα Αγγελική Κουκά - Μαρκοπούλου

Ο κ. Βασίλής Δημόπουλος 
απονέμει την τιμητική πλακέτα 

στον κ. Χρήστο Διον. Μαρκόπουλο

Η κα Βίκυ Παπαθεοδώρου - Δημο-
πούλου παραλαμβάνει την πλακέτα 

για τον αείμνηστο συζυγό της 
Μπάμπη Παπαθεοδώρου από τον 

κ. Χρήστο Διον. Μαρκόπουλο

Κοριτσάκι με το πε-
ριοδικό "ΦΟΛΟΗ" 

στο χέρι

Ο καλός συνεργάτης 
του περιοδικού «Φολόη» 

κ. Στάθης Δάγλαρης, παραλαμβάνει 
την αναμνηστική πλακέτα 

από τον κ. Ανδρέα Κυριακόπουλο.

Ο λαογράφος-ερευνητής 
κ. Ηλίας Τουτούνης 

παραλαμβάνει τιμητική 
πλακέτα από τον 

κ. Ανδρέα Χρονόπουλο.

Οι επίσημοι προσκεκλημένοι
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νους. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κώστας Δ. Παπαθεο-
δώρου, εκ μέρους του Συλλόγου, κήρυξε την έναρξη της 
εκδήλωσης. Αμέσως ο εκδότης του περιοδικού «ΦΟΛΟΗ» 
κ. Χρ. Διον. Μαρκόπουλος έλαβε το λόγο και με συντομία 
αναφέρθηκε στο ιστορικό του περιοδικού και στον ιδρυ-
τή αυτού αείμνηστο μαθητή του Μπάμπη Παπαθεοδώρου.

Την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Χρ. Διον. Μαρκόπου-
λου με τον τίτλο «Περί Φολόης ο λόγος» έκανε η κ. Ευαγ-
γελία Δαμουλή-Φίλια εξ Ηλείας, Δρ Φιλοσοφίας, συγγρα-
φέας, διδάσκουσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Η κ. Δαμουλή 
συγκίνησε το ακροατήριο, κυρίως τους Φολοήτες, αναλύ-
οντας το περιεχόμενο του βιβλίου.

Για το περιοδικό «ΦΟΛΟΗ» και γενικά για τους πολιτιστι-
κούς στόχους του Συλλόγου μίλησε ο κ. Βασ. Δημόπου-
λος, Δικηγόρος εκ Φολόης και εντυπωσίασε το ακροατήριο.

Επίσης έλαβαν το λόγο και αναφέρθηκαν στο περιο-
δικό και στο βιβλίο: ο κ. Δάλγαρης, η κ. Βασ. Δημοπού-
λου-Παπαθεοδώρου, δασκάλα, η κ. Φωτεινή Σασσάλου-
Λαμπροπούλου, ο κ. Φάνης Παπαχατζής και ο κ. Χαρ. Πα-
παγιάννης. Όλοι τους είχαν την ευγένεια να πουν καλά λό-
για με σκοπό να τονώσουν το ηθικό των μελών του Δ.Σ. 
του Συλλόγου και των ανθρώπων που έχουν την επιμέ-
λεια της έκδοσης του περιοδικού.

Η κ. Φωτεινή Σασσάλου με το ποίημά της «ΦΟΛΟΗ»-
ύμνος στην ωραία Φολόη» που απήγγειλε, καθώς και ο κ. 
Φάνης Παπαχατζής με τους στίχους του που αναφέρονται 
στο περιοδικό, έδωσαν μία ευχάριστη νότα στην εκδήλωση.

Τέλος, ο Αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Δεββές επαίνε-
σε τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου για την άψογη διοργάνω-
ση της εκδήλωσης. Πράγματι όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου, καθώς και ο Δ/ντής του περιοδικού κ. Ανδ. Κυρια-
κόπουλος έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για την επιτυχία 
της εκδήλωσης. Οι συνεργάτες του περιοδικού τιμήθηκαν με 
αναμνηστική πλακέτα. Ο Σύλλογος παρέθεσε δείπνο στους 
επίσημους προσκεκλημένους στην ωραία ταβέρνα του «Τα-
μπουρόγιαννη». «ΟΙ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» στην όμορφη «ΦΟΛΟΗ».

Στις σελίδες που ακολουθούν, δημοσιεύουμε τις ομιλίες του 
κεντρικού ομιλητή κ. Βασίλη Δημόπουλου και της κ. Λίτσας 
Δαμουλή-Φίλια, για την παρουσίαση του βιβλίου «Περί Φο-
λόης ο λόγος». Στο επόμενο τεύχος θα δημοσιευθούν οι ομι-
λίες της κ. Βίκυς Παπαθεοδώρου-Δημοπούλου και του καλού 
μας συνεργάτη κ. Στάθη Δάγλαρη. Ο εξαίρετος συνεργάτης μας 
και αγαπητός στο χωριό μας κ. Σωκράτης Μάσσιας -ο οποίος 
επιλέγει τα καλύτερα θέματα για το περιοδικό μας- έφυγε στα 
μέσα της εκδήλωσης και θα τους αποσταλεί η τιμητική πλα-
κέτα -την οποία παρέλαβε ο Πρόεδρος του Συλλόγου- ταχυ-
δρομικώς. Τον ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του και 
τις χρήσιμες παρατηρήσεις του και συμβουλές του. Τιμητικές 
πλακέτες απονεμήθηκαν και στους συνεργάτες μας που δεν 
ήταν παρόντες στην εκδήλωση, κ. Λεωνίδα Χρυσ. Μπόμπα 
(την παρέλαβε ο κ. Ανδρέας Μπόμπας) κ. Ιωάννη Βορβίλα, κ. 
Γιάννη Γ. Μαρκόπουλο «Ταμπουρόγιαννη», Κώστα Γιαννό-
πουλο και κ. Λευτέρη Γερόσταθο.

Ο Αντιδήμαρχος 
Αρχ. Ολυμπίας 

κ. Γ. Δεββές απευθύνει 
σύντομο χαιρετισμό.

Ο εκπρόσωπος τύπου του Δήμου Αρχ. Ολυ-
μπίας κ. Γιώργος Μαρκόπουλος (πρώην πρό-
εδρος Αγ. Άννας) παραλαμβάνει τη τιμητική 
πλακέτα από την Κατερίνα Παπαθεοδώρου

Ο κ. Ανδρέας Κυριακόπουλος 
παραλαμβάνει 

αναμνηστική πλακέτα από 
τον κ. Ανδρέα Χρονόπουλο.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
κ. Κώστας Παπαθεοδώρου 
απονέμει τιμητική πλακέτα 

στον συνεργάτη μας Δάσκαλο 
κ. Χαρ. Παπαγιάννη

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
απονέμει τιμητική πλακέτα 

στον αγαπητό μας συνεργάτη 
κ. Κώστα Παπαντωνόπουλο.

Ο κ. Νίκος Α. Δημόπουλος απο-
νέμει την τιμητική πλακέτα στην 
κα Μαργαρίτα Σικοτακοπούλου 

για τον αείμνηστο αδελφό 
της Σάκη Σικοτακόπουλο

Ο κ. Μέγας Κυριακόπουλος 
απονέμει τιμητική πλακέτα 

στον συμπατριώτη μας συνεργάτη κ. 
Γώργο Ν. Μαρκόπουλο.

Ο κ. Ανδρέας Χ. Μπόμπας παρα-
λαμβάνει την τιμητική πλακέτα από 
τον πρώην Πρόεδρο του Συλλό-

γου κ. Αποστόλη Αθανασόπουλο

Το φωτογραφικό υλικό είναι προσφορά των συπατριωτών κ. Κώστα Παπαντωνόπουλου 
από το γειτονικό χωριό Αντρώνι και του ∆ηµήτρη Παπαϊωάννου από αρχαία Ολυµπία, 

το αναλόγιο ειναι προσφορά του κ. Νίκου Πετρόπουλου και το πάνελ κατασκεύασε 
ο κ. Σπύρος Ν. Μαρκόπουλος. Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας εκφράζει θερµές ευχαριστίες.
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Αγαπητοί συμπατριώτες
φίλες και φίλοι

Το να ασχοληθείς με το θέμα της 
έκδοσης ενός περιοδικού απο έναν 
πολιτιστικό σύλλογο, αυτόματα οδη-
γείσαι στην εξέταση του ζητήματος 
του πολιτιστικού κινήματος, των φο-

ρέων τους του έργου και της δράσης τους, του πολιτισμού 
γενικότερα.

Γιαυτό επιτρέψτε μου τη γενίκευση του θέματος και την 
προσπάθεια ανάπτυξης γενικότερα του πολύπτυχου αυ-
τού ζητήματος: Πολιτισμός-πολιτιστικοί 
φορείς, δράση-έργο τους. Είναι βέβαια 
αδύνατο σε μια περιορισμένη εισήγηση 
να αναπτυχθεί μια συνολική και ολο-
κληρωμένη άποψη για το ζήτημα αυτό, 
να μιλήσεις δηλαδή για τον πολιτισμό, 
ανοίγοντας το θέμα σ’ όλες τις φιλοσο-
φικές-θεωρητικές πλευρές.

Θα προσπαθήσω ωστόσο να μιλήσω, 
για απλά, καθημερινά πράγματα, που 
συνιστούν μια κατάσταση επικίνδυνη για 
τον πολιτισμό με την όποια έννοια και 
αν προσεγγιστεί αυτό το τεράστιας ση-
μασίας ζήτημα.

Σε συνθήκες μάλιστα όπως οι σημερι-
νές, βαθιάς καπιταλιστικής οικονομικής 
κρίσης, που οξύνεται διαρκώς και αγκα-
λιάζει όλους τους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας, 
που η κοινωνία μας στροβιλίζεται στη δίνη σοβαρών αντι-
θέσεων, η συζήτηση για τον πολιτισμό, παίρνει μεγάλες δι-
αστάσεις και αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία.

Ο Jean Monnet, είχε δηλώσει: «αν επιχειρούσα σήμε-
ρα να οικοδομήσω την Ευρώπη, θα άρχιζα από τα πολι-
τιστικά θέματα». Αυτή η διαπίστωση, πέρα από τις όποιες 
καλές προθέσεις μπορούμε να της αποδόσουμε, είμαστε 
υποχρεωμένοι να την εξετάσουμε κάτω απο τις διαστάσεις 
που παίρνει σήμερα εφαρμοζόμενη στην πραγματικότητα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι σαφές ότι οι αναπτυξιακοί και πνευματικοί προ-
σανατολισμοί, είναι είδος «εν απουσία» στη συλλογιστι-
κή της Ε.Ε.

Ο πολιτισμός λοιπόν, μπορεί να «εξημερώσει» τα ήθη 
και τις αντιδράσεις από τη μιά, και από την άλλη να αποφέ-
ρει οικονομικά οφέλη και κάτω απ’ αυτό το πρίσμα εντατι-
κοποιείται η ενασχόληση με τον τομέα αυτό. Να μετατρα-
πεί, δηλαδή σε μηχανή παραγωγής και επιβολής κατανα-

λωτικών προϊόντων, δηλαδή χρήμα.
Έτσι ο πολιτισμός αντιμετωπίζεται όχι από τη δημιουργι-

κή του διάσταση, όχι δηλαδή σαν καλλιτεχνικό προϊόν και 
πόνημα, αλλά προσεγγίζεται κυρίως σαν εμπορικό προϊ-
όν, για το οποίο επιδιώκεται η καλύτερη δυνατή παραγω-
γή και «συσκευασία», ώστε να καταστεί ανταγωνιστικότε-
ρο. Με αυτή τη λογική έχουμε μια πολιτιστική πολιτική, 
η οποία χαράσσεται υπακούοντας στους νόμους και κατά 
συνέπεια τα συμφέροντα της αγοράς, τη ενιαίας ευρωπαϊ-
κής αγοράς και γίνεται ένας από τους μοχλούς ενίσχυσης 
της επιδιωκόμενης «οικονομικής και κοινωνικής συνοχής».

Τα παράθυρα που έχουν ανοίξει λοιπόν «στο σπίτι του 
πολιτισμού», έχουν θέα στην αγορά, 
όπου όλα γίνονται σεβαστά αρκεί να 
μην θίγουν τους κανόνες του ανταγωνι-
σμού. Είναι ολοφάνερη η συστηματική 
προσπάθεια πολλών κύκλων να καλλι-
εργήσουν τα πιο ταπεινά ένστικτα του 
λαού, να δημιουργήσουν μια υποταγ-
μένη νεολαία, των ράμπο, των ναρκω-
τικών, του εκφυλισμού, της απανθρω-
πιάς, του αφιλότιμου, να ενσωματώσουν 
στην πρακτική τους το σύνολο της κοι-
νωνικής δραστηριότητας. Στα πλαίσια 
αυτής της προσπάθειας, η επίτευξη του 
μέγιστου κέρδους ανάγεται σε υπέρτα-
τη αρχή. Στον βωμό αυτό, σ’ αυτήν την 
κορύφωση της βαρβαρότητας και της 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς, θυσιά-

ζονται τα πάντα: η τιμή, η αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη, αξί-
ες, αρχές, βάση και συστατικά του πολιτισμού, όλα έχουν 
βγεί στο σφυρί.

Όμως ο πολιτισμός για μας, είναι ένα ανεκτίμητο κοινω-
νικό προϊόν, που δεν αποτιμάται με χρήματα (αργύρια), 
αλλά με τον πλούτο της ψυχής και των πανανθρώπινων 
αξιών που εμπεριέχει. Είναι μια δύναμη στα χέρια αυτών 
που τον ελέγχουν που μπορεί να ανυψώσει τον Άνθρω-
πο ή να τον ωθήσει στη βαρβαρότητα. Όποια φιλοσοφι-
κή προσέγγιση και αν κάνει κάποιος στο θέμα, δεν μπορεί 
παρά να οργιστεί, βλέποντας τον κραυγαλέο εκφυλισμό 
ανθρώπων, ιδεών και αξιών, στη γκρίζα οθόνη του σημε-
ρινού κόσμου, αλλά και της ζωής μας.

Η αποστολή της τέχνης και του πολιτισμού για μας, δεν 
ειναι απλά να βοηθά τους εργαζόμενους να κατανοούν την 
πραγματικότητα, αλλά να τους προτρέπει για να αλλάξουν 
αυτή την πραγματικότητα, να τους παρακινεί για να γίνο-
νται οι ίδιοι και η τάξη τους, δημιουργοί της ζωής, μιας νέας 
ζωής, απαλλαγμένης από την εκμετάλλευση, το μόχθο, την 

Οµιλία του κου Βασίλη ∆ηµόπουλου
για τα 15χρονα του περιοδικού "ΦΟΛΟΗ"

Ο κος 
Βασ. ∆ηµόπουλος
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καταπίεση. Μ’ αυτήν την έννοια η επαναστατική τέχνη και 
ο λαϊκός πολιτισμός παίζουν έναν σπουδαίο, προωθητι-
κό ρόλο στην ανάπτυξη της πάλης του λαού. το λαϊκό κί-
νημα στην χώρα μας έχει πλούσια εμπειρία και παράδο-
ση στην αξιοποίηση του πολιτισμού ως μέσου διαπαιδα-
γώγησης, εμψύχωσης και γενικότερα οργάνωσης του κοι-
νωνικού αισθήματος για συμμετοχή στον κοινωνικό αγώ-
να. Είναι γνωστή η βαρύτητα, που με πολιτικές αποφάσεις, 
δόθηκε στην πολιτιστική δουλειά, σε κρίσιμες για το λαό 
και το κίνημα στιγμές και ο ρόλος που έπαιξε η τέχνη, το 
θέατρο, το τραγούδι, η ποίηση και η λογοτεχνία σε περι-
όδους μεγάλων ταξικών αναμετρήσεων, όπως της ΕΑΜι-
κής Εθνικής Αντίστασης ή στις σκληρές συνθήκες του εμ-
φυλίου, όπου καλλιτέχνες μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ 
περιόδευαν στα πεδία των μαχών δίνοντας παραστάσεις 
πάνω σε καμιόνια σκηνές.

Στη σημερινή συγκυρία, που χαρακτηριζεται από ρα-
γδαία όξυνση των αντιθέσεων και αυξημένες δυνατότη-
τες -όπως και νέες δυσκολίες- για την πολιτική ωρίμανση 
πλατειών λαϊκών-εργατικών στρωμάτων, 
είναι επιτακτική ανάγκη να ξεπεραστεί η 
υποτίμηση της πολιτιστικής δουλειάς και 
δράσης στους μαζικούς φορείς - συλλό-
γους - σωματεία και αποφασιστικά να 
ανοίξουμε δρόμους στην ανάπτυξη μιάς 
πλούσιας πολιτιστικής δραστηριότητας.

Πρέπει να αποκτήσουν ζωντάνια και 
εσωτερική ζωή οι σύλλογοι, τα σωμα-
τεία για να εμπνεύσουν και να προτρέ-
ψουν στην οργανωμένη πολιτιστική δρά-
ση, ιδιαίτερα νεολαίας και γυναικών, για 
ν’ ανέβει η συνείδηση του λαού και των 
εργαζομένων και να μπολιαστούν με τις 
δικές τους αξίες, της αγωνιστικής αυτο-
θυσίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Με λίγα λόγια δηλαδή ο πολιτισμός, 
μπορεί να γίνει όργανο ιδεολογικής αντε-
πίθεσης με στόχο την άνοδο του πολιτικού-μορφωτικού-
αισθητικού επιπέδου του λαού, που πρέπει να αναλάβει 
την εξουσία. Όπως χαρακτηριστικά έγραφε ο Μπέρτολτ 
Μπρέχτ στο ποίημά του «Εγκώμιο μάθησης» απευθυνό-
μενος στο παιδι του εργάτη «Πρέπει όλα ΕΣΥ να τα μάθεις 
το Α και το Β, το Γ και το Δ, πρέπει όλα ΕΣΥ να τα μάθεις 
γιατί ΕΣΥ αύριο πρέπει να πάρεις την εξουσία»…

Προϋπόθεση για όλα τα παράπανω είναι, η όποια πο-
λιτιστική δραστηριότητα αναπτύσσουν οι σύλλογοι και τα 
σωματεία, να μην είναι τυχαία και ευκαιριακή, αλλά να 
έχει συνέχεια και σταθερότητα, που σημαίνει η οργάνωσή 
της θα πρέπει να βασιστεί σε όσο το δυνατό ευρύτερο κύ-
κλο, βάζοντας έτσι στη δράση ακόμα κι εκείνους που δύ-
σκολα συσπειρώνονται σε άλλες μορφές αγώνα. Αυτό βέ-
βαια δε σημαίνει ότι το σύνολο της πολιτιστικής δουλειάς 
του συλλόγου θα στηρίζεται αποκλειστικά στα μέλη του. 
Μπορούν να συνεργάζονται με άλλους συλλόγους να δι-
οργανώνουν κοινές εκδηλώσεις.

Μια συστηματική πολιτιστική δουλειά των σωματείων πρέ-

πει να ξεκινήσει απο τα Διοικ. Συμβούλια με την παράλληλη 
συγκρότηση επιτροπών, που το περιεχόμενο της δουλειάς 
τους θα ειναι η οργάνωση της πολιτιστικής δραστηριότητας 
με δύο κατευθύνσεις: α) να φέρει σε επαφή τα μέλη του με 
ό,τι πιο πρωτοπόρο έχει μέχρι σήμερα παραχθεί στον το-
μέα της τέχνης και γενικότερα του ανθρώπινου πολιτισμού 
και β) να ενεργοποιήσει τα ίδια τα μέλη του στην πολιτιστι-
κή δραστηριότητα του συλλόγου. Ταυτόχρονα τα Δ.Σ. μπο-
ρούν να απευθύνουν κάλεσμα στα μέλη, αλλά και ευρύτε-
ρα σε φίλους, ζητώντας τους να δηλώσουν αν παίζουν κά-
ποιο μουσικό όργανο ή αν ενδιαφέρονται για κάποια μορ-
φή τέχνης (θέατρο, κινηματογράφο, λογοτεχνία, ποίηση, ζω-
γραφική κ.ά.) με σκοπό να καταγράφει το διαθέσιμο δυνα-
μικό -που σίγουρα υπάρχει- και να εξεταστεί η δυνατότητα 
για να στηθεί κάποια μόνιμη ερασιτεχνική ομάδα, όπως ένα 
μουσικό συγκρότημα, μιά ιατρική ομάδα κ.λ.π. Στην συνέ-
χεια το Δ.Σ. σε συνεργασία με τις επιτροπές του συλλόγου, 
θα πρέπει να καταστρώσει ένα ετήσιο πρόγραμμα πολιτιστι-
κών δραστηριοτήτων του σωματείου.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος μπο-
ρεί να περιλαμβάνει εκδηλώσεις που το 
περιεχόμενό τους θα βασίζεται στα πα-
ρακάτω:

• Βασικές λαϊκές επετείους.
• Αφιερώµατα σε πρωτοπόρους ποι-

ητές και καλλιτέχνες.
• Βιβλιοπαρουσιάσεις έργων κλασσι-

κής ή σύγχρονης λογοτεχνίας
• Θεµατικές εκδηλώσεις πάνω σε σύχ-

γρονα προβλήματα της εργατικής-λαϊκής 
οικογένειας.

• Κινηµατογραφικές προβολές µε συ-
ζήτηση.

• Παρακολούθηση θεατρικών παρα-
στάσεων ή εκθέσεων ζωγραφικής.

• Μουσικές βραδιές.
• Διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής 

ή φωτογραφίας.
• Μορφωτικές-πολιτιστικές εκδροµές-ξεναγήσεις.
• Περιοδικά και εφηµερίδες.
Αν όμως το πρωτο ζητούμενο είναι η δημιουργία των 

προϋποθέσεων για την ανεμπόδιστη ανάπτυξη του πολιτι-
σμού, η πρώτη προϋπόθεση γι αυτο, είναι η επαρκής κρα-
τική χρηματοδότηση του τομέα αυτού.

Και πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε πως στον τομέα του 
πολιτισμού είναι τεράστια η ευθύνη του κράτους. Η κάθε 
κυβέρνηση έχει καθήκον απέναντι στην Ιστορία και το μέλ-
λον αυτού του τόπου, να διαμορφώσει τους όρους ανάπτυ-
ξης μιας πολιτιστικής πολιτικής, η οποία θα έχει σαν στό-
χευση την άνθηση του πολιτισμού. Είναι εξαιρετικά θλιβε-
ρό το γεγονός ότι οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις δεν ανταπο-
κρίνονται σ’ αυτό το καθήκον. Αυτό εξάλλου φαίνεται και 
στην κατάσταση των πολιτιστικών πραγμάτων στη χώρα 
μας, όσο και στη χρόνια κρατική υποχρηματοδότηση του 
πολιτισμού, χρηματοδότηση που άγγιζε τα όρια της ανυ-
παρξίας, ούτε 0,4% δε φθάνει το ποσοστό του προϋπο-
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λογισμού για τον πολιτισμό. Παράλληλα οι κυβερνήσεις 
με όλη την πολιτική τους, ενθαρρύνουν την εμπορευμα-
τοποίηση και την ιδιωτικοποίηση στους τομείς του πολι-
τισμού. Έτσι προετοιμάστηκε το έδαφος, για να έλθει και 
στην Ελλάδα, η μεγάλη λαίλαπα, η τρομακτική διείσδυση 
του ιδιωτικού μεγάλου κεφαλαίου, καθώς ο χώρος ήταν 
σχετικά παρθένος και η δίψα του Ελληνικού λαού πάντα 
άσβεστη για πολιτιστικά αγαθά.

Ζούμε τα τελευταία χρόνια με όρους ταχύτητας φωτός, 
την προσπάθεια πολιτιστικής καταπίεσης και υποδούλωσης 
του λαού. Τα πράγματα αντιστράφηκαν. Πολυεθνικές εται-
ρίες όλων των ειδών, από βιομηχανικές έως εμπορικές και 
κατασκευατικές, εκδότες Τύπου, εφοπλιστές, γίνονται πα-
ραγωγοί πολιτισμού και οι πρωταγωνιστές της τέχνης και 
του πολιτισμού, οι καλλιτέχνες καλούνται να μετατραπούν 
σε υπαλλήλους και εκτελεστικά όργανα σε μια επιχείρηση 
διάδοσης της μαζικής υποκουλτούρας για το λαό, με στό-
χο τη δημιουργία ευάλωτων συνειδήσεων.

Η πνευματική υποδούλωση είναι ο κύριος δρόμος για την 
πολιτική και οικονομική υποδούλωση ολόκληρου του λαού.

Δεν είμαστε απαισιόδοξοι. Η αντίσταση που υπάρχει 
σήμερα μπορεί να μην είναι ακόμα τόσο δυνατή, αλλά 
αποτελεί καλή μαγιά.

Καλλιτέχνες που ανήκουν ή συμπαθούν όλους τους πολιτι-
κούς χώρους, στέκονται με αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία και 
αξιοπρέπεια στην πολιτιστική υποδούλωση, δεν παραδίδονται.

Στην Ελλάδα για συγκεκριμένους ιστορικούς λόγους, ιδι-
αίτερα μεταπολεμικά είχε διαμορφωθεί ένα ισχυρό προ-
οδευτικό ρεύμα στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, 
με στενή σύνδεση με όλες τις εκφράσεις του λαϊκού κινή-
ματος, που πάλεψε για δημοκρατία και ανεξαρτησία στον 
τόπο μας.

Η φωνή της Ελλάδας, η ιστορία της, τα βάσανα του λαού 
μας, έγιναν γνωστά παγκόσμια χάρις και στο καλλιτεχνικό 
έργο που διάβηκε τα σύνορα και έγινε δεκτό με συγκίνη-
ση κι ενθουσιασμό σε όλη τη γή. Είτε ύμνησαν τους αγώ-

νες του λαού, είτε τον έρωτα, τη φύση, την καθημερινό-
τηα, η τέχνη τους είχε ποιότητα και ήθος.

Όμως ειναι πολλοί αυτοί που σήμερα ανησυχούν για τη 
συρρίκνωση του πολιτισμού, των μορφών δημιουργίας και 
των μέσων καλλιτεχνικής έκφρασης. Ανησυχούν πολλοί 
για το γεγονός ότι κοντεύει ο πολιτισμός να ταυτίζεται με 
την τηλεόραση, ότι μειώνεται ο αριθμός των πολιτών που 
διαβάζει, που επικοινωνεί με όλες τις μορφές της τέχνης.

Ο λαός οφείλει να αντισταθεί και να αντιπαλέψει αυτήν 
την πολιτιστική πολιτική, διεκδικώντας ακέραιο το παρόν 
και το μέλλον του. Γιατί ο πολιτισμός είναι η ψυχή μας και 
δεν είναι ασφαλώς στις προθέσεις μας να την πουλήσου-
με στο διάβολο με τα τριάντα αργύρια.

Ο λαός έχει μία δύναμη στα χέρια του, που μπορεί να 
νικήσει τους διάφορους χορηγούς. Να στηρίξει τις προ-
σπάθειες των καλλιτεχνών, των διανοούμενων, εκείνων 
που σέβονται τον άνθρωπο, τη νεολαία, εκείνων που δεν 
ανταλλάσσουν το ταλέντο και τις ιδέες τους, την ίδια την 

αποστολή τους με το χρήμα και το κύρος που τους υπό-
σχονται κάθε λογής χορηγοί.

Γιατί ο πολιτισμός δε φτιάχνεται στα σαλόνια, δε δημι-
ουργείται με κόκκαλα που πετάνε οι μεγαλοσχήμονες σε 
κάποιους καλλιτέχνες που τρέχουν να τα αρπάξουν.

Το «Σε γνωρίζω απο την κόψη, του σπαθιού την τρομε-
ρή» δεν γράφτηκε για κάποια ποιητική βραδιά, αλλά ήταν 
βγαλμένα από τα κόκκαλα τα ιερά των αγωνιζόμενων για 
τη λευτεριά τους Ελλήνων.

Ο Επιτάφιος και το Άξιον Εστί, ποίηση και μουσική, δε 
γράφτηκαν με πένα, αλλά με το αίμα του λαού, που ο εκ-
φραστής του πόνου, ποιητής, δεν το άφησε να πάει χαμένο. 

Η Σαμαρίνα, δεν γράφτηκε σε πολυτελείς βίλες με βεγ-
γέρες, αλλά στα κακοτράχαλα τσιουγκάνια της Ηπείρου.

Το «Φτάνει που ρούφηξαν αίμα, τίμιο Ελλήνων ιδρώτα, 
έχοντας όπλο το ψέμα, βία και μίσος φριχτό…» δε γράφτηκε 
από κείνους που μαζεύονται στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά 
από κείνους που δεν έσκυψαν και δεν σκύβουν το κεφάλι.

Μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου στην εκδήλωση
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Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες κάποιοι, εμείς, οι άλλοι…, 
πρέπει να πούμε ΟΧΙ!

Πρέπει να πούν ΟΧΙ εκείνοι που δεν πουλάνε την τέχνη 
τους για μερικά αργύρια. Δεν είναι εύκολο να το φωνά-
ξουν, το ξέρουμε παρότι νιώθουν να πνίγονται.

Όμως ιστορικό χρέος το επιβάλλει. Οι ίδιες οι ανάγκες, 
η ίδια η ζωή, το καθήκον να μην περάσει η βαρβαρότητα.

Επιβάλλουν την υπεράσπιση των μεγαλύτερων αξιών 
του ανθρώπου που βρίσκονται στο στόχαστρο των πιο δι-
αβρωμένων κυρίαρχων δυνάμεων.

Η Ελλάδα, αυτή η ψωροκώσταινα, όπως την ονόμασαν 
τα μαύρα κοράκια που την λεηλάτησαν και την λεηλα-
τούν, γέννησε μεγάλους ανθρώπους των γραμμάτων και 
των τεχνών, που καταγράφτηκαν και στην σύγχρονη Ιστο-
ρία του τόπου.

Σολωμός, Κάλβος, Κοραής, Παπαδιαμαντής, Λασκαρά-
τος, Μυριβήλης, Κορδάτος, Σικελιανός, Παλαμάς, Καζα-
ντζάκης, Καβάφης, Αγγουλές, Γληνός, Αυγέρης, Βάρνα-
λης, Σεφέρης, Ελύτης, Ρίτσος, Ιμβριώτη, Αλεξίου, Μινω-
τής, Παξινού, Κατράκης, Κουν, Τάσσος, 
Θεοδωράκης, Χατζιδάκις.

Γιατί θεωρούνται όλοι αυτοί και πλή-
θος άλλοι, σημαντικοί Άνθρωποι; Είναι 
αυτονόητο: 

Προσπάθησαν να βάλουν -και έβα-
λαν- ένα λιθαράκι, ή ένα αγκωνάρι, ανά-
λογα ο καθένας τους, στο οικοδόμημα, 
που όπως έλεγε ο Γληνός «ανθρωπεύει 
τον άνθρωπο».

Προσπάθησαν να διατηρηθεί η πολιτι-
στική μας ταυτότητα, «τα θαυμαστά έργα 
της ανθρώπινης διάνοιας», όπως χαρα-
κτηρίζε ο μεγάλος Γκαίτε τα δημοτικά 
άσματα των νεοτέρων Ελλήνων.

Αγαπητοί συμπ/τες-φίλες και φίλοι: 
Ύστερα από τα παράπανω νομίζουμε ότι 
πρέπει να παρέμβουμε στο χώρο του πο-
λιτισμού που απειλείται… στο μερίδιο που μας αναλογεί.

Στόχος των φορέων του πολιτιστικού κινήματος της χώ-
ρας μας, πρέπει να είναι η προαγωγή και ανάπτυξη του πο-
λιτισμού του λαού μας, των λαών, ενός πολιτισμού εξελί-
ξιμου, ευρωπαϊκού και πανανθρώπινου, πνευματικού και 
δημιουργικού και όχι εμπορευματοποιημένου και αναλώ-
σιμου με ημερομηνία λήξης.

Ο Σύλλογός μας, ο σύλλογος Φολοητών Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, 
ως μαζικός πολιτιστικός φορέας έχει έγκαιρα ανταποκριθεί 
στο κάλεσμα των καιρών, για την κοινή προσπάθεια στο 
χώρο του πολιτισμού.

Απο το 1961, που ιδρύθηκε και για 50 ολόκληρα χρό-
νια μέχρι σήμερα δίνει καθημερινά το «παρών» στα πο-
λιτιστικά δρώμενα, συσπειρώνοντας τη συντριπτική πλει-
οψηφία των απόδημων συμπατριωτών μας. Κυρίως μετά 
τη μεταπολίτευση, το 1974, ο σύλλογός μας ανέπτυξε μια 
αξιόλογη και πολυσχιδή δραστηριότητα. Δεν ασχολήθη-
κε στενά μόνο με πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά η δράση 
του στόχευε στην πολιτιστική και κοινωνική αναβάθμιση 

όχι μόνο των μελών του, αλλά και του χωριού μας, της 
ιδιαίτερης πατρίδας μας Φολόης και θεωρούμε ότι σ’ αυ-
τήν την κατεύθυνση υπήρξαν πολύ θετικά αποτελέσματα. 
Βέβαια με ελλείψεις και αδυναμίες.

Κυρίαρχη θέση στην ιεράρχηση των στόχων του συλ-
λόγου μας είχε και έχει η προστασία του θεσπέσιου δρυ-
αδάσους της Κάπελης με επιδίωξη την προστασία και αξι-
οποίησή του, μέσω της ανακήρυξής του ως «προστατευό-
μενου δάσους με ιδιαίτερο αισθητικό ενδιαφέρον.

Πολύ αξιόλογη επίσης ενέργεια του συλλόγου μας, η 
δημιουργία του μουσείου φωτογραφίας στη ΦΟΛΟΗ, στο 
πρ. Δημ. Σχολείο.

Όμως η πιο σπουδαία και σημαντική ενέργεια του Συλλό-
γου μας ήταν και είναι η έκδοση του περιοδικού «ΦΟΛΟΗ».

Το έτος 1996, δηλαδή πριν 15 χρόνια, ο τότε πρόεδρος 
του συλλόγου μας, αείμνηστος και αγαπημένος μας, Μπά-
μπης Παπαθεοδώρου, είχε την έμπνευση και συνέλαβε την 
ιδέα έκδοσης περιοδικού. Έτσι αποφασίστηκε η υλοποίη-
ση αυτής της πολύ εύστοχης ιδέας κι άρχισε η έκδοση του 

περιοδικού του συλόγου μας. Πρόκει-
ται για τρίμηνο λαογραφικό, λογοτεχνι-
κό, ιστορικό, οικολογικό, μα και ενημε-
ρωτικό περιοδικό με αναφορά όχι μόνο 
στο χωριό μας, αλλά ευρύτερα σε όλα 
τα χωριά του Οροπεδίου της Φολόης και 
σήμερα ακόμη ευρύτερα σε όλα τα χωριά 
του δήμου μας της Αρχαίας Ολυμπίας.

Έτσι για 15 χρόνια το περιοδικό της Φο-
λόης εκδίδεται ανελλιπώς κάθε τρίμηνο. 
Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που η 
πατρότητα της ανήκει στο Μπάμπη, που 
υπήρξε ο ιδρυτής και εκδότης του, μα 
και ταυτόχρονα ο κύριος συντάκτης του. 
Αφιέρωνε κυριολεκτικά όλο σχεδόν τον 
ελευθερο χρόνο του στη μελέτη, τη συγ-
γραφή άρθρων ποικίλου περιερχομένου 
με αναφορά κυρίως σε θέματα πολιτιστι-

κά-περιβαλλοντικά και οικολογικά. Η αναφορά στο όνομά 
του αποτελεί απότιση ελάχιστου φόρου τιμής στη μνήμη 
του, για τη μεγάλη και ανιδιοτελή αυτή προσφορά του, το 
αφειδώλευτο δόσιμό του σ’ αυτήν την υπέροχη προσπά-
θεια έκδοσης του περιοδικού μας.

Σήμερα το περιοδικό αποτελεί ιδιοκτησία του συλλό-
γου Φολοητών «Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» με εκδότη το Χρήστο 
Μαρκόπουλο και διευθυντή τον Ανδρέα Μ. Κυριακόπου-
λο. Την ευθύνη για την έκδοσή του, την έχει το Δ.Σ. του 
συλλόγου μας. 

Θα ήταν όμως μεγάλη ασυγχώρητη παράλειψη να μην 
αναφερθούμε μιλώντας για το περιοδικό, στην επίσης πολυ 
σημαντική προσφορά και συμμετοχή στην έκδοση του πε-
ριοδικού, του δασκάλου μας κ. Χρήστου Μαρκόπουλου. 
Είναι η ψυχή του περιοδικού κυριολεκτικά ο βασικός στυ-
λοβάτης του. Με αυτοθυσία και ανιδιοτέλεια 15 χρόνια 
τώρα, δουλεύει ακούραστα για να διασφαλίζεται η έγκαι-
ρη και απρόσκοπη εκδοσή του. Είναι ο κύριος αιμοδότης 
του, για την ύλη, τη διόρθωσή του και τη σύνταξη του πε-
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ριοδικού. Θεώρησε και θεωρεί σκόπιμο να συνεχίζει το παι-
δαγωγικό του έργο και μετά την ευδόκιμη και πολύχρονη 
παρουσία και προσφορά του στο χώρο της α΄βάθμιας, δη-
μοτικής εκαίδευσης, όντας πλέον συν/χος εκπαιδευτικός, 
συνδυάζοντας την παιδαγωγική και τον πολιτισμό μέσα 
απο τις σελίδες του περιοδικού μας. Περιορίζομαι στην 
ενασχόλησή του με το περιοδικό μόνο και την προσφο-
ρά του μέσω αυτού, γιατί για το άλλο σημαντικό συγγρα-
φικό του έργο και ιδιαίτερα το βιβλίο του, «Περί Φολό-
ης ο λόγος» μόλις λίγο πριν ειπώθηκαν αρκετά σημαντι-
κά και αξιόλογα σχόλια, απο την κυρία Δαμουλή-Φίλια.

Όπως εύστοχα έχει ειπωθεί από παλιούς μαθητές του, 
θα άξιζε να εκδίδεται το περιοδικό του συλλόγου μας για 
να δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα στο δάσκαλό μας 
να εκφράζεται με τα γραπτά του κείμενα, για να «θυμού-
νται οι παληοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι», την ιστορία 
της ιδιαίτερης πατρίδας μας. Αυτά τα «νοσταλγικά» κείμε-
να που για πολλούς από μας τους παλιότερους που οι πε-
ρισσότεροι υπήρξαμε μαθητές του, αποτελούν τη γοργό-
πλωρη βάρκα, που ταξιδεύοντας μαζί 
της ανάπλωρα στο χρόνο, ξανοιγόμα-
στε στο πέλαγο των αναμνήσεων, της 
θύμισης των παιδικών μας χρόνων με 
νοσταλγία και πόθο!

Κάθε μικρό της λιμάνι και μια έκ-
πληξη απο τα παλιά… Εδώ προβάλ-
λει το δημοτικό μας σχολείο που τα 
δύσκολα κυριολεκτικά πέτρινα μετεμ-
φυλιακά χρόνια, τις δεκαετίες του ’50 
και του ’60 πασχίζανε οι δάσκαλοί μας 
και προσπαθούσαμε εμείς να μάθου-
με τα πρώτα μας γράμματα. Εκεί που 
ο δάσκαλός μας μάς δίδαξε ότι όπως 
είπε ο θρυλικός γέρος του Μοριά, ο 
Θόδωρος Κολοκοτρώνης, «η μάθησή 
μας να μην γίνει σκεπάρνι για το δικό 
μας το ατομικό συμφέρον, αλλά για 
το καλό της κοινότητας, γιατι μέσα στο 
καλό της κοινότητας είναι και το δικό μας».

Κι έτσι μπολιαστήκαμε μ’ αυτές τις αρχές, αυτά τα ιδα-
νικά, αυτές τις αξίες, βάζοντας το συλλογικό πάνω από το 
ατομικό, και προσπαθήσαμε και προσπαθούμε και μέσα 
από το συλλογικό μας φορέα, τον πολιτιστικό μας σύλ-
λογο, ν’ αναπτύξουμε τη αναντικατάστατη συλλογικότη-
τα και κοινή προσπάθεια στη δράση.

Άλλο λιμάνι, στο νοσταλγικό μας ταξίδι, που μας χαρί-
ζουν οι σελίδες του περιοδικού, είναι η περιγραφή και η 
θύμιση των εκδηλώσεων με τα ήθη και τα έθιμα του χω-
ριού μας. Ακόμη η αναφορά σε γεγονότα και πρόσωπα 
που χάραξαν την πορεία μας και συγκροτούν την μικρή 
ιστορία της αγαπημένης μας Φολόης.

Ήταν έτσι ώριμη η ιδέα ίδρυσης του περιοδικού, που 
ξεπήδησε και από αυτήν την ανάγκη επικοινωνίας όλων 
μας και μέθεξης σ’ όλα αυτά παλιά και νεότερα γεγονότα.

Κι έγινε το περιοδικό, η ανθεκτική κόκκινη κλωστή που 
μας έδεσε και μας δένει ως αόρατο δίχτυ μεταξύ μας και 

σε αναφορά με την ιδιαίτερη παρτίδα μας.
Κι έγινε προσμονή, λαχτάρα, πόθος, επιθυμία.....
Γιατί, ποιός αλήθεια από τους Φολοήτες δεν περιμένει 

κάθε τρίμηνο με ανομολόγητη επιθυμία να πάρει στα χέ-
ρια του τη «ΦΟΛΟΗ» και να ταξιδέψει μαζί της κρύβοντας 
«το βουβό του δάκρυ», ξεφυλλίζοντας τις σελίδες της, σε 
τόπους και γεγονότα μακρινά και ονειρεμένα, που έχουν 
σημαδέψει ανεξίτηλα τη ζωή του;

Ωστόσο η ύλη του περιοδικού μας εκτείνεται και σε μιά 
σειρά άλλα πολύ σημαντικά θέματα, που ενδιαφέρουν 
ευρύτερα τους συμπατριώτες όλων των χωριών του Δή-
μου Αρχαίας Ολυμπίας.

Αγαπητοί συμ/τες, φίλες και φίλοι
Ο καιρός συσσωρεύει πολλές αναζητήσεις, αγωνίες και 

προσπάθειες. Διαμορφώνονται τα απαραίτητα αποθέμα-
τα έξαρσης και αμφισβήτησης.

Εμείς με μπροστάρη τον «Κένταυρο» και δόρυ τη «ΦΟ-
ΛΟΗ» θα συνεχίσουμε την προσπά-
θεια για να αντεπεξέλθουμε στις νέες 
προκλήσεις. Και στο κρίσιμο ερώτη-
μα: «Θα αφήσουμε να πάνε τα πράγ-
ματα όπως πανε; απαντάμε κατηγορη-
ματικά, ότι όσο περνάει από το χέρι 
μας, ΟΧΙ!

Έχουμε τη βεβαιότητα ότι την ίδια 
απάντηση δίνει κάθε άνθρωπος που 
θέλει να σέβεται τον εαυτό του, που 
ελπίζει και πιστεύει σε ένα καλύτερο 
μέλλον για τα παιδιά μας.

Οι επιδιώξεις των κυρίαρχων δυνά-
μεων για τον πολιτισμό για το μέλλον 
μας είναι καθορισμένες, τις ζούμε και 
τις δοκιμάζουμε άλλωστε καθημερινά 
αλλά και οι επιλογές μας ειναι συγκε-
κριμένες και τα ερωτήματα που τίθε-
νται αμείλιχτα και επιτακτικά:

• Είναι άραγε ο ουρανός που ανεβάζουµε το βλέµµα 
μας τόσο έναστρος και γαλάζιος όσο η σημαία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης;
• Είναι άραγε η πορεία προς µια Ευρώπη ευηµερίας, 
ισοτιμίας και συνεργασίας των πολιτών προσανατολισμέ-
νη σωστά ή μας ξεγέλασαν τα «άστρα»;
• Είναι άραγε το τοπίο που αντικρύζουµε σήµερα, το 
τοπίο μιας Ευρώπης των λαών και των πολιτισμών τους;
• Είναι η ολοκλήρωση των προσδοκιών µας η Ευρωπα-
ϊκή ολοκλήρωση ή μήπως ανταλλάξαμε την «Ιθάκη μας» 
με ένα πουκάμισο άδεια για μιαν Ελένη με ψευδαισθή-
σεις και λήθη, καθισμένη στη σκιά της χώρας των Λωτο-
φάγων;

Κι άν -όπως λέει ο ποιητής- πήραμε τη ζωή μας ΛΑ-
ΘΟΣ…

Ας αλλάξουμε  ζωή… 
Για να είναι ο ΗΛΙΟΣ σίγουρος για τον κόσμο…
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Εισήγηση της κ. Ευαγγελίας ∆αµουλή - Φίλια

«Περί Φολόης ο Λόγος»

Ο Αρίστων ο Χίος, μαθητής του 
Γνωστικού Πύρρωνος του Ηλείου, 
στην Ήλιδα, τον 3ο π.Χ. αιώνα, μι-
λάει για τη δύναμη που διαθέτουν 
οι τόποι.

Πράγματι, διαθέτουν δύναμη και 
μαγεία μέσα από την γεωδυναμι-

κή τους και επηρεάζουν τους κατοίκους, τους εμπνέουν 
και τους διαμορφώνουν ανάλογα. Το τοπίο είναι ο απα-
ραίτητος χώρος όπου τοποθετεί-
ται η ιστορία και συνδέεται με τη 
μνήμη και την πολιτισμική ταυτό-
τητα και είναι πάντα πολιτισμικά 
και συμβολικά φορτισμένο. Όπως 
έγραφε και ο σημαντικός θεωρητι-
κός του τοπίου Simon Schama, τα 
τοπία είναι πρώτα πολιτισμός και 
μετά είναι φύση. Ο τρόπος με τον 
οποίο αντιλαμβανόμαστε το τοπίο 
ορίζεται από πολιτισμικές συνιστώ-
σες, φιλοσοφικές, θρησκευτικές και 
ιστορικές, που μεταλλάσσονται σε 
κάθε εποχή και εκφράζονται με δι-
αφορετικούς τρόπους. Το τοπίο εί-
ναι δηλαδή, μια νοητική κατασκευή 
που προβάλλεται στα στοιχεία της 
φύσης, σε ένα δάσος, στο νερό, σε 
ένα βράχο. Οι συνειρμικές ιδιότητες 
του τοπίου γίνονται έτσι αναπόσπαστα τμήματα του ίδιου 
του τοπίου και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας νέας σύγ-
χρονης μυθολογίας και συλλογικής μνήμης.

Το τοπίο της Φολόης στο έργο του Χρήστου Μαρκόπου-
λου αυτόχθονα, πολλά χρόνια δάσκαλου στη Φολόη, εκ-
δότη του περιοδικού «Φολόη» και συγγραφέα του πονή-
ματος «Περί Φολόης ο Λόγος», είναι έκφραση του τοπι-
κού, της τοπικής ταυτότητας, φορέας μύθου και παραδόσε-
ων με τη δική του δυναμική πάνω στους ανθρώπους του.

Ο «Περί Φολόης Λόγος» του Χρήστου Μαρκόπουλου, 
αυτό το ιδιότυπο λαογραφικό ογκώδες βιβλίο των 760 σε-
λίδων, είναι πρώτιστα αφιερωμένο στον πνευματικό πατέ-
ρα του συγγραφέα, τον Βασίλη Θεοδώρου Παπαθεοδώ-
ρου, τον δάσκαλό του και στον μαθητή του τον Μπάμπη 
Πάνου Παπαθεοδώρου, τον ιδρυτή του περιοδικού «ΦΟ-

ΛΟΗ», που τόσο πρόωρα έφυγε από τη ζωή αυτή. Ωστό-
σο, το έργο του έμεινε πίσω και γίνεται πρέσβης της ΦΟ-
ΛΟΗΣ στην Ηλεία, στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Σήμερα εδώ, σ’ αυτό τον όμορφο τόπο, εορτάζουμε τα 
δεκαπεντάχρονα από την ίδρυση του τριµηνιαίου λαογρα-
φικού, οικολογικού, ιστορικού, λογοτεχνικού και ενη-
µερωτικού περιοδικού για τα χωριά του Οροπεδίου Φο-
λόης, τα χωριά δηλαδή που ανήκουν στους Δήμους Φολό-
ης, Λαμπείας, Λασιώνος του Νομού Ηλείας. Το περιοδικό 

προβάλλει τη φύση, τους ανθρώ-
πους και τα κείμενά τους, τις δρα-
στηριότητές τους και τα έργα τους.

Τα κείμενα του βιβλίου «Περί 
Φολόης ο Λόγος» του Χρήστου 
Μαρκόπουλου, δημοσιεύτηκαν 
για πρώτη φορά στο περιοδικό της 
«ΦΟΛΟΗΣ». Η συγγραφή των κει-
μένων που περιλαμβάνονται στο 
βιβλίο αυτό, άρχισε το φθινόπω-
ρο του 1996, τότε που κυκλοφό-
ρησε το πρώτο τεύχος του περιο-
δικού «ΦΟΛΟΗ». Έτσι το περιοδι-
κό και το βιβλίο «Περί Φολόης ο 
Λόγος», είναι αναπόσταστα δεμέ-
να για πάντα. Ο συγγραφέας διευ-
κρινίζει ότι «με το βιβλίο αυτό θέλει 
να πιάσει κουβέντα με τους δικούς 
του ανθρώπους, τους Οροπεδιώ-

τες για πράγματα που γνωρίζουν, έτσι για να γίνεται κου-
βέντα, αλλά και για πράγματα που ίσως δεν γνωρίζουν».

Οι πηγές του συγγραφέα επηρεάζονται πολύ, διότι πάνω 
απ’ όλα, υπήρξε δάσκαλος, παιδαγωγός. Έτσι επόμενο εί-
ναι να χρησιμοποιεί τα έπη του Ομήρου, τον πολυταξιδε-
μένο αρχαίο συγγραφέα Παυσανία στα βιβλία του για την 
Ηλεία, αλλά και τον ιστορικό Κωνσταντίνο Παπαρρηγό-
πουλο και τον φιλόλογο και συγγραφέα Γέωργιο Παπαν-
δρέου, ο οποίος δημιούργησε το θεσμό του δασκάλου, 
συγγραφέα του τόπου με το βιβλίο του «Η Ηλεία δια μέ-
σου των αιώνων» και επίσης το «Περί του Όρους Φολόη» 
και πολλά άλλα.

Πέρα όμως από τις γραπτές πηγές, ο κύριος Χρήστος 
Μαρκόπουλος αξιοποιεί την τοπική Λαϊκή Παράδοση και 
την ιστορία της.

Της Ευαγγελίας 
∆αµουλή- Φίλια
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Ο ίδιος ο συγγραφέας στο εισαγωγικό σημείωμά του, 
γράφει ότι πρόθεσή του ήταν να καταγράψει τα τοπωνύ-
μια, τα οποία όμως μετά έντυσε με ιστορίες που άλλες εί-
ναι πικρές και θλιβερές και άλλες δροσερές και αστείες.

Tα επώνυμα συνοδεύονται και με τα παρατσουκλια με 
τα οποία οι άνθρωποι είναι γνωστοί στα χωριά τους. Φαί-
νεται να υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη και συμπόρευση του 
Χρήστου Μαρκόπουλο με τους συμπατριώτες του Φολο-
ήτες οι οποίοι του εμπιστεύτηκαν τις οικογενειακές τους 
ιστορίες και φωτογραφίες. Η αγάπη του Χρήστου Μαρ-
κόπουλου για τον τόπο και τους ανθρώπους του, έδω-
σε σαν αποτέλεσμα αυτό το ογκώδες βιβλίο τοπικής μυ-
θολογίας, λαογραφίας και ιστορίας της Γιάρμενας. Το βι-
βλίο είναι φτιαγμένο από το λαό της Γιάρμενας και γι αυ-
τόν αποκλειστικά.

Οι αναγνώσεις ενός τέτοιου βι-
βλίου με τόσο μεγάλο περιεχόμε-
νο είναι πολλαπλές και κάθε φορά 
που έσκυψα πάνω του, βρήκα κι 
άλλες συνιστώσες που δεν είχα εκ 
πρώτης αντιληφθεί. ΆΣρα, το περι-
εχόμενό του είναι ανεξάντλητο και 
παραπέμπει σε επί μέρους μελέτες 
και ιστορίες.

Το βιβλίο αυτό είναι σαν το κου-
τί της Πανδώρας για τους Φολοή-
τες, τους απανταχού Ηλείους, τους 
Πελοποννήσιους και για τη Νεώτε-
ρη Ελλάδα γενικότερα.

Ο κ. Μαρκόπουλος καταγράφει 
με υπομονή ένα ολόκληρο σύμπαν 
ανθρώπινο, φυσικό, ζωικό, το σύ-
μπαν του οροπεδίου της ΦΟΛΟΗΣ 
και της ορεινής Ηλείας, που είναι 
λιγότερο γνωστή στους πολλούς, 
απ’ ό,τι η καμπίσια και η παράλια.

Ο συγγραφέας ανησυχεί για τις σημερινές έρημες γει-
τονιές του χωριού του και αναπολεί τις παλιές μέρες του 
τόπου που βούιζε από το παιδομάνι και η Γιαρμενόλακκα 
παρά τις τρομερές δυσκολίες βίωσης είχε τη δική της ταυ-
τότητα και πολιτισμό.

Μέσα από τα κείμενά του και τις φωτογραφίες, προσπα-
θεί να διασώσει την ταυτότητα αυτού του τόπου.

Πρωταγωνιστές του βιβλίου του κ. Μαρκόπουλου είναι 
η φύση, οι άνθρωποι και τα έργα τους, τα ζώα της Φολό-
ης στην καθημερινότητά τους και στη σχόλη τους. Οι πο-
λύπαθοι Γιαρμεναίοι με τις σκληρές δουλειές, με τις άξιες 
γυναίκες τους, αυτοί ενδιαφέρουν τον συγγραφέα. Γρά-
φει χαρακτηριστικά: «Το χωριό μου, η Φολόη, δεν έχει 
βγάλει μεγάλους και τρανούς ανθρώπους. Οι ήρωές μου 

[…] είναι οι ξωμάχοι της· ποιμένες, γεωργοί, αμπελουρ-
γοί, ξυλοκόποι, μαραγκοί, χτιστάδες, μυλωνάδες, χαλι-
κιάδες, καλατζήδες, σαμαράδες, βαγενάδες, τσαγκάρη-
δες, κεραμιδοκαμινάδες, ασβεστοκαμινάδες, καρβουνιά-
ρηδες, οι χασάπηδες, οι καφετζήδες, οι μαγαζάτορες, οι 
δραγάτες, οι αγροφύλακες, οι εκκλησιαστικοί επίτροποι, 
οι δάσκαλοι και οι παπάδες, οι πρόεδροι, οι κοινοτικοί 
σύμβουλοι, οι γραμματικοί, οι ταχυδρόμοι και οι δικολά-
βοι, οι προξενήτρες και προξενητάδες και οι συμπεθερο-
κόποι και οι ματιάστρες και ξεματιάστρες και οι γιάτρισσες 
και οι ξεγεννήτρες».

Ένας ολόκληρος κόσμος ζωντανεύει και απαθανατίζε-
ται αιώνια μέσα από τη δύναμη της γραφής και περιγρα-
φής και μέσα από τις φωτογραφίες του βιβλίου αυτού. 
Αυτό αποτελεί την ιδιομορφία και πρωτοτυπία του έργου 

αυτού. Ο Χρήστος Μαρκόπουλος 
αναδεικνύει όλους αυτούς τους 
ταπεινούς ανθρώπους της βουνί-
σιας Ηλείας και τους κάνει δημο-
φιλείς.

Φαίνεται ότι ο συγγραφέας φο-
βήθηκε μήπως συμβεί εκείνο που 
είπε κάποτε ο Νίκος Καζαντζάκης, 
ότι «του κακομοίρη τ’ όνομα στο 
χιόνι ήταν γραμμένο και σβήστη-
κε». Για να μη συμβεί ο ίδιο λοι-
πόν και στους απλούς συμπατριώ-
τες του της Φολόης, νοιάστηκε να 
τους αποτυπώσει, να καταγράψει 
τη ζωή τους για να υπάρχουν αι-
ώνια στην ιστορία του τόπου τους.

Η ζωή της ορεινής Ηλείας περ-
νάει ορμητικά μπροστά μας και κα-
τεβαίνει σαν το Γιαρμενίτικο ποτά-
μι κάτω από το ξυλογιόφυρο. Εν 

χορώ καταφθάνουν από τις ράχες και τις λαγκαδιές όλοι 
όσοι αποτέλεσαν την πάλαι ποτέ κοινωνία της Φολόης, 
με τις χαρές και τις λύπες της, με τα ανθρώπινα πάθη 
της, με τους γάμους, τα γεννητούρια, με τους στρατιώ-
τες στους πολέμους και στο αντάρτικο, με τους νεκρούς 
της, με τους μετανάστες στο εσωτερικό τη χώρας και στην 
Αμερική και Αυστραλία.

Ο συγγραφέας στο έπος που έγραψε για την Φολόη, 
προσκαλεί τους πάντες και τα πάντα ακόμη και τα ξωτικά, 
τα αερικά, τις νεράιδες και τα στοιχειά, που τόσο αρέσουν 
στη φαντασία και στις αφηγήσεις των χωρικών, ιδίως σε 
τόπους με δάση και νερά.

Ο κ. Μαρκόπουλος χαρτογραφεί και διασώζει ο,τιδή-
ποτε έζησε και ζει στη Φολόη.

Η Φολόη «το περιδέραιο αυτό της Αρμονίας», όπως γρά-
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φει χαρακτηριστικά, δένεται με το «περιδέραιο της τσιγγά-
νας», που ζει και δουλεύει στον κάμπο.

Ο λόγος για το όμορφο χωριό, τη Γιάρμενα, με τους πολ-
λούς ποιμένες, χτισμένο στη ράχη της Κάπελης, σε υψό-
μετρο 640 μέτρων και γύρω-γύρω λαγκαδιές και τόποι με 
υπέροχες ονομασίες-τοπωνύμια.

Στον τίτλο του βιβλίου «Περί Φολόης ο Λόγος», τονί-
ζεται η λέξη Λόγος και πράγματι ο κ. Μαρκόπουλος δίνει 
εύστοχα ιδιαίτερη βαρύτητα στη ρέουσα, γλαφυρή ντο-
πιολαλιά και τοπική διάλεκτο της ορεινής Φολόης που 
μοιάζει σε πολλά με εκείνη του κάμπου της Ηλείας. Οι ιδι-
ωματισμοί, η γλώσσα διασώζονται μέσα στο έργο αυτό.

Τοπωνύμια σύνθετα, που ξεσηκώνουν τη φαντασία του 
αναγνώστη και θέλει να πάει στο χωριό να τα δει από κο-
ντά: «Αλογομάντρα», «Φονικά-Αγιώργης», «του Αράπη 
το μνήμα», «Λασιτούμπα», «Λάκ-
κα-Βόκλια», «Μαγκούλιζα», «Πα-
πουλιά», «Ράχη-Μάγκα», «Λάκκα 
Μάδη», «Γιαρμενόλακκα» ή «Λάκ-
κα-Γιάρμενα», «Γκάριζα» κ.ά.

Ήρωες σ’ όλα αυτά τα μέρη εί-
ναι άντρες και γυναίκες με καμώ-
ματα που φτιάχνουν πια ιστορίες 
για παραμύθια, όπως η ιστορία στα 
«Έξι δέντρα».

Οι αληθινές ιστορίες γίνονται 
μυθιστορίες μέσα από τη δύναμη 
της γραφής του Μαρκόπουλου και 
όλα αποκτούν την αξία που τους 
πρέπει μέσα κι έξω από τη Γιάρ-
μενα.

Μπροστά μας περνούν παρελαύ-
νοντας παλιοί και νέοι άνθρωποι 
του τόπου: Ο Νιόνιος του Παπαθε-
οδώρου, ο Νικήτας Κοντογιάννης, 
η Μαλαβέταινα, ο γεροΧαλικιάς ο Χρύσαντος, ο Γιάννος 
Σικοτακόπουλος που αγαπούσε τη Γαρουφαλλιά του Νί-
κου του Μπενέτση με τη λαβωματιά του έρωτα στο στή-
θος, τον φανταζόμαστε να τα κουτσοπίνει ως αργά τη νύ-
χτα και να σιγοτραγουδάει πονεμένα τραγούδια. Να και 
ο Κουτσονικολής που κλέβει τη Γαρουφαλλιά. Να κι η 
Γιωργία του Σάκη του Μαρκόπουλου του Νισάφη, που 
οδηγεί ένα θεόρατο τραχτέρι. Να κι η Σοφία του  Αγγε-
λή του Βύρωνα «που φέρνει φουσέκι, τραχτέρι κι αγρο-
τικό» από τη Λασιτούμπα. Να κι η Τρίσω μεταμφιεσμένη 
σε παπά τις απόκριες.

Κάθε σπίτι της Γιάρμενας και μιά ιστορία ζωής. Όλοι αυ-
τοί οι άνθρωποι της Γιάρμενας, όπως ο παπα-Μπέκιος και 
η παρέα των Φολοητών στο καφενείο του Πάνου Παπα-
θεοδώρου, όπως και ο Τάκης Κυριακόπουλος ο καφε-

τζής της «φτωχομάνας»,  αλλά και η Τρίσω που τις παρα-
μονές της Τυρινής ανοίγει φύλλο για τυρόπιττες, χρησι-
μοποιούν λέξεις που χάνονται σιγά-σιγά στη Φολόη και 
στην Ηλεία, γιατί χάνονται οι παλιότερες γενιές των Ηλεί-
ων. Αυτή λοιπόν η διάλεκτος της Ηλείας (την οποία έχει 
μελετήσει στο παρελθόν και ο καθηγητής Κωνσταντίνος 
Ηλιόπουλος), αποδεικνύει την ευφυία και την εφευρε-
τικότητα του Ελληνικού λαού, που από τον Όμηρο ώς 
τα σήμερα είναι γλωσσοπλάστης κι έχει τις ίδιες συνή-
θειες. Τόσο στο οροπέδιο της Φολόης, όσο και στον κά-
μπο, διαπιστώνουμε κοινές ονομασίες σε φυτά, ζώα και 
ανθρώπους.

Όλο αυτό το σύμπαν της Φολόης παρακαλά και προ-
σκυνάει και κάνει τάματα το Δεκαπενταύγουστο στη χάρη 
της Παναγιάς στη Φολόη και το βράδι οι οργανοπαίχτες 

παίζουν βιολί, λαούτο και τραγου-
δούν. Μια Παναγιά ακόμη στις Πα-
ναγιές της χριστιανοσύνης και της 
Ηλείας, όπως η Παναγιά η Κρεμα-
στή, η Παναγιά η Νοτενιώτισσα, η 
Παναγιά η Βελημαχιώτισσα που γιά 
χάρη των Φολοητών κάνει θαύ-
ματα.

Αυτοί είναι οι άνθρωποι της Φο-
λόης και έτυχε στον Χρήστο Μαρ-
κόπουλο να έχει την έμπνευση και 
τη δύναμη να τους απαθανατίσει 
μέσα από την πένα του, όπως ο αέι-
μνηστος Μπάμπης Παπαθεοδώρου 
το προσπάθησε μέσα από τις φω-
τογραφικές μαρυυρίες και το Μου-
σείο της Φολόης.

Ένας σπουδαίος σύγχρονος φι-
λόσοφος και ακτιβιστής έγραψε: 
«…Από την ιστορία λείπουν οι αμέ-

τρητες μικρές δράσεις αγνώστων ανθρώπων που οδήγη-
σαν σε εκείνες τις μεγάλες στιγμές. Όταν το κατανοούμε 
αυτό, βλέπουμε ότι και οι πλέον αμελητέες πράξεις διαμαρ-
τυρίας στις οποίες εμπλεκόμαστε μπορεί ν’ αποτελέσουν 
τις αόρατες ρίζες της κοινωνικής αλλαγής σε οτιδήποτε.

[…] Καμμία ιδέα που πετάει κανείς σ’ ένα ακροατήριο ή 
ακόμη σ’ ένα άτομο, δεν μπορεί να απορριφθεί ως ασή-
μαντη».

Μ’ άλλα λόγια, ο λόγος γραπτός ή προφορικός είναι 
σπόρος, λέει ο λαός μας.

Θα άξιζε λοιπόν να απευθύνουμε στους νεώτερους Φο-
λοήτες, τους παρακάτω στίχους της Μυρτιώτισσας:

«Μη φεύγετε απ’ τη χώρα σας. Κάτω απ’ τον ουρανό 
τον ξένο ο ήλιος πάντοτε λιγότερο ζεσταίνει 
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Οδοιπορικό (Ολυµπία)

Συνέχεια από τη σελίδα 3

Η μεγάλη Ήλιδα. Η Πισάτιδα ηγέτης της Ολυμπίας, οι ιέ-
ρειες του Δία και της Ήρας. Μιλάνε για τους αγώνες των 
Πανελλήνων, για τον κότινο, στεφάνι ατίμητο. Για τα εφη-
βικά κορμιά, τα χαλκόγλυπτα, που ρίχνονται στην ευγε-
νική άμιλλα της άυλης δόξας της Πανελλήνιας που χάρι-
ζε το ταπεινό στεφάνι της αγριελιάς γύρω από το σγουρό-
μαλλο κεφάλι. Μιλάνε για την ιερή εκεχειρία στην περίο-
δο των Ολυμπιακών αγώνων, για τις ειρηνοφόρες φωνές 
των κηρύκων, τους λαμπαδηδρόμους, για τους κριτές Ελ-
λανοδίκες με την κορυφαία κι αντικειμενική κρίση, για το 
φως της Ολυμπίας, το φως της Ειρήνης.

Avιστoράvε στo θρόισμά τους οράματα, ανασαλεύουν 
μνήμες, θεϊκές μορφές ηρώων διάσταλτους ημίθεoυς. Σου 
ψιθυρίζουν αχολογώντας πως εδώ γαλουχήθηκε η παναν-
θρώπινη ιδέα της ευγενικής, ειρηνικής άμιλλας που ήταν 
άμοιρη από κάθε πολιτική σκoπιμότητα. Εδώ θαυμαζόταν 
το κάλλος, η ομορφιά του ωραίου γυμνού. Κι όλα αυτά 
αντρώθηκαν κάτω από το άυλο φως και τη θεϊκή συγκα-
τάβαση του Κρόνιoυ Δία.

Σε τούτον τον ιερό χώρο αντάμωνε κάποτε, για εκατοντά-
δες χρόνια όλη η φυλή μας. Η φυλή των Ελλήνων. Από 
την Ηπειρωτική Ελλάδα, τα νησιώτικα συμπλέγματα, τον 
Μικρασιατικό Ελληνισμό, ως τον Ελληνισμό της Ιταλίας και 
της Σικελίας. Από τις παραλίες και τις ακρογιαλιές της Ιω-
νίας ως τον Εύξεινο Πόντο. Όλος ο χώρος των Πανελλή-
νων. Σκέφτεσαι πόσο δίκιο είχε ο Μέγας Αλέξανδρος που 
θεωρούσε την Oλυμπία πρωτεύσυσα όλων των Ελλήνων.

Εδώ σ’ αυτόν τον αξιoλάτρευτo χώρο, σ’ αυτήν την αξι-
ολάτρευτη κοιλάδα θα πρέπει -σκέφτεσαι- ναρθούν κάπο-
τε για πρoσκύνημα οι δυνατοί της γης, που κρατάνε στα χέ-
ρια τους την τύχη της, την ύπαρξή της. Να αναπολήσουν τη 
σύναξη ετούτη την ειρηνική, την άμιλλα ετούτη την ειρηνική 
που ένωνε τους ανθρώπους και τους αδέλφωνε με σύνδεσμο 
ακατάλυτo τον κότινο και το πράο βλέμμα του Ολύμπιου Δία.

Να κάθιζαν λίγες ώρες στην κοιλάδα αυτή των ερειπί-

ων, τη γεμάτη φως και ιστορική μνήμη, ν’ αναπoλoύσαν 
την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, την ιερή Εκεχειρία, 
την ειρηνική τούτη σύναξη και άμιλλα και να στoχάζovταν 
πού οδηγούνε τώρα τη γη μας με τους ξέφρενους εξοπλι-
σμούς τους, τα μίση, τις φυλετικές διακρίσεις. Ν’ αφου-
γκραστούν το τραγούδι των ερειπίων της Άλτης, τραγούδι 
ειρήνης, αγάπης, αρμονίας.

Να νιώσουν τη φωτεινή ακτινοβολία της. Γιατί από τα 
ερείπια της lερής Άλτης σηκώνεται τραγούδι, φως, ελπί-
δα. Και ύστερα να αναπoλήσoυν και κάποια άλλα ερεί-
πια που έσπειραν κι ακόμα σπέρνουν οι πόλεμοι. Και να 
αφουγκραστούν το τραγούδι του θανάτου, που έσπειραν 
οι ατομικές βόμβες κι εξακολουθούν να σπέρνουν τα ποι-
κίλα «εξελιγμένα» όπλα της καταστροφής. Εδώ στα ερεί-
πια της Ολυμπίας, το αιώνιο φως. Εκεί το σκοτάδι του θα-
νάτου για τις χαμένες ζωές.

ΣΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ 
(Για τη διανυκτέρευση της Ολυμπιακής 
Φλόγας στη γης της, 25 Μαρτίου 2004)

Φύλαξε τούτη τη βραδιά Ανδρίτσαινα,
της Ολυμπίας την αναμμένη δάδα,
να γίνει για σένα τούτη φυλαχτό,

στη γη σου καύχημα το αιώνιο φως της. 
Και όταν έρθει της άλλης ημέρας η αυγή, 
ν’ ανέβουνε οι φύλακές σου ολόχαροι
στου Λύκαιου την πιο ψηλή κορφή,
τούτο το φως ψηλά να το κρατήσουν

κι όλοι οι αγέρηδες μαζί που θα φυσoύv,
τη φλόγα τούτου του ιερού δαυλού
περήφανα στη γη να τη σκορπίσουν!

(Aπαγγέλθηκε στην 
τελετή άφιξης της Ολυμπιακής Φλόγας)

Του 
Στάθη Γερόσταθου

[…]
Τιτάνες ήταν μια φορά 
στην πατρική τη γης,

ψυχές μεγάλες που ήξε-
ραν να την υπερασπί-

σουν
Δεν πρέπει από τη χώρα 
του να φεύγει, όχι, κα-

νείς.
Όλοι γι αυτήν, μεγάλη 
να την κάνουν, να μο-

χθήσουν».

Ο Χ. Μαρκόπουλος ως δάσκαλος, αλλά κι άλλοι δά-
σκαλοι μπορούν να αναθέσουν έργασίες από τέτοια βι-
βλία στους μαθητές τους.

Ο Χρήστος Μαρκόπουλος όπως απέδειξε με το βιβλίο 
του «Περί Φολόης ο Λόγος», όπως και με την πολιτιστι-
κή του δραστηριότητα στο χωριό και μέσα από το περιο-
δικό «Φολόη», είναι ένας ακόμη από τους «Κένταυρους» 
του δρυοδάσους, μια βελανιδιά αιωνόβια μέσα στις τόσες 
πολλές της ορεινής Ηλείας μας και η Φολόη με τον αργα-
λειό της γραφής του για χάρη του πολιτιστικού εργόχει-
ρου της πατρίδας μας.
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Για τη Φολόη σήµερα είναι µια µέρα άλλη,
µια µέρα ισοδύναµη µε µια γιορτή µεγάλη…
Γιορτή του Περιοδικού, γιορτή της έκδοσής του
Κι ο νους θυµάται κλαίγοντας τον Μπάµπη-ιδρυτή 
του…
Τον Μπάµπη τον αείµνηστο, που είχε την ιδέα
για τούτο ’δω το έντυπο, ιδέα του σπουδαία.
Για έντυπο που έκλεισε δεκαπενταετία,
γεµάτη δράση, προσφορά και φωτεινή πορεία!

***
Περιοδικό καλαίσθητο, που όλοι το θαυµάζουν, 
τι συνεργάτες εκλεκτοί ψηλά το ανεβάζουν.
Ανελλιπώς και έγκαιρα τα νέα θα µας δώσει,
το τι συµβαίνει στο χωριό αυτό θα µεταδώσει.
Τα έργα του Συλλόγου σας αυτό θα παρουσιάσει,
τις εκδηλώσεις, τις γιορτές, την κάθε του τη δράση.

***
Για ιστορία του χωριού αυτό θα µας µιλήσει,
αλλά και την παραδοση αυτό θα συντηρήσει.
Συνδέει συµπατριώτες σας µε τη γενέτειρά τους,
τη γη που τόσο αγαπούν και χαίρετ’ η καρδιά τους.
Μες στις ψυχές τους οµιλεί και πάντα κατορθώνει
µ’ αγάπης τις χρυσοκλωστές όλες να τις ενώνει.

***
Πέρα από τα τοπικά τα τόσο αγαπηµένα,
θέµατα στις σελίδες του έχει πολλά γραµµένα.
Θέµατα που απασχολούν σε τούτο τον καιρό µας
τον Έλληνα, το Χριστιανό, κάθε συνάνθρωπό µας.
«Μικρή Εγκυκλοπαίδεια» έτσι το ονοµάζω,
πλούσιο σε γνώσεις εκλεκτές, γι αυτό και το θαυµάζω.

***
Εγώ ο αναγνώστης του, φίλος µε το χωριό σας
θερµά συγχαίρω γι αυτό τον άξιο Σύλλογό σας.
Τον άξιο τούτο Σύλλογο σε έργα πρωτοπόρα,
ωφέλιµα για το χωριό, παλιότερα και τώρα.

***
Συγχαίρω τον εκδότη του µε την καρδιά µου όλη,
που δίνει λάµψη, δίνει φως στο έντυπο ΦΟΛΟΗ.
Τ’ ωραίο σας Περιοδικό εύχοµαι να γιορτάσει
δεκαετίες πάµπολλες µε προσφορά και δράση.

Η 15ετία του 
περιοδικού ΦΟΛΟΗ

Φολόη 
(Γιάρµενα)

Όνοµα όµορφο, λιτό, µε ανάδοχο το Φόλο.
Γενέθλιος τόπος των Φολοητών
του πάλαι και του τώρα.
Τόπος ιστορικός της ορεινής Ηλείας,
των Κένταυρων και Λαπιθών,
του µύθου και των παραδόσεων.
Μακραίωνη η πορεία της, ατέρµονη
µες στην αχλύ του χρόνου,
«χωρίς αρχή η αυγή της…»
Εδώ τα γεγονότα έτρεξαν

και σφράγισαν γενιές.
Και η Φολόη, τ’ όµορφο χωριό,
φωλιά ηλιοφώττιστη, ζεστή
ανθρώπων καταδεκτικών
του µόχθου και της προσφοράς.
Ντυµένη εσθήτα πράσινη,
στέκεται εκεί περήφανα, στης Κάπελης τη ράχη,
µακριά απ’ της πόλης τη βοή,
κι ονειρικά φαντάζει.

***
Εδώ ο ήλιος λάµπει πιο πολύ.
Τ’ άστρα συνοµιλούν τα βράδια
µε το θυµάρι και τις λαγκαδιές,
µε τη βελανιδιά και την αγράµπελη.
Με τον Οµηρικό Σελλήεντα,
µε τα πλατάνια τα βαθύσκια και τη φτέρη.
Με τις νεράιδες και τα ξωτικά.
Του Αυγούστου το φεγγάρι εδώ
φωτίζει και µαγεύει πιότερο
και το σταφύλι τ’ ώριµο µοσχοβολάει κι ευφραίνει.
Την καληµέρα κάθε αυγή, χαιρετισµό στη µέρα,
τη λένε πρώτα τα πουλιά κι ακολουθεί ο ξωµάχος.
Εδώ οι καρδιές χτυπούν αδελφικά,
φιλόξενα κι αγαπηµένα.
Όλα εκπέµπουν πλέριο φως,
άρωµα αµιγές και χρώµα.

***
Του Χρήστου του Μαρκόπουλου,
του εκλεκτού της τέκνου,
του πρέπουν έπαινοι πολλοί, του πρέπουν χίλια εύγε
για την κατάθεση ψυχής στο µέγα πόνηµά του.
Για την αγάπη τη βαθιά προς τη γενέθλια γη του.
Τη γη του τη µυριόκαλλη µε τ’ αγαθά τα πλήθια,
που ευχαριστεί κι εµπνέει.

Του κου 
Φάνη Παπαχατζή

Της κας 
Φωτεινής 

Σασσάλου-
Λαμπροπούλου
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Γύρω στα 1900 ζούσε στη Γιάρμενα 
ο Αλησούτης. Δεν ξέρω, αν αυτό ήτα-
νε το επώνυμό του ή το παρατσούκλι 
του. Το πιθανότερο όμως πρέπει να 
ήτανε το παρατσούκλι του, γιατί αλ-

λέως θα υπήρχανε συγγενείς του με το ίδιο επώνυμο, πρά-
μα που δεν συμβαίνει. Αναγκαστικά, λοιπόν, πρέπει να δε-
χτούμε ότι το «Αλησούτης» είναι το παρατσούκλι του άτυ-
χου ήρωα της ιστορίας τούτης.

Στα χρόνια κείνα ζούσε και ο Παναής ο Τριαντόπουλος ο 
πατέρας του Δημήτρη του Τριαντόπουλου του λεγόμενου 
Φασουλή.

Ο Αλησούτης, δεν ξέρουμε σε ποια ηλικία, προσβλήθη-
κε από τον ιό της λύσσας.

Ο ιός της λύσσας προσβάλλει κυρίως το σκυλί,το λύκο, 
την αλεπού, τη γάτα, το πρόβατο, τη γίδα, το άλογο, το γαϊ-
δούρι κι άλλα ζώα. Ο άνθρωπος προσβάλλεται, άμα δαγκω-
θεί από κάποιο ζώο λυσσασμένο.

Στα μέρη μας το σκυλί είναι εκείνο, που συνήθως προσβάλ-
λεται από λύσσα. Πιθανολογούμε, λοιπόν, ότι ο δυστυχής 
Αλησούτης δαγκώθηκε από λυσσασμένο σκυλί.

Εδώ παραθέτουμε και μια άλλη ιστορία σχετική με την με-
τάδοση της λύσσας.

Λέγεται ότι ένα σκυλί δάγκωσε ένα παλληκάρι. Είχε όμως 
την τύχη την καλή τα δόντια του σκυλιού να σκίσουνε μόνο 
το μπαντζάκι του παντελονιού του, χωρίς ν'αγγίξουνε το 
πόδι του παλληκαριού. Πήγε στο σπίτι του και είπε στην 
αδερφή του.
-Ένα διαολόσκυλο, χωρίς να το πειράξω, μου έπεσε πάνω 
και μού 'σκισε το παντελόνι· για δες, αδερφή, τι μού 'καμε 
το παλιοζάγαρο.
- Μη χολοσκάς, αδερφέ! θα στο ράψω εγώ αμέσως.
Πήρε βελόνα, ψαλίδι και κλωστή και είπε:
-Βγάλε το παντελόνι σου να στο ράψω τώρα, που ευκαιρώ.

Έτσι κι έκαμε το παλληκάρι και η αδερφή αμέσως το έρ-
ραψε.

Στο τέλος όμως αντί να κόψει την κλωστή με το ψαλίδι, τι 
της είπε ο σατανάς και δε χρησιμοποίησε το ψαλίδι, παρά τα 
δόντια της. Η κλωστή ήτανε λεπτή και χώθηκε ανάμεσα στα 
αριά της δόντια και της έκαμε πληγή στο ούλο.

Δεν έδωσε σημασία και ούτε ανησύχησε. Σε λίγο καιρό 
στο κορίτσι εκδηλω-θήκανε τα συμπτώματα της λύσσας. Το 
σκυλί, που έσκισε το παντελόνι του παλληκαριού, ήταν λυσ-

σασμένο. Και καθώς δάγκωσε το παντελόνι του νέου άφη-
σε πάνω στο σχισμένο παντελόνι πολλά σάλια· στα σάλια 
αυτά ήτανε εκατοντάδες ιοί (μικρόβια) της λύσσας. Και κα-
θώς η κλωστή ήρθε σ'επαφή με τα σάλια πήρε μικρόβια και 
ακολούθως η κλωστή έκαμε την πληγή στο ούλο ανάμεσα 
στα δόντια του κοριτσιού και μικρόβια μπήκανε στο αίμα και 
τούτο τα πήρε μαζί του.

Τότες ο Παστέρ δεν είχε ακόμη παρασκευάσει τον αντι-
λυσσικό ορό. Αλλά και να υπήρχε ορός, που να φανταζό-
τανε το κορίτσι ότι πήρε το μικρόβιο της λύσσας με το ράψι-
μο του παντελονιού/Ετσι το κορίτσι πέθανε.

Όταν, λοιπόν,δαγκωθεί κάποιος αναίτια από κάποιο ζώο, 
συνετό είναι να ερευνηθεί μη και το ζώο είναι προσβλημέ-
νο από λύσσα· σε θετική περίπτωση αμέσως πρέπει το ζώο 
να θανατωθεί κι ο άνθρωπος να υποβληθεί σε θεραπεία με 
αντιλυσσικό ορό· ειδάλλως σίγουρα θα πεθάνει.

Ο Αλησούτης, λοιπόν, ο Γιαρμεναίος, αφού είχε την ατυ-
χία να δαγκωθεί από κάποιο λυσασμένο ζώο, ήτανε καταδι-
κασμένος σε πεθαμό "εκατό τοις εκατό".

Όταν εκδηλωθήκανε τα συμπτώματα της αρρώστιας η συ-
μπεριφορά του ήτανε περίεργη κι ασυνήθιστη. Τον κοιτάζα-
νε οι χωριανοί και γελούσανε. Δεν πήγαινε ο νους τους στο 
κακό. Ηρθε σύντομα καιρός και έγινε επικίνδυνος. Φοβότανε 
και το νερό. Τότες καταλάβανε ότι ο ατυχής Αλησούτης είχε 
προσβληθεί από λύσσα. Φόβος έπεσε στο χωριό. Τον κλεί-
σανε, λένε, σε μια χαμοκέλλα του Λιάκου τ'Αθανασόπουλου.

Κάμανε συμβούλιο οι γέροντες και προεστοί του χωριού 
κι αποφάσισαν να χαρίσουνε στον δυστυχή Αλησούτη την 
"Ευθανασία", για να μην υποφέρει.

Ανέβηκε, λοιπόν, ο Παναής ο Τριαντόπουλος πάνω στη 
σκεπή της χαμοκέλλας και αφαίρεσε μερικά κεραμίδια και 
μ' ένα ντουφέκι τον σημάδεψε και τον σκότωσε· πριν ξεψυ-
χήσει ο Αλησούτης πρόφτασε και είπε:
- Κακό αστροπελέκι να σε βαρέσει.

Κι έναν καιρό εκεί στη ράχη Σκληρού ο Παναής ήτανε κα-
θισμένος πάνω σε μια κοτρώνα στο μπροστοστρούγκι της 
στρούγκας και μια μια προβατίνα καθώς έβγαινε την έπιανε 
και την άρμεγε. Η καρδάρα κόντευε να γεμίσει με ζεστό γάλα· 
είχε αρμέξει όλες τις προβάτες τις γαλάρες και είχανε απομα-
κρυνθεί απ'τη στρούγκα καθώς και ο βοηθός του, γιατί ψι-
λόβρεχε και είχε χωθεί στην καλύβα. Η ατμόσφαιρα ήτανε 
ηλεχτρισμένη· άστραψε στη Νετονά και το αστροπελέκι έπε-
σε στο κεφάλι του Παναή! Η κατάρα τ' Αλησούτη έπιασε;

Μια περίπτωση ευθανασίας

Του Χρ. Διον. 
Μαρκόπουλου
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�ελίδες ποίησης
Την ταυτότητά σας παρακαλώ

Αναζητώντας
μια χαμένη προσωπική ταυτότητα
ως όφειλε
στο οικείο αστυνομικό κατάστημα
νομότυπα
ευρισκόμενος σε απόλυτη σύγχυση
ταυτοτήτων
παρεπέμφθη αρμοδίως να ενταχθεί
παραχρήμα

σε καμβά ανωνυμίας ενός πλήθους
πολύχρωμου
με τις πολλαπλές ταυτότητες οιονεί
εκκρεμότητα
πλατεία Ομονοίας γνωστό περίβολο
και πέριξ
όπου οι ανθρώπινες υπάρξεις έρμαια
διακίνησης
δικού μας πολιτισμού εγγεγραμμένο
επίτευγμα
φιγούρες ανθρώπων χωρίς ταυτότητα
ατόμου
σε κάποιο περιθώριο της ζωής λάθρα
επιβιώνουν
δέσμιοι της ανυπαρξίας τους θεατές
ανήμποροι
με το καθεστώς του παράνομου ξένου
ταυτότητα.

 Όνειρο
Της ∆έσποινας Παπαδάτου

Νάναι φθινόπωρoυ πρωί
και νάχει βρέξει!
Στρατοί των μυρμηγκιών,
να κουβαλούν γι’ αλλού
σοδειές, πραμμάτειες!

***

Ήλιος πλυμένoς, να κρεμιέται,
σε σύννεφα, διάφανα μετάξια!

***
Κυκλάμινα ν’ ανθίζουνε στον όχτο
και οι συκιές να στάζoυvε το μέλι!

***
Κι εσύ, να έρχεσαι απ’ αντίκρυ,
μ’ ένα τσαμπί από ολόγλυκο σταφύλι!

***
Όνειρο φθινοπωρινό! 
που σβηέται με το δείλι!

Η αµαρτωλή
Του Γεωργ. ∆ροσίνη

Παπά, αν έρθει μια μελαχρινή
να την ξομολογήσεις,
Κοντούλα, αφράτη, με γλυκιά φωνή,
Πρόσεξε, μην τυχόν και την αφήσεις
να μεταλάβει η αμαρτωλή!
Δε νήστεψε μια μέρα το φιλί.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΠΥΓΜΑΙΩΝ

Από το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΓΚΡΕΚΟ

Μεγάλο είναι το δάσος, καλός ο αγέρας.
Εμπρός, Μπε-Κού, αρματώσου το δοξάρι!
Από δω, από κει, από δω, από κει!
Ένα γουρούνι! Ποιός σκοτώνει το γουρούνι;
Κακόμοιρε Μπε-Κού! Ο Μπε-Κού!
Μα ποιός το τρώει; Κακόμοιρε Μπε-Κού!
Εμρός, κομμάτιασέ το· θα φας τις κοιλιές.
Μπαμ! Κυλίστηκε κάτω ένας ελέφας!
Ποιός τον σκότωσε; Ο Μπε-Κού!
Ποιός θα πάρει τ’ ακριβά χαλόδοντα; Κακόμοι-
ρε Μπε-Κού!
Υπομονή, Μπε-Κού· θα σου δώσουν την ουρά.

Δρ. κ. Λεων. Χρυσ. 
Μπομπας

Συγκριτικός της Εκ/σης

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Ο ΦΟΛΟΗΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, με πρόσφατη απόφασή του, προήγαγε τον συγχωριανό μας κ. Θεόδωρο Χρ. 

Ασημακόπουλο, στο βαθμό του Προέδρου Εφετών, από τον βαθμό του Εφέτη που κατείχε και τοποθετήθηκε στο 
Διοικητικό Εφετείο Λάρισας.

Ο νέος Πρόεδρος Εφετών, είναι ένας ξεχωριστός συμπατριώτης πάντα εγκάρδιος και λατρεύει το χωριό μας τη 
Φολόη, όπου γεννήθηκε. Σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών και εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα το 1981. Οι αρε-
τές που τον διακρίνουν, πέραν της μόρφωσής του, είναι η ταπεινότητα της ζωής του και η πραότητα του χαρακτήρα 
του. Θεωρείται δε από τις εξέχουσες μορφές του κλάδου της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και το περιοδικό «Φολόη», του απευθύνουν θερμά συγχαρητήρια.
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Σελίδα Νέας Γενιάς
Φύση, άνθρωπος και φυσικό δίκαιο στον Αριστοτέλη

(Συνέχεια από το τεύχος 59)

2. Η ΑΡΕΤΗ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΙΚΑΝΟ ΝΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΟ 
ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΕΡΓΟ.

Όσον αφορά, μάλιστα, τα έμβια 
όντα, ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι 
φέρουν μέσα τους, από τη στιγμή της 
δημιoυργίας τους, την αρχήν κινήσεώς 
τους, δηλαδή τη δυνατότητα της σταδι-

ακής εξέλιξής τους, ωσότου φτάσoυν, μέσα από την επιτέλε-
ση του έργου τους, στη φυσική ολοκλήρωσή 
τους. Ως τέλος του ανθρώπου ο Σταγειρίτης 
φιλόσοφος ορίζει την ευδαιμονία και ως έργον 
του, που τον οδηγεί σε αυτήν, θεωρεί την ηθι-
κή πράξη, την ορθή συμπεριφoρά, γι αυτό και 
ευδαίμων είναι ο ενάρετος άνθρωπος. Δεν ει-
ναι τυχαίο, άλλωστε, ότι στην αρxαία ελληνική 
γλώσσα η ρηματική περίφραση ευ πράττω δή-
λωνε τόσο την ενάρετη πράξη («ευ πράττειν») 
όσο και την ευδαιμoνία («ευ ζην»). Ωστόσo, 
ο χαρακτήρας του ανθρώπου, ο οποίος κα-
θορίζει το είδος των ηθικών συμπεριφορών 
που αυτός υιοθετεί κατά τη διάρκεια της ζωής 
του διαμoρφώνεται με βάση τις πράξεις που 
αυτός τελεί και τις συναισθηματικές διαθέσεις 
που εκδηλώνει συστηματικά και κατ’ επανά-
ληψη στη ζωή τoυ. Η τέλεση συγκεκριμένων πράξεων 
και η εκδήλωση συγκεκριμένων ψυχικών διαθέσεων παρά-
γουν και τις ανάλογες έξεις, προσδίδουν δηλαδή συγκεκρι-
μένα xαρακτηριστικά στο ήθος, στην προσωπικότητα, στην 
ιδιoσυγκρασία ενός ανθρώπου, σύμφωνα με τον Αριστοτέ-
λη. Επομένως, ενώ η φύση προικίζει πρώτα τον άνθρωπο με 
ικανότητες, σωματικές και πνευματικές, το περιβάλλον (γoνείς, 
δάσκαλοι) τόν καθοδηγεί ώστε να ασκηθεί σε καλές συνή-
θειες ενός σωστού χαρακτήρα και ο εαυτός, μέσα και από τη 
λογική, ωριμάζει προς μια oλoκληρωμένη προσωπικότητα. 
Έτσι, ο Αριστοτέλης υπoστηρίζει ότι η επαναληπτική τέλεση 
ορισμένων πράξεων (δικαιοσύνης ή αδικίας, yενναιότητας ή 
δειλίας, εγκράτειας ή ακολασίας κ.λπ.), όπως και η αvτίστoι-
χη εκδήλωση σuyκεκριμένων ψυχικών διαθέσεων (πραότη-
τα, οργή κ.λπ.), παράγουν και τις ανάλογες έξεις, δηλαδή τις 
σταθερές συνήθειες ενός ανθρώπoυ ή, αλλιώς, τα πάγια γνω-
ρίσματα του χαρακτήρα του (άνθρωπος γενναίος ή δειλός, 
δίκαιος ή άδικος, εγκρατής ή ακόλαστος, πράος ή ευέξαπτος 
κ.λπ.). Aυτό σημαίνει ότι όποιος, για παράδειγμα, στην καθη-
μερινή συναναστροφή του με τους άλλους ανθρώπους συ-
μπεριφέρεται με δίκαιο τρόπο, γίνεται δίκαιος, διαμορφώνει 

δηλαδή την έξιν του δικαίoυ, όποιος αντίθετα συμπεριφέρε-
ται με άδικο τρόπο, γίνεται άδικος, διαμορφώνει επομένως 
την έξιν του αδίκου. Στο εύλογο ερώτημα πώς είναι δυνα-
τόν να γίνεται κανείς δίκαιος, σώφρων ή ανδρείος με την τέ-
λεση δίκαιων, σωφρόνων ή ανδρείων πράξεων αvτίστoιχα, 
χωρίς να θεωρείται πως κατέχει ήδη τις συγκεκριμένες ιδιό-
τητες, εφόσoν ασκεί τις πράξεις που προσιδιάζουν σε εκεί-
νες, ο Αριστοτέλης δίνει την ακόλουθη απάντηση (Ηθικά Νι-
κομάχεια, 1105α 28- 1105b 12): δίκαιος, σώφρων ή ανδρεί-
ος δεν πρέπει να θεωρείται εκείνος που απλώς πράττει δίκαι-
ες, σώφρονες ή ανδρείες πράξεις, γιατί μπορεί να τις πράτ-
τει κατά τύχη ή από ιδιοτέλεια ή καθ’ υπόδειξη κάποιου άλ-

λου, αλλά αυτός που τις πράττει ενσυνείδη-
τα, αυτoπρoαίρετα και συστηματικά, δηλαδή 
μέ σταθερότητα και συνέπεια. Επομένως, ένας 
άνθρωπος αποκτά τις παραπάνω ιδιότητες τε-
λώντας κατ’ επανάληψη τις αντίστοιχες πρά-
ξεις. Όταν τις αποκτήσει, θα συνεχίσει να κά-
νει τις ίδιες πράξεις, όμως τότε αυτές θα έχουν 
ανώτερη ποιότητα και θα τελούνται με μεγα-
λύτερη ευκoλία.

3. Η ΤΕΛΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ, Η EYΔAlMONIΑ

Από τα παραπάνω γίνεται αvτιληπτό ότι η 
αριστοτελική ηθική, σε αντίθεση με την πλα-
τωνική, έχει χαρακτήρα περισσότερο πρακτι-

κό παρά θεωρητικό. Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι η κατά-
κτηση της ηθικής αρετής είναι πρωτίστως ζήτημα άσκησης 
στις ενάρετες πράξεις και όχι ενόρασης-γνώσης ενός υπερ-
βατικού αγαθού, όπως ο Πλάτωνας.

Στην αρχή του Α΄ βιβλίου των Ηθικών Νικομαχείων (1094a 
1-3), ο Αρισιοτέλης διατυπώνει την άποψη ότι κάθε τέχνη και 
κάθε έρευvα, όπως και κάθε εκούσια πράξη και συνειδητή επι-
λογή, τείvoυv προς έναν απώτατο σκοπό («τέλoς»), ο οποίος 
διαθέτει ευγενή ή αυθύπαρκτη αξία και ταυτίζεται με το υπέρ-
τατo αγαθόν. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωvα με τον φιλόσοφο, 
κάθε συνειδητή ανθρώπινη πράξη είvαι εξ ορισμού σκόπιμη, 
στοχεύει δηλαδή σε έναν επιμέρoυς σκοπό, διαφορετικό ανά 
περίπτωση, που αποτελεί με τη σειρά του το μέσο για την επί-
τευξη κάποιου άλλου. Όμως, τελικός σκοπός όλων των αν-
θρώπινων πράξεων είvαι ένας, η ευδαιμονία του ανθρώπου 
μέσω της τελείωσης, της ολοκλήρωσής του ως είδος. Διαπι-
στώνει, λοιπόν, κανείς ότι η αριστοτελική ηθική είvαι πρώτα 
και κύρια τελεολογική, αψού απoδίδει σε κάθε ανθρώπινη 
πράξη, όπως είvαι και η θέσπιση κανόνων δικαίου, την πραγ-
μάτωση ενός τέλoυς, ενός τελικού σκοπού.

Συνέχεια στη σελίδα 19

Ο Αριστοτέλης

Της Κατερίνας Μπ. Πα-
παθεοδώρου

Φοιτήτρια Νοµικής
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Ηλείοι λογοτέχνες
Στάθης ∆άγλαρης, ο ποιητής και στοχαστής

«Τιμή σ’ εκείνους όπου στη ζωή των ώρι-
σαν να φυλάγουν Θερμοπύλες» του Κων-
σταντίνου Καβάφη, αρμόζει, κατά την ταπει-
νή μου άποψη, να αποδοθούν στον καταξι-
ωμένο δικηγόρο, λογοτέχνη, ποιητή, συγ-
γραφέα, Στάθη Δάλγαρη, ως ένδειξη ανα-
γνώρισης στο έργο του.

Η πένα του Στάθη Δάλγαρη βάζει φτερά 
στις φωτόλουστες μορφές της ποίησης και της λογοτεχνίας, 
στους πνευματικούς ανθρώπους της Ηλείας, που τους υψώ-
νει στα ουράνια περήφανους και αθάνατους.

Πολυγραφότατος, ακούραστος εργάτης του πνεύματος, ταγ-
μένος στην ανάδειξη και προαγωγή του Ηλειακού πολιτισμού 
μέσα από τις εξονυχιστικές και τεκμηριωμένες μελέτες του για 
τους κορυφαίους των Ελληνικών Γραμμάτων.

Αναφέρονται ενδεικτικά: Κωστής Παλαμάς, Κώστας Βάρνα-
λης, Τάκης Δόξας, Νικηφόρος Βρεττάκος, Γιάννης Ρίτσος, Λο-
ρέντζος Μαβίλης, Λάμπρος Πορφύρας, Αχιλλέας Παράσχος, 
Έφη Αλιανού, Αγησίλαος Τσέλαλης, Καλλιόπη Καφετζή…

Σ’ όλες αυτές τις μελέτες φαίνεται ξεκάθαρα η συμφιλίω-
ση της εμπειρικής ανίχνευσης με το θεωρητικό στοχασμό, της 
ποσοτικής προσέγγισης με την ποιοτική παρατήρηση. Κάτω 
από αυτή την οπτική μεταπλάθει τις λέξεις, το λόγο, σε αν-
θρώπινα αισθήματα, που αγγίζουν τις ευαίσθητες χορδές του 
νου και της καρδιάς.

Καλλιεργεί αρχές, αξίες, ιδανικά. Στέκεται με σεβασμό μπρο-
στά σε ανθρώπους που με το έργο τους ξεπερνούν τα συνη-
θισμένα ανθρώπινα μέτρα. Με αισθητική έξαρση ανιχνεύει, 
πραγματεύεται και εξετάζει όλα, όσα αγγίζουν την υπαρξιακή 
μας οντότητα και διαποτίζουν ασταμάτητα τις ανάγκες της ζωής.

Ένδειξη αγάπης και σεβασμού προς τη Μάνα, αλλά και τον 
Πατέρα, αποτελούν οι σχετικές ποιητικές του ανθολογήσεις, 
εξυψώνοντας τα αιώνια τούτο σύμβολα αρετής.

Οδοιπορεί με στοιχεία από ζωντανές μαρτυρίες, όπως με 
τον Κώστα Βάρναλη, τον Γιάννη Ρίτσο, που τραβάει σαν δύ-
της, παρουσιάζοντας το πολύτιμο κομμάτι της ζωής τους. Με 
περίσσιο μεράκι, Ηλειακό παλμό και λαμπρό ύφος απαθα-
νατίζει το έργο των παιδιών της Ηλείας και του Μοριά γενικό-
τερα, δίνοντας εικόνες με γαληνεμένη διαύγεια.

Μεγαλόψυχος, εγκάρδιος και αληθινά ευγενής το άξιο και 
ταλαντούχο τέκνο της, ο Στάθης Δάλγαρης βοηθάει να ανα-
βλύσει ο ήλιος της αγάπης στις μελλοντικές γενιές, γαλουχώ-
ντας τες με όσα υποδεικνύει η πνευματική του πυξίδα.

Το έργο του χαρακτηρίζει η μέθοδος, το σθένος, η πολυ-
γραφικότητα, μα πάνω απ’ όλα η αγάπη για το ωραίο, το αλη-
θινό, η αγάπη για τον πολιτισμό και τον τόπο του.

Η λογοτεχνική του ενατένιση, μας γοητεύει και μας απο-
μακρύνει από το τέλμα της άγνοιας. Βαθιά ανθρώπινος, εκτε-
λεί συνεπαρμένος το ιερό του έργο, πολεμά στις επάλξεις του 
Πύργου για την επίτευξη ιερών στόχων και σκοπών.

Άνθρωπος ευαίσθητος, παρατηρητικός, γνωρίζει να δια-
κρίνει όλες τις αποχρώσεις και λεπτομέρειες, βαθυστόχαστος, 
συλλαμβάνει το βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης, 
υψώνοντας το μεγαλείο της ψυχής. προσεγγίζει τη γοητεία της 
πνευματικής μας κληρονομιάς, μας την παραδίδει με αγάπη, 
με ενδιαφέρον και φιλικότητα.

Πολυεδρικό και πλούσιο το έργο του Στάθη Δάλγαρη. Το 
χαιρόμαστε διαβάζοντάς το. Θαυμάζουμε τον ίδιο τον δημι-
ουργό του.

Συνέχεια από τη σελίδα 18
Συμπερασματικά, ο σκοπός του ανθρώπου είvαι η ευδαι-

μονία, η oπoία επιτυγχάνεται μέσα από τη συμβίωσή του με 
άλλα άτομα μέσα σε κοιvωvίες. Η συγκρότηση μιας συμβι-
ωτικής κοινότητας απoσκoπεί στην πραγμάτωση κάποιου 
αγαθού που μπoρεί να είvαι είτε πραγματικό, είτε φαινομενι-
κό-κίβδηλο, απατηλό. Έτσι, υπάρχoυv κoιvότητες με συμβα-
τικό χαρακτήρα (συμβατικές κoιvωvίες), οι οποίες συγκρoτoύ-
νται κατόπιν συμφωviας μιας ομάδας ανθρώπων με κοινά 
σuμφέρovτα και επιδιώξεις και η σύστασή τους απoσκoπεί 
αποκλειστικά και μόνο στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
αυτών. Τέτοιες σuμβατικές κoιvωvίες είvαι π.χ. οι επαγγελματι-
κές συvτεxνίες που συγκρoτoύvται με σκοπό την κερδoφoρία. 
Evτoύτοις, uπάρχουν και μορφές συμβιωτικών κοινοτήτων 
που έχoυv φυσικό χαρακτήρα (φυσικές κoιvωviες), οι οποί-
ες συγκρoτoύνται από κάποια φυσική ανθρώπινη παρόρμη-
ση και η σύστασή τους απoσκoπεί στην ικαvoπoίηση ευρύ-
τερων-καθολικών αναγκών του ανθρώπινου είδoυς. Τέτοια 
φυσική κoιvωvία είναι η «πόλις» η οποία στοχεύει στην ευ-
δαιμονία, την αυτάρκεια, την ύψιστη επιδίωξη κάθε ανθρώ-

που. Ο Αριστοτέλης με σκοπό να απoδείξει πως η «πόλις», 
μέσα στην οποία έχει τη δυvατότητα να συνυπάρξει ο άνθρω-
πος με άλλoυς ανθρώπους και να φτάσει στον απώτερο σκο-
πό της δημιουργίας του, το «τέλoς» του, δηλαδή την ευδαι-
μονία, προβαίνει στον εξής συλλoγισμό: εφόσον κάθε φυσι-
κή οντότητα κατατείνει από την ίδια τη φύση της σε έναν τε-
λικό σκοπό, «τέλoς», ο οποίος είvαι κάτι το έξοχο, το εξαιρε-
τικό και η αυτάρκεια που απoτελεί τον τελικό σκοπό της πό-
λεως είναι κάτι το έξοχο, το εξαιρετικό, άρα και η «πόλις» εί-
ναι μια φυσική κοινωνική οντότητα, μια φυσική κοινωvία.

Βιβλιογραφία:
• «Η διαμόρφωση του ανθρώπινου χαρακτήρα κατά Αρι-

στοτέλη», Χ.Σ. Ιεροδιακόνου, Εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα 2008.

• Δημήτριος Λυπουρλής, «Αριστοτέλης. Ηθικά Νικομάχεια», 
Βιβλίο Β΄, Εκδόσεις ΖΗΤΡΟΣ, Θεσσαλονίκη 2000.

• W.D. Ross. «Αριστοτέλης», μετάφραση Μαριλίζα Μητσού, 
Εκδόσεις ΜΙΕΤ, Αθήνα 1993.

• Κ.Ν. Πετρόπουλος, «Αριστοτέλη, Πολιτικά», Εκδόσεις ΠΑ-
ΤΑΚΗ, Αθήνα 2000.

Της Βίκυς Χαρ. 
Παπαθεοδώρου-

∆ηµοπούλου, 
δασκάλας
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ: - Στις 28.6.2011 ο αγαπητός συμπατριώ-
της Γιώργος Παναγόπουλος από του Λάλα και η σύ-
ζυγός του Κων/να απέκτησαν αγοράκι.

- Στις 29.7.2011 ο αγαπητός συμπατριώτης Στέλιος Κα-
νελλόπουλος του Κώστα και η σύζυγός του Μάρθα 
απέκτησαν αγοράκι. 
Να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: - Στις 29.5.2011 ο Μιχάλης Μαυράκης και 
η συμπατριώτισσα σύζυγός του Μαρίνα Χρήστου Πα-
τέλη, βάπτισαν το αγοράκι τους στον Ιερό Ναό Προ-
φήτη Ηλία στον Πειραιά και του έδωσαν το όνομα 
Απόστολος. 
Ευχόμαστε στους πανευτυχείς γονείς να τους ζήσει και 
να το καμαρώσουν.

ΓΑΜΟΙ: - Στις 20 Αυγούστου 2011 ο αγαπητός συμπα-
τριώτης Κωσταντίνος Σταθόπουλος από την Αγία Τρι-
άδα, τέλεσε τους γάμους του με την εκλεκτή της καρ-
διάς του Δήμητρα Ζαμπέτη, στον Ιερό Ναό Αγίου Δι-
ονυσίου Αρεοπαγίτου, στο Κολωνάκι.

- Στις 3 Σεπτεμβρίου 2011, η αγαπητή συμπατριώτισσα 
Λαμπρίνα (κόρη του αείμνηστου Σάκη Σικοτακόπου-
λου), τέλεσε τους γάμους της με τον εκλεκτό της καρ-
διάς της Βασίλη Κοτσώνη, στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέ-
πης Παπάγου.
Ευχόμαστε στα ταιριαστά ζευγάρια, ο έγγαμος βίος τους 
να είναι ανέφελος, πλήρης χαράς και ευτυχίας.

ΘΑΝΑΤΟΙ: - Στις 1.8.2011, 
μετά από μακροχρόνιο πρό-
βλημα της υγείας του, έφυ-
γε από τη ζωή, σε ηλικία 62 
χρόνων, ο γαμπρός της Φο-
λόης από την Ήπειρο, Θεό-
δωρος Σιώζος, σύζυγος της 
αγαπητής συμπατριώτισσας 
Αφροδίτης Βασιλοπούλου. 
Πρόωρος ο χαμός του, μεγά-
λη η θλίψη για τη σύζυγό του 
Αφροδίτη και απαρηγόρητος 
ο γιός του γρηγόρης που τον 
υπεραγαπούσε.

Τους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια και να είναι καλά 
να τον θυμούνυαι πάντα. Συλλυπητήρια επίσης στα 
αδέλφια του και τους συγγενείς του.

- Στις 9 Σεπτεμβρίου, απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών, 
η συμπατριώτισσα Αργύρω Ν. Ασημακοπούλου-
Μαρκοπούλου από τη Φολόη, παντρεμένη στο χω-
ριό Καλού Παιδιού.
Θερμά συλλυπητήρια εκφράζουμε στους οικείους της 
και σε όλους τους συγγενείς της.

- Στις 23.9.2011 έφυγε από τη 
ζωή σε ηλικία 81 χρόνων, η αγα-
πητή και ευγενική συμπατριώτισ-
σα Ροϊδούλα Χρονοπούλου. Η 
επάρατος νόσος που τα τελευταία 
χρόνια έχει κάνει το χωριό μας μι-
κρότερο, της αφαίρεσε τη ζωή και 
στέρησε τη συντροφιά του αγα-
πημένου της συζύγου, καλού συ-
μπατριώτη -και πάντα χρήσιμου 
για τη Φολόη- Νίκου Χρονόπουλου, ο οποίος μαζί με 
συγγενείς τους, της συμπαραστάθηκαν στην τελευταία 
δοκιμασία της ζωής της. Ήταν ευχάριστη γυναίκα, νοι-
κοκυρά και χρυσοχέρα στο στρωτό και παραδοσιακό 
γλυκό του χωριού μας. Πλήθος κόσμου την συνόδε-
ψαν στην τελευταία της κατοικία και στην εξόδιο ακο-
λουθία που ετελέσθη στην εκκλησία του χωριού μας 
στις 24.9.2011.
Θερμά συλλυπητήρια εκφράζουμε στον σύζυγό της Νίκο 
και σε όλους τους συγγενείς της.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ: - Στις 17.7.2011 ετελέσθη το 40ήμε-
ρο μνημόσυνο της συμπατριώτισσάς μας Θοδώρας 
Καρεκλάκη, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στη Φολόη.

- Στις 4.9.2011 ετελέσθη του μνημόσυνο των 40 ημε-
ρών του αγαπητού Θεόδωρου Σιώζου, στην εκκλησία 
των Ταξιαρχών στον Κορυδαλλό.

- Στις 17.9.2011 ετελέσθη το 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του αγαπητού μας συμπατριώ-
τη Σταύρου Στασινόπουλου, στον Ιερό Ναό Αγίας Μα-
ρίνας στη Ν. Φιλαδέλφεια.

Κοινωνικά
επιµέλεια: Ανδρέας Κυριακόπουλος
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Επιστολές

Ο πένθιμος ήχος της καμπάνας του χωριού μας, το πρω-
ινό της 16ης Αυγούστου 2011, μας έφερε το θλιβερό άγ-
γελμα του θανάτου του αγαπητού μας συμπατριώτη Σταύ-
ρου Στασινόπουλου. Έπειτα από γενναία μάχη που έδωσε 
με το σοβαρό πρόβλημα της υγείας του, 
δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έφυγε για 
την άλλη ζωή, την αιώνια. 

Η δυσάρεστη είδηση του χαμού του, 
σκόρπισε θλίψη και πίκρα στις καρδιές 
των συγγενών του, συγχωριανών και φί-
λων. Θλίψη γιατί κανείς δεν μπορεί να πι-
στέψει ότι αυτός ο πανέμορφος νέος, με 
την καλή του διάθεση σε όλους, το γλυκό 
χαμόγελο, την ψυχή του γεμάτη αισιοδο-
ξία για τη ζωή, που έδειχνε ότι φέρει όλα 
τα εχέγγυα της μακροβιότητας, θα έφευ-
γε για πάντα και έφυγε πρόωρα.

Βαρύ το πένθος στο χωριό μας. Απαί-
σιο και ύπουλο το παιχνίδι που του έπαι-
ξε η μοίρα στα 40 του χρόνια. Ο νέος αυ-
τός άνθρωπος, έφυγε από τον πρόσκαιρο 
τούτο κόσμο πριν καλά-καλά ολοκληρώ-
σει την αποστολή του πάνω στη γη, δικαιώνοντας το «άλ-
λες οι βουλές των ανθρώπων και άλλο ο Θεός κελεύει».

Ο αγαπητός και αλησμόνητος Σταύρος, αγαπούσε υπερ-
βολικά τη Φολόη και τους ανθρώπους της. Πέτυχε να κα-

τακτήσει την αγάπη τους και την εκτίμηση, γιατί ήταν πολύ 
απλός, καλοσυνάτος και γλυκομίλητος. Είναι δύσκολο να 
παρηγορήσει κανείς την καλή του σύζυγο με τα δυό του 
παιδάκια, τον Νίκο και την Μαριάννα. Όπως πιο δύσκο-

λη είναι η παρηγοριά στην θλιμένη μάνα 
του και τον πατέρα του, που θα στερη-
θούν πλέον να καμαρώνουν το πανέμορ-
φο παλικάρι τους.

Μέσα σε κλίμα άφατης συγκίνησης, ετε-
λέσθη η εξόδιος ακολουθία στο κοιμη-
τήριο της μεταμόρφωσης Αθηνών, στις 
17.8.2011 και όλοι ήταν εκεί. Συγγενείς, 
συμπατριώτες από τη Φολόη και φίλοι τον 
συνόδεψαν στην τελευταία του κατοικία, 
για να του πουν το στερνό αντίο.

«Αντίο αγαπητέ συμπατριώτη από τη 
νέα γενιά της Φολόης». Θα θυμόμαστε πά-
ντα την ομορφάδα σου, την ευγένεια της 
ψυχής σου και το περίγλυκο βλέμμα σου. 

Θερμά συλλυπητήρια εκφράζουμε στη 
σύζυγό του Κέβη, στ’ αδέλφια του, Ντανή 
και Αλέξη, στους γονείς του Νίκο και Νίκη 

και ευχόμαστε, ο πανάγαθος Θεός να τους χαρίσει δύναμη 
και κουράγιο, να μπορέσουν να ξεπεράσουν τον πόνο τους. 

Α.Κ.

Αυτοί που έφυγαν

Σταύρος Στασινόπουλος (1971-2011)

 Προς το περιοδικό «ΦΟΛΟΗ»

Εύχομαι στο σύλλογό μας υγεία-δύναμη-επιτυχίες.
―Συγχαρητήρια για την επιτυχημένη συγκέντρωση του 
συλλόγου μας, παραμονή της Παναγίας, είναι ευχάριστο 
ότι οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με το περιβάλλον.
―Συλλυπητήρια στην οικογένεια Καραμπέτσου για τον θά-
νατο της εξαδέλφης μας Βάσως.
―Διάβασα ότι το μήλο είναι θαυματουργό φρούτο. Θερα-
πεύει το άσθμα, ακόμη και τον λόξυγγα.

Σύμφωνα με έρευνα, τρία μήλα τη βδομάδα μειώνουν 
κατά 1/3 τον κίνδυνο άσθματος, ενώ οι έγκυες γυναίκες 
που τρώνε μήλα, θωρακίζουν τα παιδιά τους. Επίσης, το 
ξύδι από μηλίτη θεωρείται ότι βοηθά την εποχική αλλερ-
γική ρινίτιδα.

• Εύχοµαι όλοι µαζί να βρείτε σωστές λύσεις για να έχουµε 
ανάπτυξη-επενδύσεις στη χώρα μας, να ανοίξουν οι δου-
λειές και να μειωθεί η ανεργία για το καλό όλων μας και 
των παιδιών μας.
• περιβαλλον: Σε κάποιες περιοχές της χώρας µας συντε-
λείται οικολογικό έγκλημα, με σημαντικές επιπτώσεις στο 
οικοσύστημα. Εντοπίζονται προβλήματα στα αποχετευτι-
κά συστήματα των οικισμών και τα λύματα καταλήγουν 
στους ποταμούς.
Επιβάλλεται όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.

Θεσ/κη 20.9.2011

Ευχαριστώ
Γιώργος Κανελλόπουλος
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Κον Ανδρέα Μ. Κυριακόπουλο
Διευθυντή Περιοδικού «ΦΟΛΟΗ»

(Κοιν. Κον Κώστα Δ. Παπαθεοδώρου
Πρόεδρο τoυ Συλλόγου Φολοητών «ο Kένταυρoς»)

Αθήνα, 5 Aυγoύστoυ 2011
Αγαπητέ Ανδρέα,
Aπευθύνoμαι σε σένα ως έναν εκ των πρωτεργατών του πε-

ριοδικού από της ίδρυσής τoυ αλλά και με την ιδιότητα πoυ 
(και) σήμερα έχεις ως Διευθυντής του περιoδικoύ «ΦOΛOH», 
με την παράκληση να διαβάσεις αυτή μoυ τη σύντομη επιστολή 
στην ειδική εκδήλωση πoυ πραγματoπoιείται στο χωριό για τα 
15χρονα τou περιοδικού. Με δεδομένο ότι για αντικειμενικoύς 
λόγoυς δεν μπορώ να πάρω μέρoς σ’ αυτή την πολύ ενδια-
φέρoυσα και σημαντική «επετειακή» αναφορά αποτίμηση της 
«ΦΟΛΟΗΣ», θεωρώ αδήριτη υπoχρέωσή μου να υπενθυμί-
σω αλλά και να υπογραμμίσω -με μια απoλύτως τηλεγραφι-
κού τύπoυ διατύπωση για να μην καταχραστώ τον πολύτιμο 
χρόνο της εκδήλωσης- την «ιδρυτική πράξη», ας πούμε, του 
περιοδικού μας που γιορτάζει τη δική του πλέον «εφηβεία».

Κάπου στα μέσα, λοιπόν, της δεκαετίας του 1990, μια καλο-
καιριάτικη βραδιά στο πίσω μπαλκονάκι του σπιτιού που έμε-
να τότε με την οικογένειά μου επί της οδού Κουντουριώτου και 
στον αριθμό 10 στη Νέα Σμύρνη, βρεθήκαμε οι τέσσερίς μας 
(ο αείμνηστος ο Μπάμπης Παπαθεοδώρου, ο υπογραφόμε-
νος Λεωνίδας Χ. Μπόμπας, ο Γιώργος Α. Κυριακόπουλος και 
ο Mέγας Α. Κυριακόπουλος) και μετά από πολύωρες συζητή-
σεις και ανταλλαγή ιδεών και απόψεων σχετικά με τη μορφή 
και το περιεχόμενο ενός περιοδικού μέσα και μέσω του Συλ-
λόγου Φολοητών ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, (εκείνη τη χρονική περίοδο 
Πρόεδρος του Συλλόγου ήταν ο Μπ. Παπαθεοδώρου και Γ. 
Γραμματέας ο Λ.Χ. Μπόμπας), καταλήξαμε και αποφασίσαμε 
την ίδρυση/έκδοση του περιοδικού μας με τον εύγλωττο τίτ-
λο «ΦΟΛΟΗ». Έκτοτε, όπως όλοι γνωρίζουμε, το περιοδικό 
εκδίδεται αδιαλείπτως - πέρα και παρά τις όποιες αντικειμενι-
κές αλλά και υποκειμενικές δυσκολίες που πάντα υπάρχουν 
(ή και εμφανίζονται από ορισμένους εξ ημών).

Αυτά τα πολύ λίγα και άκρως πραγματικά γεγονότα για την 
ιστoρία του όλου αυτού εγχειρήματος που εξακολουθεί να 
«ακούει» στο όνομα περιοδικό «ΦΟΛΟΗ».

Οφείλω να προσθέσω εδώ ότι πριν από τη συγκεκριμένη 
ιδρυτική συνάντηση που αναφέρω πιο πάνω, πολλές συζητή-
σεις και σχετικοί προβληματισμοί είχαν προηγηθεί για την έκ-
δοση περιοδικού από το Σύλλογό μας με τη συμμετοχή των 
τότε μελών του Δ.Σ. -κυρίως μεταξύ του Mπ. Παπαθεοδώ-
ρου, του Ανδρέα Μ. Κυριακόπουλου και του Λ.Χ. Μπόμπα.

Eκτιμώντας πως δεν κούρασα κανέναν από το ακροατήριο 
και από τoυς πρoσκεκλημένoυς/oμιλητές στην όμορφη αυτή 

εκδήλωση, θέλω να πιστεύω πως, έστω και με αυτήv την «εξ 
αποστάσεως έγγραφη παρέμβασή μου», συvέβαλα στην πραγ-
ματικά ολοκληρωμένη και αvτικειμενικά τεκμηριωμένη ιστο-
ρική εικόνα του περιοδικού.

Eυχαριστώντας σας θερμά για τη φιλoξεviα
Εύχομαι ό,τι το καλύτερο για το περιοδικό μας και για το 

Σύλλογο

Με πατριωτικούς ειλικρινείς χαιρετισμούς
Δρ. Λεωνίδας Χ. Mπόμπας

Συγκριτικός της Εκπαίδευσης
Δ/ντής Σουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα»

Προς το περιοδικό «ΦΟΛΟΗ»

Αγαπητοί φίλοι!
Λυπάμαι που δε μπορούμε να παρευρεθoύμε στη σεμνή 

σας εκδήλωση, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυyός μου. Σας 
στέλνουμε ωστόσο τους θερμούς χαιρετισμούς μας από 
το Αιγαίο, σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας 
κάνετε με την πρόσκλησή σας και σας διαβεβαιώνoυμε 
ότι οι προσπάθειές σας και η συνολικότερη δoυλειά σας, 
αποτελούν ακόμη ένα κίνητρο για να επισκεφτoύμε άμε-
σα τη Φολόη το επόμενο διάστημα. Προσωπικά περισσό-
τερο ως συγχωριανός και λιγότερο ως δημoσιογράφoς, 
συγκινούμαι μόνο και με τη θέα της άφιξης του περιοδι-
κού Φολόη κάθε τρίμηvo στη Χίο, ενώ η σύζυγός μου η 
Μαριάννα η oπoία δε σχετίζεται με τα μέρη μας, (απλώς 
βρέθηκε για λί-γες μέρες παλαιότερα ως επισκέπτης), 
διαβάζει ανελλιπώς τόσο το περιοδικό όσο και το σπου-
δαίο βιβλίο του κ. Xρήστoυ Mαρκόπoυλoυ, μέχρι την τε-
λευταία σελίδα. Είναι βέβαιο ότι τo έργο σας διαφωτίζει 
τόσο τις vεότερες, όσο και τις επόμενες που θα έρθουν, 
ενώ μας γεμίζει με γλυκές αναμvήσεις του παλιού καλού 
καιρού, της εποχής των προγόνων μας που περvoύσαv 
δύσκολες, αλλά αληθινές στιγμές. Είναι περιττό ν’ αvα-
φερθoύμε στην αναγκαιότητα του έργου σας, καθώς κα-
ταγράφει την πολιτιστική κληρονομιά, τη λαογραφία, τα 
ήθη και έθιμα των ορεινών χωριών και των κατοίκων 
τους, ενώ παράλληλα μας ενημερώνει για όλα τα επίκαι-
ρα θέματα της περιοχής. Θεωρούμε ωστόσο υπoxρέωσή 
μας να σας ενθαρρύvoυμε, ώστε να συνεχίζετε αυτή τη 
δουλειά, ακόμη κι αυτoύς τους δύσκολους καιρούς, με 
όποιο ψυχικό και οικovoμικό κόστος συνεπάγovται τέ-
τοιες πρωτοβουλίες που δυστυχώς δε βρίσκουv εύκολα 
τις απαραίτητες xoρηγίες και απαιτoύν πολλή προσωπι-
κή εργασία και συχνά με έξοδα των ίδιων των συvτελε-
στών. Ας είναι το μεράκι και η αγάπη σας για τον τόπο η 

Επιστολές που λάβαµε
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θαλπωρή για τις σημερινές γενιές και η κινητήριος δύ-
ναμη για τις επόμενες.

Με εκτίμηση και αγάπη
Άγγελος Π. Μελέκος

(το γέvος Τασoυλοπoύλoυ - Mπαρoύτα)
Mαριάννα Σ. Μενή

 

Από τον συνεργάτη του περιοδικού μας κ. Σωκράτη Μάσ-
σια, ελάβαμε την πιο κάτω επιστολή:

ΠΡΟΣ
Το περιοδικό «ΦΟΛΟΗ»

Θέμα: Σχόλιο - απάντηση σε δημοσίευμα για την προέλευ-
ση των ονομασιών Πέρσαινα και Γιάρμενα.

Κύριε Διευθυντά,
Στο αριθμ. 59 τεύχος της «ΦΟΛΟΗΣ» και στη σελίδα 10 

έχει καταχωριστεί δημοσίευμα με τον τίτλo «Πώς πρoήλθε 
η oνoμασία «Πέρσαινα», στο οποίo επιχειρείται από το συ-
ντάκτη του η ετυμoλoνική ερμηνεία του τοπωνυμίου «Πέρ-
σαινα» καθώς και άλλων ονομασιών, ανάμεσα στις οποίες 
και η παλιά oνoμασία της Φολόης «Γιάρμενα».

Eπειδή η τοποθέτηση και η όλη επιχειρηματoλoγία του 
συντάκτη για το ζ ήτημα αυτό είναι αβάσιμη, αυθαίρετη 
και εσφαλμένη, σε σημείo που να γίνεται και προκλητική, 
για την αποκατάσταση της επιστημονικής αλήθειας και για 
την oρθή πληροφόρηση των αναγνωστών του περιοδικού, 
σχετικά με την πρoέλευση των δύο παραπάνω ονομασι-
ών, σας γνωρίζω τα εξής και παρακαλώ η παρούσα μου 
επιστολή να δημοσιευθεί στο αμέσως επόμενο τεύχος του 
περιοδικού, για να μην αιωρείται το ζήτημα αυτό και δη-
μιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις στους αναγνώστες:

Σύμφωνα με τα πλέον έγκριτα λεξικά: 1) Ιωάννη Σταμα-
τάκου, καθηγητή του Πανεπιστημίoυ Αθηνών, «Λεξικόν 
Aρxαίας Eλληνικής Γλώσσης» και 2) Ιω. Πανταζίδη, καθη-
γητή Πανεπιστημίoυ Αθηνών, «Λεξικόν Ομηρικόν», υπάρ-
χει το αρχαίo ρήμα πέρθω (όχι περθώ, όπως ισχυρίζεται ο 
συντάκτης), του οποίoυ αόρ. β΄ είναι το έπραθoν (και όχι 
έπερσoν) και το απαρέμφατό του πραθείν (και όχι πέρσαι). 
Στην παθητική φωνή απαντάται ο τύπος πέρθαι που είναι 
απαρέμφατο παθητ. αορίστου β’. Προς επίρρωση δε των 
ανωτέρω γραμματικών τύπων του αρχαίoυ ρήμ. πέρθω 
επικαλούμαι τα εξής χωρία από την Ιλιάδα του Ομήρου: 
1) «αλλά τα μεν πολίων εξεπράθομεν…» (εδώ το εξεπρά-
θομεν σύνθετο από την πρόθεση εκ (ξ) και επράθομεν) = 
αλλά όσα από τις χώρες πήραμε…, Α, 12S, 2) «Ου νυ πω 
αίσα πόλιν πέρθαι Τρώων» = Δεν είναι πεπρωμένo να εκ-
πορθηθεί η πόλη των Τρώων, Π, 708. Κατόπιν των ανω-
τέρω αδιάσειστων επιστημονικών - γραμματικών στοιχεί-
ων καταρρίπτεται ο ισχυρισμός του αρθρογράφου σας 
πως δήθεν η oνoμασία «Πέρσαινα» προέρχεται από τον 
(ανύπαρκτο) τύπο πέρσαι, στον οποίo τύπο πρoστίθεται 
στο τέλoς το δήθεν (ανύπαρκτο) μόριο «να» και παράγε-
ται το Πέρσαινα!!!

Στο σημείo μάλιστα αυτό ο αρθρογράφος επιχειρεί πάλι αυ-
θαίρετα και χωρίς καμία επιστημονική βάση να ετυμoλoγήσει 
και την παλιά oνoμασία της Φολόης «Γιάρμενα», υποστηρί-
ζοντας ότι η oνoμασία «Γιάρμαινα» (sic) πρoήλθε τάχα με την 
προσθήκη στο τέλoς του (ανύπαρκτου) μορίoυ «να». Φαντά-
ζομαι οι Γιαρμεναίoι και όχι μόνο να είδαν για πρώτη φορά και 
μάλιστα στο περιοδικό τους το παλιό όνομα του χωριού τους 
να γράφεται με αι και να απόρησαν, αν δεν εξoργiστηκαν!!!

Το ίδιο ισχυρίζεται ο συντάκτης του δημοσιεύματος και για 
τις oνoμασίες Γιάνναινα (sic) -το ορθό είναι Γιάννενα (από το 
Ιωάννινα)- Κώσταινα, Μήτραινα κλπ., αγνoώντας ότι τα Κώ-
σταινα, Μήτραινα κλπ. δεν προέρχονται με την προσθήκη 
στο τέλος κάποιου (ανύπαρκτου) μορίoυ «να», αλλά με την 
προσθήκη στο τέλος των ονομάτων Κώστας και Μήτρος της 
παραγωγικής κατάληξης -αινα, με την oπoία σχηματίζovται 
τα ονομαζόμενα ανδρωνυμικά ονόματα, δηλαδή θηλυκά 
ονόματα που δηλώνουν την σύζυγο του άντρα που φέρει 
το όνομα Κώστας, Μήτρος κλπ.

Και τώρα η ορθή ετυμoλoγία των δύο ονομασιών, των 
δύο τoπωνυμίων «Πέρσαινα» και «Γιάρμενα» έχει ως εξής: 
α) Πέρσαινα. Το τοπωνύμιο αυτό είναι, κατά τον ηλείo κα-
θηγητή του πανεπιστημίoυ Αθηνών Κων/νο Ηλιόπουλο («Το 
Τοπωνυμικόν της Hλείας»), ανδρωνυμικό και προέρχεται 
από υπαρκτό επώνυμο Πέρσης συν την παραγωγική κατά-
ληξη -αινα και δηλώνει την ιδιοκτήτρια της περιοχής, ο σύ-
ζυγος της οποίας ονομαζόταν Πέρσης. Από το όνομα προ-
φανέστατα της ιδιοκτήτριας Πέρσαινας ονομάστηκε και το 
χωριό Πέρσαινα. Η λέξη Πέρσης δεν σημαίνει μόνο τον κά-
τοικο της Περσίας, αλλά και τον καταγόμενο από την Περ-
σία. Επομένως εδώ κάποιος, που το επώνυμό του καταγό-
ταν από την Περσία, ονομαζόταν Πέρσης (υπάρχει και όνο-
μα Περσίδης) και η γυναίκα του Πέρσαινα, κατά το Γιώρ-
γος-Γιώργαινα, Θανάσης-Θανάσαινα, Μπόμπας- Μπόμπαι-
να, Μάσσιας-Μάσσιαινα κ.λπ.

β) Γιάρμενα. Κατά το Γερμανό καθηγητή πανεπιστημίου 
Μax. Vasmer, σλαβολόγο, «Die slaven in GriechenIand», 
17.ΕIis, 5, Verlin 1941, το τοπωνύμιο «Γιάρμενα» παράγεται 
από το σλαβικό Jarbmbno (γιαρμνό), αρχαίo βουλγάρικο 
Jarem (γιαρέμ) = ζυγός ή από το σερβοκροατιχό jaram = πέρ-
δικα. Στα παραπάνω πρoστίθεται η σλαβική κατάληξη -ena 
(Ν.Π. Ανδριώτης «Eτυμoλoγιχό Λεξικό της Κοινής Νεοελλη-
νικής») και παράγεται το τοπωνύμιο «Γιάρμενα». Την άποψη 
αυτή του Vasmer δέχεται και ο ηλείoς καθηγητής του πανε-
πιστημίoυ Αθηνών Κων/νος Ηλιόπουλος, «Το Τοπωνυμικόν 
της Hλείας». Οι έννοιες δε «ζυγός» ή «πέρδικα» προσιδιάζο-
νται με την φυσική και γεωγραφική σύσταση και θέση του 
χωριού, γιατί και σε υπερυψωμένο τόπο (ζυγό), σε σχέση με 
την ευρύτερη περιοχή, έχει χτιστεί και η τoπoθεσία προσφε-
ρόταν για καταφύγιο της πέρδικας.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Σωκράτης Παν. Μάσσιας

Φιλόλογος
π. Προϊστάμενος Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηλείας

Τηλ. 69343168877
e-mail: massias.socratis@gmail.com
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Μια ξεχωριστή βραδιά έζησαν όσοι παρευρέθηκαν στην εκ-
δήλωση «ΕΚΘΕΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΨΩΜΙΩΝ», που πραγ-
ματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2011 στο Θέατρο 
Δρούβα της Aρχαίας Oλυμπίας.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην διάσωση, προβολή 
και διατήρηση των ηθών κι εθίμων και τοπικών παραδόσεων, 
όσον αφορά το «ψωμί», από την ώρα της σποράς του σίτου 
μέχρι την στιγμή που φθάνει 
στο τραπέζι μας.

Η πρωτoβoυλία και η διορ-
γάνωση της εκδήλωσης ανήκε 
στα δραστήρια μέλη του Συλ-
λόγου Προστασίας της Φύσης 
& της Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς Eρυμάvθoυ - Φολόης 
«Ωλονός», του Πολιτιστικού 
Συλλόγoυ Νεμούτας «Eιρή-
νη & Φιλία», του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Λάλα «Άγιος Kων-
σταvτίνoς», του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αντρωνίου και του 
Δευτέρου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης Hλείας.

Τον συντονισμό και την παρoυσίαση της εκδήλωσης έκα-
νε η δίδα Ροϊδούλα Avτωνοπoύλoυ απόφοιτη Πολιτικών Επι-
στημών Νομικής Σχολής Αθηνών, τελειόφοιτη Νομικής Σχο-
λής Λέτσε Iταλίας, σε συνεργασία με τον κ. Νικόλαο Σιάκκoυ-
λη, απόφοιτο τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σχολής Διοί-
κησης & Oικoνoμίας Καλαμάτας.

Σύντομο χαιρετισμό απεύθυναν ο αντιπεριφερειάρχης Ηλεί-
ας κ. Xαράλαμπoς Καφύρας, ο αντιπρόεδρος του «Ωλονού» 
κ. Aνδρέας Xρoνόπoυλoς, ο πρόεδρος του συλλόγου «Ειρή-
νη και Φιλία» κ. Αχιλλέας Mάρρας, ο αντιπρόεδρος του συλ-
λόγου «Άγιος Κωνσταντίνος» κ. Αναστάσιος Kαραμέρoς και 
ο αντιπρόεδρος του συλλόγου «Αντρωνίoυ» κ. Λύσσανδρoς 
Παναγόπoυλoς.

Μια εκτενή αναφορά στην 
«Ιστορική διαδρομή του ψω-
μιού» έκανε στην oμιλία του, 
ο κ. Ηλίας Toυτoύνης Λαογρά-
φος- Συγγραφέας. Για τα Ήθη 
και έθιμα του ψωμιού» μίλησε 
ο κ. Aγγελόπoυλoς Νικόλαος 
Διευθυντής της β/θμιας Eκπαί-
δευσης Hλείας. Στην συνέχεια 
έγινε απαγγελία ποιημάτων 
για το ψωμί από την κα. Βάσω 
Χαριτoπoύλoυ oικoνoμoλόγo 
του Πανεπιστημίoυ Αθηνών. 
Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς 

αποτέλεσε η συμμετοχή της κας Αννέτας Γεωργoυλoπούλου, 
που ερμήνευσε παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια, με θέμα 
το ψωμί, καθηλώνοντας το κοινό με την γλυκιά της φωνή.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι δοκίμα-
σαν τα ωραία παραδοσιακά ψωμιά, αρκετά γλυκίσματα, κρασί, 
τσίπουρο και κρέας παστό, εδέσματα που είχαν ετοιμάσει οι γυ-
ναίκες των χωριών Λάλα, Νεμούτας, Αντρωνίου και Φολόης.

Έκθεση - εκδήλωση παραδοσιακών ψωµιών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, από τους Φί-
λους Παραδοσιακού  Δημοτικού Τραγουδιού και η έκτη 
κατά σειρά συνάντηση διάσωσης, διάδοσης και καταγρα-
φής των δημοτικών μας τραγουδιών, την Τετάρτη 24 Αυ-
γούστου, στο χωριό Απάνου Χόζοβα Καλαβρύτων (σ.σ. 
στην οικία του Γεωργίου Δαλιάνη).

Μετά από πρωτοβουλία και συντονισμένες προσπάθει-
ες του ερευνητή λαογράφου Ηλία Τουτούνη, του Κωστα-
ντίνου Παπαντωνόπουλου δημιουργού της ιστοσελίδας, 
(www.antroni.gr) και του Γεωργίου Δαλιάνη, το δημοτι-
κό τραγούδι αντιλάλησε και πάλι, θυμίζοντας τους πα-
λιούς καλούς καιρούς και στην Απάνου Χόζοβα της ορει-
νής Αχαΐας.

Οι κάτοικοι της περιοχής με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά 
αποδέχθηκαν την πρόσκληση και έδωσαν το "παρών" τους 
σ' αυτή την προσπάθεια. Ακούστηκαν και κατεγράφηκαν 

πολλά παλιά δημοτικά μας και ιδίως ξεχασμένα τοπικά τρα-
γούδια, σχεδόν άγνωστα στο ευρύ κοινό.

Συμμετείχαν κάτοικοι από τα Τσίπιανα, Αμαλιάδα, Χόζο-
βα, Κερπινή, Δάφνη (Στρέζοβα), Ανδρώνι, Φολόη (Γιάρμε-
να), Άγιος Δημήτριος (Μαρινάκι), και Σπαρτουλιά.

Τα τραγούδια ήσαν επιτραπέζια (σ.σ. της τάβλας), με την 
συνοδεία παραδοσιακού κλαρίνου και φλογέρας του Γε-
ωργίου Δαλιάνη χωρίς ηλεκτρονική υποστήριξη. Μεταξύ 
αυτών συμμετείχαν, η Κοντύλω Βλάχου, η γνωστή ερμη-
νεύτρια των παραδοσιακών δημοτικών τραγουδιών, Σταυ-
ρούλα Δαλιάνη, ο Δημοσθένης Μάντης, ο Χρήστος Παπα-
ζαφείρης, η Γιαννίτσα Τσιρώνη, ο Δήμος Τράγκας, ο  Κώ-
στας Δαλιάνης, ο Γεώργιος Πυρπυρής, ο Παναγιώτης Κω-
στόπουλος, ο  Βασίλης Πανούτσος, ο Νίκος Βελισάρης κα-
θώς και πολλοί γέροντες κάτοικοι, γυναίκες, λάτρεις του 
παραδοσιακού δημοτικού τραγουδιού. (www.antroni.gr)

6η συνάντηση 
διάσωσης, διάδοσης και καταγραφής παραδοσιακών τραγουδιών

Παραδοσιακά ψωμιά της ορεινής Ηλείας. 
Φωτό: Δημήτρης Παπαϊωάννου (Αρχ. Ολυμπία).

�ολι� στικές εκδηλώσεις
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Στον ιστορικό χώρο Πούσι του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ συναυλία, αφιερω-
μένη στους Ηλείους ποιητές, με τον μουσικοσυνθέτη Χρήστο 
Λεοντή. Τον κορυφαίο έλληνα μουσικό συνόδευσαν επί σκη-
νής οι νεαροί τραγουδιστές Παντελής Θεoχαρίδης, Ιωάννα Φόρ-
τη και Παναγιώτης Μπούσαλης. Ξεχωριστές στιγμές για την μα-
γευτική βραδιά αποτέλεσαν οι απαγγελίες ποιημάτων από τους 
ηθοποιούς Κώστα Kαζάκο, Oυραvία Μπασλή και Τάκη Σπηλι-
όπουλο. Στο χώρο λειτούργησε και έκθεση ζωγραφικής της 
Γεωργίας Καραχάλιου και της 
Μόρφης Κατουμά.

Η εκδήλωση ουσιαστικά 
αποτέλεσε την τρίτη κατά σει-
ρά εκδήλωση που διοργανώ-
νεται στην περιοχή του οροπε-
δίου με ονομασία «Οι γιορτές 
του Ενιπέα και της Φολόης», 
της οποίας εμπνευστής είναι ο 
στιχουργός Δημήτρης Λέvτζoς.

Ο κ Λέvτζoς «ανοίγοντας» 
την εκδήλωση στο σύντoμo 
χαιρετισμό του αφού καλω-
σόρισε τους παρευρισκόμε-
νους αναφέρθηκε στην προ-
σπάθεια η οποία γίνεται για 
την πνευματική και πολιτι-
στική ανάταση της ευρύτερης 
περιοχής. Xαιρετισμό απηύ-
θυvε και ο δήμαρχος Aρχαίας Ολυμπίας Θύμιος Κoτζιάς ο 
οποίος τόνισε «την ανάγκη συστράτευσης του λαού με καλ-
λιτέχνες του «ποιoτικού μεγέθους» των Χρήστου Λεοντή και 
Κώστα Kαζάκoυ, ώστε «να ξεπεράσουμε ως χώρα τον κάβο 
των χαμένων αξιών». Ο κ. Κoτζιάς τόνισε ακόμα ότι «καλλι-
τέχνες όπως ο Λεοντής και ο Kαζάκoς μπορούν να αποτελέ-
σουν πυξίδα της κοινωvίας ώστε να βρεθεί ο σωστός προ-
σανατολισμός, να διατηρηθεί άσβεστη η ελληνική παράδο-
ση και να ξαναγεννηθούν οι αξίες και τα οράματα μιας χώ-
ρας που διέπεται από τις συνέπειες της κρίσης».

Ο Χρήστος Λεοντής απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό ευ-

χαρίστησε τους παρευρισκόμενους και τους διοργανωτές της 
εκδήλωσης.

Η καταπληχτική συναυλία άρχισε με την ερμηνεία των τρα-
γουδιών «Νανούρισμα της Μαριάννας», «Ο Οδηγητής», «Ο 
ρωμιός», «Που γύριζες κοριτσάκι πριν έρθεις», «Νανούρισμα», 
«Το στρείδι και το μαργαριτάρι» κτλ. που τους στίχους έχουν 
γράψει οι ποιητές Nικηφόρoς Βρεττάκος, Κώστας Βάρναλης, 
Γιώργoς Σουρής , Γιάννης Ρίτσος , Φ.Γκ. Λόρκα, Ντάριο Φο κτλ.

Η συνέχεια δόθηκε με την απαγγελία ποιημάτων των Γιώρ-
γη Παυλόπουλου, Τάκη Σι-
νόπoυλoυ, Αλέκου Παναγού-
λη, Διoνυσίoυ Κράγκαρη, Τά-
σου Γαλάτη, Ηλία Γκρη, Έφης 
Aιλιανoύ κ.α.

Το «δεύτερο μέρος» της 
εκδήλωσης περιελάμβαvε 
τραγοόδια όπως «Θαλασσι-
νή αναφορά», «Moραζάν», 
«Θούριος», «Αχ! Έρωτα», 
«Μία φορά και έναν καιρό» 
κτλ. του Δημήτρη Λέvτζου, 
του Πάμπλο Νερούντα, του 
Ρήγα Φεραίoυ, του Γκ. Λόρ-
κα, του Μήτσου Eυθυμιάδη 
κ.ά., ενώ οι ηθοποιοί απάγ-
γειλαν ποιήματα των Ανδρέα 
Φoυσκαρίνη, Γιώργoυ Nτοά, 
Τάσου Πίππα, Στάθη Κουτσού-

νη, Δημήτρη Κανελλόπουλου κ.α.
Το «τρίτο μέρος» περιελάμβανε απαγγελία ποιημάτων των 

Τάκη Δόξα, Δήμου Βιλαέτη, Φώτη Πασχαλινού και Χρήστου 
Λάσκαρη από τον Κώστα Καζάκο ενώ το μουσικό κομμάτι των 
εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε με τα κορυφαία τραγούδια του 
Χρήστου Λεοντή που συμπεριλαμβάνονται στο «Καπvισμένο 
Τσουκάλι» και στην «Καταχνιά». Τραγούδια όπως το «και να 
αδελφέ μου», «Αυτά τα κόκκινα σημάδια» «Τούτες τις μέρες», 
«Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια», πάνω σε στίχους Γιάννη 
Ρίτσου και Κώστα Βίρβου.

Συναυλία Χρήστου Λεοντή στο Πούσι στην ορεινή Ηλεία
Του Γιώργου Μαρκόπουλου (Αγ. Άννα)

Συνάντηση συλλόγων ορεινής Ηλείας

Ο Κώστας Καζάκος

Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011 συναντήθηκαν στην Αθή-
να μέσα σε ζεστό και δημιουργικό κλίμα οι εκπρόσωποι των 
συλλόγων της Ορεινής Ηλείας. Συζητήθηκαν θέματα κοι-
νού ενδιαφέροντος και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις 
για στενότερες και συχνότερες συναντήσεις για την επίλυση 
θεμάτων και ζητημάτων που αφορούν την Ορεινή Ηλεία.

Ευχαριστούμε την Ομοσπονδία Συλλόγων Πηνείας και 
Ωλένης για τη παραχώρηση της αίθουσας συνεδριάσεων.
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΤΡΩΝΙΟΥ
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΤΡΑ
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΥΚΑ
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑΝΙ
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΠΕΙΑΣ
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΣΑΙΝΑΣ
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΛΟΗΣ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ - ΦΟΛΟΗΣ "Ο ΩΛΟΝΟΣ"

Κώστας Παπαντωνόπουλος
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΔΙΒΡΗ»

ΛΑΜΠΕΙΕΩΝ (ΔΙΒΡΙΩΤΩΝ) ΗΛΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΒΡΗΣ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Με επιτυχία έγινε η ΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΟΡΤΗ στη Δίβρη. Το Σάββατο 20 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στη Δί-
βρη (Λαμπεία) Ηλείας, ΗΜΕΡΙΔΑ και ξεχωριστή ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΓΙΟΡΤΗ με πολιτιστικό-αθλητικό, κοινωνικό και ειρηνιστι-
κό περιεχόμενο με θέμα:

«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ»
Μίλησαν οι εκλεκτές και γνωστές προσωπικότητες του Αθλητισμού, των Γραμμάτων και του Ειρηνιστικού Κινήματος:

• Ο κ. Γιώργος Βασιλακόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Μπά-
σκετ) με θέμα: «Σύγχρονη κοινωνία και Αθλητισμός»

• Ο κ. Λαοκράτης Βάσσης, συγγραφέας - πρόεδρος της Εταιρείας Παιδείας και Πολιτισμού «Εντελέχεια» με θέμα: «Αρ-
χαία Ολυμπία - Ολυμπιακό ιδεώδες και μαθητιώσα νεολαία»

• Η κ. Μαρία Αρβανίτη-Σωτηροπούλου, συγγραφέας -πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας κατά της Πυρηνικής Απειλής, 
Ελληνικού κλάδου της IPPNW (Διεθνούς Οργάνωσης βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης το 1985) με θέμα: «Πόσο ει-
ρηνική είναι η χρήση της πυρηνικής ενέργειας μετά το Τσέρνομπιλ και την Φουκουσίμα»

• Ο κ. Νίκος Αναστασόπουλος, Λέκτορας της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων με θέμα: «Γιώργος Βασιλακό-
πουλος, ένας συμπατριώτης που γράφει ιστορία στον Αθλητισμό».

Παράλληλα απονεµήθηκε τιµητική πλακέτα στον συµπολίτη µας (Διβριώτη την καταγωγή) 
κ. Γιώργο Βασιλακόπουλο για τις µεγάλες υπηρεσίες του στον αθλητισµό 

αλλά και την αµέριστη βοήθεια του στην Λαµπεία και την Ηλεία.

Με την συμμετοχή περίπου 800 ατόμων από την ευρύ-
τερη περιοχή και για 4η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθη-
κε το Σάββατο το βράδυ στον οικισμό Σπαρτουλιάς της το-
πικής κοινότητας Ανδρωνίου του δήμου Αρχαίας Ολυμπί-
ας, η γιορτή της «σουβλισμένης προβατίνας».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία «Γιώργη 
Γιαννιά» μετά από πρωτοβουλία του πολιτιστικού συλλό-
γου Σπαρτουλιάς με το ομώνυμο όνομα με τον κλεφταρ-
ματωλό καπετάνιο.

Μιλώντας για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, 
ο γραμματέας του συλλόγου Γιώργος Μαρκόπουλος, αφού 
ευχαρίστησε τον κόσμο για την αθρόα προσέλευση, τόνισε 

μεταξύ άλλων, «Βρισκόμαστε στην κυριότερη, ίσως, κτηνο-
τροφική περιοχή του νομού Ηλείας. Στο όρος Ερύμανθος 
και στο οροπέδιο της Φολόης εκτρέφονται χιλιάδες πρό-
βατα. Με την πρωτοβουλία μας αυτή θέλουμε να γιορτά-
σουμε, να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε όλοι μαζί, ντό-
πιοι και ετεροδημότες, φίλοι και συγγενείς που αυτές τις μέ-
ρες είναι στα χωριά μας, προσφέροντας δωρεάν ψητή στην 
σούβλα προβατίνα. Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, μας 
οπλίζει με θέληση και δύναμη αυτή την γιορτή να την καθι-
ερώσουμε να την αναβαθμίσουμε και να την καθιερώσου-
με ως πολιτιστικό θεσμό της περιοχής». (www.antroni.gr)

ΕΚ∆HΛΩΣH ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΟΥΛΙΑ ΑΝ∆ΡΩΝΙΟΥ
ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΙΝΑΣ

Το κατάστημα Βρεφικών Ειδών της συμπατριώτισσάς μας 
Άννας Μαρκοπούλου του Παναγιώτη (Κωστούλια), 

µεταφέρθηκε στη Νέα Ιωνία, οδός Ηρακλείου & Επταλόφου 1 
(δίπλα στα Goody’s) 

με την επωνυμία BABY NAP

Τηλ. 210 2715731 - 210 8032858
www.bobytap.gr

ΗΜΕΡΙ∆Α � ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ � ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΗ ∆ΙΒΡΗ
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ�ΝΕΑ�ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Kάτω από το ολόγιομο αυγουστιάτικο φεγγάρι, πραγ-
ματοποιήθηκε η πολιτιστική εκδήλωση που διοργάνωσε ο 
Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος των Απανταχού Δουκιωτών 
«Ο Άγιος Νικόλαος» το Σάββατο 13 Αυγούστου 2011 στο 
χωριό Δούκα του οροπεδίου της Φολόης με τίτλο «Αφιέ-
ρωμα στοuς ανθρώποuς των γραμμάτων και των τεχνών 
που κατάγονται από το Δούκα».

Την εκδήλωση άνοιξε η συντονίστρια της εκδήλωσης Ιω-
άννα Α. Χατζοπούλου η οποία μεταξύ άλλων αναφέρθη-
κε στην οικογένεια του νεοεκλεγέντος Δημάρχου Αρχαίας 
Ολυμπίας Ευθυμίου Κοτζιά, Δουκιώτη στην καταγωγή, και 
του Δημοτικού Συμβούλου Δημήτρη Πατέλη από το Δούκα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συλλόγου Νικόλαος Κ. 
Μιχόποuλος αναφέρθηκε στο ρόλο που έπαιξαν τα σχο-
λεία Δούκα στην εκπαίδευση των τιμώμενων προσώπων 
και στη μετέπειτα πορεία τους, καθώς και στον ευεργέτη 
του χωριού Αθανάσιο Ευθυμίου.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο Θεοφιλέστατος Επί-
σκοπος Ωλένης Μπαχός Αθανάσιος, ο Δήμαρχο Άρχαίας 

Ολυμπίας Ευθύμιος Κοτζιάς και ο Πρόεδρος του Πανηλει-
ακού Συλλόγου Νέας γόρκης Ηλίας Δημητρόπουλος από 
την Πέρσαινα.

Στη συνέχεια ξεκίνησε η αναφορά στα τιμώμενα πρόσω-
πα με τον γιατρό Kωνσταντίνο Δ. Σπηλιόπουλο, ο οποίος 
αναφέρθηκε στην ιστορική οικογένεια Βαρουξή που εγκα-
ταστάθηκε στο Δούκα πριν το 1800 και προσέφερε πολλά 
στην επανάσταση του ’21. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους 
Λεωνίδα και Κωνσταντίνο Βαρουξή, ιδρυτές της Β΄ αρχαι-
ότερης καθημερινής εφημερίδας «Πατρίς» στις αρχές του 
20oύ αιώνα, στον άξιο συνεχιστή της Eλευθέριο Κ. Βαρου-
ξή και στους σημερινούς συνεχιστές της Λεωνίδα και Κων-
σταντίνο Βαρουξή.

Ο Αντρέας Μ. Παπακωνσταντίνοu, Γενικός Γραμματέας 
του Συλλόγου, μίλησε για την, επίσης, ιστορική οικογέ-
νεια Καπογιάννη και ιδιαίτερα για τoν Αύγουστο Α. Καπο-
γιάννη δημοσιογράφο και ιδρυτή της εβδομαδιαίας εφη-
μερίδας «Αυγή».

• Η Δήμητρα Αναγνωστοπούλου του Βασιλείου (εγγονή της Ασήμως του δάσκαλου Βασ. Παπαθεοδώρου) από το Λα-
γανά, πέρασε στο Φιλολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών.

• Η Κωνσταντίνα Μπουλούκου, κόρη της Σιας Καραμπέτσου από τον Πύργο, πέρασε στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσ/νίκης.

• Η Γιώτα Καραμπέτσου του Χρήστου, πέρασε στη Φιλογοσική Σχολή Πατρών.

• Η Στυλιανή Σικοτακοπούλου του Δημήτρη και της Γεωργίας Ζαφειροπούλου, πέρασε στα ΤΕΙ Αθηνών, Τμήμα Διοί-
κησης Μονάδων Υγείας.

• Ο Παναγιώτης Γαλάνης του Νικολάου και της Θεοδώρας (εγγονός του Παναγιώτη Μαρκόπουλου του «Χαβανά», 
πέρασε στα ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής.

• Ο Στέλιος Δερμιτζόγλου, γιός της Δήμητρας Σπ. Δημοπούλου, πέρασε στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφί-
μων της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών.

• Η Βάσω Καραμπέτσου του Χρήστου πέρασε στο Τμήμα Προστασία και Συντήρηση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς 
Ζακύνθου.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τους γονείς τους.

Εισαγωγή σε ανώτατες σχολές

Πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου των Απανταχού ∆ουκιωτών «Ο Άγιος Νικόλαος»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΛΟΗΤΩΝ Ο «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»
ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Στα πλαίσια του πολιτιστικού τομέα του συλλόγου μας, ιδρύεται χορευτική ομάδα με σκοπό την ανάδειξη και τη 
διατήρηση της παράδοσης και των εθίμων μας. Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμέτοχη παρακαλούνται να επικοι-
νωνήσουν με την ταμία του συλλόγου, Κατερίνα Παπαθεοδώρου στο τηλ. 6979596773 η μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στη διεύθυνση katerinapap1@hotmail.gr.

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στη βελτίωση της ιστοσελίδας μέσω φωτογραφικού υλικού, άρ-

θρων, δοκιμίων η οτιδήποτε μπορεί να αναβαθμίσει την ιστοσελίδα να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@foloi.net
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Εκδήλωση του Συλλόγου Φολοητών
10o oδοιπορικό κατά µήκος του ποταµού Σελλήεντα ή Ηλειακού Λάδωνα

Της Κατερίνας Μπάμπη Παπαθεοδώρου
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Φολοητών 

«Ο Κένταυρος» πραγματοποίησε το 10ο Οδοιπορικό στις 
14.8.2011, παραμονή της Παναγίας, με προορισμό τον ομη-
ρικό Σελλήεντα ποταμό ή Ηλειακό Λάδωνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση-πρόσκληση του Συλλόγου 
μας, η όμορφη αυτή εκδήλωση, ξεκίνησε από την πλατεία 
του χωριού μας, με πολύ μεγάλη συμμετοχή από μικρούς 
και μεγάλους οδοιπόρους, με σκοπό να σεργιανήσουμε στα 
μονοπάτια της φολοήτικης γης. Προετοιμασμένοι και με τον 
κατάλληλο εξοπλισμό, αναχωρήσαμε κατηφορίζοντας από 
τη «Ράχη». Καθώς προχωρούσαμε, γευόμασταν την ομορφιά 
της φύσης της Φολόης που εύκολα μαγεύει κάθε επισκέπτη 
και ευχαριστεί κάθε ντόπιο που νιώθει τυχερός ζώντας μέσα 
σε ένα τέτοιο τοπίο.

Μετά από λίγη ώρα 
περπάτημα μέσα στα 
μονοπάτια με τους κα-
τάμεστους από κουμα-
ριές και βελανιδιές λό-
φους της Φολόης, δι-
ακρίναμε τα νερά των 
πηγών της Γκούρας, τα 
οποία καταλήγουν στη 
θάλασσα του Ιονίου, 
αφού πρώτα ενωθούν 
με τα νερά του Ηλεια-
κού Λάδωνα ή Σελλή-
εντα ποταμού, όπως 
τον αποκαλεί ο Όμη-
ρος. Απ’ αυτό το ση-
μείο και μέχρι να φτά-
σουμε στον τελικό προ-
ορισμό μας, απολαύσαμε τον ίσκιο των πλατάνων που απλό-
χερα χαρίζουν στους οδοιπόρους, πράγμα ανεκτίμητο για τις 
καλοκαιρινές μέρες όπου καίει το λιοπύρι.

Ακολουθώντας το δημόσιο δρόμο που οδηγεί προς του 
Κλεινδιά, φτάσαμε στον ομηρικό ποταμό Σελλήεντα, που 
ρέει νοτιοδυτικά της Φολόης, διασχίζοντας το φαράγγι που 
σχηματίζεται μεταξύ των χωριών Κούμανι-Φολόη-Αντρώνι-
Κλεινδιά. Η διαδρομή συνεχίστηκε εντός του ποταμού με το 
δροσερό νερό του να μας ανακουφίζει. Με αυτόν τον τρό-
πο, αδράξαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τη χλω-
ρίδα και την πανίδα του φολοήτικου τοπίου. Είδαμε τον κα-
ταρράκτη που βρίσκεται στο ποτάμι που οδηγεί προς το χω-
ριό Κλεινδιά, δροσιστήκαμε από το πεντακάθαρο νερό του 
και αφού βγάλαμε αναμνηστικές φωτογραφίες, περπατήσα-
με μέχρι το παραδοσιακό, ξύλινο γεφύρι, το οποίο με την 

πάροδο του χρόνου καταστράφηκε ολοσχερώς και το μόνο 
που έμεινε ήταν κάποιες σανίδες στη μια μεριά του ποταμού. 
Μπροστά σε αυτή τη θέα, θυμηθήκαμε οι μικρότεροι ιστορί-
ες σχετικά με το πώς αυτό το γεφύρι ένωνε το χωριό μας με 
τα γύρω χωριά και οι μεγαλύτεροι νοστάλγησαν τις παλιές 
ξέγνοιαστες μέρες, όπου τα χωριά είχαν ζωή και οι μεταφο-
ρές γίνονταν μέσω του ξύλινου γεφυριού.

Λίγο πιο πάνω από το παραδοσιακό ξυλογιόφυρο συνα-
ντήσαμε τα δύο ποτάμια, τοποθεσία στην οποία σμίγουν το 
Αντρωναίικο με το ποτάμι που έρχεται από Κούμανι και Φο-
λόη. Σε αυτό το σημείο, μου έλεγε ο αείμνηστος πατέρας μου, 
συναντιούνται οι οδηγοί των χωριών κατά τη λαϊκή παράδο-
ση. Ο οδηγός του χωριού ήταν ο προστάτης-δαίμονας του χω-
ριού, τον οποίο η φαντασία των ανθρώπων του είχε δώσει τη 

μορφή αλόγου με λευ-
κό, καστανό ή ερυθρό 
χρώμα. Τι σπουδαία 
πράγματα δημιουργεί 
η ανθρώπινη φαντα-
σία καμιά φορά!

Τελειώνοντας τη δια-
δρομή μας μέσα από το 
ποτάμι, πήραμε το δρό-
μο της επιστροφής για 
το μέρος όπου είχε κα-
θοριστεί το φαγοπότι. 
Όπως είναι φυσικό μια 
τέτοια πεζοπορία είναι 
αδύνατον να λάβει τέ-
λος χωρίς φαγητό και 
ποτό. Ένα πλούσιο γεύ-
μα από νόστιμη γουρ-
νοπούλα και άφθονο 

κρασί μάς περίμενε, γεύμα που το οφείλουμε στο συμπα-
τριώτη μας Γιάννη Μαρκόπουλο (Ταμπουρόγιαννη).

Το γεύμα συνεχίστηκε με γλέντι, συντελεστής του οποί-
ου ήταν ο Κωνσταντίνος Μουσάς με το μπουζούκι του και 
τα ρεμπέτικα τραγούδια, ξεσήκωσε τους οδοιπόρους συ-
μπατριώτες.

Αισιόδοξη ήταν η συμμετοχή πολλών νέων παιδιών που 
έδειξαν πως είναι πρόθυμα να αφιερώνουν χρόνο στην επα-
φή τους με τη φύση και το περιβάλλον, δίνοντας με αυτό τον 
τρόπο ένα κίνητρο ώστε να ανανεώνουμε το ραντεβού μας 
και για τα επόμενα χρόνια.

Το 10ο οδοιπορικό στο πανέμορφο ποτάμι της Φολόης 
αποτελούσε ένα ταξίδι μοναδικό που γέμισε νέες εμπειρίες 
τον κόσμο που συμμετείχε σε αυτό και που μας έδωσε να 
καταλάβουμε ότι η φύση είναι το σπίτι μας και πρέπει να την 

Ο Κωνσταντίνος Μουσάς παίζει το μπουζούκι του και η όμορφη παρέα του 
τραγουδάει ρεμπέτικα τραγούδια. Φωτό: Λέτα Μαρκοπούλου - Μουσά

28 29

4826-11_FOLOI_60_V8.indd   28 15/11/2011   1:10:17 μμ



προστατεύουμε για να μπορέσουμε να 
την κληροδοτήσουμε στις επόμενες γε-
νιές όπως την παραλάβαμε εμείς και ακό-
μα καλύτερη!

Το Δ.Σ. του συλλόγου ευχαριστεί θερ-
μά τους συμπατριώτες Νίκο Σικοτακό-
πουλο, Γιώργο Ασημακόπουλο, Αντώ-
νη Ηλία Αθανασόπουλο, Γιώργο Δημό-
πουλο, Γιώργο Νικ. Μαρκόπουλο, Άγγε-
λο και Κωστή Πατέλη, Σπύρο Νικ. Μαρ-
κόπουλο και Θανάση Παναγόπουλο για 

τη βοήθεια που προσέφεραν με στόχο 
την επιτυχία της εκδήλωσης. Την κα Γιώτα 
Τσουκαλά για τα αναψυκτικά που προσέ-
φερε στα παιδιά του οδοιπορικού και τον 
κ. Νίκο Αργύρη για την προσφορά κον-
κάρδων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απονέμο-
νται στον νέο μας συγχωριανό κ. Βασίλη 
Ευστρατίου (γαμπρό του κ. Δημ. Κοντο-
γιάννη), για τη συμμετοχή του, τη βοή-
θειά του και την αγάπη του για το χωριό 
μας τη Φολόη.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το Σάββατο στις 13 Αυ-
γούστου 2011, με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Αντρωνίου, πραγματοποιήθηκε το πανελλήνιο πέρα-
σμα στο φαράγγι του Αντρωνίου. Υπήρξε μεγάλη συμμετο-
χή με κόσμο όλων των ηλικιών. Μαζί στην πεζοπορία ήταν 
και οι Φολοήτες συμπατριώτες, Γιώργος Μαρκόπουλος και 
Νικόλαος Σκέντζης.

Οι περσινές καταστροφικές πλημύρες έγιναν η αιτία να 
αλλάξει η εικόνα του φαραγγιού σε πολλά σημεία. Η μεγά-
λη διαφορά φάνηκε στο Αντρωναίικο ποτάμι, όπου οι πλη-
μύρες κατάργησαν τους παλιούς καταρράκτες και δημιούρ-
γησαν άλλους, μεγαλύτερους. Ξήλωσαν, επίσης, το παλιό 
σιδερένιο γεφύρι στο μύλο του Γκάτση που οδηγούσε στη 
Γιάρμενα και μετακίνησαν το τσιμεντένιο γιοφύρι που οδη-
γούσε από το Αντρώνι στις Χαραγές.

Κατεβαίνοντας τον Σελλήεντα, οι περιπατητές βρέθηκαν 
μπροστά σε ένα τραυματισμένο αγριογούρουνο. Φαίνεται 
ότι είχε γλιστρήσει από το γκρεμό που βρίσκεται κοντά στο 
Μισοβούνι. Το περιμάζεψαν οι πεζοπόροι από το Αντρώνι, 
προκειμένου να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Το ζώο 
όμως είχε σοβαρά τραύματα στα σπλάχνα και ύστερα από 
τρεις μέρες κατέληξε.

Προσκεκλημένοι στην πεζοπορία, από τον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο Αντρωνίου, ήταν και οι αδελφοί Βασίλης και Βαγγέλης 
Ζήρος, που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο Αντρώνι. Στα 
«δύσκολα χρόνια» τα δύο αδέλφια με την οικογένειά τους, 

είχαν μεταναστεύσει στην Αμαλιάδα, όπως άλλωστε ο μεγά-
λος όγκος των συμπατριωτών μας, για μια καλύτερη ζωή. Η 
νοσταλγία για τον τόπο που έζησαν και ανδρώθηκαν, τους 
έφερνε πολλές φορές πίσω, στα παλιά τους λημέρια. Επισκέ-
πτονταν ταχτικά το χωριό, συντροφιά πάντα με φίλους που 
αγαπούσαν τη φύση και περπατούσαν στο φαράγγι γύρω 
από το Αντρώνι. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν 
στον Πεζοπορικό Σύλλογο Αμαλιάδος. Εκεί έπεισαν τους 
πεζοπόρους να επισκεφτούν το φαράγγι του χωριού και να 
θαυμάσουν το δημιούργημα της φύσης. Έκτοτε, το εκπλη-
κτικής ομορφιάς φαράγγι διαφημίστηκε και σήμερα έφτασε 
να το επισκέπτονται ετησίως, δύο με τρεις χιλιάδες άτομα.

Ο αντιπρόεδρος του συλλόγου κ. Λύσανδρος Παναγό-
πουλος, αφού ευχαρίστησε τους συμπατριώτες Ζηραίους 
για την πολύτιμη προσφορά τους στη ανάδειξη του φαραγ-
γιού, τους απένειμε τιμητικές διακρίσεις. Για τον ίδιο λόγο ο 
κ. Παναγόπουλος απένειμε και διάκριση στον κ. Κώστα Πα-
παντωνόπουλο, όπου τόνισε: «Πριν από 6 περίπου χρόνια 
γεννήθηκε η ιδέα στο χωριό μας να αποκτήσει ιστοσελίδα, 
μέσω της οποίας θα ήταν δυνατόν να προβληθεί το χωριό 
μας και ο τόπος μας γενικότερα, αλλά και να διασωθεί η λα-
ογραφία και ιστορία του Αντρωνίου. Αυτή η ιδέα βρήκε εκ-
φραστή στο πρόσωπο του κ. Παπαντωνόπουλου, ο οποίος 
δημιούργησε την σελίδα με διεύθυνση www.antroni.gr Πα-
ράλληλα και μέσω τις ιστοσελίδας του, προέβαλε τον τόπο 
μας και το φαράγγι γενικότερα». (www.antroni.gr)

Απονοµή διακρίσεων για την προβολή του Φαραγγιού στο Αντρώνι

Συμπατριώτισσες ετοιμάζουν τα εδέσματα
Φωτό: Λέτα Μαρκοπούλου - Μουσά

Φωτό: Ομηρικός ποταμός Σελληείς ή Ηλειακός Λάδωνας 
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1. Αγγελάκος Δημήτρης - Πύργος ............................15€
2. Αθανασόπουλος Δημήτρης - Χανιά ......................15€
3. Αναστασόπουλος Θεοδόσης - Πάτρα ...................15€
4. Αντωνακόπουλος Γ. - Αθήνα ................................15€
5. Αντωνόπουλος Δημήτριος - Πάτρα ......................15€
6. Ανώνυμος - Πόρος Τροιζηνίας ..............................15€
7. Αρβανίτης Ανδρέας - Γαλάτσι-Αστράς ...................50€
8. Δαλαβούρας Νικόλαος - Μοσχάτο .......................15€
9. Δημητρόπουλος Σταύρος - Κέρκυρα ....................15€
10. Δημόπουλος Σ. Γιώργος - Φολόη Ηλείας .............20€
11. Διαγούπης κωνσταντίνος - Ν. Ψυχικό ...................15€
12. Ευθυμίου Γεώργιος - Ν. Ιωνία ...............................15€
13. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης .......................................50€
14. Ιερά Μητρόπολη Ηλείας .......................................15€
15. Κανελλόπουλος Θεόδωρος - Πάτρα ....................15€
16. Καρατζάς Μαρίνος - Πάτρα ...................................15€
17. Καρκούλιας Μιχάλης - Χαϊδάρι ............................15€
18. Κίντζος Άγγελος - Αχαρνές ....................................15€
19. Κλαδούχου Ελένη .................................................20€
20. Κοντογιάννης Δημήτριος 

(του Αθανασίου) - Φολόη Ηλείας .........................20€
21. Κοσμόπουλος Γιώργος - Αρχαία Ολυμπία............20€
22. Κότσαλης Διαμαντής - Αιγάλεω ............................45€
23. Κότσιρας Θέμης - Μηλιές Ηλείας ..........................15€
24. Κουκάς Δημήτρης - Κορυδαλλός .........................50€
25. Κούτρας Γεώργιος - Πάτρα ....................................15€
26. Κωστόπουλος Θεόδωρος - Βριλήσσια .................15€
27. Λάγαρης Τάσης - Λάμπεια Ηλείας .........................15€
28. Μαρκόπουλος Αναστάσιος - Θεσ/νίκη .................15€
29. Μαρκόπουλος Γεώργιος - Θεσ/νίκη ......................15€
30. Μαρκόπουλος Δημήτρης 

(Ταμπούρης) - Φολόη Ηλείας ................................10€
31. Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος

 - Πανόπουλο Ηλείας ............................................20€
32. Μαρκόπουλος Παναγιώτης ..................................30€
33. Μαρκόπουλος Χρύσανθος - Νίκαια......................20€
34. Μαρκοπούλου Διαμάντω .....................................15€
35. Μαρκοπούλου - Μουσά Νικολέτα ....................... 50$
36. Μερκούρη Κτήμα - Κορακοχώρι ..........................15€
37. Μονοκρούσος Αλέκος - Πάτρα .............................25€

38. Μονοκρούσου Αθανασία - Πάτρα ........................25€
39. Μουσάς Κωνσταντίνος - Καλλιθέα .......................20€
40. Μπόμπα Ιωάννα - Θεσσαλονίκη ...........................15€
41. Μπότσας Θεόδωρος - Αχλαδινή ...........................15€
42. Νικολαΐδης Λουκάς - Μπατσί Σαλαμίνας ..............15€
43. Νικολετόπουλος Σπύρος.......................................50€
44. Νικολετόπουλος Χρήστος (Ιερέας) - Πανόπουλο ....15€
45. Παναγόπουλος Γεώργιος - Λάλα Ηλείας ..............30€
46. Πανούσης Θεόδωρος - Πάτρα ..............................30€
47. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος - Ελάτεια ................15€
48. Παπαγεωργίου Σπύρος - Δούκα ...........................20€
49. Παπαδημητρακόπουλος - Νάουσα Πάρου ...........15€
50. Παπαδοπούλου Δήμητρα - Καλαμαριά ................15€
51. Πατέλης Αθανάσιος - Ιλίσια ..................................15€
52. Πατέλης Σπύρος - Φολόη .....................................10€
53. Πατέλης Χρήστος - Πειραιάς .................................20€
54. Σικωτάκης Ιωάννης - Καλάβρυτα ..........................50€
55. Σικοτακόπουλος Δημήτριος - Αρχ. Ολυμπία ........15€
56. Σκέντζη Δήμητρα - Αθήνα .....................................25€
57. Σκέντζης Γιώργος - Αμερική ..................................40€
58. Σπηλιωπούλου-Μπούτση Μίνα 

- Σαλαμίνα-Δούκα .................................................20€
59. Σπηλιωτόπουλος Θεόδωρος ................................15€
60. Σταθόπουλος Αγγελής 

- Άνω Πατήσια-Αγ. Τριάδα ....................................15€
61. Τσακριλής Παναγιώτης - Κούμανι Ηλείας .............20€
62. Χρονόπουλοι Αφοί - Πύργος ................................50€
63. Χρονοπούλου Πάτρα - Αιγάλεω ...........................20€
64. Ψαρρά Αφοί - Περιστέρι........................................15€
65. Κανελλόπουλος Γιώργος - Θεσ/κη .......................50€
66. Καρκούλιας Γιώργος - Αθήνα-Κούμανη ...............20€
67. Μαρκοπούλου Άννα - Θεσ/κη ..............................20€
68. Μελέκος Παντελής - Χίος ......................................20€
69. Μουσάς Κων. Χαράλαμπος - Αμερική ..................50€
70. Παναγιωτόπουλος Κώστας - Αθήνα .....................20€
71. Πατέλης Δημοσθένης - Αθήνα ..............................20€
72. Πατέλης Γιώργος - Αθήνα .....................................20€
73. Πατέλης Νίκος - Αθήνα .........................................20€
74. Χρονοπούλου Βάσω - Πύργος-Αθήνα..................50€

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ � ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

• Εις μνήμην του αείμνηστου συμπατριώτη Σταύρου Στασι-
νόπουλου, ο θείος του Χαράλαμπος Κων. Μουσάς προ-
σέφερε στο περιοδικό «Φολόη», το ποσό των 100€ και 
η συμπατριώτισσα Νικολέτα Μαρκοπούλου-Μουσά το 
ποσό των 50$

• Οι συμπατριώτες μας που προσέφεραν δωρεά στο πε-
ριοδικό «Φολόη» εις μνήμην της αείμνηστος Ροϊδούλας 
Χρονοπούλου, είναι:

 – Ο κ. Λούης-Δημόπουλος το ποσό των 50€
 – Ο δάσκαλος κ. Χρ. Διον. Μαρκόπουλος το ποσό των 50€
 – Η κα Βάσω Ανδρ. Χρονοπούλου το ποσό των 50€
 – Ο κ. Ανδρέας Γ. Χρονόπουλος το ποσό των 50€
 – Η κα Δήμητρα Δερμιτζόγλου-Δημοπούλου το ποσό των 50€
και ο σύζυγός της Νίκος Χρονόπουλος το ποσό των 100€.
Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες στους αγαπητούς συμπα-
τριώτες μας για την ευγενική τους δωρεά και την αγάπη 
τους για το περιοδικό «Φολόη».

€ €

∆ωρεά εις µνήµην προσφιλών προσώπων
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Από αριστερά Μπάμπης Βασιλόπουλος, Μπάμπης Κοντογιάννης,
Σπύρος Ν. Μαρκόπουλος και όρθιος ο Τάκης Κυριακόπουλος.

Καφενείο "Η φτωχομάνα"

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