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Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η σχετικά πρόσφατη «Καλλικράτειος» διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας επιφέρει 

ουσιαστικές αλλαγές, σε πολλές καίριες πτυχές του περιφερειακού status σε επίπεδο των μέχρι πρότινος δήμων και 

περιφερειών που γνωρίζαμε. Ανεξαρτήτως με το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με αυτή τη θεσμικού χαρακτήρα με-

ταρρύθμιση, υιοθετώντας και προβάλλοντας κατά περίπτωση τα μεν ή τα δε επιχειρήματα υπέρ ή εναντίον, ένα είναι 

βέβαιο: Έχουμε ήδη μπει στον αστερισμό του «Καλλικράτη», με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε συλλογικό, αλλά και σε 

ατομικό επίπεδο. Όπως πάντα, ο πανδαμάτωρ χρόνος είναι εκείνος, ο αυλός και παντοτινός σύντροφος μας σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής μας, που θα δείξει πορείες και αποτελέσματα επί του προκειμένου.

Στο πλαίσιο αυτής της σε ένα μεγάλο βαθμό αμφιλεγόμενης περιφερειακής μετάλλαξης που με τα «πλοκάμια» της 

αγγίζει και επηρεάζει καθοριστικά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας —και μάλιστα σε μια χρονική συγκυρία ιδιαί-

τερα δύσκολη και καθόλα φορτισμένη οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά αλλά και πολιτισμικά- ο δικός μας ο Δήμος, η 

Φολόη μας, βιώνει τη δική του «Καλλικράτειο» μετάβαση ως συλλογική υπαρξιακή οντότητα. Ως γνωστό, (και) ο Δήμος 

Φολόης εντάσσεται πλέον για τα καλά, οργανικά και αναπόσπαστα από κάθε άποψη, στο αυτοδιοικητικό μόρφωμα του 

ήδη υπάρχοντος Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Μια αξιοσημείωτη εξέλιξη, για να σταθούμε ενδεικτικά στα του δικού μας 

του Δήμου και μόνο σε τούτο το παρενθετικό σημείωμα από τις σελίδες του περιοδικού μας, που σηματοδοτεί ‘εν τοις 

πράγμασι’ ολόκληρη σειρά από αλλαγές και «διαφορετικά πράγματα» άξια ιδιαίτερης προσοχής. Στη διαδικασία υλο-

ποίησης των επιμέρους πτυχών και παραμέτρων του «Καλλικράτη» και στα δικά μας τα “χωράφια” -του Δήμου Αρχαίας 

Ολυμπίας, πλέον- θα δούμε να ξεδιπλώνονται στην καθημερινή ζωή μας “καινούριες καταστάσεις και προκλήσεις”.

Απολύτως αναμενόμενα και υπό το φως όλων αυτών των αυτοδιοικητικών αλλαγών, το περιοδικό μας, στα δεκα-

τέσσερα του χρόνια τώρα, δεν θα μπορούσε να μείνει «στάσιμο» ή και «αδιάφορο» στις σημαντικές αυτές αλλαγές. Η 

οργανική ένταξη του (πρώην) Δήμου Φολόης στον συγκριτικά ευρύτερο περιφερειακό σχηματισμό του Δήμου Αρχαίας 

Ολυμπίας, διαμορφώνει εκ των πραγμάτων και το νέο πεδίο ενδιαφέροντος του περιοδικού μας «Η Φολόη», που ανοίγει 

τις σελίδες και τη στόχευσή του πέρα από τα χωριά της Ορεινής Ηλείας. Με προγραμματισμό και πατριωτική εγρήγορση, 

με γήινες προσδοκίες και συνεργατικότητα προς κάθε κατεύθυνση, με τη γνώση και την πολύτιμη εμπειρία όλων των 

προηγούμενων χρόνων και με τους διαύλους επικοινωνίας ορθάνοιχτους, «Η Φολόη» μπαίνει και αυτή στη δική της 

νέα εποχή ως το περιοδικό που απευθύνεται -στο μέτρο πάντα του εφικτού- σε ολόκληρο τον διευρυμένο Δήμο Αρ-

χαίας Ολυμπίας. Ο δρόμος αυτός, κάθε άλλο παρά εύκολα προσπελάσιμος, αλλά και διαχειρίσιμος, αποτελεί όμως μια 

συγκεκριμένη «φυσιολογική πορεία» και μια άκρως προκλητική προοπτική για ένα περιοδικό όπως το δικό μας/σας.

Όμως, όχι άλλα λόγια για τώρα. Δεν είναι ώρα για διακηρύξεις της μιας ή της άλλης μορφής. Προσχηματικά στεντό-

ρειες ρητορικές εξάρσεις του συρμού και μεγαλοσχήμονες υποσχέσεις στην αποθέωση του «ΘΑ» δεν μας ταιριάζουν. 

Είναι ώρα για συλλογική προσπάθεια και πολύ συγκεκριμένη δουλειά μέσα από κάθε σελίδα του περιοδικού, που τολμά 

και ανοίγει φτερά σε Ολυμπιακά Fora, και πεδία του δημοσιογραφικού και ενημερωτικού «ευ αγωνίζεσθαι».

Είμαστε εδώ μαζί με όλους σας, δημότες και συμπορευόμενοι διεκδικητές του Δήμου μας  της Αρχαίας Ολυμπίας 

με τη διαχρονικά καταξιωμένη και παγκοσμίως γνωστή συμβολική του παρουσία από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. 

Είμαστε εδώ, “γραφιάδες και αναγνώστες” της «Φολόης», για να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε με συνέπεια ένα 

κοινό έργο ενημέρωσης και αμοιβαίας επικοινωνίας που ξεκινήσαμε δεκατρία χρόνια πριν και, ενάντια σε αυτόκλητες 

Κασσάνδρες, εξακολουθούμε να υπάρχουμε ως περιοδική έκδοση εγνωσμένης προσφοράς και αξίας. Είμαστε εδώ, μια 

δημόσια διατυπωμένη-συλλογική «φωνή» για ολόκληρο το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας στο κατώφλι μιας νέας αυτοδιοι-

κητικής πραγματικότητας που αφορά και επηρεάζει όλους μας.

Η Συντακτική Επιτροπή

Από την Ορεινή Ηλεία στην αρχαία Ολυμπία
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Χριστούγεννα στο χωριό

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, με μια 
γλυκιά νοσταλγία για τις πάμπολλες 
χαρούμενες αναμνήσεις, κάθε πιστός 
χριστιανός και ιδιαίτερα τα παιδιά πε-
ριμένουν με αγωνία τα Χριστούγεννα· 

γιορτή υπέρλαμπρη που, όπως  γράφει ο Στρατής 
Μυριβήλης:

Μετράω με τα χτυποκάρδια μου 
τα μικρά βήματα της Γιορτής που πλησιάζει.
Ακούω τ’ ασημοκούδουνα να τρέμουν.
Τ’ αλαφριά πέδιλα τρέχουν στα καθάρια μάρμαρα
Βλέπω τα χρωματιστά φώτα της
να κινούνται πάνω στα πρόσωπα των παιδιών,
να περνούν πυρσοί χαρωποί μεσ’ από τα μάτια τους.
Λαχτάρα και πάθος, σωστό πάθος η αναμμονή αυτής 

της ημέρας για κεί-
νον και όσους από 
καιρό προετοιμάζο-
νται να ταξιδέψουν, 
να βρεθούν τέτοιες 
ημέρες στο πατρικό 
τους σπίτι, στην οι-
κογένεια, την πρώ-
τη βιοτική κοινωνία. 
Πόνος και θλίψη για 
όποιος και όσους 
από κάποιο σοβαρό 
λόγο θα στερηθούν 
αυτή την οικογενει-
ακή κοινωνία.

Τα «σύμπαντα 
εν ευφροσύνη» γι-
ορτάζουν αυτές τις 
χριστουγενιάτικες 
μέρες. Κάθε λαός γι-
ορτάζει τα χριστού-
γεννα σύμφωνα με 
τις παραδόσεις του· 
παντού όμως έχουν 
την ίδια σημασία, 
γιατί οι άνθρωποι 
την ημέρα τούτη 
ξαναβρίσκουν και 
εκδηλώνουν τα πιο 
αγνά, τα πιο όμορφα 
αισθήματά τους. 

Εορτή των εορτών τα Χριστούγεννα 
για το χωριό, αλλά και για την πόλη. 
Εμείς που γεννηθήκαμε σε χωριά και 
αναγκαστήκαμε ν’ απομακρυνθούμε, με πόση νοσταλγία δε 
θυμόμαστε όπου και να᾽μαστε, όπου κι αν βρεθούμε, τον 
εγερτήριο ήχο της καμπάνας του χωριού, τον διαλαλητή 
κάθε χαράς και γιορτής;

Αξέχαστη και βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μας μένει η 
εικόνα εκείνη με το προσκλητήριο σάλπισμα της καμπάνας 
που ξεκινούσαμε εν σώματι από τον φτωχικόν μας οίκο για 
τον οίκο του Θεού ολονυχτίς, δύο η ώρα μετά τα μεσάνυχτα 
και που ο ένας πρόσμενε τον άλλο στην εκκλησία, γιατί όλοι 
ήταν γνωστοί, συγγενείς, φίλοι. Το χωριό είναι η Βηθλεέμ της 
απλότητας, της χαράς και της αγαλλίασης των χωρικών.

Η γέννηση του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου συμπίπτει, 

Της Βίκης Πα-
παθεοδώρου 

- Δημοπούλου
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όπως είναι γνωστό, με το χειμερινό ηλιοστάσιο, που είναι η 
πιο κρίσιμη καμπή του ετήσιου κύκλου του ήλιου. Στα χρόνια 
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας οι οπαδοί της θρησκείας του 
Μίθρα γιόρταζαν κάθε χρόνο στις 25 Δεκεμβρίου τα γενέθλια 
του μεγάλου Θεού τους, που δεν ήταν άλλος από τον ήλιο. 
Η γιορτή ονομαζόταν «Το γενέθλιον του αηττήτου ήλιου» 
γιατί καθώς πίστευαν, γεννιόταν κάθε χρόνο ο ήλιος εκείνη 
την ημέρα. Με την επικράτηση του Χριστιανισμού στην ημε-
ρομηνία αυτή τοποθετήθηκε η γέννηση του Χριστού. Ο ήλιος 
και το φως έγιναν επίθετα προσδιοριστικά του μεγαλείου 
του: « Ο ήλιος της δικαιοσύνης», «Ο Φωτοδότης Χριστός». 

Από την Παραμονή των Χρι-
στουγέννων αρχίζει ο πλούσιος 
εθιμικός κύκλος του Δωδεκα-
ημέρου (το διάστημα από την 
παραμονή των Χριστουγέννων 
μέχρι και τα φώτα), το οποίο θα 
κλείσει με τον αγιασμό των υδά-
των, Θεοφάνεια. Προάγγελος 

της μεγάλης μέρας είναι οι ομάδες των παιδιών τα οποία 
από τα χαράματα της παραμονής ξεχύνονται στους δρόμους 
για να μεταφέρουν στις γειτονιές, στα σπίτια και στα μαγαζιά 
των χωριανών  το χαρμόσυνο μήνυμα της μεγάλης γιορτής 
της χριστιανοσύνης. Χτυπούν τις πόρτες λέγοντας «να τα 
πούμε;» Όλες οι πόρτες ανοίγουν ευπρόσδεκτα στα παιδιά, 
γιατί φέρνουν την καλοχρονιά. Τα κάλαντα είναι τραγούδια 
που αρχίζουν με την εξιστόρηση της Γέννησης του Χριστού, 
συνεχίζοντας με ευχές και παινέματα για το σπίτι και τους 
νοικοκυραίους. Η νοικοκυρά ή ο νοικοκύρης φιλοδωρεί τα 
παιδιά με διάφορα γλυκίσματα, καρύδια, αμύγδαλα, χρή-
ματα κλπ. 

Τα παιδιά φεύγουν για να χτυπήσουν άλλη πόρτα, να τα 
που και σ’ άλλα σπίτια. Αν όμως η πόρτα δεν ανοίξει τότε οι 
μικροί καλαντιστές δυσαρεστούνται· τότε το τραγούδι κάθε 
άλλο παρά επαινεί το νοικοκύρη.

Από τις χαρακτηριστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων 
είναι τα χοιροσφάγια, που σε αρκετά μέρη παίρνουν θυσια-
στικό χαρακτήρα. Πρόκειται για πανάρχαιο ρωμαϊκό έθιμο 
προς τιμήν του Κρόνου, που συντηρήθηκε σε μεγάλη ακμή 
και στους βυζαντινούς χρόνους όπως δείχνει και η παροιμία 
της εποχής εκείνης. «Αι γαρ των χοίρων φωναί περί τους 
καλάνδας»

Το χοίρο τον αγοράζουν όσα σπίτια μπορούν πέντ’ έξι 
μήνες πριν απ’ τα Χριστούγεννα και τον τρέφουν για να πα-
χύνει να γίνει «θρεφτάρι» όπως συνηθίζεται να λέγεται το 
οικόσιτο γουρούνι. Τον σφάζουν είτε πριν από τα χριστούγεν-
να (του Αγίου Ιγνατίου) ή την παραμονή είτε μετά (συνήθως 
του Αγίου Στεφάνου). Το κρέας του χοίρου που σφάζουν 
τα Χριστούγεννα στην ορεινή Ηλεία δεν είναι ανάγκη να 
φαγωθεί αμέσως, όπως συμβαίνει με το αρνάκι το Πάσχα. 
Το μεγαλύτερο μέρος το κάνουν «παστό» και το φυλάνε 

σε ειδικά δοχεία τις «λαήνες», για να 
έχουν όλο το χειμώνα κρέας. Σήμερα, 
επειδή δεν επικρατούν οι ίδιες συν-
θήκες, το κρέας που περισσεύει το 
φυλάνε στο ψυγείο με αποτέλεσμα να εξαφανίζεται 
σιγά-σιγά η παρασκευή του 
«παστού» χοιρινού κρέατος.

Στο χριστουγεννιάτικο 
σπίτι, στο παραδοσιακό αυτό 
12ήμερο που αυτές τις μέρες 
το σπίτι γίνεται κυψέλη χαράς, 
και αγάπης, θεμελιακό ρόλο 
παίζει η Ελληνίδα νοικοκυρά 
που αναδεικνύεται πραγμα-
τική ηρωίδα. Αυτή θα μερι-
μνήσει για όλα και για την 
επάρκεια και για τα δείπνα 
τα λαμπρά και για τα συνη-
θισμένα γλυκά, κουραμπιέ-
δες-μελομακάρονα, αλλά και 
για το χριστόψωμο που γίνεται όχι μόνο με ξέχωρο τρόπο, 
αλλά έχει και ιδιαίτερη σημασία.

Το χριστόψωμο όπως αποκαλείται βάζει κι αυτό τα καλά 
του στις μεγάλες γιορτές, και θεωρείται το σύμβολο, ο φορέας 
της ευεργετικής δύναμης που ενσαρκώνεται στο νεογέννητο 
Χριστό. Παρακευάζεται όπως το συνηθισμένο ψωμί, από 
καλύτερο όμως αλεύρι, κοσκινισμένο με την ψιλή κρισάρα 
(σίτα). Είναι συνήθως στρογγυλό και στην επάνω επιφάνεια 
του έχει σταυρό από ζυμάρι ή σφραγίδα (όπως αυτή που 
βάζουν στις λειτουργιές (πρόσφορα). Επίσης βάζουν καρύδια 
άσπαστα με το τσόφλι με τα οποία σχηματίζουν διάφορα σχή-
ματα, κυρίως σταυρούς. Επί πλέον βάζουν ένα νομισμα μέσα. 
Το κόβουν το μεσημέρι της γιορτής  των Χριστουγέννων. Η 
κοπή γίνεται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η βασιλόπιτα. Ο 
νοικοκύρης σταυρώνει το χριστόψωμο, λέγοντας «χρόνια 
πολλά», το κόβει σε κομμάτια αρχίζοντας από το κομμάτι 
του Χριστού, του σπιτιού, το δικό του και τα επόμενα κατά 

Το αστέρι της Βηθλεέμ, από ένα αυθεντικό πίνακα ζωγραφισμένο 
με το στόμα από τον Κυριάκο Κυριακού
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σειρά ηλικίας των μελών της οικογένειας. Ως τυχερός της 
χρονιάς θα αναδειχθεί εκείνος που θα έχει στο κομμάτι του 
το νόμισμα.

Σε μια τόσο επίσημη μέρα, κατά την οποία κάθονται συ-
γκεντρωμένοι όλοι γύρω από το τραπέζι, είναι φυσικό να 
έρχονται στη μνήμη και οι αγαπημένοι νεκροί, που δεν θα 
πάψουν «να ζουν», όταν εμείς τους θυμόμαστε και τους τι-
μούμε. Στο γεγονός αυτό οφείλονται και οι προσφορές στους 
νεκρούς καθώς και οι επισκέψεις στο νεκροταφείο.

Έτσι μέσα στη θαλπωρή της οικογενειακής εστίας, 
περνά η πρώτη μεγάλη γιορτή του Δωδεκαημέρου αφή-
νοντας, κυρίως στα παιδιά, τις ζωηρότερες αναμνήσεις 
της ζωής της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Όλες αυτές οι συ-
νήθειες μαρτυρούν την πίστη του λαού στη θαυμαστή 
δύναμη της ημέρας των Χριστουγέννων, αλλά και σεβα-
σμό στα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα του τόπου τους. 

Από την παραμονή των Χριστουγέννων έως τα Θεοφάνεια 
(όλο δηλαδή το δωδεκαήμερο) όταν, κατά τη λαϊκή πίστη 
τα νερά είναι αβάφτισα, έρχονται οι καλλικάντζαροι και πει-
ράζουν τους ανθρώπους, προφανώς επειδή ο Χριστός δεν 
έχει ακόμα βαφτιστεί.

Οι Καλλικάντζαροι ή τα Καλλικαντζάρια είναι ειδικά δαι-
μόνια που εμφανίζονται μόνο το δωδεκαήμερο. Έρχονται από 
της γης αποκάτω. Όλον τον χρόνο πελεκούν με τα τσεκούρια 
να κόψουν το δέντρο που βαστάει τη γης. Αλλά όταν κοντεύ-
ουν να το κόψουν έρχεται ο Χριστός και μονομιάς ξαναγίνεται 
το δέντρο και τότε τα δαιμόνια χιμούν στη γης επάνω και 
πειράζουν τους ανθρώπους1.

1. Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις, Α΄ τό-
μος

«Οι καλλικάντζαροι διακρίνονται σε 
δύο ομάδες που η κάθε μία έχει και δι-
αφορετικές προτιμήσεις διαμονής πάνω 
στη γη, καθώς και ιδιαίτερα γούστα δι-
ατροφής ή συμπεριφοράς προς το αν-
θρώπινο είδος.

Μια συμμορία Καλλικαντζάρων αρέ-
σκεται να τριγυρνά στις ερημικές εξοχές, 
εκεί που γυρίζουν οι ανεμόμυλοι και 
τρέχουν ήρεμα τα ποτάμια και τα ρυά-
κια. Ενώ όλη τη μέρα είναι κρυμμένοι 
βγαίνουν τη νύχτα και πειράζουν τους 
μυλωνάδες και τις μυλωνούδες και κά-
νουν χουνέρια στους χριστιανούς που 
ανύποπτοι πάνε στους μύλους να αλέ-
σουν το σιτάρι τους.

Η άλλη συμμορία των καλλικαντζάρων δρα και διασκε-
δάζει στα σπιτικά των ανθρώπων, τα χωριά και τους ξεμο-
ναχιασμένους οικισμούς. Κύριος σκοπός τους να μπουν στα 
σπίτια για να φάνε και να παίξουν. Οι λαχταριστές μυρουδιές 
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς,, η τσίκνα του 
χοιρινού κρέατος, τα λουκάνικα, τα καλοφτιαγμένα γλυκά 
της νοικοκυράς γαργαλούν τις μύτες των καλλικαντζάρων 
και τους ερεθίζουν και αρχίζουν ένα σωρο ζαβολιές. Έτσι τις 
παγωμένες νύχτες κόβουν βόλτες στις στέγες και περιμένουν 
πότε θα κρυώσει η καμινάδα για να μπουν στο σπιτικό και 
να το κάνουν άνω-κάτω. Κυριότερος αντίπαλός τους λέει η 
παράδοση, είναι η καλή γριά γιαγιά που όλο το Δωδεκαή-
μερο έχει τα μάτια της δεκατέσσερα μη τυχόν και της σβύσει 
η φωτιά, γιατί τότε χάθηκε. Η φωτιά, σύμφωνα με αρχέγονες 
δοξασίες, έχει όχι μόνο καθαρτική, αλλά και αποτρεπτική 
δύναμη κατά του κακού. Γι’ αυτό φροντίζουν να καίει όλο το 
Δωδεκαήμερο ένα χοντρό κούτσουρο στο τζάκι. Σε ορισμένα 
μέρη τοποθετούν σταυρωτά δύο-τρία ξύλα από καρποφόρα 
δέντρα, κάνοντας έτσι το λεγόμενο «πάντρεμα της φωτιάς». 
Επίσης ο απήγανος, ένα απλό βοτάνι, είναι ο φόβος και ο 
τρόμος των καλλικαντζαραίων. Έτσι οι κυράδες κρεμούν στη 
πόρτα απήγανο και τα δαιμόνια δεν πλησιάζουν. Ο σταυρός 
που χαράσσεται στις πόρτες των σπιτιών, ή μπαίνει στα διά-
φορα σκεύη που χρησιμοποιεί η νοικοκυρά διώχνει πάραυτα 
τους καλλικάντζαρους. Το ίδιο γρήγορα φεύγουν όταν ο 
κόσμος σταυροκοπηθεί.

Οι γυναίκες προληπτικές πάντα, όταν ζυμώνουν δεν φυλ-
λάνε το προζύμι, μην τύχει και πέσει στα χέρια των καλλικα-
ντζάρων και τότε θά’ χουν να τρώνε μαγαρισμένο ψωμί όλες 
τις άγιες τούτες μέρες των εορτών.

|Από την επίδραση των καλλικάντζαρων απαλλάσονται 
άνθρωποι ολοκληρωτικά μόνο τα Φώτα, με τον αγιασμό 

των υδάτων. Τότε τα δαιμόνια σπεύδουν 
να εξαφανιστούν . Τα κυνηγάει η αγια-
στούρα του παπά. Όταν φεύγουν, λένε 
αναμεταξύ τους: 

Φεύγετε να φεύγουμε
γιατί ήρθε ο διαβολόπαπας
με την αγιαστούρα του
και με τη βρεχτούρα του.

Βίκυ - Παπαθεοδώρου - Δημοπούλου

Βιβλιογραφία
1. ΑΛΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Λα-
ογραφικά κείμενα 
2. Γ.Α. ΜΕΓΑΣ Ελληνικές γιορτές και έθιμα 
της λαϊκής λατρείας.
3. ΖΑΧΟΣ ΞΗΡΟΤΥΡΗΣ Έθιμα και δοξασίες 
του λαού μας
4. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΕΤΤΟΣ Έθιμα στις γιορτές.

Οι Καλλικάντζαροι ή τα κατσιμπουχέρια*

* Έτσι λέγονται στην Ορεινη Ηλεία
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Αρχαία Ολυμπία και Ολυμπιακοί Αγώνες
Κείμενο: Χρονόπουλος Ανδρέας 

Από όλους τους πανελλήνιους αγώνες στην Αρχαία 
Ελλάδα οι σημαντικότεροι λάμβαναν χώρα στην Αρχαία 
Ολυμπία.

« Όπως το νερό είναι το πολυτιμότερο από τα στοιχεία, 
και όπως ο ήλιος φωτοβολεί περισσότερο από κάθε άλλο 
άστρο, έτσι και η Ολυμπία λάμπει σκιάζοντας κάθε άλλο 
αγώνα».Τραγουδά ο Πίνδαρος στην πρώτη ολυμπιακή 
ωδή του.

Η αρχή των Ολυμπιακών Αγώνων χάνεται στο βάθος 
των μυθικών χρόνων. Οι αναφορές σχετικά με την καθιέ-
ρωσή τους είναι πολλές και αλληλοσυγκρουόμενες. Ωστό-
σο, συγκλίνουν στο ότι οι αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες 
αναδιοργανώθηκαν το 776 π.Χ, και πρώτος Ολυμπιονίκης 
στο αγώνισμα του δρόμου (στάδιο) ήταν ο Ήλειος Κόροι-
βος. Στα μυθικά χρόνια η ίδρυση των αγώνων αποδίδεται  
στον ημίθεο Ηρακλή 
ο οποίος φέρεται και 
ιδρυτής των αγώνων 
δρόμου και των αρ-
ματοδρομιών.  Επί-
σης είναι εκείνος που 
έφερε την ιερή αγρι-
ελιά από την χώρα 
των Υπερβορείων, 
και καθόρισε τα 
όρια της Ιεράς Άλτε-
ως, ενώ η βράβευση 
του αθλητή με τον 
κότινο καθιερώθηκε 
ως έπαθλο μετά από 
χρησμό του Μαντεί-
ου των Δελφών που 
δόθηκε στον Ίφιτο.

Ο Παυσανίας, ο 
Διόδωρος, ο Στρά-
βων και άλλοι αναφέρουν ότι οι Ιδαίοι Δακτύλοι ή Κουρήτες 
και συγκεκριμένα ένας εξ΄αυτών ,ο Ιδαίος Ηρακλής ίδρυσε 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Παράλληλα με τους Ολυμπ. 
Αγώνες τελούνταν τα Ηραία, αγώνες γυναικών προς τιμή 
της Ήρας, τους οποίους ίδρυσε η Ιπποδάμεια. Η αναδιοργά-
νωση και Ανανέωση των Ολυμπιακών Αγώνων έγινε από 
τον βασιλιά της Ήλιδας  το 776 π.Χ, ο οποίος μαζί με τον 
βασιλιά της Πίσας Κλεισθένη και τον βασιλιά της Σπάρτης 
Λυκούργο υπέγραψαν συνθήκη ( την ιερή εκεχειρία) έπειτα 
από χρησμό του Μαντείου των Δελφών. Χάρη στη συνθήκη 
αυτή οι Ελληνικές Πόλεις-Κράτη που λάμβαναν μέρος στους 
αγώνες ήταν υποχρεωμένες να σταματήσουν τις μεταξύ τους 
εχθροπραξίες ενώ το κράτος  της Ήλιδας θεωρείτο  ιερό.  
Σε όλη τη διάρκεια των αγώνων οι παραβιάσεις της ιερής 

εκεχειρίας ήταν ελάχιστες και ασήμαντες γεγονός που δεί-
χνει  πόσο ισχυρός θεσμός ήταν και ότι τύγχανε απόλυτου 
σεβασμού  απ΄ όλες τις πόλεις-κράτη.

Οι Ολυμπιακοί  Αγώνες  ήταν αφιερωμένοι στο Δία και 
γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια την πρώτη πανσέληνο μετά 
το θερινό ηλιοστάσιο, κατά το μήνα Απολλώνιο ή Παρθένιο 
( Ιούλιο ή Αύγουστο). Διαρκούσαν πέντε μέρες, στις πρώτες 
τέσσερις γίνονταν τα αγωνίσματα, και οι θυσίες στον Δια  
ενώ η πέμπτη μέρα ήταν αφιερωμένη στη στέψη των αθλη-
τών και στο τιμητικό δείπνο, προς τιμή των Ολυμπιονικών 
στο πρυτανείο. Το πρώτο Ολυμπιακό αγώνισμα ήταν ο 
δρόμος σταδίου, μια κούρσα 200 περίπου μέτρων ( ένα 
στάδιο), που παρέμεινε και το μοναδικό αγώνισμα μέχρι 
το 724 π.Χ. όταν προστέθηκε ο δίαυλος, αγώνας δρόμου 
400 μέτρων (2 στάδια.) Στους αγώνες δρόμου οι αθλητές 

έτρεχαν γυμνοί, θε-
σμός που καθιερώ-
θηκε στους Ολυμπι-
ακούς του 720 π.Χ. 
, όταν ένας δρομέας 
από τα Μέγαρα, ο 
Όρσιππος, κέρδισε 
τρέχοντας γυμνός, 
έχοντας χάσει το πε-
ρίζωμά του κατά τη 
διάρκεια του αγώνα. 
Το 720 π.Χ. προ-
στέθηκε άλλο ένα 
αγώνισμα δρόμου, 
ο δόλιχος, αγώνας 
αντοχής μεταξύ �,5 
και 4 χλμ. Τα αγωνί-
σματα δρόμου ήρθε 
να συμπληρώσει το 
520 π.Χ. ο οπλίτης, 

αγώνας δρόμου με πανοπλία. Άλλα αθλήματα που προ-
στέθηκαν σταδιακά είναι η πάλη, η πυγμή (πυγμαχία), το 
παγκράτιο (συνδυασμός πυγμαχίας και πάλης), οι αρμα-
τοδρομίες , οι ιππικοί αγώνες και το πένταθλο. Τα αγωνί-
σματα του πεντάθλου ήταν το ακόντιο, ο δίσκος, το άλμα, 
ο δρόμος, και η πάλη. Τα τρία πρώτα διεξάγονταν στα 
πλαίσια του πεντάθλου ενώ τα άλλα δύο και ως ξεχωριστά 
αγωνίσματα. Σύμφωνα με την παράδοση, το άθλημα του 
πεντάθλου καθιερώθηκε από τον Ιάσονα στους αγώνες  των 
Αργοναυτών στη Λήμνο, για να τιμήσει το φίλο του Πηλέα, 
που πήρε μέρος και στα πέντε αγωνίσματα, κερδίζοντας την 
πρώτη θέση στην πάλη και τη δεύτερη σε όλα τα υπόλοιπα. 
Η διεξαγωγή του άλματος γινόταν με μουσική συνοδεία 
αυλού, που βοηθούσε τους αθλητές να αποκτήσουν ρυθ-

Φωτ: Φωτογραφικό Αρχείο EXPLORER
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μό στο τρέξιμο. Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες είχαν 
όλοι οι ελεύθεροι Έλληνες πολίτες που δεν είχαν διαπράξει 
κάποιο αδίκημα ( φόνο ή ιεροσυλία).

Απαγορευόταν η συμμετοχή στους δούλους και τους 
βαρβάρους, περιορισμός που έπαψε να υφίσταται με την 
υποταγή της Ελλάδας στους Ρωμαίους, με συνέπεια να 
παίρνουν μέρος και αθλητές από όλη τη Ρωμαϊκή Αυτο-
κρατορία.

Όσο αφορά τις γυναίκες είχαν δικαίωμα συμμετοχής 
στους αγώνες μόνο ως ιδιοκτήτριες των ίππων, αλλά όχι 
δικαίωμα παρακολούθησης των αγώνων, αν και σύμφωνα 
με τον Παυσανία η απαγορευτική διάταξη ίσχυε μόνο για 
τια παντρεμένες γυναίκες. Η μόνη που μπορούσε να παρα-
κολουθήσει τους αγώνες ήταν η ιέρεια της θεάς Δήμητρας 
Χαμύνης. Η μοναδική που παραβίασε τον νόμο και δεν 
τιμωρήθηκε ήταν η Ροδίτισσα Καλλιπάτειρα, γιατί ήταν 
κόρη, αδελφή και μητέρα ολυμπιονικών.

Για την εποπτεία και την τήρηση των κανονισμών των 
αγώνων ήταν υπεύθυνοι οι κριτές, οι οποίοι ονομάζονταν  
Ελλανοδίκες. Αρχικά ο θεσμός των Ελλανοδικών ήταν 
κληρονομικός και ισόβιος, αργότερα όμως άλλαξε και η 
εκλογή τους γίνονταν με κλήρωση σε κάθε ολυμπιάδα 
ανάμεσα σε όλους τους Ήλειους πολίτες,

Η νίκη για έναν αθλητή στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
ήταν η μεγαλύτερη τιμή όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και 
για την πόλη του, η οποία κατά την επιστροφή του αθλητή 
γκρέμιζε ένα τμήμα του τείχους για την είσοδό του σε αυτή 
και όχι από την πύλη, δείχνοντας με αυτό ότι η πόλη που 
γέννησε ολυμπιονίκη δεν είχε ανάγκη από τείχη. Άλλα 
προνόμια ήταν η ισόβια σίτισή του στο πρυτανείο, τιμητική  
θέση στους αγώνες , η ατέλεια ( φορολογική απαλλαγή), 

χρηματικά βραβεία και το δικαίωμα του αθλητή να πολεμάει 
δίπλα στο βασιλιά. Ωστόσο οι σημαντικότερες τιμές του ολυ-
μπιονίκη ήταν το δικαίωμά του να τοποθετήσει το άγαλμά 
του στην ιερή Άλτη και ο επινίκιος, ο ύμνος που γραφόταν 
για να εξυμνήσει την νίκη του, μέσω μεγάλων ποιητών όπως 
ο Πίνδαρος, ο Συμωνίδης, ο Βακχυλίδης και άλλοι. 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ιδρύθηκαν και καταργήθηκαν 
από τη θρησκεία.  

Οι τελευταίοι αγώνες έγιναν το �9� μ.Χ. δεδομένου ότι 
καταργήθηκαν με διάταγμα του αυτοκράτορα Θεοδοσίου 
Α΄. 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες συνδύαζαν το βαθύ θρησκευτικό 
αίσθημα, την σε μέγιστο βαθμό εκγύμναση του σώματος, 
και  την καλλιέργεια του πνεύματος  και της ψυχής. Ως οι-
κουμενικό κέντρο εξήρε  αξίες, όπως η αγάπη για τη γη, ο 
σεβασμός, το ήθος, η περηφάνια, και η συμφιλίωση μεταξύ 
των κρατών, αξίες που είναι αμφίβολο κατά πόσο έχουν 
υιοθετηθεί στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες.

 Σημ: Ευχαριστώ θερμά  τον Αρχαιολόγο κο Αντωνό-
πουλο Κων/νο για την βοήθεια και υποστήριξη του στο 
ανωτέρο κείμενο.

ΠΗΓΕΣ:
http://www.clickhere.gr/olympics/ancient_greece_gr.html 
http://www.krassanakis.gr/olympic.htm  http://2dim-chiou.
chi.sch.gr/ancient_olympics.htm
 http://5dim-pyrgou.ilei.sch.gr/paideia5.htm1
1) Φαρούπος Νίκος: Λεξικό των αρχαίων Ολυμπιακών 
Αγώνων 
2)Πατριδογνωσία

Φωτ: Φωτογραφικό Αρχείο EXPLORER

Φωτ: Φωτογραφικό Αρχείο EXPLORER
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ΔΙΚΗ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΜΑΖ - ΑΓΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 56

Ο κυρ- Χριστόδουλος χάλασε τον κόσμο μπροστά σε 
τούτη την συμφορά που βρήκε την οικογένεια του και 
μεταχειρίστηκε όλα τα δυνατά μέσα για να πάρει πίσω 
την αγαπημένη κόρη του. Όμως του ήταν αδύνατον να 
μπορέσει να συναντήσει την Ελένη και να συζητήσει μαζί 
της αυτά που συνέβησαν παρά την θέληση του. Ο Λι-
μάζης έστειλε ένα μεντζίλη και βρήκε τον Χριστόδουλο 
λέγοντας του ότι η Ελένη τον ακολούθησε με την θέ-
ληση της και δεν χρησιμοποίησε σωματική βία. Που να 
το χωνέψει όμως ο Χριστόδουλος μια τέτοια τεράστια 
συμφορά που χτύπησε την οικογένεια του και το κύρος 
του. Τότε κατάφυγε στον τοπικό κατή στα Τριπόταμα για 
τα καθέκαστα.

Ο τοπικός κατής αδυνατούσε να λύσει τις διαφορές 
του Λιμάζη και του Χριστόδουλου Παπαδόπουλου, και 
για ν’ αποδοθεί δικαιοσύνη, ο Χριστόδουλος προσέφυγε 
στον φίλο του πασά της Τριπολιτσάς. Εκεί του ανέφερε 
το πρόβλημα που ανέκυψε, κατηγορώντας τον Λιμάζη 
για ακούσια και βίαιη απαγωγή της κόρης του Ελένης. 
Ο πασάς απέστειλε τον Τουσούμ κατ” άλλους Τοσούν 
αγά, κατή (δικαστή) και τον μπουσαμπίρη (ανακριτή) της 
Τριπολιτσάς να εκδικάσουν την υπόθεση και να λύσουν 
τις διαφορές. Όταν έφθασε ο κατής με τον μπουσαμπί-
ρη στα Τριπόταμα αντιλήφθηκαν ότι τα πνεύματα ήσαν 
οξυμένα και υπήρχε φόβος επεισοδίων μεταξύ των αντί-
δικων. Τότε σκέφθηκαν για ν’ αποφύγουν τα επεισόδια 
(ότι) έπρεπε να κάνουν τις ανακρίσεις και το δικαστήριο 
σε χώρο ουδέτερο.

Η Μοστενίτσα εκείνη την εποχή ανήκε στον καζά (επαρ-
χία) της Γαστούνης και στην περιοχή είχε μεγάλη επιρροή 
ο Λιμάζης, ενώ στον δε καζά των Καλαβρύτων ο Χριστό-
δουλος ήταν αφέντης του τόπου και είχε τεράστια δύναμη 
και επιρροή και κρίθηκε ότι ήταν αδύνατον να μεταβεί ο 
Λιμάζης, φοβούμενος αντίποινα. Τότε κάλεσαν τους αντιδι-
κούντες στο μέρος της Αρκαδίας, που θεωρούταν ουδέτερος 
τόπος.2 Στην Αρκαδία ο Λιμάζης, και ο Παπαδόπουλος 
δεν είχαν καμιά επιρροή και δεν μπορούσαν να εξασκούν 
εξουσία κανένας τους σ’ αυτόν τον τόπο, εκτός από το δι-
ορισμένο Δικαστήριο του πασαλικιού.

Επειδή ήταν καλοκαίρι, αποφασίστηκε το Δικαστήριο να 
διεξαχθεί στην άκρη του χωριού και δίπλα από μια μεγάλη 
βρύση, στον ίσκιο ενός μεγάλου πλατάνου που υπάρχει 
ακόμη και σήμερα, ο ονομαστός και ιστορικός «Πλάτα-
νος του Παυσανία». Τους κάλεσαν λοιπόν στην μεριά της 
Αρκαδίας, όπως μας το τονίζει και ένα δημοτικό τραγούδι 
εκείνης της εποχής:

2. ΣΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ
Ορέ, στης Αρκαδιάς τον πλάτανο,  

     μωρ’ Ελένη, 
Ελένη ζηλεμένη, κάθεται ο Κατής και κρένει 
και γράφει στα δεφτέρια του, μωρ’ Ελένη, 
Ελένη ζηλεμένη, όπ’ αγαπάει να παίρνει. 
Ορέ, να παίρνει ο Τούρκος τη Ρωμιά, μωρ’ Ελένη, 
Ελένη ζηλεμένη, κι ο Ρωμιός την Τούρκα.
(«Δημοτικά Τραγούδια του Τόπου μας». Παντελής Δ. 

Φραγκος, σελ. 10�, αρ. 169).

Ζήτησαν και από τις δυο πλευρές να μην οπλοφορούν 
στο Δικαστήριο. Ο κατής για την ασφάλεια του Δικαστηρίου, 
συνοδεύονταν από ένα μπουλούκι Τούρκων οπλοφόρων 
μ’ επικεφαλής ένα Τούρκο μπουλούκμπαση, για τυχόν 
επεισόδια μεταξύ των αντιδικούντων. Στο κέντρο και δίπλα 
από την βρύση που ήταν τα πέτρινα πεζούλια, οι γυναίκες 
του χωριού, έστρωσαν κουβέρτες, τάπητες και σαγίσμα-
τα, επίσης σερβίρισαν γλυκά και καφέ. Οι μάρτυρες και 
οι εμπλεκόμενοι στο Δικαστήριο κάθισαν ανακούρκουδα 
(σταυροπόδι μπροστά στο σοφρά, τουρκικό έθιμο) και απέ-
ναντι. Στην αριστερή πλευρά κάθισε ο Χριστόδουλος Παπα-
δόπουλος με την Μαρούλα και με δυο τρεις πρωτόγερους 
από το Σέμπτι του Λειβαρτζίου. Στην δεξιά πλευρά κάθισε 
ο Λιμάζαγας, στην μέση τρεις Τούρκοι γέροντες και δίπλα 
από τους γέροντες η Ελένη. Όλη την ώρα της διαδικασίας, 
η Ελένη καθόταν σκυμμένη και αμίλητη με ένα μαντήλι, 
σκουπίζοντας συνέχεια τα δάκρυα της, που κυλούσαν στο 
ροδοκόκκινο βελουδένιο μάγουλο της. Πίσω τους ανα-
πτύχθηκε η φρουρά του Δικαστηρίου, ώστε να ελέγχει 
περιφερειακά όλο το μέρος όπου θα διεξαγόταν η δίκη.

Όταν έφθασε ο κατής με τον μπουσαμπίρη και με τους 
συμβούλους τους, όλοι οι καθήμενοι σηκώθηκαν και προ-
σκύνησαν, εκφράζοντας τιμή και σεβασμό προς το Δικα-
στήριο. Μόλις κάθισε ο κατής, ο τσιμπουκτσής του άναψε 
το τσιμπούκι, τράβηξε μια ρουφηξιά και αφού χτύπησε τα 
χέρια του τρεις φορές παλαμάκια σήμανε την έναρξη του 
Δικαστηρίου.

Ένας γέροντας από την παρέα του Χριστόδουλου, ανά-
φερε αναλυτικά όλα τα γεγονότα περί της απαγωγής της 
Ελένης, υποστηρίζοντας πάντοτε την οικογένεια του Χριστό-
δουλου. Ο μπουσαμπίρης τότε κάλεσε τον Χριστόδουλο 
και του ζήτησε ν’ αναφέρει όλα όσα διαδραματίσθηκαν 
ενώπιον του Δικαστηρίου, χωρίς να βιάζεται. Ο Χριστό-
δουλος Παπαδόπουλος σηκώθηκε όρθιος, έριξε μια άγρια 
ματιά στον Λιμάζη, και ανάφερε γεμάτος θυμό και μίσος, 

Του Ηλία 
Τουτούνη
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ότι ο Λιμάζης του άρπαξε δια της βίας την μονάκριβη κόρη 
του Ελένη. Μάλιστα ανέφερε, ότι την απήγαγε νύκτα, κατά 
την επιστροφή της από συγγενικό του σπίτι στο Λειβάρτζι, 
αναφέροντας ότι η κόρη του δεν γνώριζε τίποτα και την 
μετέφερε δεμένη στην Μοστενίτσα, εκεί που είναι η έδρα 
του αλλά και ο πύργος του.

Ο κατής τον ρώτησε αν γνώριζε για τυχόν ειδύλλιο με-
ταξύ της κόρης του και του Λιμάζαγα. Ο Χριστόδουλος 
απάντησε αρνητικά.

Τον ρώτησε αν είχαν γνωριμία ή φιλία μεταξύ τους. Του 
είπε ότι ήσαν φίλοι και πως μάλιστα πηγαινοερχόντουσαν 
στα κονάκια τους και πολλές φορές δειπνούσαν και γλε-
ντούσαν μαζί.

Τον ρώτησε ακόμη αν η κόρη του είχε δώσει κάποια 
αφορμή στο χωριό ή είχε εκτεθεί προς τον Λιμάζαγα. Αυτός 

πάλι απάντησε αρνητικά. Μάλιστα ανάφερε ό,τι στα τραπε-
ζώματα δεν παρευρίσκονταν η Ελένη, ούτε στο σαλόνι του 
σπιτιού του όπου βρίσκονταν οι καλεσμένοι, καθώς όριζαν 
οι άγραφοι νόμοι της εποχής εκείνης ώστε να μην δώσει 
αφορμή, αλλά ούτε ν’ αναπτυχθεί κάποιο ειδύλλιο.

Ο μπουσαμπίρης ζήτησε από την Μαρούλα την γυναί-
κα του Χριστόδουλου, αν ήξερε για το ειδύλλιο, και αυτή 
απάντησε αρνητικά. Την ρώτησε επίσης αν είχε καταλάβει 
κάτι από την συμπεριφορά της Ελένης τον τελευταίο καιρό. 
Και πάλι η Μαρούλα απάντησε αρνητικά, λέγοντας ότι δεν 
είχε αλλάξει καθόλου η συμπεριφορά της. Η Μαρούλα 
επίσης ανέφερε ότι η Ελένη δεν ήταν προετοιμασμένη για 
να φύγει με τον Λιμάζη.

συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος

Ονειρεύομαι πολλές φορές στριφογυριζοντας στο κρε-
βάτι μου, μια από τη την πλευρά πού τα όνειρα πλέκουν 
χαρούμενα υφάδι και μια αριστερά εκεί που η χαρά πάει να 
σβήσει, το πέλαγος ατέρμονο, καταγάλανο και στα άκρια 
στους ξερόβραχους.

Ξεχωρίζω της ζωής τις αντιφάσεις, όχι παρασυρμένος 
από κάποια ζηλοφθονία ή κακία για μερικούς που όλα τους 
έρχονται βολικά, αλλά για να τονίσω τη διπλοπροσωπία 
της. Αλλού τάζει χαρές και χάρες ανεμίζοντας πολύχρωμες 
πατέντες, έτσι που σε κάνει να νομίζεις πως μερικοί γεννήθη-
καν προνομιακοί-ή προνομιούχοι όπως θέλεις- σημαδεμένοι 
με την επιτυχία, ντυμένοι με οράματα και βλέψεις που θα 
ολοκληρωθούν. Και άλλους τους γιομίζει με όνειρα εφιαλ-
τικά, σκεπάζοντας τους μ’ ένα πέπλο τρόμου, αμφιβολίας, 
κρύο και μακρύ, ταράζοντας και τον ύπνο τους. Και τότε 
είναι που στέκω δίβουλος.

Κάποιο ηλιοβασίλεμα ήρεμο, μενεξεδί, γαλήνιο και γι’ 
αυτούς. Κι έτσι αφήνομαι στη βάρκα των λογισμών να με 
παρασέρνει ως την ερημιά των φάρων στις εγκαταλειμμένες 
ακρογιαλιές της αβεβαιότητας. Στοχάζομαι στην πορεία 
μου. Δε φοβάμαι πια τίποτα. Ούτε τους αγέρηδες, ούτε 

τις ξέρες. Αρμενίζω στην αβεβαιότητα 
χωρίς μπούσουλα μα και χωρίς φόβο. 
Δε φοβάμαι τίποτα. Είμαι έτοιμος για 
όλα. Για κάθε δοκιμασία. Συνοδός μου 
η νυχτιάτικη αστροφεγγιά. Μα και η 
έλλειψη της δε με φοβίζει. Γνωρίζω πως σε τούτη τη ζωή 
με τους ήλιους και τα φεγγάρια που κυκλοφοράνε στους 
δρόμους του ουρανού, τίποτα δεν είναι μόνιμο. Όλα ανα-
τρέπονται υπακούοντας σε κάποιον αόρατο με στιβαρό χέρι. 
θα νιώσω κι εγώ τη θαλπωρή της δύναμης του, το φάρο 
της πλεύσης μου;

Παρά τους όποιους πειρασμούς κάτι μέσα μου, μου λέει 
ναι. Θα'ρθει η ώρα, φτάνει να μην ενδώσεις σε πειρασμούς. 
Μα οι πειρασμοί είναι ο εύκολος δρόμος, μου ψιθυρίζουν 
κάποιες σειρήνες εντός μου, αόρατες. Ο μοναδικός. Κοίταξε 
γύρω σου, πως αποκτήθηκαν τα πλούτη, δόξα, τα παλάτια 
και οι μεταθανάτιες προτομές.

Όμως, εγώ έχω άλλη ρότα. Άλλα όνειρα. Ν' αγναντεύω 
το πέλαγος της ζωής από μακριά και να φτάνω όσο μπορώ 
πιο γρήγορα, κονταίνοντας την απόσταση, στο φως  των φά-
ρων, σύμφωνα με την πιο εσώτερη ζωή της ψυχής μου.

ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ  

ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΦΩΣ

Του
Δημ. Μουσά
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τα άγρια και τα ημερα του βουνού  και του λόγγου

Ιδού και ένα δημιούργημα της πεθεράς.
Η Αρκούδα.
Μία φορά κι έναν καιρό ήταν μια πεθερά που βασάνιζε τη 

νύφη της. Ο ελληνικός λαός δεν παραδέχεται καθόλου πως 
υπάρχει πεθερά κακή για τον γαμβρό της. «Ίσια-ίσια γι’ αυτόν 
γεννάει κι ο κόκορας της πεθεράς αυγό».

Αν ιδής μάλιστα εις ένα σπίτι πεθερά, λέγει ο λαός, κοίταξε 
πως είναι σκουπισμένη η σκάλα, για να καταλάβης αν είναι 
πεθερά του ανδρός ή της γυναικός του.

Αν είναι πεθερά του γαμβρού, τουτέστι μητέρα της νύφης, 
η σκάλα είναι  κακοσαρωμένη. Από φόβο μήπως χαλάση τον 
πρωινόν ύπνο του γαμβρού και της κόρης της, ίσια που εγγίζει 
τη σκούπα στα σανίδια. Αν είναι όμως μητέρα του γαμβρού, 
τότε χτυπάει τόσο δυνατά για να ξυπνήσει τη νύφη της, ώστε 
κάνει τη σκάλα καθρέφτη.

 Η λαϊκή κακογλωσσιά δεν δέχεται γεράματα της γυναι-
κείας φιλαρεσκείας. Θα έχετε ακούσει, βέβαια, πώς ρώτησαν 
μια φορά κάποια πεθερά αν θέλη μέλι ή γαμβρό και εκείνη 
απάντησε:

-Που έχω ’γω, παιδιά μου, δόνται για μέλι...
Η πεθερά λοιπόν, που εβασάνιζε τη νύφη της, έδωκε σ’ 

αυτήν ένα πρωί μαύρα μαλλιά για να πάη στη βρύση να τα 
πλύνη όσο το δυνατό να γίνουν άσπρα.

-Μπορεί, μάνα, τα μαύρα μαλλιά να γίνουν άσπρα;...
-Μπορεί και παραμπορεί... Η άξια γυναίκα ό,τι δεν θέλει 

δεν μπορεί....
Η νύφη πήρε τα μαύρα μαλλιά και πήγε στη βρύση. Έπλυ-

νε, ξέβγαλε αλλά τα μαλλιά έβγαιναν πάντα μαύρα. Έφτασε 
το βράδυ κι η νύφη απόκαμε:

-Τώρα, είπε, τι να κάμω;... Όπου κι αν είναι θα κουβαληθεί 
ο Ιούδας εδώ και θα με γέψη.... Λυπήσου με, Παναγία μου, 
κάνε με έν’ αγρίμι να την πνίξω άμα έρθη να με βασανίση....

Η Παναγία την εψυχοπόνεσε και την έκαμε Αρκούδα.
-Τώρα, Παναγιά μου, είπε, και σου την συγυρίζω....
Παραμέρισε σε μια κουφάλα και περίμενε την πεθερά της. 

Εκείνη ήρθε και καθώς δεν είδε τη νύφη της δίπλα στα κανά-
λια, πήρε ένα ξύλο κι άρχισε να ψάχνει δεξιά και αριστερά στα 
πλατάνια. Την ώρα όμως που η Αρκούδα ήταν έτοιμη να της 
ριχθεί και να την σχίση, εκείνη επρόλαβε και φώναξε:

-Αχ ετούτο τ’ αγρίμι έφαγε τη νυφούλα μου...
Κι έβαλε τέτοια κλάματα, ώστε η Αρκούδα είδε ή θάρεψε 

πως την πονούσε στ’ αλήθεια. Και έτσι δεν την επείραξε, αλλά 
έφυγε στα βουνά.

Η παράδοσις είναι Ηπειρωτική. Θαύμα αβρότητος προς 
την πεθεράν είς τους μύθους του, εις τας παροιμίας του, εις τα 
τραγούδια του ο λαός αυτός. Ηπειρω-
τικοί είναι και αυτοί οι στίχοι

Κι η σκύλα πεθερά σου,
θέλει μαχαίρωμα
μες το ξημέρωμα!!!
Εως τώρα την αρκούδα την εγνω-

ρίζαμε από τους πρώην συμμάχους 
μας και από τα δημοτικά τραγού-
δια:

Κι όπ’ εύρης λάφια σκότωσ’ τα
κι αρκούδα ημέρωσέ τα

κι όπ’ εύρης και τον άνδρα μου
ρίξε και σκότωσέ τον,
μη τον βαρέσης σε πλευρό
κι αργήση να πεθάνη

Ποιός είδε τον Αμάραντο
σε τι γκρεμνό φυτρώνει.
Τον τρών’ τα ‘ λάφια και ψοφούν,
τ’ αρκούδια κι ημερεύουν.

Συντρόφοι μη μ’ αφήσετε 
σε τούτον έρμο τόπο,
εδώ’ ν’ αγρίμια να με φαν
κι αρκούδια να με σχίσουν,
εδώ’ ναι φίδια με φτερά
με δεκοχτώ κεφάλια.

Με τας νέας όμως επαρχίας εγίναμε πλούσιοι αρκουδο-
παραγωγοί. Τα Ηπειρωτικά όπως και τα Μακεδονικά ορεινά 
δάση κρύβουν αρκετόν πλήθος. Εννοείται, ότι καμμίαν αξίαν 
δεν προσθέτουν είς την γουνοπαραγωγήν μας, διότι η άσπρη 
αρκούδα, της οποίας έχει αξίαν το δέρμα, είναι σπάνιον φαι-
νόμενον εις την Βαλκανικήν. Πού και πότε να ξεκόψη καμμία 
από την Ρωσίαν.

Έχομεν λοιπόν μόνον το βάσανόν των, βάσανον της βλα-
στήσεως, εν μέρει της στάνης, αλλά μέγα βάσανον για τα 
μελισσομάντρια, διότι το μέλι είναι η μεγάλη αδυναμία της και 
το μελισσοτρύγισμα το κύριον τάλαντό της. Ως και η Αλεπού 
ακόμη της ανεγνώρισε αυτήν την ειδικότητά της.

Μια φορά είχαν κάμει συντροφιά για να χαλούν μελίσσια. 
Η Αλεπού είχε τη βάρδια κι η Αρκούδα το χάλασμα της κυψέ-
λης. Έτρωγεν όσο ήθελε και όταν  έφευγε, έπερνε μαζί της ένα 
κομμάτι για’ κείνην. Αλλά μετ’ ολίγον η Αλεπού επίστεψεν, 
ότι μπορεί να χαλάση και μόνη της μελίσσια.

Επήρε λοιπόν τα  Αλεπόπουλα, τα έβαλε στα καραούλια 
(σκοπούς) και διηυθύνθη μόνη της στο μελισσομάντρι. Αλλά 
συνηθισμένη από τα κοτέτσια, ήρχισε να αναποδογυρίζη ένα 
ένα τα μελίσια· πετάχτηκαν σύννεφα οι μέλισσες, της έζωσαν 
το κορμί της ως την ουρά και δεν είδε από ποια πόρτα έφυγε. 
Αμα έφθασε στα παιδιά της είπε:

-Πάμε, παιδιά μου, δεν είμαστε για μεγάλες δουλειές εμείς 
σαν την Αρκούδα. Είμαστε μόνον για καραούλια καλοί....

Για ποιά μεγάλη δουλειά δεν είναι άξια η Αρκούδα; Δα-
μάζει θηρία, σκαρφαλώνει στα πλέον υψηλά δένδρα για να 
φάει καρπούς, πετροβολά με θαυμασίαν δεξιότητα και μόνον 

μίαν αδυναμίαν της ευρήκαν οι βοσκοί 
του Ζαγοριού, όπως μου έλεγαν: Τη 
φωτιά. Άμα ιδή δαυλί, φεύγει σαν η 
Αλεπού τα μελίσσια. Αν οι βοσκοί δεν 
έχουν αναμένη φωτιά τσακμακίζουν 
τα στουρνάρια τους και την προγγούν 
με τις σπίθες! Πώς αυτό το παντοδύ-
ναμο και άτρομο ζώο επήρε με τόσο 
φόβο τη φωτιά; Να της θυμίζει το σπίτι 
της, τουτέστι την πεθερά της;

Του Στέφανου 
Γρανίτσα
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Σουρουπώνει.
Ο ήλιος ακέριος, ολόρθος χάνεται στο βάθος του ορίζοντα, 

ρίχνοντας τις τελευταίες αντηλιές του στη μακρινή Κεφαλονιά, που 
διακρίνεται αμυδρά στην αχλή πάχνη του Ιουνίου.

Ο Μπερναλής ο νεωκόρος άρπαξε το σχοινί της καμπάνας του 
Αγιάννη κι απότομα, άτσαλα στην αρχή, ήρεμα, γαληνεμένα μετά, 
βάρεσε εσπερινό στο ρυθμό, Αδάμ, Αδάμ, Αδάμ - Αδάμ - Αδάμ 
και πάλι Αδάμ, Αδάμ, Αδάμ - Αδάμ - Αδάμ...

Μερικά φλύαρα σπουργίτια πέταξαν τρομαγμένα από το με-
ταλλικό χτύπο της καμπάνας.

Καμιά εικοσαριά σχολιαρούδια πετάχτηκαν από τα σκαλοπάτια 
του σχολείου και σπεύδουν αυτά πρώτα στην εκκλησία. Από ‘κει 
κάτω, άλλα μικρότερα ή μεγαλύτερα κουβαλιόνταν κι αυτά.

Είναι ψυχοσάββατο. Από τα Γκουντρέικα, τα Καρκουλέικα, 
κάτω απ’ τα Νταρζιωτέικα, δυο - δυο, τρεις - τρεις και περισσό-
τερες ξεφύτρωναν οι γυναίκες του χωριού, κρατώντας, μ’ όλο 
το σεβασμό που πρέπει, τις λειτουργιές που έφτιαξαν με τα ίδια 
τους τα χέρια, βάζοντας όλη τους την τέχνη. Τις έχουν καλαίσθητα 
τυλιγμένες με μια καθαρή πάνινη ή υφαντή πετσέτα. Στ’ άλλο χέρι 
κρατούν το πιάτο με τα κόλλυβα.

Σε κάποια τσέπη έχουν το τάλιρο για το διάβασμα του παπά 
μαζί μ’ ένα τσαλακωμένο χαρτί, όπου κάποιο σχολιαρούδι τους 
έγραψε -ανορθόγραφα και κακογραμμένα- τα ονόματα των ψυχών 
που θα μνημονεύσει ο παπάς.

Ο παπάς άρχισε το τρισάγιο και οι τελευταίες, οι πιο μακρινές, 
βιάζονται για να προφτάσουν.

Το κρύο αρχίζει να τσούζει καθώς κρύφτηκε ο ήλιος πίσω από 
ένα κατακόκκινο φόντο. Με την ξαστεριά πού᾽ ναι από βραδίς 
αρχίζει από νωρίς να πέφτει ο πάγος.

Βιαστικά - βιαστικά οι νοικοκυραίοι από τις στάνες τους, από τα 
χωράφια τους και τ’ αμπέλια τους γυρίζουν στα σπίτια τους, άλλοι 
επάνω στα ζωντανά τους και άλλοι με τα πόδια, σκεπασμένοι με 
χοντρές κάπες ή μαντύες. Η χαρακτηριστική τραγιάσκα, απαραί-
τητο συμπλήρωμα, σκεπάζει το ρυτιδωμένο και σκαμμένο απ’ 
τον πολύ μόχθο φαρδύ μέτωπο τους με τα αδρά χαρακτηριστικά 
του ξωμάχου.

Από κοντά τους ακολουθούν οι κυράδες τους βιάζοντας τα 
τεμπέλικα γαϊδουράκια τους, τα φορτωμένα απόκλαρα και λια-
νάδια, να ταχύνουν και ‘κείνα τα βήματα τους. Οι περισσότερες 
είναι κι αυτές ζαλωμένες ή θα κρατούν παραμάσχαλα ένα δεμάτι 
γρασίδι τραβώντας με τ’ άλλο χέρι μια - δυο δύστροπες κατσίκες. 
Σχεδόν είναι όλες ίδιες και δεν ξεχωρίζεις την ηλικία τους. Φορούν 
σκούρα φουστάνια, χοντρές κάλτσες και σφιχτοδεμένα κάτω από 
το σαγόνι τους καφέ κεφαλομάντηλα.

Να᾽σου κι ο μπάρμπα-Στάθης ο Κρούσιας με το κοπάδι του. 
Αμετανόητος αυτός όπως κι άλλοι στα χρόνια πού ρθαν. Κάθε 
βράδυ θα περάσει από τον κεντρικό δρόμο του χωριού και από 
την πλατεία Ζώρα το καλοκουρντισμένο κοπάδι του με χίλιων 
λογιών κουδούνια, λες και τα κουδούνια και τα τροκάκια είναι 
περισσότερα από τα πρόβατα.

— Τους έχει κρεμάσει και στην ουρά, λένε οι ζηλιάρικες γλώσ-
σες.

— θεια, θεια κι εμένα, αποσπούν την προσοχή μας κάποια 
παιδιά που ξεπετάγονται στο προαύλιο της εκκλησίας.

— θεια, ‘μένα δε μου ‘δωσες, φωνάζει εν’ άλλο στη θεια 
Κόλιαινα, που την έχουν κυκλώσει κάμποσοι πιτσιρικάδες για 
να τους μοιράσει σπερνά. Στη μέση εκείνη τα «πλανεύει» από 

λίγα το καθένα, έτσι που τα γνοιάζει χειρό-
τερα. Κι εκείνα ορμούν πάλι επάνω της με 
αποτέλεσμα τα περισσότερα να πέφτουν 
στο χώμα.

Στην άκρη στέκεται ο μπάρμπα-Γιώργης ο Σαμαράς, ο ψάλτης, 
περιμένοντας τον παπά να βγει και κείνος. Βλέπει όλη τη φασα-
ρία που γίνεται με τους πιτσιρικάδες και φχαριστιέται κατάβαθα, 
αναπολώντας τις δικές του εποχές, ενώ με τις άδειες μασέλες του 
ψάχνει να κοκέψει κανένα σπυρί από τα σπερνά που του᾽ δωσε ο 
παπάς από το δίσκο της κυρα-Τάσαινας, τον καλοφτιαγμένο.

Περνάω δίπλα του. Δε με βλέπει. Στέκω, τον αφήνω στις σκέ-
ψεις του. Μετά από λίγο τον αιφνιδιάζω:

— Ε, μπαρμπα-Γιώργη!
— Α! ναι, ναι... ξεπετάγεται. Σα να ντροπιάστηκε που πιά-

στηκε αφηρημένος, αφημένος σε άλλες εποχές. Πάει να μου τα 
μπαλώσει.

— Ξέρεις, μου λέει σαν ήμουν κι εγώ τόσος, σαν τα παιδιά 
αυτά, το Ψυχοσάββατο το περιμέναμε πώς και πώς! Σαν τη μεγάλη 
Λαμπρή, και συνέχισε:

— Παρ’ όλη τη φτώχια πού ‘χε ο κόσμος, τα ψυχοσάββατα, στο 
κάλεσμα των ψυχών, καμιά γυναίκα δεν έλειπε. Εμείς, τα παιδιά 
τότε, ξέραμε ποια νοικοκυρά έβαζε περισσότερη σταφίδα.

Εκεί να᾽βλεπες πως πέφταμε πάνω της. Αυτά που βλέπεις δεν 
είναι τίποτα. Εγώ με το Γιώργη το Μπερναλή, το Νταραμούσκα και 
άλλους σαν πρώτο στόχο είχαμε τη γριά-Νικέαινα, τη μακαρίτισσα. 
Ήταν τεχνίτισσα στο δίσκο.

Μια φορά της σπάσαμε, με τα σπρωξίματα, το πιάτο και κάναμε 
τρεις μέρες να πάμε σχολείο στο γέρο δάσκαλο, τον Παπαναστα-
σόπουλο...

Καθώς κουβεντιάζαμε, δίπλα από το Ιερό της εκκλησίας, 
ένας-

ένας μερικοί πιτσιρικάδες βγαίνουνε με μια λειτουργιά πα-
ραμάσχαλα.

Σκουντάω το μπαρμπα-Γιώργη και με νόημα τον ρωτάω για 
πού πάνε οι μικροί με τις προσφορές.

— Α! ο παπάς στέλνει τις προσφορές εδώ στη γειτονιά, σε 
μοναχικούς ανθρώπους, φτωχές οικογένειες... όπου νομίζει... 
Και συνεχίζει:

— Να σ’ είχα τότε που το ψωμί το λέγαμε ψωμάκι. Ο παπάς 
δεν ήταν τόσο απλοχερης στις λειτουργιές! Πείναγε κι εκείνος, 
ανάμεσα σε τόσους πεινασμένους. Και να σκεφτείς ότι τότε είχα-
με δυο παπάδες, έναν για το κάτω χωριό κι έναν για το πάνω. 
Γινόταν μάχη ανάμεσα στους δυο παπάδες για το ποιος θα πάρει 
το πάνω χωριό, από του Ζώρα και πάνω, γιατί οι Μαρμαρίσιοι 
και οι Ταλωμίσιοι κάτι κάνανε από γέννημα που τους έφτανε να 
βγάλουν το χειμώνα και να πάνε και λειτουργιές.

Για κάποιο χαριτωμένο επεισόδιο με τους παπάδες εκείνους 
άρχισε να μου μιλάει ο μπαρμπα-Γιώργης αλλά σταμάτησε από-
τομα γιατί στην πόρτα της εκκλησίας φάνηκε ψηλός, επιβλητικός 
ο παπα-Νίκος.Άιντε, Γιώργη, Πάμε, είπε του Σαμαρά, ενώ άπλωσε 
και μου᾽δωσε κι εμένα ένα κομμάτι, ψιλοκοσκινισμένης και καλο-
ψημένης λειτουργιάς από την τσάντα που κρατούσε.

Ο μπαρμπα-Γιώργης «τρωγόταν» από πάνω του που η πα-
ρουσία του παπά δεν τον άφησε να μου διηγηθεί την ιστορία 
του εκείνη.

θα μου την αποτελειώσει σε άλλη ευκαιρία και τότε θα σας 
τη γράψω.

Ψυχοσάββατο στο χωριό
Tου κ. Χαρ. Σπ. Παπαγιάννη

Του Χαράλαμπου
 Παπαγιάννη
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Οι λέξεις «γραμματισμένοι, αγράμματοι, μορφωμένοι, 
αμόρφωτοι» είναι πολύ εύχρηστες στον καθημερινό προ-
φορικό και γραπτό λόγο και χρησιμοποιούνται από όλους 
γενικά τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τις γραμματικές 
τους γνώσεις, τις επαγγελματικές τους απασχολήσεις και 
τις κοινωνικές τους σχέσεις και επαφές. Το ζήτημα είναι αν 
και κατά πόσον αποδίδει πάντοτε την ακριβή έννοια, που 
επιδιώκει και επιθυμεί να εκφράσει με αυτές τις λέξεις και 
να εξωτερικεύσει ο καθένας για κάποιον συνάνθρωπο του, 
φίλο του ή συγγενή του, στον οποίο απευθύνεται ή με τον 
οποίο γενικά συζητά.

Την απάντηση πρώτα -πρώτα δίνουν τα λεξικά της νε-
οελληνικής γλώσσας, που αποφαίνονται ως εξής για την 
ακριβή σημασία και ετυμολογική προέλευση των παραπάνω 
λέξεων: Γραμματισμένος (λαΐκ.) σημαίνει αυτόν που ξέρει 
γράμματα, που έχει σπουδάσει (από το ρ. γραμματίζω = 
διδάσκω κάποιον γράμματα), αγράμματος (αρχ.) = 1. Αυτός 
που δεν γνωρίζει να γράφει και να διαβάζει, αναλφάβητος, 
2. Αυτός που έχει ανεπαρκείς, ελλιπείς γνώσεις, �. μεταφ. 
άπειρος, ακατατόπιστος, μορφωμένος = αυτός που έχει 
αποχτήσει μόρφωση, που διαθέτει παιδεία, αμόρφωτος (α 
στερ. + μορφώνω) = αυτός που δεν είναι μορφωμένος, που 
δεν έλαβε παιδεία, που δεν έχει πνευματική καλλιέργεια.

Σύμφωνα με την έννοια των παραπάνω λέξεων, θα μπο-
ρούσαμε να παρατηρήσουμε ότι κατά την χρήση τους στον 
καθημερινό προφορικό και γραπτό λόγο δεν αποδίδεται η 
κατά κυριολεξία σημασία τους, με αποτέλεσμα να γίνεται 
διαστρέβλωση των εννοιών, να δημιουργείται σύγχυση στη 
συνεννόηση μεταξύ των ανθρώπων, να διαταράσσονται 
οι σχέσεις τους και όχι λίγες φορές να οδηγούνται σε πα-
ρεξηγήσεις και τριβές. Τα παραδείγματα που ακολουθούν 
αποσαφηνίζουν και συγκεκριμενοποιούν την παραπάνω 
διαπίστωση.

Παράδειγμα πρώτο : Ακούμε πολλές φορές κάποιον 
να αναφέρεται σε γραμματισμένο συνάνθρωπο του και να 
λέει« με την συμπεριφορά του ο δείνα έδειξε το επίπεδο 
της μόρφωσης του, αυτό που έκανε μόνο ένας αγράμμα-
τος θα μπορούσε να το κάνει». Στο παράδειγμα αυτό δεν 
γίνεται σωστή χρήση των λέξεων «μόρφωσης του» και 
«αγράμματος». Το κατά κυριολεξία ορθό είναι να χρησι-
μοποιηθεί αντί του «μόρφωσης του» άλλη λέξη ή φράση, 
κατάλληλη να αποδίδει την έννοια της μομφής που γίνεται 
στο συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος είναι γραμματισμένος 
και πιθανόν να έχει και πτυχιακές περγαμηνές. Δηλαδή, 
αν η συμπεριφορά του δείνα ήταν, λόγου χάρη, αυθάδης, 
θάπρεπε να χρησιμοποιηθεί η φράση «έδειξε το μέγεθος 
της αυθάδειάς του», αν η συμπεριφορά του ήταν αισχρή, 
θα ταίριαζε να χρησιμοποιηθεί η φράση «έδειξε τον ανή-
θικο χαρακτήρα τoυ» αν πάλι η συμπεριφορά του ήταν 
προσβλητική και ταπεινωτική γιοι κάποιον συνάνθρωπο 
του, η κατάλληλη φράση θα ήταν «έδειξε πόσο αγενής 
είναι» και ούτω καθεξής. Επίσης στο ίδιο παράδειγμα δεν 
χρησιμοποιείται ορθά η λέξη «αγράμματος», γιατί ένας που 
δεν γνωρίζει γραμματα ή έχει ελλιπείς γραμματικές γνώσεις 

δεν σημαίνει πάντοτε ότι είναι αυθάδης 
ή αγενής ή ανήθικος. Μπορεί κάποι-
ος, που είναι στον άλφα ή στον βήτα 
βαθμό αγράμματος, να είναι αυθάδης, 
αγενής ή ανήθικος, αλλά όχι για το 
λόγο ότι είναι αγράμματος, αλλά γιατί αυτός είναι ο χαρα-
κτήρας του, αυτή είναι η φύση του.

Παράδειγμα δεύτερο : Επίσης ακούμε άλλοτε από κά-
ποιον να λέει για έναν συκοφάντη ή αχάριστο ή πλεονεκτη 
ή βιαστή κ.λπ. «Τι περιμένετε, ρε παιδιά, άνθρωπος αγράμ-
ματος είναι ο τάδε και συμπεριφέρεται έτσι...». Και εδώ δεν 
είναι ορθό να χρησιμοποιείται η λέξη «αγράμματος» αλλά 
μια άλλη ανάλογα με το περιεχόμενο και τη βαρύτητα της 
ανάρμοστης συμπεριφοράς του δράστη. Και τούτο γιατί 
ένας πολύ ή λίγο αγράμματος άνθρωπος μπορεί να είναι 
συκοφάντης, αχάριστος, πλεονεκτης, ανήθικος κ.λπ. όχι 
γιατί δεν γνωρίζει γράμματα ή έχει ελλιπείς γραμματικές 
γνώσεις, αλλά για το λόγο ότι τέτοιος είναι ο χαρακτήρας 
του, η φύση του και η ανατροφή που του έχουν δώσει οι 
γονείς του και το περιβάλλον του. Στο κοινωνικό σύνολο 
υπάρχουν άνθρωποι με ελάχιστες γραμματικές γνώσεις, που 
όμως κοσμούνται από ανθρώπινα χαρίσματα και αρετές, τις 
οποίες σπάνια συναντάς στους πολύ γραμματισμένους.

Συμπερασματικά μπορούμε ανεπιφύλακτα να υποστη-
ρίξουμε ότι μπορεί ένας καθηγητής πανεπιστημίου, λόγου 
χάρη, να είναι παλιάνθρωπος, εκβιαστής, εκμεταλλευτής, 
ανήθικος, εμπαθής, αγενής κ.λπ. και ένας αγράμματος να 
έχει ανθρώπινα συναισθήματα, να είναι ευγενής, ηθικός, φι-
λάνθρωπος και να κοσμείται με πολλά άλλα χαρίσματα.

Είναι, βεβαίως, γεγονός και κανείς δεν το αμφισβητεί ότι 
οι γνώσεις και η σωστή παιδεία εξημερώνουν τον άνθρωπο 
και επιδρούν θετικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. 
Δεν είναι όμως αυτό από μόνο του αρκετό και δεν απο-
τελεί πανάκεια. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του 
χαρακτήρα του ανθρώπου παίζει η ίδια η φύση του αλλά 
και η καλή ανατροφή και σωστή διαπαιδαγώγηση που θα 
του γίνει από τους γονείς του και το στενό οικογενειακό 
περιβάλλον του και το σχολείο.

Κατά συνέπεια, δεν μπορούν και δεν δικαιούνται οι 
γραμματισμένοι να μονοπωλούν ότι αυτοί είναι οι μορφω-
μένοι μόνο και μόνο για τις γνώσεις τους και όχι για τον 
χαρακτήρα τους και τις αρετές τους. Από την άλλη μεριά 
οι άνθρωποι με ελλιπείς γραμματικές γνώσεις αλλά προι-
κισμένοι με αρετές και χαρίσματα σε καμιά περίπτωση δεν 
θα πρέπει να νιώθουν και να θεωρούν τους εαυτούς τους 
αμόρφωτους, επειδή δεν ευτύχησαν να σπουδάσουν και 
να γίνουν επιστήμονες. Πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς 
τους πολύ πιο ανώτερους από τους άλλους, γιατί τελικά 
σ᾽ αυτό τον κόσμο εκείνο που μετράει και εκτιμάται είναι 
το πώς ο καθένας συμπεριφέρεται στις επαγγελματικές 
και κοινωνικές του σχέσεις με τους συνανθρώπους του, 
ανεξάρτητα από τις γραμματικές του γνώσεις και το επάγ-
γελμα που ασκεί, και ποια είναι η άποψη που έχει η κοινή 
γνώμη γι’αυτόν.

Γραμματισμένοι και αγράμματοι 
μορφωμένοι και αμόρφωτοι

Του Σωκράτη 
Μάσσια, 

Κλασσικού 
Φιλόλογου
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Σκέψεις
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΛΕΙΑ

Κρατώ στη μνήμη μου τούτα τα βαθυστόχαστα λό-
για του αείμνηστου Τάκη Δόξα:  «Το βιβλίο είναι μια 
Κασταλία πηγή. Μόχθος για την Επιστήμη και για την 
Τέχνη, προσφέρει το χάρμα τ΄ ουρανού και του βυθού 
την αγωνία.  Πλαταίνει τους ορίζοντες και δυναμώνει 
την ψυχή στην ατέλειωτη μάχη της με τη δημιουργία 
και τον πόνο…».

Χρειάζεται, συνεπώς, να καλλιεργηθεί η αγάπη στο 
βιβλίο, για ν΄ αποκτήσει πνευματικότητα και αίσθηση της 
ομορφιάς ο λαός μας.  Ο περιούσιος λαός της τέχνης 
στην ισορροπημένη και διαυγή της έκφραση, που είναι 
η ελληνική έκφραση και θέση.

Γιατί πνευματική στάθμη ενός λαού δεν είναι η επί-
δοση και το πνευματικό επίπεδο ορισμένων πνευματικά 
καλλιεργημένων ανθρώπων, αλλά η γενική πνευματική 
κατάσταση του λαού.  Η πνευματική στάθμη της Ηλεί-
ας, σήμερα, δεν είναι χαμηλή, ούτε, επίσης, στερείται 
σκιρτημάτων.  Τα βασικά γνωρίσματα, που συνθέτουν 
τη συνισταμένη της ροπής του κόσμου τούτου στη θέ-
ωση, είναι:

Η δύναμη-συμβολισμός του Ηρακλή για την κάθαρση 
απ΄ το αιώνιο άγος-και ο ανόθευτος, πηγαίος λυρισμός 
και η ανάταση, που βρίσκει την έκφραση στο μελωδικό 
σουραύλι του Πάνα. Τούτη την άποψη εκφράζει ανάγλυ-
φα ο τόπος μας: ρώμη, ισορροπία, κάλλος, ανάταση, 
φλόγα…

Ψάχνοντας για τα ίδια χαρακτηριστικά της πνευματι-
κότητας στο σύγχρονο λαό της Ηλείας, πρέπει να στα-
θούμε προσεκτικοί.  Και σκεφτικοί, ίσως.  Είναι εύκολη 
η άρνηση.  Μα, οι δύσκολοι και οι απαισιόδοξοι είναι 
οι γελασμένοι.  Γιατί φωσφορίζουν φωτιές κι αποκα-
λύπτουν το σκεπασμένο πρόσωπο του Ηρακλή και 
του Πάνα.  Ιεροφάντες του τραγουδιού και του λόγου, 

πρωταγωνιστές του στίβου, αιμοδότες 
της αγάπης, οραματιστές και τοξότες του 
υψηλού.

Η απαίσια εποχή, τότε που διαμελι-
ζόταν ο Ορφέας και θρυμματιζόταν ο Δι-
όνυσος, που αιμόφυρτο κι ακρωτηριασμένο κηδεύαμε 
το όνειρο, η εποχή αυτή πέρασε.  Ας τον βοηθήσουν, 
λοιπόν, τον λαό μας οι υπεύθυνοι να ξαναπάρει την 
εντολή.  Ας τον βοηθήσουν οι εμπνευσμένοι δάσκαλοι 
να σηκωθεί.  Είναι ο ίδιος ο Αίας ο Τελαμώνιος, είναι ο 
Δαβάκης και ο Αυξεντίου, ο Πίνδαρος και ο Παλαμάς, 
η δύναμη και το όραμα, είναι – καθώς πολλές φορές 
έχει ειπωθεί – μια απαστράπτουσα μορφή στον πλανήτη 
μας.

 Το βλέμμα του λαού αυτού – από φυσικού του ανή-
συχο και τιτανικό από κληρονομικότητα – περιφέρεται 
πάνω από τη μαλακιά χλόη του Αλφειού και καρτερεί, με 
σιγουράδα, τον γυρισμό της Ωραίας Ελένης στην αιώνια 
πατρίδα της.  Η μοίρα της Ελλάδας και της Ηλείας είναι 
μοίρα προμηθεϊκή:  Του απλέτου φωτός!  Ο σκοταδι-
σμός ήλθε από ομιχλώδεις, ύποπτες περιοχές.  Καιρός 
να επιστρέψουμε στην Ελλάδα.

Το φως ας ξαναλαμπαδιάσει τη σκέψη μας, να ξανα-
βρούμε τον ΄Ελληνα, τον ηρωικό Προμηθέα της γραμμής 
του πρόσω.  ΄Οπου το πνεύμα συγκρούεται με το σκο-
τάδι και το διαλύει και το ψεύδος δέχεται, κατάκαρδα, 
το βέλος της αλήθειας.

 Ο τόπος μας έχει ανάγκη από πνευματικό οξυγόνο, 
που ενθαρρύνει, οιστρηλατεί, ανεβάζει, λυτρώνει τον 
άνθρωπο.

Εμπρός, λοιπόν, ας κάνουμε την Ηλεία μας να ζει 
στην πανδαισία του φωτός και των ιδεών.  Των μεγά-
λων ιδεών!

του Στάθη 
Δάγλαρη, 

Δικηγόρου

Το ∆.Σ. του Συλλόγου Φολοητών «Κένταυρος» 
και το περιοδικό «Φολόη» ευχόµαστε ολόψυχα 
στους συµπατριώτες και φίλους αναγνώστες µας 
καλά Χριστούγεννα και χαρούµενο, ειρηνικό και 

δηµιουργικό το νέο έτος 2011.
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Η Συμβολή του κλήρου της Ελλαδικής Εκκλησίας στην 

πραγμάτωση των ονείρων του Γένους μας και η κοινω-

νική προσφορά του
Του Χρήστου

 Δ. Μαρκόπουλου
Δεν συμφωνώ μ’ αυτούς που μηδενίζουν το έργο της 

Ελλαδικής εκκλησίας και των καλών υπηρετών του Θεού 
και πατρός ημών.

Η προσφορά του ιερού κλήρου κατά τους χρόνους της 
μακρόχρονης δουλείας του γένους μας είναι καθοριστική 
και σημαντική. Οι περισσότεροι μεγάλοι διδάσκαλοι του 
γένους μας  είναι ιερομόναχοι, ιερείς και αρχιερείς.

Στην επανάσταση του 1821 εκατοντάδες ιερωμένοι 
μπήκανε μπροστάρηδες στον  αγώνα. Ζωστήκανε το γι-
αταγάνι και πολλοί χύσανε το αίμα τους. Πολλοί γίνανε 
Μακεδονομάχοι. Δώσανε τον εαυτό τους στην υπηρεσία 
της πατρίδας κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, στον αγώνα 
του Ελληνισμού στη Μικρασία, στο έπος του \40 και στην 
ένδοξη εθνική αντίσταση κατά των Ναζήδων.

Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα ούτε και θα επιχειρήσω 
λεπτομερή ανάλυση του έργου της Εκκλησίας, δεδομένου 
ότι δεν είμαι βαθύς γνώστης του θέματος· μόνο παρακάτω 
θα μιλήσω για δύο σπουδαίους εργάτες και στυλοβάτες 
της Ορθοδοξίας.

Α. Κοντά στο Θέρμο της Αιτωλίας είναι ένα χωριουδάκι, 
το οποίο λέγεται «Μεγαδέντρο». Εκεί στα 1714 γεννήθηκε 
ένα Ελληνάκι και είχε μόνο μικρό όνομα, γιατί τότε τουρκι-
κός νόμος απαγόρευε να έχουν οι ραγιάδες επώνυμο και 
μόνο όσοι Κοτζαμπάσηδες τα είχανε καλά με την Τουρκιά 
είχαν επώνυμο. το Ελληνάκι τούτο το λέγανε Κώνστα. Γεν-
νήθηκε από ένα αντρόγυνο ανυφαντάδων εκεί στο  Από-
κουρο.

Το Ελληνάκι τούτο είχε κι ένα μεγαλύτερο αδέρφι· Χρύ-
σαντο το λέγανε. Τούτος ο Χρύσαντος έκαμε τη δύσκολη 
εκείνη εποχή πολλά σπουδάγματα κι έφτασε να γίνει  ακό-
μα και ιερωμένος Σχολάρχης στην Πατριαρχική Ακαδημία 
στην Πόλη».

Το Ελληνάκι τούτο, ο Κώνστας, όσο ακόμη ήταν μικρό 
ζούσε στο χωριό του και βοηθούσε μάννα και πατέρα στην 
υφαντική και ποίμαινε ακόμη και τα λιγοστά σφαχτά τους 
και τούτα, από ευχαρίστησή τους ανταποδίδανε το κατά 
δύναμη.

Πήγαινε και στο κρυφό σχολειό και έμαθε «γράμματα-
σπουδάγματα του Θεού τα πράγματα».

Όσο μεγάλωνε τόσο κι έδενε το μυαλό του. Καθότανε 
και σκεφτότανε ότι δεν έπρεπε να πάει η ζωή του χαράμι. 
Ήταν ανάγκη να γίνει κι αυτός κάτι ωσάν τ’ αδέρφι του. 
Να λάβει παιδεία και φωτισμό και κατόπι να δώσει φωτι-
σμό στο Γένος. Πήγε, λοιπόν, σε μεγαλύτερα σχολεία, τα 
οποία λειτουργούσαν σε μοναστήρια της Παρνασίδας, της 
Αιτωλίας και  της Ναυπακτίας. Μάλιστα του δόθηκε η άδεια 
και μαθητής που ήταν ακόμη να διδάσκει σε μικρότερους 
μαθητές.

Κατόπιν άνοιξε η όρεξή του να πάει 
σε μεγαλύτερες ακόμη σχολές και πήγε 
στο Αγιον Όρος, «στο περιβολάκι της Παναΐας» και φοίτησε 
στην περίφημη τότε Αθωνιάδα Ακαδημία, όπου διδάσκανε 
ονομαστοί άνθρωποι των γραμμάτων.

Εκεί σπούδασε Θεολογία, φιλοσοφία και Φυσικές Επι-
στήμες. Έγινε ιερέας και μπήκε σε μοναστήρι. Αποφάσισε να 
ασκητέψει. Εκεί στ’ ασκηταριό του κάθισε και πολυσκέφτη-
κε. Τι, ταχα μου, έκαμε τόσα σπουδάγματα; Την ψυχή του 
δεν θα την έσωζε μένοντας κλεισμένος στο ασκηταριό του 
σε πλήρη αδράνεια. Πιο σίγουρα θα την έσωζε βγαίνοντας 
στα χωριά της σκλάβας πατρίδας και να μιλήσει ανοιχτά 
στους ραγιάδες να κρατήσουν την γλώσσα τους και την 
πίστη τους και να μην αγαρηνέψουν.

Βρήκε, λοιπόν, καλλιώτερο να αγωνιστεί για την σωτη-
ρία της πατρίδας, που κιντύνευε ολάκερη ν’ αγαρηνέψει, 
παρά να κάθεται στ’ ασκηταριό του και να κλαίει για τις 
πολλές αμαρτίες τις δικές του και των αδερφών του, όλου 
του κόσμου δηλαδή.

Πήρε έναν καιρό την μεγάλη απόφαση· να γίνει δηλαδή 
«Απόστολος».

Άφησε τ’ ασκηταριό και μια και δυο φτάνει στην Πόλη. 
Βρίσκει εκεί το μεγάλο του αδέρφι, τον Χρύσαντο, ο οποίος 
καθώς ειπώθηκε, ήταν ιερωμένος και συνάμα Σχολάρχης 
στην Πατριαρχική Ακαδημία και του είπε «Το και το»· του 
εξήγησε δηλαδή το εθνοσωτήριο σχέδιό του.

Ο Χρύσαντος δεν του έκοψε τη φόρα· απεναντίας του 
έδωκε θάρρος και τόνε παίνεψε και μάλιστα του έκαμε και 
μαθήματα ρητορικής. Έκανε, τάχα μου, ότι του αρέσανε τα 
μαθήματα της ρητορικής, για να μην κακοκαρδίσει τ’ αδέρφι 
του, που τό’χε παράδειγμα και κρυφό καμάρι. Αυτός είχε 
βρει δικό του τρόπο να μπαίνει στο νου και την καρδιά 
των ανθρώπων.

Πήγε παρέα με τ’ αδέρφι του στον Πατριάρχη και του 
εκθέσανε τα σχέδιά του κι ο Πατριάρχης του᾽ δωσε άδεια 
κι ευλογία να γίνει κήρυκας στους ραγιάδες. Να κρατήσουν 
τη γλώσσα τους, την πίστη τους και να μείνουν Έλληνες και 
ούτε να τουρκέψουν και μήτε να αγαρηνέψουν.

Από την ώρα εκείνη, που αποφάσισε να γίνει κήρυκας, 
Ελληνοκήρυκας, όλη του η ζωή και μέχρι τον μαρτυρικό 
του θάνατο ήταν μια διαρκής πορεία· πορεία προς τους 
φτωχούς και καταφρονεμένους της σκλάβας πατρίδας.

Πήγαινε στις εκκλησιές, πήγαινε στα χωράφια, στα μα-
ντριά, στα κλέφτικα λημέρια και δίδασκε κι ορμήνευε και 
προετοίμαζε το Γένος για το «Ποθούμενο»· για τη λευτεριά 
δηλαδή.

Έγινε αγαπητός κι όθε περνούσε πλήθη τον υποδέχονταν 
και πλήθη τον ακολουθούσαν.
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Δεν είχε σακούλα μαζί του και οι φαρδιές τσέπες του 
φτωχικού του ράσου ήτανε πάντα άδειες.

Όθε περνούσε και δίδασκε· ρωτούσε:
-Έχετε σχολείο, αδερφοί μου; όχι; Ε! τότες ελάτε τώρα 

να φτιάξουμε μαζί σχολείο· να μαθαίνουν γράμματα τα 
παιδιά δωρεάν και των φτωχών και των πλουσίων· όλα 
μαζί σαν αδέρφια, που είναι.

Ο λόγος του ήτανε πειστικός και το θάμα γινόταν. Δέκα 
σχολεία μέσης παιδείας ιδρυθήκανε με την προτροπή του 
και 200 Δημοτικά σχολεία. Μερικοί ανεβάζουν σε 1200 τα 
Δημ. Σχολεία που ίδρυσε ο Ελληνοκήρυκας τούτος. 

Οι διδαχές του μοιάζανε με τη διδαχή του Χριστού.
Όλη η Χριστιανοσύνη, η ραγιάδικη, τον αγαπούσε. 

Μόνο οι Ενετοί, οι Εβραίοι και αρκετοί Κοτσαμπάσηδες 
τον εχρεύονταν, γιατί αυτά που έλεγε, ήταν ενάντια στο 
συφέρο τους.

Τον μισούσαν-κρυφά όμως- και μερικοί κληρικοί κι αρ-
χιερείς, γιατί έλεγε ότι οι υπερέτες του Θεού κριματίζονται 
να έχουν σακούλα γιομάτη με πλούτια.

Όταν ακόμη ήτανε στη ζωή, ο κόσμος, ο φτωχόκοσμος, 
τον θεωρούσε άγιο. Κι όταν εκεί στο Κολικόντασι τελείωσε 
η ζωή του με μαρτυρικό θάνατο, αμέσως ο κόσμος του 
φτιάξανε εκκλησιές και τον κάμανε δικό τους άγιο.

Επίσημα η Εκκλησία άργησε να τον αγιοποιήσει. Ήρθε 
όμως καιρός κι έκαμε το πρέπον και το «συμφέρον». Καλόν 
είναι -είπε η Ιεραρχία- τούτος ο αγαθιάρης να αγιοποιηθεί. 
Θα πηγαίνει ο κόσμος στη χάρη του και θα γεμίζουν τα 
παγκάρια με χρήμα και 
μ’ αυτό θα κάνουμε έργα 
αγαθά. Εδώ -είπανε- κά-
μαμε αγίους μοιχούς και 
παιδοκτόνους!

Ο Ελληνοκήρυκας 
τούτος, που έδωσε σώμα 
και ψυχή για το Γένος 
είναι ο φτωχούλης του 
Θεού· ο Πατροκοσμάς ο 
Αιτωλός.

Η αγιοποίηση του 
Φτωχούλη του Θεού 
έγινε με πρόταση του 
Μητροπολίτη Αιτωλίας 
και Ακαρνανίας Ιεροθέου 
προς το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο Κων/λεως.

Το Πατριαρχείο, επί 
Αθηναγόρου, την 20η-
4-1961 με συνοδική του 
Πράξη κατέταξε αυτόν 
μετά των Αγίων της Εκ-
κλησίας μας και όρισε να 
τιμάται η μνήμη του την 
24η Αυγούστου, ημέρα 
κατά την οποία ο φτω-
χούλης του Θεού υπέστη 
μαρτυρικό θάνατο (24-8-

1779) από όργανα της Τουρκικής εξουσίας, γιατί δίδασκε 
τους ραγιάδες να κρατήσουν τη γλώσσα τους, την πίστη 
τους και τους καλλιεργούσε τον πόθο για την λευτεριά.

Ο υμνωδός υμωνδεί:
«Θείας πίστεως διδασκαλία, κατεκόσμησας
την Ἐκκλησίαν, ζηλωτής τῶν Ἀποστόλων γενόμενος·
συ γάρ τῇ θείᾳ ἀγάπῃ πτερούμενος, Εὐαγγελίου
τόν λόγον διέσπειρας. Κοσμά ἔνδοξε, Χριστόν
τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρίσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος».
Β. Στους χρόνους τους δικούς μας κάπου στην Ελλά-

δα γεννήθηκε ένα Ελληνάκι και Χριστιανάκι. Όταν ήτανε 
ακόμη μικρό, ήτανε λίγο χοντραμπαλούδικο. Ήτανε πά-
ντοτε χαρούμενο κι έμοιαζε με «χαζό παιδί-χαρά γιομάτο». 
Έμοιαζε· δεν ήταν όμως χαζό. Ομολογουμένως είχε λάβει 
από γεννησιμιού του την σφραγίδα της δωρεάς και γι αυτό 
τό ‘ χε βάλει στο μάτι ο «Εξαποδός» και όλο του᾽ βαζε 
τρικλοποδιές.

Τα καλοκαίρια πήγαινε στα χωράφια κι έπιανε τα τζιτζί-
κια, που ανέμελα τραγουδούσαν και τους έβαζε στον πισινό 
τους ελαφριές καλαμιές και τ’ άφηνε ελεύτερα και κείνα 
πετούσαν και το παιδί, το χοντρομπαλούδικο, έκανε χάζι.

Στο σχολείο ήταν μέγα πειραχτήρι. Τά’ παιρνε όμως τα 
γράμματα· «σπίρτο σκέτο» το σκασμένο.

Όσο περνούσαν τα χρόνια πρόκοβε σε μυαλό και σώμα. 
Έκαμε λαμπρές σπουδές. Έβαλε ψηλούς στόχους και  τους 
πέτυχε. Ντύθηκε νωρίς το ευλογημένο ράσο· ανέβηκε ψηλά 
στην ιεραρχία κι έγινε υπερέτης του Θεού και στυλοβάτης 

της Ορθοδοξίας.
Ο «Εξαποδός» έσκα-

σε από τη ζήλεια του· 
Δεν ξαναπείραξε τον στυ-
λοβάτη της ορθοδόξου 
ημών Πίστεως.

Βάλθηκε να  γίνει 
μέγας, όπως οι τρεις Ιε-
ράρχες· ανέπτυξε για 
τούτο δράση πολυσχιδή. 
Πήγαινε ακόμη και στις 
φυλακές κι έδινε παρη-
γοριά στους παραστρα-
τημένους. Γι αυτούς γεν-
νήθηκε· οι περπατούντες 
τον ίσιο δρόμο δεν τόνε 
είχανε ανάγκη. Ιδιαίτερα 
ήθελε να φέρει στον ίσιο 
δρόμο τους εμπόρους 
ναρκωτικών· να πάψουνε 
να πουλάνε θάνατο. Και 
πέτυχε αρκούντως τον 
στόχο του. Μερικούς απ’ 
τους εμπόρους τούτους 
τους συνέτισε και μάλι-
στα μεταμεληθήκανε και 
φορέσανε το ράσο.

Επειδή ο «Εξαποδός», 
ο υιός της απωλείας, δεν 
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Τον Δεκέμβρη του 1980 πήγαμε οικογενειακώς στην 
Φολόη καλεσμένοι στη βάπτιση του γιου του Γιάννη Μαυ-
ραλεξάκη και της Ιωάννας Μπόμπας. Στην Πάτρα έφτασα 
όταν είχε σκοτεινιάσει με ασταμάτητη βροχή. Καθίσαμε σε 
ένα καφενείο για καφέ και ζήτησα πληροφορίες από τον 
καφετζή για την συνέχεια του δρόμου.

- Το καλύτερο που σου θέλω είναι, να μείνεις απόψε στην 
Πάτρα και το πρωί να πας άνετα στον προορισμό σου. Αν 
επιμένεις να πας απόψε πολύ φοβάμαι ότι θα ταλαιπωρηθείς 
και έχεις και μικρά παιδιά.

Εγώ φυσικά ανέμιζα την παρέα και το τραπέζι στη Φολόη 
και δεν ήθελα μς^ τίποτα να τα χάσω. Έβαλα το θέμα σε 
ψηφοφορία και ισοψηφήσαμε. Αυτοχρήστηκα πρόεδρος 
(σαν οδηγός) οπότε με συν μία ψήφο φύγαμε. Μέσω της 
111 με ελάχιστη ορατότητα φτάσαμε στου Λάλα και ανασυ-
νταχθήκαμε για την δύσκολη διαδρομή του Κούμανη, του 
δρυοδάσους και της Φολόης, όπου και φτάσαμε γύρω στις 
δεκα χωρίς να λοξοδρομήσουμε πουθενά. Το γεγονός ότι 
τα καταφέραμε νύχτα με αντίξοες συνθήκες να φτάσουμε 
στη Φολόη, για πρώτη φορά, θεωρήθηκε από την παρέα 
αρκετά τολμηρό και το τίμησε δεόντως στο φιλόξενο σπίτι 
των Μπομπαίων, με Φολοήτικο «νάμα» που δεν μεθεί την 
παρέα, αλλά την πηγαίνει μέχρι την «άκρη των ακριών» του 
νου και της προσδίδει όλα τα χαρακτηριστικά της θείας και 
της ανθρώπινης πεμπτουσίας.

Πάνω από τέσσερεις ώρες τρωγοπίναμε για να μπούμε 

στο πνεύμα, τις αυριανής βάπτισης και να κατηχηθούν οι 
δυο κουμπάρο» (συντέκνοι) στα καθήκοντα της πνευματικής 
πατρότητας του βαφτιζομένου νηπίου. Αν κρίνω από την 
μετέπειτα πορεία του νηπίου που ονοματίστηκε Φίλιππος, οι 
κουμπάροι λίγο επηρέασαν την προσωπικότητα του. Πιότερο 
πήρε από τις χάρες των γονιών του, ξεπερνώντας τις.

Το παρακινδυνευμένο πρώτο ταξίδι στη Φολόη με έδε-
σε περισσότερο με τον τόπο και τους ανθρώπους του. Το 
δρυοδάσος, ο ποταμός των ορθοπλαγιών και τα κατάφυτα 
χωματοβούνια, θα μου δίνουν πάντα την αίσθηση της απλής 
ζωής, αυτής που απειλείται σήμερα από τα μνημόνια και τα 
δίχτυα προστασίας.

ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΛΟΗ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του 2010

Του Μανόλη Σκαρσουλή ΕΚ Ρεθύμνου

είχε τα κότσια να τον πολεμήσει στήθος με στήθος συνερ-
γάστηκε με κάτι κακούς δημοσιογράφους και τούτοι οι 
παράνομοι «Ιούδες» του ρίξανε λάσπη. Και τι δεν ξέρασε 
το μιαρό τους στόμα. Σαλευτήκανε  τα θέμελα της Εκκλη-
σίας.

Τότες βγήκε στην τηλεόραση γιομάτος ταπείνωση και με 
ατράνταχτα επιχειρήματα απόκρουσε πάσας τα χριστοκτό-
νους κατηγορίας και έβαλε τους αχρείους στην κατάκριση 
του Χριστεπωνύμου πληρώματος. Απέδειξε δε ότι όχι μόνο 
δεν έχει σακούλα γιομάτη με πλούτια, αλλά ότι είναι ο 
φτωχότερος των φτωχοτέρων.

Οι διαβολοκίνητοι όμως δημοσιογράφοι το βιολί-βιολά-
κι. Το στόμα τους το μιαρό έγινε οχετός λασπόνερων. Άκου-
σον-άκουσον! είπανε ότι είχε μια λιμουζίνα δέκα χεροπήχια 
του μάκρους. Τι νά’ κανε ο Χριστιανός; βγαίνει εκ δευτέρου 
στην τηλεόραση και βούλωσε το βορβορώδες στόμα των 
υπερετών του Εωσφόρου. Απέδειξε με στοιχεία δυνατά ότι 
η λιμουζίνα δεν ήταν χτήμα του, καθ’  ότι αποδεδειγμένα 
ήταν ακτήμων, όπως προστάζει ο Χριστός· η Κεφαλή της 
Εκκλησίας. Ήταν δώρο κάποιου καλού ανθρώπου. Μήπως 
κι ο Πατροκοσμάς δεν είχε δεχτεί και από άπιστον αγαρηνό 

μάλιστα ακριβό δώρο; Ένα φορητό δηλαδή σκαμνάκι, για 
ν’ ανεβαίνει απάνου του, να τον βλέπουν τα πλήθη, που 
τα κατηχούσε, γιατί ήτανε κομμάτι κοντακιανός;

Οι κακοί δημοσιογράφοι επί τέλους το βουλώσανε κι 
αφήσανε ήσυχο τον στυλοβάτη της Ορθοδοξίας.

Δυστυχώς όμως σκόλωψ φώλιασε στο γήϊνο σαρκίο 
του και σε λίγο χρονικό διάστημα τελεύτησε ο στυλοβάτης 
της Ορθοδοξίας· έχασε η ορθοδοξία και η κοινωνία ένα 
λαμπρό παιδί της.

Πιστεύω ότι θα᾽ ρθουν χρόνοι και καιροί και ο ιστορικός 
θα αναγνωρίσει και θα αναδείξει το έργο του κι ο καλός και 
δίκαιος Θεός θα τον βάλει δίπλα στον ισαπόσοστολο Πα-
τροκοσμά τον Αιτωλό και θα του φορέσει φωτοστέφανο.

Πηγές
1. «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός». Ευθυμίας Μοναχής

2. Η τρέχουσα Λαϊκή Παράδοση

Φωτ. : Φολόη
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 Από πολλά χρόνια παρακολουθώ το πολύπλευρο 
πολιτιστικό έργο του άξιου τέκνου της Κρέστενας, Στάθη 
Δάγλαρη – και έχω μεγάλη χαρά.

Πρόσφατα με τίμησε με την αποστολή ενός πλούσιου φα-
κέλου με χαρακτηριστικά της πολύτιμης συγγραφής του.

 Η χαρά, που μου έδωσε η επικοινωνία με αυτά τα απο-
σπάσματα του έργου του, μεταφράζεται σε χάραξη αυτών 
των γραμμών.

     Ο Στάθης Δάγλαρης είναι μια προσφορά προς την 
πατρίδα και προς τα Γράμματα.  Η Ολυμπία, τα Κρέστενα, 
που τον γέννησε και τον γαλούχησε, είναι ατόφια μέσα στην 
ψυχή του και διάσπαρτη μαζί με τους κατοίκους της μέσα 
στο πνευματικό του έργο.

      Ο τρόπος, που διακονεί στο χώρο των Γραμμάτων 
ο Στάθης Δάγλαρης, είναι υποδειγματικός. Γράφει και δη-
μιουργεί έναν κόσμο, όμορφο «κι αγγελικά πλασμένο».  
Με αγάπη και πόνο καλλιεργεί ψυχή και αισθητική.  Η 
γλώσσα του είναι ελληνοπρεπής, γιομάτη γνώση, άρωμα, 
ελπίδα.  Είναι ένας πραγματικός διδάχος της Ελληνικής 
αξιοπρέπειας.

     Βαθυστόχαστος και γλυκύτατος.  Μέσα του έχει 
μιαν απέραντη θάλασσα από ανθρώπινα αισθήματα, μια 
καλοσύνη ακτινωτή, που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο.  ΄Εχει 
τη δύναμη να διεισδύει, να ανακαλύπτει, να αξιολογεί, να 
βλέπει τα σύμβολα και τις προεκτάσεις τους. Και όλα τούτα 
τα δίνει με λόγο που αρέσει, πείθει και γοητεύει.

     Τέχνη, που του είναι οικεία – χωρίς επιτηδεύσεις.  Δι-
ακριτική παρουσία – παρουσίαση συγγραφέων και ποιητών: 
(Κωστής Παλαμάς, Τάκης Δόξας, Γιάννης Ρίτσος, Κώστας 
Βάρναλης, Λορέντζος Μαβίλης κ.π.ά.).

     Ο Στάθης Δάγλαρης υπερακοντίζει τα δώρα που 

κατάχτησε με πόνο, αγάπη και μόχθο, και τα οποία «δεν 
έθαψεν».  Με επιδεξιότητα, αισθητική πληρότητα και χρη-
σιμοχρηστική ωφελιμότητα τα κατέστησε θυμιάματα, ελεύ-
θερης απόλαυσης.

     Με εντυπωσιάζει όχι μόνον ο πλούσιος αμητός της 
συγγραφικής δραστηριότητας του Στάθη Δάγλαρη, αλλά, 
κυρίως, η σεμνότητα, το ήθος, η έλλειψη αυτοπροβολής και 
η αντίσταση στο πνευματικό πολυδαίδαλο κατεστημένο ενός 
πνευματικού αναστήματος, όπως αυτό του λογοτέχνη.

     Αρετή πρώτη και σπουδαία.
     Δεν έχω την ιδιότητα του κριτικού ούτε για τα Γράμ-

ματα, ούτε για τις Τέχνες.  Απλά προσπαθώ να μένω πάντα 
μια ενεργή συνείδηση με πάντα ανοιχτά – πάντα άγρυπνα 
τα μάτια της ψυχής του.

     Με συγκινεί η γραφή του Στάθη Δάγλαρη, απλώνει 
το χέρι της ψυχής του και εκπονεί έργο που ξεχωρίζει για 
την αγνότητά του και την τέλεια έκφρασή του και μου δίνει 
χαρά η επικοινωνία με τα νοήματά του, με το έργο του.

     Στα κριτικά του δοκίμια έχει μια βαθιά διεισδυτική 
ικανότητα και μια ευέλικτη γλωσσική έκφραση.  Με την 
επιστημονική ιδιότητα του δικηγόρου, με το εύρος των εν-
διαφερόντων του, με την συγκινητική ευαισθησία του, με τις 
ρίζες του βαθιά στη γη της Ολυμπίας, είναι, ίσως, ο πιο κα-
τάλληλος από όσους επιμένουν, Ηλειακά, να πρωτοστατήσει 
στη δημιουργία ενός πολιτιστικού αναπτυξιακού συλλόγου, 
που θα έχει το ρόλο ενός ανοιχτού Πανεπιστημίου.

     Ο Στάθης Δάγλαρης έχει τις γνώσεις, την εντιμότητα, 
την κρίση και την ευαισθησία.  Γράφει ιστορία, αν πάρει 
την πρωτοβουλία να δοθεί ξανά στα χώματά μας:  «Το 
αρχαίο πνεύμα, το αθάνατο, ο αγνός πατέρας του τίμιου, 
του αληθινού και του ωραίου».

Θαυμαστή η παρουσία στα Γράμματα του Στάθη Δάγλαρη

Ο ΩΡΑΙΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΑΙΟΣ

Του Ευσταθίου Διαμαντάκου, σ. Δασκάλου

Αγαπητοί συμπατριώτες
αγαπητοί μας φίλοι

Με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση σας ανακοινώνουμε, ότι ο Σύλλογός μας στα πλαίσια των πολιτιστικών και 
ψυχαγωγικών του εκδηλώσεων διοργανώνει εκδήλωση, για το κόψιμο της πίτας του, και συνεστίαση η οποία θα 
γίνει στις 23 Φλεβάρη 2011 (ημέρα Κυριακή μεσημέρι και ώρα 13:00) στη μουσική ταβέρνα «ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ» στο 
Μοσχάτο επί της οδού Γράμμου 83 (τηλ. 2109412982), και σας παρακαλούμε να τιμήσετε την εκδήλωση με την 
παρουσία σας και την έγκαιρη ενημέρωση στο Δ.Σ. για τη συμμετοχή σας.

Με πατριωτικούς και φιλικούς χαιρετισμούς για το Δ.Σ.
   
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ                          ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ανακοίνωση Πρόσκληση
Αθήνα 19-12-2010
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Στις Δημοτικές Εκλογές που διεξήχθησαν στις 7-11-2010, 

στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, ο οποίος-σύμφωνα με τον και-

νούργιο Νόμο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» διευρύνθηκε με τους τρεις 

Δήμους της Ορεινής Ηλείας (Φολόης, Λασιώνος και Λαμπείας), 

νικητής αναδείχθηκε ο συνδιασμός ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ του κου Θύμιου Κοτζά. Έτσι το νέο Δημοτικό Συμβού-

λιο το οποίο εξελέγει από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, 

καλείται να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να εργασθεί για 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες που 

εκπροσωπεί και να έχει κατά νου, ότι δεν μπορεί να πετύχει 

χωρίς όραμα, που σημαίνει τοποθέτηση στόχων για τομές, 

σύγκρουση με παλιές νοοτροπίες, και κυρίως - όπως ανέφερε 

στην επινίκια δηλωσή του ο Δήμαρχος- κοινή πορεία με όλους 

μαζί στο δρόμο της δημιουργίας, της ισόρροπης ανάπτυξης 

και τη θετική εξέλιξη σε ένα ισχυρό Παγκόσμιο Δήμο. Το πιο 

σημαντικό στοιχείο στο οποίο ο Δήμαρχος κος Κοτζάς πρέπει 

να δώσει ιδιαίτερη έμφαση, είναι η επιλογή των συνεργατών 

του. Να επιλέξει δηλαδή πρόσωπα που να έχουν τη θέληση 

και τη δύναμι να πρωτοστατήσουν στην προσπάθεια για μια 

νέα αντίληψη στην οργάνωση και λειτουργία του Δήμου μας 

και την επίλυση των τοπικών προβλημάτων, για να έχουμε 

καλή επιτυχία στη δύσκολη αυτή περίοδο της τετραετίας που 

έρχεται, την οποία -επιτυχία- κε Δήμαρχε σου ευχόμαστε, γιατί 

πραγματικά το αξίζεις και συ και ο τόπος μας.

Παρακάτω δημοσιεύουμε αναλυτικά σε πίνακες τα αποτε-

λέσματα των Δημοτικών Εκλογών του 2010 στο Δήμο Αρχαίας 

Ολυμπίας, και τους σταυρούς προτίμησης των υποψηφίων 

Δημοτικών Συμβούλων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι 20.868 Ψηφίσαντες 13.239 Αποχή 7.629 36,56% Άκυρα 372 Λευκά 118 Έγκυρα 12.749
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153 ΑΓΛΑΔΙΝΗΣ 494 267 9 1 156 94 5 2

154 ΔΟΥΚΑ 230 128 3 1 94 27 1 2

155 ΚΟΥΜΑΝΗ 431 282 5 4 116 153 2 2

156 ΚΟΥΜΑΝΗ 530 330 10 4 160 148 7 1

157 ΛΑΛΑ 502 293 9 1 138 79 53 13

158 ΛΑΛΑ 462 248 19 3 731 71 68 14

159 ΜΗΛΕΩΝ 309 169 2 6 112 45 8 2

160 ΝΕΜΟΥΤΑΣ 330 194 6 2 75 23 71 17

161 ΝΕΜΟΥΤΑΣ 373 242 7 2 45 21 74 13

162 ΝΕΡΑΙΔΑΣ 37 269 4 0 23 153 0 0

163 ΠΕΡΣΑΙΝΑΣ 448 311 5 4 102 102 11 4

164 ΦΟΛΟΗΣ 368 205 9 0 153 35 7 10

ΣΥΝΟΛΟ 4874 2934 88 28 1492 951 307 80

ΠΙΝΑΚΑΣ με τους σταυρούς προτίμησης των χωριών
Δήμος: Αρχαίας Ολυμπίας Εκλογική Περιφέρεια ΦΟΛΟΗΣ

1. ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Κοτζιάς Ευθύμιος 6.434 50,47%

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΓΗ Δρακόπουλος Χρήστος 4.350 34,12%

3. ΕΛΠΙΔΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Παντελάκος Πανάγος 1.531 12,01%

4. ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Αναστασόπουλος Σωτήριος   434 3,4%

Ανακοίνωση Πρόσκληση

Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Του Ανδρέα Κυριακόπουλου
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ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι: 20.868
Αποτελέσματα της 10/11/2010 (Ώρα 13:13:31)
Συνδυασμός: ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Τα αποτελέσματα αφορούν 57 ΕΤ επί συνόλου 57
1. ΟΛΥ 16-ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ           1.075
2. ΦΟΛ 6-ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ             878
3. ΟΛΥ 21-ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ              862
4. ΦΟΛ 3-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  831
5. ΟΛΥ 2-ΔΕΒΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ  804
6. ΦΟΛ 9-ΣΙΚΟΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  751
7. ΟΛΥ 18-ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ  719
8. ΦΟΛ 4-ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  699
9. ΟΛΥ 1-ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  681
10. ΦΟΛ 8-ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  630
11. ΟΛΥ 14-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ   627
12. ΟΛΥ 7-ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  619
13. ΟΛΥ 9-ΚΟΥΡΝΟΥΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ  566
14. ΟΛΥ 10-ΚΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  506
15. ΦΟΛ 7-ΠΑΠΑΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ  487
16 ΟΛΥ 22-ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  472
17. ΟΛΥ 23-ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  461
18. ΦΟΛ 11-ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝ.  432
19. ΟΛΥ 17-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ  389
20. ΦΟΛ 10-ΤΑΡΚΑΖΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  383
21. ΟΛΥ 12-ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ  382
22. ΟΛΥ 4-ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ            356
23. ΟΛΥ 3-ΚΑΚΑΒΑ-ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ             348
24. ΟΛΥ 6-ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ  339
25. ΟΛΥ 13-ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  330
26. ΟΛΥ 8-ΚΑΨΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  307
27. ΦΟΛ 1-ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  306
28. ΛΑΜΠ 1-ΓΑΛΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  276
29. ΛΑΣ 4-ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ  274
30. ΛΑΣ 2-ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  265
31. ΟΛΥ 19-ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΤΟΥ  260
32. ΛΑΣ 5-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
(ΠΕΝΤΕΦΟΥΝΤΗΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝ.  253
33. ΟΛΥ 11-ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΡΙΔΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ  241
34. ΦΟΛ 5-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  240
35. ΛΑΜΠ 2-ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ             202
36. ΟΛΥ 15- ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  189
37. ΛΑΣ 3-ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  173
38. ΦΟΛ 2-ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  161
39. ΟΛΥ 5-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  120
40. ΟΛΥ 20-ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ  92
41. ΛΑΣ 1-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  92
42. ΛΑΜΠ 3-ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  71

Εγγεγραμμένοι:20.868
Αποτελέσματα της 11/11/2010 (Ώρα 03:06:36)
Συνδιασμός: ΕΛΠΙΔΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
Τα αποτελέσματα αφορούν 57 ΕΤ επί συνόλου 57
1. ΟΛΥ 18-ΦΛΕΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  422
2. ΟΛΥ 5-ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ  336
3. ΟΛΥ 9-ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ 217
4. ΟΛΥ 7-ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  179

5. ΟΛΥ 14-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡ. 178
6. ΛΑΣ 1-ΔΑΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  169
7. ΟΛΥ 15-ΣΠΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  159
8. ΟΛΥ 13-ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  144
9 ΛΑΜΠ 1-ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓ.  142
10. ΟΛΥ 3- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ  139
11. ΛΑΣ 2-ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  107
12. ΟΛΥ 11-ΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  101
13. ΟΛΥ 1-ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  96
14. ΟΛΥ 6-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  94
15. ΟΛΥ 8-ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  93
16. ΟΛΥ 4-ΔΕΣΙΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΓΙΟΥ  89
17. ΟΛΛΥ 16-ΤΣΑΒΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ  85
18. ΟΛΥ 12-ΜΠΟΥΡΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  74
19. ΟΛΥ 17-ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  52
20. ΛΑΜΠ 3-ΝΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  49
21. ΛΑΣ 3-ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤ.  43
22. ΟΛΥΛ 10-ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  41
23. ΛΑΜΠ 2-ΚΟΥΛΗ ΝΩΡΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  37
24. ΟΛΥ 19-ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ  34
25. ΟΛΥ 2-ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  25

Συνδιασμός: ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΗ
Τα αποτελέσματα αφορούν 57 ΕΤ επί συνόλου  57
1. ΟΛΥ 15-ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ  735
2. ΟΛΥ 9-ΜΥΛΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  700
3. ΦΟΛ 8-ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  675
4. ΟΛΥ 12-ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ  645
5. ΦΟΛ 2-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛ.  573
6. ΟΛΥ  6-ΔΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  573
7. ΟΛΥ 5-ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ.  563
8. ΟΛΥ 7-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ  531
9. ΟΛΥ 8-ΛΕΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  442
10. ΦΟΛ 9-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  437
11. ΟΛΥ 13-ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  419
12. ΛΑΜΠ 2-ΠΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ  412
13. ΦΟΛ 11-ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΙΟΥ  390
14. ΟΛΥ 3-ΒΑΡΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  364
15. ΛΑΜΠ 1-ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  359
16. ΦΟΛ 3-ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  359
17. ΟΛΥ 14-ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  332
18. ΛΑΣ 2-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛ.  287
19. ΦΟΛ 4-ΒΕΡΒΙΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  266
20. ΟΛΥ 2-ΒΑΜΒΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  248
21. ΟΛΥ 11-ΣΟΡΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  236
22. ΦΟΛ 3-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  226
23. ΛΑΣ 4-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  225
24. ΟΛΥ 16-ΧΑΒΑΛΕ ΕΥΑΓΓΕΛΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  193
25. ΛΑΣ 3-ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  178
26. ΦΟΛ 1-ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  174
27. ΟΛΥ 1-ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  147
28. ΟΛΥ 4-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ  136
29. ΛΑΣ 5-ΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ  130
30. ΛΑΣ 1-ΔΑΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  127
31. ΦΟΛ 6-ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ  127
32. ΦΟΛ 10-ΦΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  100
33. ΟΛΥ 10-ΡΕΚΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛ.  59
34. ΦΟΛ 7-ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΓΙΟΥ  54

Εγγεγραμένοι:20.868
Αποτελέσματα της 11/11/2010 (Ώρα 03:06:36)
Συνδυασμός: ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Τα αποτελέσματα αφορούν 57 ΕΤ επί συνόλου 57
1. ΟΛΥ 15-ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  153
2. ΦΟΛ 3- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  63
3. ΦΟΛ 7-ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  56
4. ΛΑΣ 2-ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  55
5. ΟΛΥ 4-ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ              40
6. ΟΛΥ 2-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  39
7. ΟΛΥ 5-ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  38
8. ΦΟΛ 1-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ  36
9. ΟΛΥ 1-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  34
10. ΟΛΥ 13-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  32
11. ΟΛΥ 9-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤ.  30
12. ΟΛΥ 7-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 30
13. ΦΟΛ 6-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  28
14. ΦΟΛ 4-ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ              26
15. ΦΟΛ 5-ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  24
16. ΟΛΥ 10-ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  23
17. ΟΛΛΥ 8-ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  21
18. ΟΛΥ 3-ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  21
19. ΛΑΣ 3-ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ  20
20. ΟΛΥ 6-ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  18
21. ΛΑΣ 1-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  18
22. ΟΛΥ 12-ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤ.  17
23. ΟΛΥ 11-ΠΑΦΙΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  17
24. ΛΑΜΠ 2-ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  16
25. ΟΛΥ 14-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  13
26. ΛΑΜΠ 1-ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  13
27. ΦΟΛ 2-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  11
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Οι κάλπες της 7ης Νοεμβρίου στην εκλογική περιφέρεια Φολόης ανέδειξαν 6 Δημοτικούς 
Συμβούλους. Με τη σειρά  των σταυρών προτίμησης οι Νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του νέου 
μας Δήμου Αρχ. Ολυμπίας είναι:

Παπαηλιού Θεόδωρος (Νεμούτα) Γιαννακόπουλος Πέτρος (Αχλαδινή) Σικοτακόπουλος 
Νίκος (Φολόη) Λινάρδος Γιώργος (Κούμανι) Πατέλης Δημήτρης (Δούκα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 
αναδείχθηκε ο Δήμαρχος Λασιώνος κος Βασίλης Παπαντώνης.

Επίσης από τον συνδιασμό του κου Δρακόπουλου ο δραστήριος Νίκος Καρκούλιας (Κού-
μανι). Εξελέγει στις πρώτες θέσεις του ψηφοδελτίου.

Στο Τοπικό Συμβούλιο του χωριού μας και οι τρεις Σύμβουλοι εξελέγησαν με τον συνδιασμό 
του κου Κοντζά, με πρόεδρο τον καθηγητή Γιάννη Κουμπούρα, και Συμβούλους τον Νεκτάριο 
Ασημακόπουλο, και Μπάμπη Κοντογιάννη.

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΟΛΟΗΣ

Από τις επαναλειπτικές εκλογές που έγιναν στις 14-11-2010  για την περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδος, νικητής αναδείχθηκε ο κος Κατσιφάρας Απόστολος και Αντιπεριφερειάχης 
Νομού Ηλείας ο σημερινός Νομάρχης κ.ος. Καφύρας Χαράλαμπος.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Εγγεγραμμένοι: 180.322 Ψηφίσαντες 110.055       Άκυρα 7.162 Λευκά 4.629
ΕΛΑΒΑΝ
1. Κατσιφάρας Απόστολος/Καφύρας Χαράλαμπος  48.926   49.79 %
2. Παπαναστασίου Γεώργιος/Αχιλλεόπουλος Πέτρος  25.210   25.66 %
3. Καραθανασόπουλος Νικόλαος/Καραπάνος Γιώργος  7.996   8.14 %
4. Τσούκαλης Νικόλαος/Λαμπρινός Σπυρίδων  4.385   4.46 %
5. Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος/Παπαλάμπρου Φωτεινή  2.228   2.27 %
6. Παπακωνσταντίνου Κων/νος/Κραγκαρης Διονύσιος  3.181   3.24 %
7. Ρήγας Χρήστος/Αλεξόπουλος Ευάγγελος  1.325   1.35 %
8. Δεσύλλας Δημήτρης/Παπαχαντζής Ηλίας  2.514   2.56 %
9. Χαντζηλάμπρου Βασίλειος/Μπαξεβανάκης Δημήτριος   2.499   2.54 %

Κατσιφάρας Απόστολος Καφύρας Χαράλαμπος

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΕΡΕΙΑ ΦΟΛΟΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 
πρώτου γύρου ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Πηγή: www2ots.gr/.../dhm_dhm_cand.asp?no...

ΣΙΚΟΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΑΜΠΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΚΟύΛΙΑΣ ΝΊΚΟΣ
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Στης Αλεξάνδρας της 
Τσιντώς
στους αρραβώνες πήγα
και εδώ σας περιγράφω
περίπου κει τι είδα

Και εν πρώτοις σας ζητώ
συγγνώμη «μυριαίον»
κι αρχίζω ανιστορώντας
με βάση το ΩΡΑΙΟΝ 

Όταν επήγα στο χωριό
είχε νυχτώσει πια
και κατευθείαν στο σπίτι
του Μήτσου του Μουσά

Την άλλη μέρα έμελλε
να βγω εις το χωριό
που είχα ακούσει καλά
γι’ αυτό ένα σωρό.

Το βράδυ ήρθανε πολλοί
στο σπίτι του Μουσά
αρραβωνιάσαν την Τσιντώ
με κάποιον στη γειτονιά

Και η Τσιντώ καμάρωνε
λες κι έβαζε στεφάνι
όταν αρραβωνιαζότανε
δίπλα κοντά στο Γιάννη

Εις το τραπέζι όλοι μαζί
καθήσαμε παρέα
με ντόρους και τραγούδια
περάσαμε ωραία.

Ψευτοαρραβώνες κάναμε
σε δυο χήρους κατόπι
στη Χήρα τη Δημήτραινα
με κάποιον Παναγιώτη.

Ο Σικοτάκης έκανε
παράσταση θεατρική
για κάποιον δάσκαλο 
μουγκό

που’χε πλάκα περισσή

Άσε κι ο Κωστάκης 
Κεχαγιάς
είχε την πλάκα τη δική του
παρ’ ολίγο έλειψε
να βγάλει το βρακί του

Με ντόρους και τραγούδια
περάσαμε τη νύχτα
κατόπι κοιμηθήκαμε
γιατί μας πήρε η νύστα

Στην εκκλησία επήγαμε
την άλλη μέρα το πρωΐ
ήταν τ’ Αγιαντρέα
και μέρα Κυριακή.

Ήσαν αρκετοί πιστοί
κι ωραία είχαν τάξη
και θαυμασία εκκλησιά
ωραία είχαν φτιάξει.

Μα ήταν μέρα όμως
δυστυχώς βροχάτη
κι από την εκκλησιά στο 
σπίτι
επήγαμε τρεχάτοι.

Δεν επρόκειτο η βροχή
ποτέ να σταματήσει
κάπως να πρόσεχα καλά
της Γιάρμενας τη φύση

Μετά το μεσημέρι
στο σπίτι του Μουσά
ήρθαν για επίσκεψη
κοριτσόπουλ’ αρκετά

Ω! κι ήσαν αδερφέ μου
χαψά κι συχώριο
μ’ ορισμένα έβγαιναν
έξω απ’ το όριο.

Στην ομορφιά, τη χάρη
η μια απ’ την άλλη βγαίνει
κι η πιο ωραιότερη ίδια
με την ωραία ΕΛΕΝΗ

ύστερα μπήκαν στο χορό
όλες εκείνες οι κοπελίτσες
και τότε φάνταζαν με 
τρυφερές
πολύχρωμες 
πεταλουδίτσες.

Που φτερουγίζουν σαν 
τρελλές
τριγύρω απ’ τα λουλούδια
κι αντηχούν των αηδονιών
μελωδικά τραγούδια

Σαν Άγγελοι χωρίς φτερά
σαν Σεραφείμ πετούσαν
και σαν μυθικές του 
Όμηρου
Σειρήνες τραγουδούσαν

Όταν σταμάτησε ο χορός
και φύγαν τα κορίτσια
στην αγοράν εκάμαμε
κάποια μικρή βολτίτσα

Εχουν πλατεία ωραία
που τόσο μου αρέσει
μα πέρασε χινόπωρο
κι έχουν τα φύλλα πέσει.

Έχει ωραία «άποψη»
μ’ ακακίες φίνες
μα ο σκληρός Χειμώνας
τις μάρανε και κείνες

Φαντάζομαι την Άνοιξη
που έχει πρασινάδα
τότε καθένας θα βρίσκεται
σε μαγική ρομάντζα.

Τότε τ’ αηδόνια 
τραγουδούν
κρυμμένα μες τα κλώνια
και οι όμορφες οι 
κοπελλιές
απάνω στα μπαλκόνια.

Και αν περνούν Χινόπωρα
κι αν πέφτουνε τα φύλλα
και βαρείς χειμώνες 
έρχονται
κι όλα τα σβήνουν κείνα

Όλα κείνα τα πράσινα
της Άνοιξης τα ρόδα
ουσιαστικά στη Γιάρμενα
δεν έχουνε χειμώνα

Ποτέ στη Γιάρμενα ποτέ
χειμώνας δεν περνάει
έχουνε πάντα τη γιορτερή
την εποχή του Μάη.

Διότι έχει τ’ αηδόνια της
με τα γλυκά τραγούδια
έχει τα κοριτσόπουλα της
τα ζωντανά λουλούδια

Το είπαν τα κορίτσια της
το είπαν μοναχά τους
«του Μάη τα 
τριαντάφυλλα
έχουν στα μάγουλά τους»

Την άλλη μέρα πόφευγα
από μακρυά χαιρέτησα·
είχα υποχρέωση
για λίγο που εγλέντησα

Αντίο όμορφη Γιάρμενα
αντίο κοριτσόπλα
τους ξένους σας 
πληγώσατε
με των ματιών τα όπλα.

 ΥΜΝΟΣ ΣΤΗ ΓΙΑΡΜΕΝΑ και τα όμορφα κορίτσια της

ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Του Δημ. Κόη

Εισαγωγικό σημείωμα:  Στις 30 Νοεμβρίου του 1947 ανήμερα τ’ Αγιαντριός, γίνανε τ’ αρραβωνιάσματα της Τσιντώς του 
Μητσάκου με το Γιάννη τ’ Αγγελή του Θιόφιλου.Στους αρραβώνες αυτούς είχε έρθει από το χωριό Σκούρα της Τριταίας ο Θάνος 
Πανούσης ο επιλεγόμενος και Ντούπης με τη γυναίκα του Κατερίνη, αδερφή της Τσιντώς. Μαζί τους είχε έρθει κι ένας ανιψιός 
του Ντούπη, ο Δημήτρης Κόης. Αυτός ο ανΙψιός, παλληκαρόπουλο τότες, εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά της Γιάρμενας· 
τον μαγέψανε τα όμορφα κορίτσια της.

Ο λαϊκός αυτός ποιητής, που θαύμαζε τα όμορφα κορίτσια της Γιάρμενας, υποπτευόταν άραγε πόσο γλήγορα θα χάνανε 
τη λάμψη τους, σα θα παντρευόσανται στα γυρωχώρια και μπαίνανε στα βάσανα της μάννας; 

Χρ. Διον. Μαρκόπουλος
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Τα πάντα στον πλανήτη μας
είναι σε αρμονία,
γιατί δημιουργήθηκαν
με άρρηκτη σοφία.

Ζώα, φυτά και άνθρωποι
μαζί και περιβάλλον,

σε «αλληλοεξάρτηση»
δεν έχουν τρόπο άλλον.

Εάν του περιβάλλοντος
διασαλευτεί «η τάξη»
την ευλογία της ζωής
αυτό θα διαταράξει.

Κι αρχίζουν τα προβλήματα
που φέρν’ η αταξία
προβλήματα ζωής πολλά
σα θεία τιμωρία!!

Του Φάνη Ηλ. 
Παπαχατζή, 

εκπαιδευτικού

�

Του Λεων. Μπόμπα 

του Χρυσ Δρ. Συγρι-

τικού της Εκπ/σης

Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

Δώσε
απ’ το δάκρυ που έχεις
για ώρα ανάγκης
να τρέξει για σένα
σε πίκρα, σε γέλιο

Δώσε
χωρίς να προσμένεις
πως πίσω θα λάβεις
αντίδωρο πάλι
σου δίνω, μου δίνεις

Δώσε
αγάπη, φιλία, ελπίδα
απλόχερα σ’ όλους
μη κάνεις διακρίσεις
και τόπο θα πιάσει

�
ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ «ΔΩΣΕ»

ΝΤΟΑΝΑ
Τσακίζεις τούτο το κλαδί, τσακίζεις τ’ άλλο,
μα το νερό που γύρευες δεν είναι εδώ,
Περνάς τα χώματα, περνάς τις πέτρες,
μα δε θα βρεις τ’ άσπρο ποτάμι.
Ξέρες μονάχα κι’ άμμους κι’ ερημιά,
θάμνα στον ήλιο κόκκινα,
κορμούς και βράχια κόκκινα,
πιο πέρα σίδερα και ξύλα. Φώναξε,
θ’ ακούσουν τη φωνή σου και θ’ αποκριθούν 
μ’ όμοια φωνή. Μα δε θυμούνται πια

πότε ήρθαν, τι γυρεύουνε
σ’ αυτό το πέρασμα
το σκοτεινό.
Μην προχωρήσεις.
θα σε ρημάξει η σκόνη, θα σε καταπιεί,

και μη φωνάξεις.

Έτσι, μέσα στο φως τ’ απέραντο τ’ άσπρο ποτάμι

δε θάρθει, πρόσμενε, ποτέ δε θάρθει

τ’ άσπρο ποτάμι, τ’ άσπρο ποτάμι.

ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΡΙΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ

ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
Αντίκρυ σου στάθηκα Απόλλωνα

σε τούτη τη µαρµάρινη Ιστορία σου.

Στην άσβηστη των Φιγαλέων πεθυµιά,

στη µεγάλη τους ευγνωµοσύνη,

σµιλεµένη πάνω στης γης τους την πέτρα,

µε τις µυριόχρονες ανάσες της,

µε το άσβηστο φως των αιώνων.

Και έλαµπε η ψυχή µου σε τούτο το φως,

όπως η φύση ολόγυρα σου η τραχιά

σκεπασµένη µε το διάφανο πέπλο της Ιστορίας,

που τη συντροφεύουν των Βασσών τ’

 αγριοπούλια,

αλλά και ο πόθος των οδοιπόρων της γης,

που διαβαίνουν του Κωτυλίου τις ράχες,

χωρίς ρικνή εικόνα στην ψυχή τους.

Και µ’ οδήγησαν τα βήµατα µου εδώ,

ως τέκνο γνήσιο τούτης της γης,

να µεθύσει ο νους µου ευλαβικά

απ’ την απόλυτη ουράνια σιωπή,

από τ’ αγκάλιασµα της δικής σου Ιστορίας.

Να µεθύσει ο νους µου τ’ αποµεσήµερο

από τον ήχο της σµίλης του Ικτίνου,

που ήρθε από το βάθος τον ολόφωτου χρόνου,

ως αιώνια δοξαριά στην ψυχή µου,

στον δρόµο της ταπεινής µου πένας.

Απόλλωνα, ξανά θα’ρθω προσκυνητής,

ξανά να νιώσω, θέλω, τούτο το µεθύσι,

κι ας είναι τότε χλοµό το δειλινό

και νοτερός της πένας µου ο δρόµος!

Του Λευτ. 
Γερόσταθου

�

Του Νίκου
Σινόπουλου
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στις 2-10-2010 ο Δημήτρης Μειμέτης και η συμπατρι-
ώτισα Βασιλική Μαρκοπούλου, εβάπτισαν το αγοράκι 
τους στον Ιερό Ναό Αγ. Αικατερίνης στον Πειραιά, και 
του έδωσαν το όνομα Γιώργος, να τους ζήσει.

•
ΓΑΜΟΙ - ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Στις 28-10-2010, ο συμπατριώτης Μέγας Κυριακόπου-
λος ετέλεσε τους γάμους του με τη εκλεκτή της καρδι-
άς του Γιώτα Μαυρογέννη στον Ιερό Ναό Παμεγίστων 
Ταξιαρχών Περιστερίου. παράλληλα με τους γάμους 
τους βάφτισαν το κοριτσάκι τους και του έδωσαν το 
όνομα Δέσποινα. Ευχόμαστε ο έγγαμος βίος τους να 
είναι ανέφελος, πλήρης χαράς και ευτυχίας και να 
τους ζήσει η νεοφώτιστη κορούλα τους.

•

επιμέλεια: Ανδρέας Κυριακόπουλος

ΘΑΝΑΤΟΙ:

Στις 16-01-2010 έφυγε από τη ζωή 
σε ηλικία 9� χρόνων ο αγαπητός 
και φιλήσυχος συμπατριώτης μας 
Κωνσταντίνος Σκέντζης. Πολύτε-
κνος και καλός οικογενειάρχης, 
έκανε αγώνα επιβίωσης τόσο στο 
χωριό, όσο και στην Αθήνα που 
αρκετά χρόνια είναι ο τόπος κατοι-
κίας του. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 17-11-2010 
στο κοιμητήριο των Αγίων Αναργύρων στο Μενίδι. 
Παρουσία πολλών συμπατριωτών, συγγενών και φί-
λων. Θερμά συλλυπητήρια εκφράζουμε στη σύζυγό 
του Τούλα, στα παιδιά του Βάσω, Ευγενία, Γιωργία, 
Γιώργο, Βαγγελία, Ελένη, στους καλούς γαμπρούς 
του και εγγόνια του.

Στις 22-11-2010 έφυγε από τη ζωή η 
κόρη του Παπαχαρίδημου Αγγελική 
Τασουλοπούλου, σε ηλικία 85 ετών. Η 
κηδεία της αγαπητής συμπατριώτισσας 
έγινε στον ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου στη Φολόη, παρουσία των συγγενών της και 
συμπατριωτών. Εκφράζουμε θερμά συλλυπητρήρια 
στις αδελφές της Άννα, Ασήμω, Μαίρη, στον αιδεσι-
μότατο γαμπρό της Παπαχρήστο, και στην κόρη του 
Κική που πάντα ήταν πάντα δίπλα της.

Στις 2-12-2010 απεβίωσε σε ηλικία 96 χρόνων ο 
πατέρας του Δημάρχου Λασιώνος Διονύσιος Πα-
παντώνης. Η κηδεία του έγινε στις �-12-2010 στην 
εκκλησία του Αντρωνίου με τη συμμετοχή πολλών  
συμπατριωτών του, και φίλων. Συλλυπητήρια εκ-
φράζουμε στον καλό και πετυχημένο Δήμαρχο Βασί-
λη Παπαντώνη και σε όλους τους συγγενείς του.  

•

•

•

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ:

Στις 6-11-2010 ετελέσθη το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ 

αναπαύσεως της ψυχής του αξέχαστου συμπατριώτη 

Παναή Κοντογιάννη στη Φολόη.

Στις 14-11-2010 ετελέσθη το μνημόσυνο του αείμνηστου 

συμπατριώτη Γιάννη Ασημακόπουλου στη Φολόη.

Στις 5-12-2010 ετελέσθη το ετήσιο μνημόσυνο της αεί-

μνηστης συμπατριώτισσας Έλλης Μαρκοπούλου στη 

Φολόη.

Στις 12-12-20110 ετελέσθη το εξάμηνο μνημόσυνο της 

αξέχαστης συμπατριώτισσας Πανούλας Χρονοπούλου 

στη Φολόη.

Στις 6-12-2010 ετελέσθη το ετήσιο μνημόσυνο της συ-

μπατριώτισσας Αγγελικής Νικολοπούλου στην Πετρού-

πολη.

Στις 19-12-2010 ετελέσθη το 40ήμερο μνημόσυνο της 

συμπατριώτισσας Αγγελικής Τασουλοπούλου στη Φο-

λόη.

Στις 19-12-2010 ετελέσθη το 40ήμερο μνημόσυνο του 

συπατριώτη μας Ντίνου Σκέντζη στο Γαλάτσι.

Στις 19-12-2010 ετελέσθη το ετήσιο μνημόσυνο του 

συπατριώτη μας Βασίλη Πατέλη στον Πειραιά.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Ένας χρόνος πέρασε που έφυγε από την αρένα της ζωής, 
όχι όμως και από την καρδιά της θύμισής μας, ο ιδρυτής του 
περιοδικού «Φολόη» λατρευτός μας συμπατριώτης Μπά-
μπης Παπαθεοδώρου. Κάθε συγχωριανός, συνδρομιτής, 
αναγνώστης, διαβάζοντας το περιοδικό, πάντα θυμάται το 
πλατύ χαμόγελο και το περίγλυκο βλέμμα, του «Φολοή-
τη», «Καπελίτη» και «Οικολόγου» Μπάμπη, ο οποίος με 
ζωηρό ενδιαφέρον μέσα από τις στήλες του περιοδικού, 
προσπάθησε να αποτυπώσει ό,τι παραδοσιακό κινδύνευε 
να χαθεί, ή να αλλοιωθεί, όπως συγκινητική ήταν η έγνοια 
του για τη διάσωση και αξιοποίηση του δρυοδάσους της 
Φολόης, για το οποίο πολλά και ενδιαφέροντα έγραψε. 
Γνωστή σε όλους μας ήταν η αγάπη του για τη γενέτειρα 
Φολόη, όπως γνωστή είναι και η προσφορά του. Η απου-
σία του όμως  είναι αισθητή και πολύ περισσότερο στο πε-
ριοδικό «Φολόη», το οποίο οι αγαπητοί και αξιοσέβαστοι 
συνεργάτες μας - πνευματικοί άνθρωποι της Ηλείας - με λα-
ογραφικά, ιστορικά και λογοτεχνικά θέματα, στηρίζουν την 
προσπάθειά μας για την ποιοτική και απρόσκωπτη συνέχεια 
έκδοσίς του, δείχνοντας έτσι την αγάπη τους, τιμώντας και 
την μνήμη του ιδρυτή του. Ο Μπάμπης έδωσε πολλά, και 
η Φολόη δεν μπορεί, παρά το καντηλέρι της μνήμης του να 
το κρατάει πάντα άσβεστο.... 

Στις 17-10-2010 ετελέσθη το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του, στην εκκλησία κοιμήσεως της 
Θεοτόκου του χωριού μας, παρουσία  πολλών συμπατρι-

ωτών και φίλων.  Α.Κ

Ένας χρόνος χωρίς τον Μπάμπη

Μέσα σε κλίμα ομόνοιας και ενότητας για την αντιμε-
τώπιση των προκλήσεων του νέεου καλλικρατικού δήμου 
της Αρχαίας Ολυμπίας, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
26-12-2010 η ορκωμοσία του δημάρχου Θύμιου Κοτζιά, 
των δημοτικών συμβούλων, καθώς και των μελών των 
νέων τοπικών συμβούλων. Η τελετή η οποία έλαβε χώρα- 
στο ισόγειο του δημοτικού μεγάρου έγινε παρουσία εκα-
τοντάδων 0δημοτών του δήμου, χοροστατούντος του Επι-
σκόπου Ωλένης κ.κ. Αθανασίου, ο οποίος και μετέφερε τις 
ευχές του Μητροπολίτη Ηλείας και Ωλένης κ.κ. Γερμανού.

Κατά την χαιρετιστήρια ομιλία του ο νεοεκλεγείς δή-
μαρχος Θύμιος Κοτζιάς, αφού ευχαρίστησε  τους παριστά-
μενους για την τιμητική τους παρουσία στο ξεκίνημα του 
νεοσύστατου δήμου στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας τό-
νισε με έμφαση.

«Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα και γι' αυτό πρέ-
πει όλοι μαζί, ο καθένας από την μεριά του, να βοηθήσει 
προς αυτή την κατεύθυνση». Μάλιστα σε αποστροφή του 
λόγου του, έκανε επίκληση του κεντρικού συνθήματος της 
παράταξής του κατά την προεκλογική περίοδο «όλοι μαζί 
μπορούμε καλύτερα» ώστε να τονιστεί ο εξ αρχής σκοπός 
της προσπάθειας της νέας πλειοψηφίας στο Δ.Σ της Αρχαίας 
Ολυμπίας.

Στην συνέχεια ο ομιλητής αναφερόμενος στο έργο που 
θα κλιθεί να αναλάβει ο ίδιος και τα μέλη του νέου Δ.Σ 
μετά από λίγες μέρες, είπε με έμφαση.

«Από1.1 θα κληθούμε, μεσούσης της οικονομικής 
κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας να ανταποκριθούμε στο 
έπαρκο της εμπιστοσύνης του λαού. Θα δώσουμε, παρά 

την άσχημη κατάσταση, τον αγώνα που απαιτείται ώστε να 
αναδείξουμε τον παγκόσμιο ρόλο της Ολυμπίας και τα πα-
νανθρώπινα ιδανικά του ολυμπισμού».

Στη συνέχεια και στο ίδιο πνεύμα χαιρετισμό απηύθυ-
ναν ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δ.Σ κ. 
Δρακόπουλος και ο πρώτος εκ των δύο επικεφαλών των 
ελασσόνων αντιπολιτεύσεων κ. Παντελάκος. Και οι δύο 
επικεφαλής, αφού ευχήθηκαν λόγω των ημερών, δήλω-
σαν την παρουσία του για όποια κοινή προσπάθεια γίνει 
για τον δήμο. Ο δε έτερος επικεφαλής της ελάσσονος αντι-
πολίτευσης κ. Αναστασόπολος ξεχώρισε την θέση της πα-
ράταξής του στα όσα προτείνει προς εφαρμογή ο «καλλι-
κράτης» δηλώνοντας ότι θα ταχτεί ενάντια στις αποφάσεις 
που θα υλοποιούν την εφαρμογή του. 

Τον πολιτικό όρκο επέλεξε ο δημοτικός σύμβουλος Θε-
όδωρος Παπαηλιού διευκρινίζοντας ότι η πράξη του «γίνε-
ται προς υπηρέτηση του άρθ.52 του Ν. Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, βάση του οποίου ορίζεται ο τρόπος της ορκωμοσίας 
των αιρετών».

Στην τελετή παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων οι βουλευ-
τές Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης και Τάκης Αντωνακόπουλος, 
ο νομάρχης Ηλείας Χαράλαμπος Καφύρας, οι δήμαρχοι 
Σκιλλούντος και Φολόης Σάκης Μπαλιούκας και Γιάννης 
Μαρούντας, ο αντινομάρχης Νίκος Μιχαλόπουλος κ.α.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο δημοτικός σύμβου-
λος Γιώργος Γεωργακόπουλος. Μετά το πέρας της τελετής 
ο νεοεκλεγείς δήμαρχος παρέθεσε μικρή δεξίωση στην εί-
σοδο του μεγάρου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ορκωμοσία Δ.Σ. Αρχαίας Ολυμπίας
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ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΡΙΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ
(Ερύµανθου-Λάδωνα-Ανω Αχρειού)

Η ιστορία της Τριποταµιάς [Μπέλεσι]. Είναι ένα από τα τέσσερα βιβλία που συνέγραψε 
και εξέδωσε ο εκλεκτός καθηγητής της κλασσικής Φιλολογίας κ. Σωκράτης Μάσσιας από 
την  Τριποταµία Γορτυνίας. Είναι ένα έργο γραµµένο µε µεθοδικότητα, κατανοητό από κάθε 
αναγνώστη. Απευθύνεται κυρίως στους ανθρώπους τους δικούς του που τόσο σέβεται κι 
αγαπάει.

Το βιβλίο τούτο µπορεί να αποτελέσει οδηγό για κάθε ΄Ελληνα που επιθυµεί και του 
έρθει η όρεξη να γράφει την ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας του. 

Xρ. Διον. Μαρκόπουλος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ελλάδα η χὠρα της ποικιλότητας
Στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους Βιοποικιλότητας 2010, η ΕΕΠΦ έχει εκδώσει το 

λεύκωµα «Ελλάδα, η χώρα της ποικιλότητας» του Νίκου Πέτρου, προέδρου της εν 
λόγω εταιρίας. Το λεύκωµα έχει 372 σελίδες και 620 φωτογραφίες. Το κείµενο, µετά 
από µια γενική αποτίµηση των προβληµάτων της βιοποικιλότητας εξερευνά τις ιδιαι-
τερότητες της χωράς µας, παρουσιάζει αναλυτικά τη χλωρίδα και την πανίδα της µε τα 
πιο πρόσφατα στοιχειά της επιστηµονικής έρευνας και εξετάζει το Ευρωπαϊκό πλαίσιο 
και την παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα. 

Όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει το λεύκωµα µπορεί να επικοινωνήσει µε τη Λένα 
Χατζηβασιλείου. ( 210-3224944, εσωτ.1 , lena@eepf.gr)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Κυκλοφορεί απο τις εκδόσεις EXPLORER ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός, με πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό,χάρτες, και χρήσιμες πληροφορίες για την ιστορία, την αρχαιολογία, 
τις εκκλησίες, το πλούσιο φυσικό περιβάλλον κ.α που θα σας βοηθήσουν να γνωρίσετε 
και να απολαύσετε τις ομορφιές της Πελοποννήσου. 

Δύο σημαντικές και αξιόλογες ποιητικές 
συλλογές με τίτλο «υλόφρονα τοπία» & «ο ήχος της μνήμης» λάβαμε 
από τον συγγραφέα τους κο Θεόδωρο Βλασσόπουλο, ο οποίος κατάγε-
ται από το χωριό Άσπρα Σπίτια Ηλείας τον οποίο και ευχαριστούμε.
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Το πρόσφατο τεύχος του περιοδικού της “ευάνδρου” Φολόης 
είναι εξαιρετικό και σας ευγνωμονώ για την ηλεκτρονική αποστολή.

Η φωτογραφία δείχνει με ενάργεια πόσο όμορφο είναι το πε-
ρίφημο απ’ την εποχή των Κενταύρων δάσος της Φολόης. Χάρμα 
οφθαλμών κι αγαλλίαση ψυχής. Σωστός θησαυρός, φυσικός, πο-
λιτιστικός και οικονομικός. Πιστεύω ότςι είναι πολύ τυχεροί όσοι 
κατοικούν δίπλα του και ελπίζω ότι θα το φροντίζουν “ως κόρην 
οφθαλμού”.

Η όλη δομή, η διάταξη της ύλης και η ενδιαφέρουσα θεματο-

λογία του τεύχους, δείχνουν ότι τόσο οι επιμελητές όσο και ανα-
γνώστες είστε άνθρωποι με ευαισθησία, λεπτότητα αισθημάτων κι 
απεριόριστη αγάπη για τον τόπο σας.

Θερμά συγχαρητήρια και καλή δύναμη να συνεχίσετε τις αξι-
έπαινες προσπάθειες σας.

Με εκτίμηση και θαυμασμό
Βελέντζας Αθανάσιος,Φιλόλογος

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Εύχομαι το 2011 να είναι καλύτερο από τα προηγούμενα χρόνια για το καλό των παιδιών μας.
Επανέρχομαι λόγω του ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ προβλήματος που έχει η χώρα μας, να βρείτε σωστές λύσεις για τη μείωση 

των τροχαίων ατυχημάτων-ναρκωτικών και για τις πολύτεκνες οικογένειες.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η πορεία του πλανήτη μας σύμφωνα με διάφορες εκθέσεις, ακολουθεί το πιο ακραίο από τα σενάρια 

που διαπίστωσαν τα Ηνωμένα Εθνη στην έκθεση διακυβερνητικής επιτροπής για αλλαγή του κλίματος το 2007. Αυτό που 
διαπιστώνουν σήμερα οι επιστήμονες είναι ότι ο ρυθμός αύξησης των ρύπων  έχει τριπλασιαστεί (�%) τα χρόνια από το 
2000 - 2008, έναντι 1% την δεκαετία 1990-2000. 

Ολόκληρη σχεδόν αυτή η αύξηση μετά το 2000 οφείλεται, σύμφωνα με τους επιστήμονες στην ανάπτυξη της κινεζικής 
οικονομίας, στην ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας, παρότι το 2009 προβλεπόταν μικρή επιβράδυνση, οι επιστήμονες 
περίμεναν νέα  αύξηση στο τρέχον έτος.

Χρειάζεται από όλους οικολογική αφύπνιση και δρομολόγηση περιβαλλοντικών έργων.
Αναβάθμιση της ατμόσφαιρας επιβάλλοντας την τοποθέτηση φίλτρων σε όλες τις βιομηχανικές μονάδες. Αναδάσωση 

καμένων δασικών εκτάσεων, χωρίς να φυτρώνουν νίλες σε αυτές.
Αξιοποίηση ζωικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας και λιπασμάτων με την δημιουργία κέντρων επεξεργασίας αυτών.
Είναι πάρα πολύ δύσκολα λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, δεδομένου ότι χρειάζονται πολλά χρήματα.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ευχαριστώ

Γιώργος Κανελλόπουλος

Αγαπητοί φίλοι
Διάβασα όπως πάντα το εκλεκτό (και αδελφό) περιοδικό σας (τ. 

56) και σας συγχαίρω για τη συνέχιση της πορείας του, μετά
την απώλεια του αείμνηστου Μπάμπη Παπαθεοδώρου.
Γνωρίζω και παραδέχομαι ότι η “ΦΟΛΟΗ” έχει διαφορετική πο-

ρεία και δημοσιογραφική τακτική από τη “ΔΙΒΡΗ” (αναφορικά με την 
θεματολογία, την ενημερωτική μαχητικότητα και προβολή τοπικών 
και κοινωνικών προβλημάτων, την επικαιρότητα κλπ) και αυτό είναι 
σεβαστό, Όμως επειδή νοιώθω κι εγώ οικείος προς το αδελφό περι-
οδικό, καθόσον ήμουν παρών και βοήθησα στα ”γεννητούργια” του, 
θεωρώ υποχρέωση μου να έχω μια μικρή επικοινωνία.

Γιαυτό και μέχρι σήμερα έκανα παρουσίαση του καλού περιο-
δικού, και ελάχιστες φορές σε κάποια θέματα της “ΦΟΛΟΗΣ” εξέ-
φρασα τις δικές μου απόψεις, όχι για αντιπαράθεση αλλά για την 
δημιουργική ανταλλαγή θέσεων και γνωμών σε ένα πολιτισμένο 
διάλογο (π.χ. στις προ καιρού δημοσιευμένες απόψεις του κ. Σοφια, 
στην ονομασία του όρους Φολόη, στα περί Ερυμάνθιου κάπρου, περί 
των μονοπατιών της “Γραβάτας”, ακόμη και παλιότερα για το δήθεν 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Κούμανι και τις “λοβιτούρες” των 
δαπανών του) αλλά δεν υπήρξε η παραμικρή νύξη ή αναφορά στις 
στήλες σας. Και πάλι δεν έχω κανένα παράπονο, πολύ δε περισσό-
τερο απαίτηση να ασχοληθείτε με τη “ΔΙΒΡΗ” και ενδεχομένως στις 
“παραδοξολογίες”μας...

Έκανα αυτόν το πρόλογο για να μη παρεξηγηθώ για το επόμενο, 
που αφορά μια μικρή αποκατάσταση της αλήθειας σε ένα σημαντικό 
κείμενο που υπογράφει ο εκλεκτός πνευματικός άνθρωπος συμπολί-
της από το Κούμανι δάσκαλος κ. Χαρ. Παπαγιάννης (ασχολούμενος 
με την ιστορική έρευνα και παλιότερα συνεργάτης και της “ΔΙΒΡΗΣ”) 
με τίτλο: “Από την Εθνική Αντίσταση στη Ορεινή Ηλεία” (σελ. 11).

Σημαντικό το κείμενο και καλογραμμένο, αλλά θα μου επιτρέ-
ψετε να κάνω δυο σημαντικές παρατηρήσεις που αποκαθιστούν την 
αλήθεια:

1. Οι Γερμανοί που εξοντώθηκαν από τους αντάρτες από τη επί-
θεση που έκαναν στη

θέση “Πουσι” δεν ήσαν 27 που γράφει το δημοσίευμα αλλά 9. 
Αυτό ενδεχομένως να είναι ένα τυπογραφικό ή λάθος πληροφόρησης 
του συντάκτη και δεν μειώνει το παράτολμο εγχείρημα.

2. Εκείνο όμως που προκαλεί εντύπωση είναι η μη αναφορά, 
με πραγματικά γεγονότα καταγεγραμμένα και γνωστά σε όλη την 
περιοχή μας, είναι πώς σώθηκαν από το εκτελεστικό απόσπασμα 
και τα αντίποινα των κατακτητών οι έξι Λαλαίοι συλληφθέντες και 

πώς απελευθερώθηκαν. Καταπληκτικό το “εφεύρημα” του παπα-
Γιώργη με τις θρηνούσες γυναίκες (για τους Γερμανούς!!), αλλά με-
σολάβησαν δραματικά γεγονότα και παρεμβάσεις για να σωθούν οι 
έξι αθώοι Λαλαίοι που δυστυχώς δεν αναφέρονται στο δημοσίευμα 
του κ. Παπαγιάννη, προφανώς από άγνοια ή παραδρομή. Είναι τοις 
πάσι γνωστό ότι κυριολεκτικά σώθηκαν στο παραπέντε μετά την 
δραστική, δραματική και επιτυχημένη μεσολάβηση του Δημάρχου 
Πύργου Τάση Καζάζη που δικαίως έχει τιμηθεί με το αιώνιο τίτλο του 
“Σωτήρα της Ηλείας” για πλείστα όσα γεγονότα που μαρτυράνε οι 
επιζώντες της εποχής εκείνης.

Αλλά για να μη μακρυγορώ, παραπέμπω στο βιβλίο “Οι Γερμανοί 
στην Ηλεία” του ίδιου του Τάση Καζάζη’, όπου στις σελίδες 156-
157-158 περιγράφει με λεπτομέρειες το όλο σκηνικό της επίθεσης 
στο “Πούσι” και της διάσωσης των 6 Λαλαίων. Πέρα όμως από τις 
προσωπικές απόψεις του συγγραφέως (που ο καθένας θέλει ή δεν 
θέλει να πιστέψει) υπάρχει και μια φωτοτυπία της χειρόγραφης επι-
στολής του τότε Μητροπολίτη Ηλείας Αντωνίου, του ογκόλιθου της 
Εθνικής μας Αντίστασης, που διαλύει κάθε αμφιβολία για το ποιος 
έσωσε τους έξι συμπατριώτες μας αλλά και χιλιάδες άλλους Ηλείους 
τις δύσκολες εκείνες στιγμές για τον πολύπαθο λαό μας. Αυτά για 
την αλήθεια που πρέπει να καταγράφεται ολόκληρη. Σας χαιρετώ 
με την εκτίμηση μου

 Σωτήρης Σωτηρόπουλος εκδότης του περιοδικου “ΔΙΒΡΗ”

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
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Χρ. Διον. Μαρκόπουλος

ΣΕΛΙ∆Α Νέας γενιάς

Είναι σίγουρο ότι η Φολόη έχει πολλούς νέους και 
νέες που γεννηθήκανε σ’ αυτή, στην Αθήνα, στον Πειραιά, 
στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη και σ’ άλλα μέρη. Εδώ 
πρέπει να διευκρινίσουμε ότι παιδιά της Φολόης εννοού-
με κι εκείνα των οποίων ο ένας γεννήτορας τουλάχιστον 
έλκει την καταγωγή του από τη Φολόη.

Αυτοί οι νέοι είναι η ελπίδα της Φολόης. Αυτή η νέα 
γενιά καλείται να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στην 
ιδιαίτερη πατρίδα της.

Χρέος των παλιών γενιών είναι να καλλιεργούν την 
αγάπη των παιδιών τους στην αγαπημένη μας ιδιαίτερη 
πατρίδα, γιατί έτσι δεν θα ξεχάσουμε τις ρίζες μας. 

Εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι κατά τους 18ο και 
19ο αιώνες δουλέμποροι αιχμαλώτιζαν μαύρους της 
Αφρικανικής Ηπείρου και τους πουλούσαν σε τσιφλι-
κάδες Αμερικανούς· τους έβαζαν με το στανιό και χωρίς 
πλερωμή να δουλεύουν στις φυτείες  τους. Οι απόγονοι 
αυτών σήμερα είναι Αμερικανοί πολίτες. Όμως μες το 
αίμα τους ζει η Αφρική και ψάχνουν να βρουν τις ρίζες 
τους.

Εμείς όσο είναι καιρός πρέπει και επιβάλλεται να λά-
βουμε τα μέτρα μας, ώστε να μην αποκοπούμε από τις 
ρίζες μας.

΄Ενα μέσο να διατηρήσουμε το δεσμό μας με την 
ιδιαίτερη πατρίδα μας είναι και το περιοδικό μας «ΦΟ-
ΛΟΗ».

Το χωριό για τα μικρά παιδιά είναι αληθινός παράδει-
σος· κι όσα παιδιά δεν έχουν χωριό, ρωτούν με παράπο-
νο τη μαμά· “Εμείς, μαμά, γιατί δεν εχουμε χωριό;”

Καλούμε τη νέα γενιά, η οποία έχει δύναμη μέσα της 
να μας στέλνει εργασίες της για δημοσίευση στο Περι-
οδικό μας και σε ιδιαίτερη σελίδα, που αφιερώνουμε 
στη ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ.

Είμαστε περήφανοι εμείς οι Φολοήτες, γιατί έχουμε 
πολλούς νέους και νέες των δύο μεταπολεμικών γενιών 
που περάτωσαν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης 
είμαστε περήφανοι και για τα παιδιά εκείνα που στράφη-
καν σε διάφορες τέχνες και επαγγέλματα και πρόκοψαν 
και στάθηκαν καλοί και περήφανοι άνθρωποι, χρήσιμοι 
στην οικογένειά τους στην ιδιαίτερη πατρίδα τους και 
γενικά στην κοινωνία.

Εδώ δεν θα αναφέρουμε ονόματα επιστημόνων και 
φοιτητών Φολοητών. Τονίζουμε μόνον ότι κατά τις δύο 
μεταπολεμικές γενιές (1940-2000) πάνω από 120 Φο-
λοητάκια πήραν πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή 
ακόμη είναι φοιτητές.

Μια όµορφη παρέα από τη Νέα Γενιά της Φολόης
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Είναι γνωστό ότι με προσωπική εργασία των κατοίκων 
της Φολόης, στις αρχές της δεκαετίας του 60, και σε από-
σταση 11 περίπου χιλιομέτρων, κατασκευάσθηκε το δίκτυο 
ύδρευσης από τις πηγές Καλλιμάνη, στο χωριό. Προηγή-
θηκε όμως παράλληλη κατασκευή δικτύου ύδρευσης, με 
τον ίδιο τρόπο -χωρίς μηχανικά μέσα- για το γειτονικό μας 
χωριό Κούμανι.

Το μέτρο παροχής είναι ανάλογο με τον πληθυσμό του 
κάθε χωριού. Θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι το θείο 
δώρο αυτό της φύσης επαρκεί -έτσι όπως είναι διασκορ-
πισμένο- και για τα δύο χωριά, ιδίως τους καλοκαιρινούς 
μήνες των οποίων ο πληθυσμός τους τριπλασιάζεται. Για να 
μην υπάρχει πρόβλημα ανεπάρκειας και για τους περίοικους 
των πηγών με τα περιβόλια τους, πρέπει η φλέβα με το 

άφθονο αυτό νερό του Ερυμάνθου, να αξιοποιηθεί δεόντως 
και να συσσωρευθεί με στεγανότητα και ασφάλεια σε ειδικά 
διασκευασμένη δεξαμενή και να γίνει δίκαιη κατανομή σε 
όλους. Εκείνο όμως που έχει σημασία, και μάλιστα ζωτική, 
είναι ο δειγματοληπτικός έλεγχος του νερού, που σημαίνει 
ότι οι αρμόδιοι, πρέπει να δείξουν έμπρακτα την ευαισθησία 
τους στο θέμα υγιεινής, όχι μόνο γιατί υπάρχουν βόθροι 
λίγα μέτρα πιο πάνω από τις πηγές, αλλά για ραδιενεργά 
και άλλα στοιχεία τα οποία συνδέονται με την ύπαρξη ου-
ρανίου, που η παρουσία του είναι επικίνδυνη. Ο έλεγχος 
αυτός πρέπει να γίνεται σε κέντρο έρευνας της Αθήνας, και 
να μεταφέρονται δείγματα νερού από τις δεξαμενές με την 
μέθοδο την οποία θα υποδείξει το εργαστήριο, εις τρόπον 
ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να είναι αξιόπιστα.

Απόψεις 
για το Κούμανι
και τη Φολόη

& σχόλια
Η ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΝΙ

Η Πλατεία του χωριού μας γίνεται λίμνη στη Βροχή

Αναφορικά με το θέμα της πλατείας μας, σε σχέση 
με τα σχόλια που έγιναν στο προηγούμενο τεύχος του 
περιοδικού «Φολόη», αξίζει να σημειωθεί ότι η ασφαλ-
τόστρωση που έγινε τον Αύγουστο, εκτός των άλλων που 
σχολιάσαμε, είναι και κακοφτιαγμένη, με αποτέλεσμα τα 
βρόχινα νερά να λιμνάζουν στην πλατεία, και οι κάτοικοι 
της Φολόης διαμαρτύρονται και κακολογούν  τους υπευ-
θύνους. Επίσης το νέο Τοπικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε 

στο χωριό, σε συνεργασία με τον δραστήριο πολιτιστικό 
μας Σύλλογο, θα πρέπει με έντονο ενδιαφέρον να πιέζει 
τους καθ᾽ ύλην αρμόδιους, για την ένταξή μας σε κάποιο 
από τα κοινοτικά προγράμματα με στόχο τον εξωραϊσμό 
της πλατείας, για να γίνει το όνειρό μας πραγματικότητα 
και γιατί η Πλατεία είναι.... το σαλόνι και το καθιστικό του 
σπιτιού μας.

Α.Κ

Φωτ.: Ο συνοικισμός Καλλιμάνη
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ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΟΛΟΗ  20 €

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  15 €

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   50 €

(ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ)  

ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗ ΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ  15 €

ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗ ΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ  15 €

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ  15 €

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΑΙΑ  15 €

ΔΙΑΓΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΗΝΑ  15 €

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 15 €

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ   15 €

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΓΑΚΛΗΣ  15 €

(ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ)  

ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΡΑ  15 €

ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΙΛΙΟΝ  15 €

ΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ-ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ �0 €

(ΠΕΡΑΜΑ)  

ΚΟΥΡΚΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΝΤΖΟΙ  20 €

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΟΛΟΗ  20 €

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 15 €

ΚΩΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 15 €

ΛΕΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ  15 €

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΛΛΑ  15 €

ΜΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΑΜΠΕΙΑ  15 €

ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΥ ΤΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ  20 €

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΜΠΕΙΑ 15 €

ΜΙΧΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΕΘΩΝΗ  15 €

ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡΑ  �0 €

ΜΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  15 €

ΜΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  15 €

ΜΠΟΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  15 €

ΜΠΟΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  15 €

ΜΠΟΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  20 €

ΜΠΥΛΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ  15 €

ΝΤΟΥΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΗΝΑ  50 €

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 15 € 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  15 €

ΚΑΛΛΙΘΕΑ  

ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 15 €

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η.Χ ΝΑΟΥΣΑ  15 €

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΗΝΑ  15 €

ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΡΙΣΑ  15 €

ΠΕΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΙΜΟΣ  15 €

ΣΙΚΟΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  50 €

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑ  15 €

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ  15 €

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΗΝΑ  15 €

ΣΥΛΑΙΔΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ  15 €

ΤΖΙΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  50 €

ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ  15 €

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ  15 €

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η Μεταλλινού Τούλα προσφέρει το ποσό των 50 ευρώ 
στο περιοδικό Φολόη εις μνήμη του θείου της Σκέντζη 
Κων/νου.

Ο Αθανάσιος Γ. Ασημακόπουλος ( Θανασούλιας) προ-
σφέρει το πόσό των 100 ευρώ στο περιοδικό Φολόη 
εις μνήμη της εξαδέλφης του Λέλας Παπαλεξοπούλου- 
Μοίραλη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Φολοητών ο «Κένταυρος» και το Περιοδικό «Φολόη» ευχαριστούν 
θερμά όλους τους  συνδρομητές του περιοδικού μας που κατέβαλαν την ετήσια εισφορά τους 
για το έτος 2010.
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Απο αριστερά: Νίκος Β. Μαρκόπουλος, Άγγελος Κανελλόπουλος, Γρηγόρης Ν. Βασιλόπουλος, 
Δημήτρης Κανελλόπουλος, Δημήτρης Γ. Μουσάς, Ανδρέας Κυριακόπουλος, Αντώνης Αθανα-
σόπουλος, Παναγιώτης Ν. Μαρκόπουλος, Κώστας Παπαθεοδώρου (γιατρός), Κώστας Πατέλης, 
Βασίλλης Χρονόπουλος, Αχιλέας Πελεκίδης (μόλις φαίνεται) και Δημήτρης Θεοφιλόπουλος.

Διαβάζετε και διαδίδετε το περιοδικό «Φολόη».

1985: Συνάντηση Φολοητών στον Πειραιά.

Φωτ. Αρχ. Μουσείου Φολόης



Η προσκύνηση του Θείου Βρέφους», έργο της πρώτης ωριμότητας του Ιταλού ζωγράφου 
Κορέτζιο (Πινακοθήκη Ουφίτσι)


