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ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ
ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΙΤΑ - Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογος την Κυριακή έκοψε την πρωτο-
χρονιάτικη πίτα του και έκανε την Γενική 
Συνέλευση την Κυριακή 5/2/2017 στο ξενο-
δοχείο «ΣΤΑΝΛΕΫ» της Αθήνας.
Μετά την διαπίστωση απαρτίας η Γενική 
Συνέλευση εξέλεξε προεδρείο υπό την κ. 
Κων/να Μίχα και γραμματέα την Κων/να 
Παναγιωτοπούλου, για να συζητηθούν τα εξής 
θέματα της Γενικής Συνέλευσης:
1) Διοικητικός απολογισμός 2) Οικονομικός 
απολογισμός 3) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 
4) Εκλογή Εφορευτικούς Επιτροπής 5) Εκλογή 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Τον Διοικητικό απολογισμό έκανε ο απερχόμενος 
πρόεδρος κ. Γιώργος Χριστόπουλος ο οποίος 
αναφέρθηκε στο έργο του Συλλόγου την 
χρονιά που πέρασε και ευχαρίστησε όλα τα 
μέλη του Συλλόγου για την στήριξή τους. Τέλος 
ανακοίνωσε την πρόθεσή του να μην διεκδικήσει 
ξανά την προεδρεία του Συλλόγου, προκειμένου 
να αναδειχτούν νέα πρόσωπα.
Στη συνέχεια έγινε ο Οικονομικός απολογισμός 
και η Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, η 
οποία αναφέρει ότι όλα τα έσοδα και έξοδα 
του ταμείου ευρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία. 
Επίσης παραδίδεται για χρήση το επόμενο έτος 
το ποσό των 2.308,96 Ευρώ.
Στις ομιλίες που έγιναν μίλησαν οι Δημήτρης 
Μανωλόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε στο 
έργο του Συλλόγου και κάλεσε τους νέους 
να επανδρώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, 
επίσης κάλεσε τον απερχόμενο πρόεδρο να 
παραμείνει στο Δ. Σ. προκειμένου να βοηθήσει 
με τη πείρα του. Ο Παναγιώτης Χριστόπουλος 
αναφέρθηκε στην ιστορία του χωριού, αλλά 
και στα προβλήματά του και ο Ευθύμιος 
Παναγιωτόπουλος μίλησε για τις δυνατότητες 

ανάπτυξης του χωριού μας.
Επόμενο θέμα της Γενικής Συνέλευσης ήταν η 
εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή 
νέου Δ.Σ., μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής 
εκλέχτηκαν οι Αθανάσιος 
Χριστόπουλος, Δούκας 
Γιαννικώστας και Ιωάννης 
Μανωλόπουλος.
Υποψηφιότητες για το 
Διοικητικό Συμβούλιο 
υπέβαλαν κατά αλφα-
βητική σειρά οι εξής 
συμπατριώτες μας: 
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 
Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ , 
ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 
ΔΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 
ΜΑΝΩ-ΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΟΥΣΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και για την 
Εξελεγκτική Επιτροπή οι: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
και ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ.

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
Στο πρώτο Δ. Σ. που έγινε στις 16/3/2017 το Δ. Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αν/δρος ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
Γραμματέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αν. Γραμ/τέας  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ταμίας ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
Μέλη ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΥΦΤΑΚΗΣ και ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

*Η Αγγελική Πανουσοπούλου παραιτήθηκε από το Δ. Σ. 
και τη θέση της καταλαμβάνει ο Γιώργος Πολίτης (πρώτος αναπληρωματικός). 

Κατά την ψηφοφορία που ακολούθησε 
εκλέχθηκαν στο Δ. Σ. οι ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 
ΔΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 
και ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Στην Ε.Ε 
εκλέχθηκαν οι: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ και 
ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ.
Η εκδήλωση έκλεισε με το κόψιμο της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας προσφορά του 
συμπατριώτη μας Βασίλη Βλάχου.
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_Στις 11-1-17 έχασε τη ζωή του ο συγχωριανός 
μας Βασίλης Δ. Πολίτης 78 ετών. Η ταφή του 
έγινε στην Κυπαρισσία όπου ζούσε τα τελευταία 
χρόνια.

_Στις 12/12/2016 απεβίωσε στην Τερψιθέα της 
Κυπαρισσίας όπου και ετάφη, ο συμπατριώτης 
μας Γιάννης Δ. Πολίτης (Μπόγρης) 80 ετών.

_Στις 12-4-17 απεβίωσε η Σταθακοπούλου 
Βασιλική σύζυγος του Αριστείδη. Η ταφή της 
έγινε στην Αθήνα.

Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει στις 
οικογένειές τους τα θερμά του συλλυπητήρια.

ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ και 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
1. Ο Καταθετικός λογαριασμός στην 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στο όνομα του 

Συλλόγου είναι: 133 001468 03
και ΙΒΑΝ: GR 

5201101330000013300146803.
ETHNGRAA

2. Στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ισχύει ο εξής 
λογαριασμός που είναι επίσης στο όνομα 
του Συλλόγου: 6344 040030 894 και ΙΒΑΝ: 

GR 77 0171 3440 0063 4404 0030 894.

3. Μπορείτε να δίνετε τη συνδρομή σας 
στα μέλη του Δ.Σ. και να παίρνετε πάντα 

απόδειξη από τον ταμία.

4. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τις 
συνδρομές σας με επιταγή από το 

Ταχυδρομείο 

ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΑΙΩΝ

 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 59 όρφ. Γ΄ ( γρφ.6)
 ΑΘΗΝΑ 104 31

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν στέλνετε τη συνδρομή 
σας με το ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ να μας 

ενημερώνετε στα τηλέφωνα 69368186
70,6948538379,6974035856 ώστε να το 
γνωρίζει ο Σύλλογος και να αναζητούμε 

την επιταγή σας στο Ταχυδρομείο, επειδή 
δεν μας στέλνει πάντα ειδοποίηση.

Επίσης όλα τα ονόματα των συνδρομητών 
στο Σύλλογο δημοσιεύονται στην 

εφημερίδα μας, εάν κάποιος έστειλε την 
συνδρομή του και δεν δημοσιεύτηκε το 

όνομά του πρέπει να επικοινωνήσει με τα 
μέλη του Δ. Σ.

ΚΟΙΝωΝΙΚά
a/a Oνοματεπώνυμο Ευρώ

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 30

2. ΠΑΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 20

3. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 30

4. ΚΩΝ/ΝΑ ΜΙΧΑ 50

5. ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΟΥΦΡΙΛΑΣ 50

6. ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΚΑΣ 50

7. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 20

8. ΔΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΙΚΩΣΤΑΣ 20

9. ΚΩΝ/ΝΑ Ν. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 20

10. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 20

11. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 50

12. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 100

13. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΥΦΤΑΚΗΣ 20

14. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 30

15. ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΗ 20

16. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 30

17. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 20

18. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 30

a/a Oνοματεπώνυμο Ευρώ

19. ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 50

20. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 50

21. ΖΩΗ ΣΙΤΑΡΑ - ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 30

22. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 25

23.  ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΠΕΣΙΡΗ 25

24.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 50

25.  ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 50

26.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 20

27.  ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 100

28.  ΡΕΒΕΚΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 50

29.  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ 40

30.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 30

31.  ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΑΪΟΥ - ΤΣΟΥΔΑ 50

32.  ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 40

33.  ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1022

34.  ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 50

35.  ΔΩΡΑ Δ. ΣΠΑΛΑ 20

36.  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 100

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 15/06/2017
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Τά ΚάΝάΛΙά
ΜΕ ΤΟΝ
ΝΕΡΟΜΥΛΟ

Μεγαλώνοντας παιδιά
με αυτοπεποίθηση

Παρακολουθούμε τα τελευταία 2 χρόνια, 
με πρωτοβουλία των πατριωτών μας, την 
ανάπλαση - διαμόρφωση του εξωτερικού 
χώρου στα πανέμορφα κανάλια μας, ένα 
έργο που πραγματικά δεν μπορεί να αφήσει 
ασυγκίνητο κανέναν επισκέπτη η περαστικό, 
που στο διάβα του συναντά αυτή την σπάνια 
ομορφιά, πληροφορηθήκαμε δε, με μεγάλη 
χαρά πως η νέα διεύθυνση στα πλαίσια των 
εργασιών ανακαίνισης, έχει ξεκινήσει και 
την αναπαλαίωση, αποπεράτωση του παλιού 
νερόμυλου που βρίσκεται μέσα στο χώρο,με 
απώτερο σκοπό την επαναλειτουργία του 
ιστορικού μύλου του «μπάρμπα Αυγέρη»…Σε 
αυτή και σε κάθε τέτοια προσπάθεια που έχει 
να κάνει με την πολιτιστική κληρονομιά του 
τόπου μας ο σύλλογός μας θα είναι Αρωγός.
Αναμένουμε με αγωνία! Καλή επιτυχία.
Το Δ.Σ. του συλλόγου.

 Ορίζοντας την αυτοπεποίθηση, θα λέγαμε 
ότι είναι το σύνολο των εντυπώσεων & των 
απόψεων που έχει κάθε άνθρωπος για τον εαυτό 
του, για το πώς τον βλέπει ο ίδιος & πώς πιστεύει 
ότι τον βλέπουν οι άλλοι.
 Ένα παιδί πρέπει να μάθει να νιώθει ικανό να 
κατακτά στόχους. Αρκεί όμως μόνο η αγάπη που 
εισπράττει για να το πετύχει αυτό; Η απάντηση 
είναι δυστυχώς αρνητική. Η υπερπροστασία του 
οικογενειακού περιβάλλοντος, φέρνει συχνά 
αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Οι 
γονείς πιστεύουν συνήθως, πως όσο πιο πολλά 
υλικά αγαθά δώσουν στο παιδί τους, όσο πιο 
προστατευμένο & θωρακισμένο από κινδύνους 
είναι το περιβάλλον που του προσφέρουν, τόσο 
πιο σίγουρο θα είναι για τον εαυτό του. 
Έτσι, άθελά μας υπονομεύουμε την 
αυτοπεποίθησή τους όταν: 
• Μιλάμε για λογαριασμό τους ενώ είναι παρόντα, 
αντί να τα αφήσουμε να εκφραστούν ανάλογα με 
την ηλικία τους.
• Δεν τους δίνουμε πρωτοβουλίες ή τους δίνουμε 
έτοιμες λύσεις, με σκοπό να τα προστατέψουμε 
από ένα ενδεχόμενο λάθος ή μια αποτυχία.
• Τα επικρίνουμε συνεχώς για τα λάθη τους.
Αντίθετα, μπορούμε να ενισχύσουμε την 
αυτοπεποίθησή τους όταν:

• Τους δίνουμε ευκαιρίες να δοκιμάσουν τις 
δυνατότητές τους σε νέες δραστηριότητες & να 
πειραματιστούν. Μπορεί να δυσκολευτούν, να 
αποτύχουν, να κάνουν λάθη, αλλά θα μάθουν 
από αυτά. Οφείλουμε πάντα να βλέπουμε την 
παιδαγωγική αξία του ‘’λάθους’’.
• Τους μαθαίνουμε να διαχειρίζονται αρνητικά 
συναισθήματα (άγχος, θλίψη, θυμό).
• Τους δείχνουμε εμπιστοσύνη, αναθέτοντάς 
τους εργασίες & δραστηριότητες ανάλογα με την 
ηλικία τους.
• Τους δείχνουμε στοργή. Λέμε αυθόρμητα: 
‘Σε αγαπάω’, ‘Είμαι περήφανος-η για σένα’, 
΄Πιστεύω σε σένα’, ‘Καλή προσπάθεια’, ‘ Για 
αρχή τα πήγες περίφημα’, ‘ Ήμουν σίγουρος-η 
ότι θα τα κατάφερνες’ , κ.α.
• Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να συμμετέχουν σε 
ομαδικές δραστηριότητες. Η δυναμική που έχει 
κάθε ομάδα, θα τονώσει την αυτοπεποίθηση του 
παιδιού ακόμα περισσότερο.
• Βάζουμε όρια & κανόνες ανάλογα με την 
ηλικία τους, δημιουργώντας έτσι ένα σταθερό & 
ασφαλές περιβάλλον, μέσα στο οποίο μπορούν 
να κινηθούν.
Ας μην ξεχνάμε ότι η έλλειψη αυτοπεποίθησης, 
βρίσκεται συχνά στη βάση της πυραμίδας 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένα 

παιδί, αλλά κι ένας ενήλικας, στις σχέσεις, στη 
συμπεριφορά, στα συναισθήματα. Ο Γκαίτε 
είπε πως << το χειρότερο κακό που μπορεί 
να πάθει ένας άνθρωπος , είναι να αρχίσει να 
σκέφτεται άσχημα για τον εαυτό του>>. Και το 
μόνο πραγματικό εμπόδιο στη μεγαλοσύνη ενός 
παιδιού, είναι ο φόβος απέναντι στην ίδια του τη 
μεγαλοσύνη ( Χέηζερ Ντύερ).

“Πώς να κάνω το παιδί  μου να έχει  αυτοπεποίθηση;  Να πατάει  γερά στα πόδια 
του;  Να έχει  εμπιστοσύνη στον εαυτό του;”  Eρωτήματα που βασανίζουν κάθε 
γονιό  & που θέτει  κάποια στ ιγμή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στον 
εκπαιδευτ ικό του παιδιού του.

Δέσποινα Στυλιανού
Νηπιαγωγός
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ-άΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ άΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
Γιώργου Χριστόπουλου

Συμπατριώτες -σσες 
Αθήνα 6/2/17

 Μετά από 16 χρόνια (2001-2017) στη προεδρία του Συλλόγου μας αφήνω τα ηνία του Συλλόγου στις νεότερες γενιές. Ο Σύλλογός μας όλα αυτά τα χρόνια είχε 

ανοδική πορεία, καταξιώθηκε σε όλους τους μαζικούς φορείς (Ομοσπονδία, Συλλόγους Μεσσηνίας κ.λ.π.), όρθωσε φωνή και λόγο στους πολιτειακούς θεσμούς ( 

Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργεία). Κάνοντας τον απολογισμό του έργου του Συλλόγου μας όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησα το Σύλλογο από τη θέση του προέδρου, 

θα ήθελα να υπενθυμίσω τα εξής: 

 Συσπείρωση όλων των συμπατριωτών στο Σύλλογο: Ένας από τους πρώτους στόχους του Διοικητικού Συμβουλίου που με είχε εκλέξει Πρόεδρο ήταν η 

συσπείρωση όλων των συμπατριωτών μας στο Σύλλογο του χωριού μας το Ραυτόπουλο. Προσπαθήσαμε να φέρουμε κοντά στο Σύλλογο όλους τους συμπατριώτες 

ειδικά τα παλιά μέλη που για διάφορους λόγους είχαν απομακρυνθεί, ταυτόχρονα όμως καλέσαμε τις νεότερες ηλικίες ,τα παιδιά μας, να γίνουν μέλη του Συλλόγου, 

αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, γιατί αυτά είναι το μέλλον του Συλλόγου. Ψάξαμε βρήκαμε και ήρθαμε σε επικοινωνία με όλους τους συμπατριώτες μας 

σε όποιο μέρος κι αν κατοικούσαν στο εσωτερικό ή το εξωτερικό ( Αυστραλία, Αμερική, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία κ.λ.π.), δηλαδή προσπαθήσαμε να κάνουμε πράξη 

το «Σύλλογος των απανταχού Ραυτοπουλαίων » και βέβαια αποκτήσαμε τακτική επικοινωνία με όλους τους συμπατριώτες μας σε όλες τις περιοχές εντός και εκτός 

Ελλάδας.
  Έκδοση της εφημερίδας το «Ραυτόπουλο»: Η έκδοση , για πρώτη φορά , εφημερίδας από το Σύλλογο του χωριού μας με το χαρακτηριστικό τίτλο το «Ραυτόπουλο» 

η φωνή της Τριπύλης». Η εφημερίδα λοιπόν ήταν το μέσον που βοήθησε την επικοινωνία του Διοικητικού Συμβουλίου με όλους τους συμπατριώτες μας, αλλά και 

την ενημέρωσή τους με τα νέα του χωριού. Επίσης μας έδωσε τη δυνατότητα να προβάλουμε τα προβλήματα του χωριού μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της 

Τριπύλης.
 Η Διοργάνωση του Πανηγυριού του χωριού μας την 1η Ιουλίου: Από το 2001 αναβιώσαμε και διοργανώνουμε κάθε χρόνο το Πανηγύρι του χωριού μας την 1η 

Ιουλίου γιορτή των Αγίων Αναργύρων, ένα έθιμο, που παρά τις αρχικές αντιδράσεις κάποιων, το αναβιώσαμε με επιτυχία, το κάναμε γνωστό και το καθιερώσαμε 

σαν ένα σημαντικό γεγονός σε όλη τη Μεσσηνία.

  Θεατρικές Παράστασεις στο χωριό: Σε συνεργασία της Κοινοτικής αρχής με το Σύλλογο το 2007 και το 2008 παρουσιάσαμε για πρώτη φορά στο χωριό παράσταση 

Θεάτρου από επαγγελματίες επώνυμους ηθοποιούς, που την παρακολούθησαν σύσσωμοι οι κάτοικοι του χωριού μας και οι επισκέπτες, αλλά και κάτοικοι από 

γειτονικά χωριά.
 Διοργάνωση επιτυχημένων Χοροεσπερίδων: Διοργανώσαμε επιτυχημένες χοροεσπερίδες με μεγάλη συμμετοχή συμπατριωτών μας σε κοσμικά κέντρα της 

Αθήνας με γνωστά ονόματα καλλιτεχνών (Γλυκερία, Tα παιδιά από τη Πάτρα ,Κονιτόπουλοι κ.ά.) 

 Τεχνική μελέτη για την κατασκευή του δρόμου Κυπαρισσία - Ραυτόπουλο: Διαχρονικά ο Σύλλογος είχε στόχο να γίνει ο δρόμος από Ραυτόπουλο - Κεφαλόβρυσο 

και Ραυτόπουλο - Κυπαρισσία με τις προσπάθειες όλων των Διοικητικών Συμβουλίων τελικά κατασκευάστηκε νέος δρόμος Ραυτόπουλο - Κεφαλόβρυσο 

(Χαλβάτσου) το 2007. Στη συνέχεια με ενέργειες του Δ.Σ. σε Υπουργεία, Περιφέρεια, Νομαρχία κατορθώσαμε να χρηματοδοτηθεί και τελικά να γίνει η μελέτη το 

2010 για το δρόμο Κυπαρισσία - Ραυτόπουλο , ώστε για την κατασκευή του να υπάρχει η δυνατότητα ένταξης του σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα (ΕΣΠΑ).

Η Μελέτη αναφέρει ότι θα γίνει ανακατασκευή του δρόμου από Ραυτόπουλο έως Ελληνικό και στη συνέχεια νέος δρόμος έως την συμβολή με την Εθνική οδό κοντά 

στο Μεμί Κυπαρισσίας.
 Ανακαίνιση του Δημοτικού Σχολείου: Το 2004 με πρωτοβουλία του Συλλόγου και τη συνεργασία των 

συγχωριανών μας ανακαινίσαμε το νεοκλασικό κτήριο του Δημοτικού σχολείου του χωριού μας που χτίστηκε το 1900 με δωρεά του Αντρέα Συγγρού και λειτούργησε 

σχολείο έως το 1985 που έκλεισε και εγκαταλείφτηκε, στη συνέχεια με ενέργειες του Συλλόγου στο υπουργείο Πολιτισμού το κτήριο έγινε ΔΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 

με απόφαση της Αρχαιολογικής υπηρεσίας το 2006. Τότε ο Σύλλογος εντοίχισε μαρμάρινη πλάκα, σύμφωνα με την απόφαση στην είσοδο του σχολείου και έκανε τα 

εγκαίνια στις 30-9-2006. Σήμερα στο κτήριο του πρώην δημοτικού σχολείου στεγάζεται το γραφείο του δήμου Τριφυλίας και το Αγροτικό ιατρείο.

 Αναστήλωση του Παλαιού Ελαιοτριβείου στη Βουλιαγμένη: Αναστηλώσαμε το 2013 το ερειπωμένο κτήριο του παλαιού Ελαιοτριβείου στη Βουλιαγμένη 

του χωριού μας, για να το κάνουμε Μουσείο, προκειμένου να στεγάσουμε εκτός από τα παλιά μηχανήματα που είχε μέσα και τα γεωργικά εργαλεία και παλαιά 

αντικείμενα που κάποτε χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι του χωριού μας, δηλαδή να στεγάσουμε την ιστορία του χωριού μας. 

Σήμερα το κτήριο είναι έτοιμο με καινούργια σκεπή, πόρτα, παράθυρα, κάγκελα (για ασφάλεια), τσιμεντοστρωμένο δάπεδο, μόνωση του τοίχου κ.λ.π. και άρχισαν 

να συγκεντρώνονται τα πρώτα εκθέματα από το χωριό για το Μουσείο. Παράλληλα με ενέργειες του Συλλόγου στο Δήμο Τριφυλίας ξεκίνησε η ανάπλαση του 

προαύλιου χώρου του παλιού ελαιοτριβείου στις πηγές της Βουλιαγμένης του χωριού μας, ήδη έχει χτιστεί καλαίσθητος πέτρινος μαντρότοιχος και έχουν τοποθετηθεί 

μεταλλικές κολόνες φωτισμού, όμως με ευθύνη του Δήμου το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. 

Για μια ακόμη φορά ευχαριστούμε όλους όσους προσέφεραν οικονομική βοήθεια για την αναστήλωση του κτηρίου.

 Παρέμβαση στην πηγή Κανάλια: Το 2004 ο Σύλλογος έκανε τη δεύτερη παρέμβαση στη πηγή στα Κανάλια με την τοποθέτηση του 3ου μεγάλου πέτρινου 

καναλιού (πρόκι) . Σήμερα στα Κανάλια έχει γίνει ανάπλαση του χώρου με πρωτοβουλία συγχωριανών και προσφορές συμπατριωτών και φίλων, αλλά και με την 

αφιλοκερδή προσφορά του συγχωριανού μας μάστορα Παναγιώτη Αντώναρου.

 Κατασκευή τουαλέτας δίπλα στο παλιό κοινοτικό γραφείο: Κατασκευάσαμε τουαλέτα δίπλα στο παλιό κοινοτικό γραφείο για τις ανάγκες των εκδηλώσεων , 

αλλά και για την μεταφορά και λειτουργία ΚΕΠ στο γραφείο του χωριού. Επίσης ο Σύλλογος στήριξε με όλες του τις δυνάμεις την επαναφορά της έδρας στο χωριό 

μας , που παράτυπα είχε μεταφερθεί στο Σελλά.

 Εκδήλωση για τον Αναστάσιο Γυφτάκη: Το Μάϊο του 2016 προκειμένου να τιμήσουμε τους Έλληνες που σκοτώθηκαν στη μάχη στο Μανιάκι κάναμε εκδήλωση 

στο χωριό στον ανδριάντα του συγχωριανού μας οπλαρχηγού Αναστάση Γυφτάκη με τη παρουσία της Δημοτικής αρχής Τριφυλίας και της φιλαρμονικής.

 Εκδρομές του συλλόγου μας: Τα τελευταία κυρίως χρόνια ο σύλλογός μας με την προσθήκη και βοήθεια των νέων μελών του πραγματοποίησε με ιδιαίτερη 

επιτυχία εκδρομές ψυχαγωγικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα. 

Αθήνα-Ναύπλιο,Ραπτόπουλο-Μανιάκι-Μαραθώπολις,Ραπτόπουλο-Αρχαία Μεσσήνη,Ραπτόπουλο-Αγ.Θεοδώρα.

 Βελτίωση των οικονομικών του Συλλόγου: Ένα σημαντικό βήμα για όλα τα παραπάνω ήταν η συνεχής και κοπιώδης προσπάθεια λόγω κρίσης , για τη βελτίωση 

των οικονομικών του Συλλόγου που πραγματοποιήσαμε με την συμβολή και την αγάπη αρκετών συμπατριωτών μας. Αφήνοντας έτσι ένα σεβαστό ποσό για τις 

ανάγκες και τη λειτουργία του Συλλόγου.

Επίσης αναβαθμίσαμε τις Γενικές Συνελεύσεις με την διεξαγωγή τους σε ευρύχωρες και άνετες αίθουσες ξενοδοχείων.

 Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους τους συμπατριώτες μας που είτε με την παρουσία τους στις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου είτε με 

την οικονομική τους στήριξη βοήθησαν στο έργο του Συλλόγου μας, ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω ονομαστικά τους συμπατριώτες μας που συμμετείχαν 

και συνεργαστήκαμε στα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια: Παναγιώτη Πολίτη (πρώην πρόεδρο), Νίκο Σταθόπουλο , Δημήτρη Γεωργιόπουλο, , Γιώργο Σταθόπουλο, 

Ευσταθία Λάϊου-Τσούδα, Νίκη Χριστοπούλου Στεργιώτη, Δήμο Πολίτη , Θεόδωρο Βλάχο, Παναγιώτη Θανασουλόπουλο, Γιώργο Πολίτη, , Άγγελο Δούκα, Τάσο 

Γυφτάκη, Δημ. Μανωλόπουλο, Π.Παναγιωτόπουλο και το μακαρίτη Ηλία Πανουσόπουλο. Επίσης τους συνεργάτες για την έκδοση της εφημερίδας Σωτήρη Γυφτάκη 

και ειδικότερα τον Παναγιώτη Χριστόπουλο (πρώην πρόεδρο του συλλόγου) για τη σημαντική συμβολή του στην συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας.

Όλα όσα αναφέρω παραπάνω, έγιναν από το Σύλλογο για το χωριό μας . 

  Γιώργος Χριστόπουλος 
 6/2/2017 

 Σ.Σ. Παραμένω στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο σαν απλό μέλος του προκειμένου να βοηθήσω με την εμπειρία μου το Σύλλογο.
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Ψαρεύοντας Νετρίνα στην Πύλο
Η αρχή της δημιουργίας του Σύμπαντος έγινε 
πριν από περίπου 14 δισεκατομμύρια χρόνια, 
σε μια αδιανόητης ισχύος και υφής έκρηξη: το 
Μπιγκ Μπανγκ (Big Bang). Μεταξύ άλλων τότε 
δημιουργήθηκε και το νετρίνο, ένα παράξενο, 
σχεδόν φανταστικό σωματίδιο, που είναι εξαιρετικά 
ενδιαφέρον για 3 βασικούς λόγους: α) δεν έχει 
σχεδόν καθόλου μάζα, β) είναι ηλεκτρικά ουδέτερο 
και γ) ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός. Για τους 
λόγους αυτούς τα νετρίνα μπορούν να κινούνται 
ευθύγραμμα στο διάστημα, χωρίς να επηρεάζονται 
από μαγνητικά πεδία ή από οποιαδήποτε μορφής 
ύλη. Τα νετρίνα διαπερνούν οποιοδήποτε ουράνιο 

σώμα βρεθεί στο διάβα τους, ακριβώς όπως το φως διαπερνά το γυαλί. Έχει υπολογιστεί ότι κάθε 
δευτερόλεπτο το σώμα μας το διαπερνούν δεκάδες εκατομμύρια νετρίνα, τα οποία διασχίζοντας τη Γη 
συνεχίζουν το αιώνιο ταξίδι τους προς άλλους γαλαξίες. 
Τα περίεργα αυτά σωματίδια λόγω της φύσης τους και της ενέργειας που μεταφέρουν, είναι σε θέση να 
δώσουν πολλές πληροφορίες για το παρελθόν αλλά και το μέλλον του Σύμπαντος. Όπως είναι προφανές, 
η ανίχνευση των νετρίνων απαιτεί την κατασκευή ενός νέου είδους “τηλεσκοπίου”.
Για να εντοπιστεί ένα τέτοιο σωματίδιο χρειάζεται ένας τεράστιος όγκος ύλης, ώστε να αυξηθούν οι 
πιθανότητες να υπάρξει κάποια αλληλεπίδραση και να γίνει, έστω και στιγμιαία, «ορατό» ένα νετρίνο. Ο 
όγκος όμως αυτός τη ύλης θα πρέπει να είναι προστατευμένος από οποιαδήποτε εξωτερική παρεμβολή, 
έτσι ενώ τα πρώτα πειράματα ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται μέσα σε εγκαταλελειμμένα ορυχεία, 
γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι υπάρχει ένα πολύ πιο ιδανικό περιβάλλον: η βαθιά θάλασσα!
Κάπως έτσι ξεκίνησε στα μέσα του 1990 η δημιουργία του Ινστιτούτου ΝΕΣΤΩΡ στην Πύλο. Στόχος 
του ήταν η κατασκευή ενός υποθαλάσσιου «τηλεσκοπίου», το οποίο σε βάθος χρόνου θα αποκτούσε 
διαστάσεις ενός κυβικού χιλιομέτρου! Η επιλογή της τοποθεσίας δεν ήταν καθόλου τυχαία, αφού η 
περιοχή διαθέτει εκτός από καθαρά νερά και το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου με βάθος που φτάνει 
τα 5200 μέτρα.
Η αρχή λειτουργίας του ανιχνευτή είναι η εξής: φανταστείτε στο βυθό της θάλασσας δεκάδες 
πολυώροφους «πύργους», με ύψος που ξεπερνά αυτό του πύργου του ‘Άιφελ. Το κάθε επίπεδο διαθέτει 
ευαίσθητους φωτοπολλαπλασιαστές που ανιχνεύουν τη φωτεινή λάμψη που παράγεται όταν ένα νετρίνο 

αλληλοεπιδράσει με τα άτομα του νερού. Σε κάθε 
«πύργο» ένα σύστημα ψηφιακών ηλεκτρονικών 
αναλύει την πληροφορία που συλλέγουν οι 
φωτοπολλαπλασιαστές και την μεταδίδει στη 
στεριά μέσω ενός δικτύου οπτικών ινών.
 Όταν ξεκίνησε το πείραμα ΝΕΣΤΩΡ ήταν το πρώτο 
«απτό» εγχείρημα του είδους σε παγκόσμιο 
επίπεδο, με συμμετοχές επιστημόνων από χώρες 
όπως Γαλλία, Ιταλία και Ρωσία. Μετά από τις 
πρώτες πετυχημένες προσπάθειες και την πόντιση 
ενός τέτοιου πύργου η συνεργασία διακόπηκε 
για να ξεκινήσει ξανά στις αρχές του 2000 σε 
πανευρωπαϊκό πλέον επίπεδο με συμμετοχή 
και άλλων χωρών. Το πείραμα πλέον ονομάζεται 
ΚΜ3ΝeΤ και προβλέπει την κατασκευή 3 τέτοιων 
πανομοιότυπων υποθαλάσσιων ανιχνευτών 
σε Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα….μόνο που ενώ 
η κατασκευή στις 2 πρώτες χώρες έχει ήδη 
ξεκινήσει, στην Ελλάδα της κρίσης κάτι τέτοιο 
φαντάζει όνειρο απατηλό. Παρόλα αυτά το 
ινστιτούτου συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά 
στο έργο, υλοποιώντας ταυτόχρονα μικρότερης 
κλίμακας πειραματικές διατάξεις.
Αν λοιπόν το καλοκαίρι βρεθείτε στην Πύλο, 
περάστε μια βόλτα από το Ινστιτούτο ΝΕΣΤΩΡ 
(στεγάζεται στο παλιό δημοτικό σχολείο). Οι 
άνθρωποι του ινστιτούτου είναι πάντα πρόθυμοι 
να σας κάνουν μια μικρή ξενάγηση στο χώρο, 
όπου θα μπορέσετε να δείτε φωτογραφίες και 
εκθέματα από τα διάφορα επιμέρους πειράματα 
που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς.

Καλό Καλοκαίρι!
Κων/νος.Ε.Μανωλόπουλος

Λ. Φυλής 145, Άνω Λιόσια
τ. 210.24.83.756

monochord@hotmail.gr

µουσικός οίκος

Απαντήσεις στους Γρίφους
του προηγούμενου φύλλου 39
Μαντέψτε: Όταν σας δοθεί το αποτέλεσμα 
αφαιρέστε 5 μονάδες και ο αριθμός που προκύπτει 
έχει στην αρχή τον 3ψήφιο και στη συνέχεια τον 
μονοψήφιο.
Η Κινέζα: Αυτό μπορεί να εξηγηθεί αν ο κάθε 
φακός κάνει 1€ και το κέρδος της είναι 50 λεπτά.
Ο Τσοπάνος: Από αυτά που είπε συμπεραίνουμε 
ότι έχει 30 πρόβατα.
Τα ποτήρια: Πάρε το μεσαίο από τα γεμάτα και 
άδειασε την πορτοκαλάδα 
στο μεσαίο από τα άδεια και θα έχεις εναλλάξ ένα 
γεμάτο ένα άδειο.

Χωριό μου Όμορφο Μικρό Χωριό μου στη θύμησή Μου θα σε κρατώ !!!!Στολίδι της Τριπύλης έστεκες κ στέκεις Περήφανα 
κ με πείσμα στο διάβα του χρόνου.Γαλούχησες κ γαλουχείς Γενιές κ Γενιές...!!!

Κάποτε έσφιζες από Ζωή τώρα δεν έχεις παρά ελάχιστους κ την Μοναξιά σου.Τα παιδιά Σου άπλωσαν τα φτερά τους κ πέταξαν 
σ’όλα τα μήκη κ τα πλάτη της Γης κ εσύ περήφανο 

καμαρώνεις γι’αυτό!!! Παρότι πικραμένο...Όλα τους σε Αγάπησαν κ σε αγαπούν 
είτε με την Παρουσία τους είτε Νοερά!!!! Παιδιά των 
Γραμμάτων των τεχνών κ του πρωτογενούς τομέα.

Αισθάνεσαι κ νιώθεις ότι δεν θα γυρίσουν πίσω Είτε 
γιατί είναι βολεμένα σε μια δεύτερη Πατρίδα είτε γιατί 

θέλουν να μείνουν μακριά σου...Όλα τους σε νοιάζονται κ σε πονούν το καθένα με τον τρόπο του.«Ευχή η κατάρα» Τις Πταίει?Το βέβαιο είναι ότι είσαι Ευλογημένος Τόπος!!!!
Σκόρπιζες κ σκορπίζεις Απλόχερα «Γη κ Ύδωρ»

Στέκεις ριζωμένο στη σκιά των Βράχων σου 
Παρακολουθώντας Βουβό Κ με κρυφή Ελπίδα τις 

εξελίξεις των δρώμενων...τα σημεία των Καιρών!!
Δεν θα χαθήσεις κ δεν θα σβήσεις δεν θα το επιτρέψουν τα παιδιά Σου!!!! Ίσως γιατί το θέλει κ ο Θεός!!!!! Ευχαριστώ: Δώρα Πανουσοπόύλου-Γκούντουβα.
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΙάΣ ΖωΗΣ
Εισαγωγή. Ήταν καλοκαίρι του 1957. Ο θερισμός και 
το αλώνισμα του σιταριού είχε τελειώσει.
Εμείς παίζαμε ανέμελα, χωρίς άγχος, χωρίς να 
κάνουμε σκέψεις για το μέλλον.
Ξαφνικά ήρθε μια εγκύκλιος από τον αείμνηστο 
Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας Δαμασκηνό 
Χατζόπουλο οπού έλεγε ότι δίνονται υποτροφίες σε 
άπορα παιδιά για τα Ιεροσόλυμα. Εκεί θα μπορούσαν 
να τελειώσουν το σχολείο, να σπουδάσουν και αν 
ήθελαν θα παρέμεναν εκεί να επανδρώσουν τις τάξεις 
του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. 
Εκείνο το καλοκαίρι του 1957 φύγαμε από την 
Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας 30 παιδιά σε 
μικρές αποστολές.
Ταξιδέψαμε με το καράβι από Πειραιά μέσω 
Αλεξάνδρειας και φτάσαμε στη Βηρυτό του Λιβάνου.
Μας παρέλαβε το ταξί και οδικώς μέσω Λιβάνου και 
Ιορδανίας φθάσαμε στα Ιεροσόλυμα.
Το πολιτικό καθεστώς της περιοχής τότε, 9 χρόνια 
μετα την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, ήταν το 
εξής: • Τα Ιεροσόλυμα ήταν χωρισμένο στα δύο με 
ένα τείχος. • Το ανατολικό ήταν υπό ισραηλινή κατοχή. 
• Το δυτικό, όπου και τα Αγία Προσκυνήματα, ανήκαν 
στην Ιορδανία.• Όταν φθάσαμε εκεί βρήκαμε μια 
κατάσταση πολύ διαφορετική από αυτή που είχαμε 
ίσως φανταστεί. Είμασταν ελεύθερα παιδιά, και μας 
ήταν κάπως δύσκολο να ενταχτούμε σε μια κοινωνία, 
σε μια ξένη χώρα με άλλους κανόνες και τρόπο 

ζωής. 23 από τα 30 παιδιά μετα από λίγους μήνες 
εγκατέλειψαν τα Ιεροσόλυμα.
Εγώ παρέμεινα. Τελείωσα το ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ Π. ΤΑΦΟΥ.
Τα επόμενα 2 χρόνια εργάστηκα στην Αρχιγραμματεία 
του Πατριαρχείου και στη συνέχεια το Πατριαρχείο 
μας έστειλε (μαζί με 3 άλλους) για σπουδές στην 
Θεολογική Σχόλη της Χάλκης.
Στο ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι 
αφιερωμένο αυτό το οδοιπορικό μου.
Εκεί που ζήσαμε πολλά χρόνια πριν, όταν άγουρα 
παλληκαράκια ξενιτευτήκαμε, να πάμε εκεί για να 
ενταχθούμε στη δύναμη του Πατριαρχείου. Εκεί 
περάσαμε τα παιδικά μας χρόνια, γαλουχηθήκαμε 
με ηθικές αρχές, διαπλάσαμε χαρακτήρα και 
διαμορφώσαμε συμπεριφορές. 
Το μυαλό μας και η σκέψη μας δεν απομακρύνθηκε 
ποτέ από εκεί. Έμεινε πάντα προσηλωμένο 
στο πνεύμα, στις επιταγές, στη φιλοσοφία και 
στο περιεχόμενο της ορθόδοξης πίστης και στη 
διδασκαλία του Χριστού. 
Παιδιά του Παναγίου Τάφου δεν ξεκοπήκαμε ποτέ 
από αυτή τη γη και δεν ξεχάσαμε ποτέ αυτά τα άγια 
χώματα που βαδίσαμε στα χρόνια της εφηβείας και 
πήραμε τα πρώτα νάματα της θρησκευτικής πίστης 
και παράλληλα συνειδητοποιήσαμε τη σημασία και 
την έννοια του αλληλοσεβασμού, της κοινωνικής 
αλληλεγγύης, της συντροφικότητας και της φιλίας. 

Ζέα. Δώρο ζωής
 Ένα άγνωστο σε πολλούς,αρχαίο είδος δημητριακού, είναι τo Triticum dicoccum, το αναφερόμενο 
και ως δίκοκκο σιτάρι,μία ποικιλία του οποίου αποτελεί η ζειά (ζέα).
 Η καλλιέργεια της ζειάς στον Ελλαδικό χώρο ήταν ευρύτατα διαδεδομένη,καθώς οι αρχαίοι 
Έλληνες,δεν έτρωγαν ψωμί από σιτάρι,αλλά από ζειά ή κριθάρι και μόνο σε ανάγκη από κριθάρι 
ανάμικτο με σιτάρι(το σιτάρι το χρησιμοποιούσαν κυρίως για ζωοτροφή). Ο Μέγας Αλέξανδρος 
χρησιμοποιούσε ζειά για τη διατροφή του στρατεύματός του,ένα δε από τα προσωνύμια της Αθήνας, 
ήταν και Ζείδωρος (ζωή+δώρο), διότι στα εδάφη της, εκτός της ελιάς,ευδοκομούσε και η ζειά, που 
όπως θα φανεί παρακάτω, χαρίζει ζωή.Το πολύτιμο αυτό δημητριακό ήταν ένας από τους λόγους, 
που οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πολύ καλή σωματική και πνευματική ανάπτυξη.
Ποιό είναι όμως εκείνο το χαρακτηριστικό, που κάνει τη ζειά τόσο ευεργετική για τον ανθρώπινο 
οργανισμό; Μα φυσικά, η μη ανίχνευση γλουτένης στα συστατικά της.
Η γλουτένη, που υπάρχει σε αφθονία στο σιτάρι, συγκολλά περισσότερες πρωτεΐνες από ότι 
χρειάζεται και έτσι μειώνει το διαθέσιμο απόθεμά τους. Επίσης,επικολλάται στα τοιχώματα των 
αγγείων. Είναι περιττό,ακόμα και να αναφέρει κανείς,τις δυσμενείς επιπτώσεις των ανωτέρω, στον 
ανθρώπινο οργανισμό.
Αντίθετα, η πρωτεΐνη στήριξης της ζειάς απορροφάται από τον ανθρώπινο οργανισμό, με θετικές 
επιδράσεις, όχι μόνο για το καρδιαγγειακό σύστημα, αλλά και για τον εγκέφαλο (και όσον 
αφορά τις παραδοσιακές εγκεφαλικές λειτουργίες,αλλά και όσον αφορά λειτουργίες, όπως της 
μνήμης,δημιουργικής σκέψης, κλπ).
Επιπρόσθετα, η ζειά περιέχει ασβέστιο, σίδηρο, φώσφορο, νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο, μαγγάνιο, 
ψευδάργυρο, καθώς και πλήθος βιταμινών (Α, Β1, Β2, Β3, Β5, Β6, Β9, Ε, Κ, κλπ).
Από τα παραπάνω,εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τις θετικές επιδράσεις της ζειάς,στην πρόληψη 
καρδιαγγειακών παθήσεων,πρόληψη καρκίνου,μείωση σωματικού βάρους,μείωση χοληστερίνης, 
υγεία πεπτικού συστήματος, εγκεφαλικές λειτουργίες κλπ.

 Δυστυχώς, μέσα στις πρώτες δεκαετίες 
του εικοστού αιώνα, η καλλιέργεια ζειάς, 
αντικαταστήθηκε στην Ελλάδα, από την 
καλλιέργεια σιταριού, σε τέτοιο βαθμό,που 
εκριζώθηκε ακόμα και η λέξη “ζειά”,από 
τη μνήμη των Ελλήνων. Χαρακτηριστικό 
είναι, ότι ακόμα και οι κάτοικοι του Πειραιά 
δεν γνωρίζουν, πού οφείλει το όνομά της 
η περιοχή της Ζέας, στον Πειραιά, όπου 
ελάμβαναν χώρα οι φορτοεκφορτώσεις ζειάς, 
από όπου και πήρε το όνομά της η περιοχή.
 Σήμερα, η ζειά (αλεύρι, ζυμαρικά κλπ), 
κυκλοφορεί στο εμπόριο, με διάφορα ονόματα, 
όπως emmer, dinkel, farro, spelt και διάφορα 
άλλα, χρειάζεται δε ιδιαίτερη προσοχή, όσον 
αφορά τη γνησιότητά της. Αξίζει να σημειωθεί 
εδώ,ότι η τιμή της είναι υψηλή, καθώς κατά 
κύριο λόγο εισάγεται από το εξωτερικό 
(κυρίως Γερμανία, από όπου προέρχεται 
και ο όρος dinkel). Το τελευταίο χρονικό 
διάστημα, κάποιοι Έλληνες παραγωγοί,έχουν 
σπείρει κάποιες εκτάσεις με ζειά στη χώρα 
μας, γεγονός που ας ευχηθούμε, να πάρει 
μεγαλύτερες διαστάσεις τα επόμενα χρόνια.

Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος
Γεωπόνος

Εκτιμήσαμε τις κοινωνικές και ηθικές αξίες και θέ-
σαμε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον άνθρωπο. 
Εκείνα τα χρόνια αποτέλεσαν σταθμό στη ζωή μας 
και αφετηρία στην επαγγελματική μας καριέρα.
Το πατριαρχείο για μας υπήρξε πάντα η πυξίδα, 
ο φωτεινός φάρος που σηματοδότησε τις όποιες 
επιλογές μας.
Μας δίδαξε τον ορθό δρόμο, άφησε ανεξίτηλη τη 
σφραγίδα του στην ψυχή μας, επέδρασσε καταλυτικά, 
διαμόρφωσε την προσωπικότητά μας και χάραξε την 
περαιτέρω πορεία σε όλη μας τη ζωή.
Για ποικίλους λόγους επέλεξα ένα άλλο δρόμο, 
δημιούργησα οικογένεια αλλά δεν παύω να θεωρώ 
τον εαυτόν μου άνθρωπο της εκκλησίας και να 
προσφέρω πάντοτε και πανταχού τις υπηρεσίες μου 
στην τοπική εκκλησία μας.
Όσοι όμως μείνανε, επωμίστηκαν το βαρύ φορτίο 
να φυλάνε Θερμοπύλες. Επωμιστήκαν το βαρύ 
φορτίο και ανάλαβαν το χρέος να παραμείνουν 
οι θεματοφύλακες της μακραίωνης ιστορίας του 
Πατριαρχείου, της θρησκευτικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς και επιτυγχάνουν να κυματίζει η Ελλη-
νική σημαία μέσα στις ερήμους που στέκονται και 
μαρτυρούν την Ελληνική παρουσία στα πολλά και 
λαμπρά Μοναστήρια της Ορθοδόξου εκκλησίας μας.
Άγρυπνοι φρουροί των ιερών κειμηλίων, των 
ανεκτίμητων θρησκευτικών θησαυρών, διαφυ-
λάττουν και συνεχίζουν την παράδοση, τα χρηστά 
ήθη και έθιμα και διακονούν με ζέση, αυταπάρνηση, 
αφοσίωση και ευλάβεια την ορθόδοξη εκκλησία. 
Αποτελούν τον πυρήνα αυτού του ζωντανού κυττάρου 
που λέγεται ορθοδοξία, Αγιοταφίτικη αδελφότητα 
και τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες και τους 
θεσμούς που μας κληροδότησαν οι Άγιοι πατέρες της 
εκκλησίας. 
Το θεάρεστο έργο Τους δεν είναι μόνο δύσκολο είναι 
ένας άθλος, αν αναλογιστεί κανείς σε ποια περιοχή 
βρίσκονται. 
Σε μια ακριτική χωχλάζουσα περιοχή που αποτελεί 
τη συνάντηση αλλά τη δύσκολη συνύπαρξη πολλών 
πολιτισμών και θρησκειών.

ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ζυρίχη, Μάιος 2017.
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Νέα όπλα στον πόλεμο 
κατά του καρκίνου του μαστού

ΠάΝΟΣ Η. ΠάΡάΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο πρόωρα χαμένος ποιητής που λάτρεψε το Ραφτόπουλο

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τον πιο συχνό τύπο καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμιώς και είναι η 
δεύτερη σε σειρά αιτία θανάτου από καρκίνο. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει σημαντικά άλματα 
στους τομείς της Βιολογίας, Ιατρικής και Φαρμακολογίας που έχουν βοηθήσει στην αποκρυπτογράφηση 
της ασθένειας σε μεγάλο βαθμό. Βάση της παρουσίας συγκεκριμένων πρωτεϊνών “δεικτών” και 
της έκφρασης ενός συνδυασμού γονιδίων οι καρκίνοι του μαστού μπορούν να χωριστούν σε τρεις 
κατηγοριες για κάθε μια από τις οποίες η πρόγνωση και η αντιμετώπιση διαφέρει δραστικά. Ένα 
65-70% των καρκίνων του μαστού χαρακτηρίζονται από την έκφραση των δεικτών “υποδοχέας 
οιστρογόνου” και/ή “υποδοχέας προγεστερόνης”. Πρόκειται για πρωτεΐνες-υποδοχείς που μπορούν να 
ενεργοποιηθούν από την παρουσία οιστρογόνου και προγεστερόνης αντίστοιχα και με την σειρά τους 
να ενεργοποιήσουν την έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων που λειτουργούν ως η κινητήριος δύναμη 
του καρκίνου. H ανακάλυψη ότι οι καρκίνοι αυτού του τύπου είναι εξαρτημένοι από την παρουσία 
οιστρογόνου, της γυναικίας ορμόνης που παράγεται από τις ωοθήκες των γυναικών έως και την 
εμμηνόπαυση, έθεσε τις βάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των τύπων καρκίνου. Σήμερα υπάρχει 
μια σειρά φαρμάκων που εμποδίζουν είτε την παραγωγή οιστρογόνου είτε την ικανότητά του να 
ενεργοποιήσει τον συγκεκριμένο υποδοχέα και έχουν βελτιώσει δραματικά το προσδόκιμο επιβιώσεις 
των γυναικών με αυτόν τον τύπο καρκίνου. Ένα 20-25% των τύπων καρκίνου χαρακτηρίζεται από 
την ενισχυμένη δράση ενός άλλου υποδοχέα (HER2) και αντισώματα ενάντια σε αυτόν τον υποδοχέα 
έχουν επίσης θεαματικά αποτελέσματα. Τέλος υπάρχει ένα 10-15% τύπων καρκίνου που είναι 
αρνητικοί στους παραπάνω δείκτες και για τους οποίους η θεραπεία με ακτινοβολία/χημειοθεραπεία 
έχει προσωρινά μόνο αποτελέσματα.
Παρά τα θεαματικά αποτελέσματα που προσφέρουν οι “στοχευμένες” αντικαρκινικές θεραπείες 

 Ο τρυφερός, ελεγειακός ποιητής Πάνος Ηλία Παρασκευόπουλος, αδερφός του Εκπαιδευτικού 
Στάθη Ηλία Παρασκευόπουλου, που με την πολυσχιδή του δράση έχει κατακτήσει επίζηλο 
θέση στα Μεσσηνιακά Γράμματα.
Ο Πάνος έφυγε δυστυχώς στα 34 του χρόνια, πάνω στην άνθηση της πνευματικής του 
πορείας κι εδώ αξίζει να υπενθυμίσω την αρχαία Ελληνική ρήση:« Αποθνήσκει νέος ον 
οι Θεοί φιλούσι», γιατί μέσα από την ποίησή του, όση μπόρεσε να δημοσιοποιήσει όσο 
ζούσε, προκύπτει αναμφίβολα, πως επρόκειτο για έναν ταλαντούχο ποιητή κι από όσο 
είμαι σε θέση να γνωρίζω και για έναν υπέροχο εκπαιδευτικό, που αγαπούσε τα παιδιά 
και εντρυφούσε με οξυδέρκεια στην παιδική ψυχή και την διαμόρφωνε ελληνόπρεπα.
 Ο εξαίρετος ποιητής κατάφερε σε λίγα χρόνια να ανταπεξέλθει τις αντιξοότητες, να 
σπουδάσει με άριστες επιδόσεις στην Παιδαγωγική Ακαδημία και παράλληλα να 
αφιερωθεί στην αγαπημένη του ποίηση. Είναι μεγάλο κρίμα που δεν ευτύχησε να 
δει τυπωμένο σε βιβλίο το ποιητικό του έργο και όλη την υπόλοιπη πνευματική του 
δημιουργία. Τον ποιητή δεν γνώρισα προσωπικά, ωστόσο οφείλω να ομολογήσω πως 
με συνέδεσε πέρα από την συναδερφική ιδιότητα και με μια ξέχωρη αγάπη, κι αυτό 
δεν ήταν άλλο παρά η λατρεία μας για το αγαπημένο μας Ραφτόπουλο. Ναι σίγουρα 
καλά διαβάσατε, γιατί ο εξαίρετος Απολλώνιος Δάσκαλος ύμνησε το πανέμορφο 
χωριό μας με στίχους υπέροχους, όπως θα διαπιστώσετε. Ας γίνω όμως πιο σαφής: 
Ο αείμνηστος, Πάνος Η. Παρασκευόπουλος υπήρξε ο αγαπημένος σύζυγος της δικής 
μας Παναγιώτας Κ. Γυφτάκη, από το Ραφτόπουλο, που υπήρξε επίσης πολύ καλή 
εκπαιδευτικός, καλή σύζυγος και υπέροχη μητέρα. 
 Ο πεφιλημένος, όπως ανάφερα ποιητής από θεούς και μούσες, μα κι από ανθρώπους, 
έφυγε πάνω στο άνθος της πιο δημιουργικής ηλικίας, πριν από 35 χρόνια, στις 30 
Οκτώβρη 1979 και ήταν μόλις 34άρων χρόνων! Επειδή πιστεύω πως το ποίημα που 
[παραθέτω είναι απτό δείγμα της ποιητικής αξιοσύνης , δεν επιθυμώ να πλατειάσω 
πιότερο κι αφήνω τον αγαπητό αναγνώστη μόνος του να διαπιστώσει τον αδρό 
ποιητικό λόγο, έτσι όπως ξεχύνεται από την περισσή λατρεία του δημιουργού του 
προς το αγαπημένο μας Ραφτόπουλο.
 Θα μπορούσα να γράψω κάμποσες σελίδες αναλύοντας κι αξιολογώντας την 
ποιητική του δομή, ωστόσο ο καλός αναγνώστης και ιδιαίτερα ο Ραφτοπουλαίος θα 
διαπιστώσει πως ο υπέροχος ποιητής με περισσή ευχέρεια καταθέτει την αγάπη 
του για το αγαπημένο μας Ραφτόπουλο, όσο πολύ λίγοι δύνανται να πράξουν.
* Όπως είναι γνωστό ο πρόγονός μας Αναστάσης Γυφτάκης υπήρξε από τους 
πιο γνωστούς ήρωες της περιοχής των Κοντοβουνίων, ξακουστός χιλίαρχος 
που έλαβε μέρος με παλικάρια του και στην Απελευθέρωση Καλαμάτας στις 23 
Μάρτη 182, έπεσε στο Μανιάκι μαζί με τον Παπαφλέσσα 

σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού που 
είναι θετικοί σε κάποιον από τους παραπάνω 
δείκτες, πολλοί ασθενείς βραχυπρόθεσμα ή 
μακροπρόθεσμα παύουν να ανταποκρίνονται σε 
αυτές τις θεραπείες. H συστηματική μελέτη του 
γονιδιώματος των καρκινικών κυττάρων και 
ο εντοπισμός επιπλέον γονιδίων τα οποία είναι 
μεταλλαγμένα σε μεγάλο αριθμό καρκίνων του 
μαστού, υποδηλώνοντας ότι οι συγκεκριμένοι 
καρκίνοι μπορεί να είναι εξαρτημένοι από αυτές 
τις μεταλλαγμένες πρωτεΐνες, έχει ανοίξει τον 
δρόμο για νέες “στοχευμένες” αντικαρκινικές 
θεραπείες. H ανακάλυψη για παράδειγμα ότι 
το γονίδιο PIK3CA είναι μεταλλαγμένο σε ~40% 
των καρκίνων του μαστού και πολλές μελέτες 
που αποδεικνύουν ότι η μεταλλαγμένη πρωτεΐνη 
αυτού του γονιδιου είναι πιο ενεργή από την 
φυσιολογική έχει πυροδοτήσει την κατασκευή 
φαρμακευτικών μορίων που θα αναστέλλουν 
τη δράση της. Πολλά φάρμακα ενάντια αυτής 
της πρωτεΐνης είναι σε φάση κλινικών δοκιμών 
με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι αρκετά 
ενθαρρυντικά. Κάποια από αυτά αναμένεται στο 
εγγύς μέλλον να εκκριθούν από τον Αμερικανικό 
οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων (US FDA) 
και να αποτελέσουν νέα όπλα στον πόλεμο κατά 
του καρκίνου του μαστού. 

Ηλίας Ε.Στρατικόπουλος (Βιολόγος)

Του Σωτήρη Ε Γυφτάκη

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΤου Πάνου Ηλία Παρασκευόπουλου
(Το ποίημα γράφτηκε στις 18 Οκτώβρη 1978)Ήταν την πρώτη τη φορά που ερχόμουνα κοντά σου

κι έμοιαζα σαν προσκυνητής στο χώμα σου να φτάσω
Ραφτόπουλο με τα πολλά και γάργαρα νερά σου,
τα λίγα τούτα λόγια μου δώρο μικρό να κάνω.

Έχεις εσύ πολλά να πεις σε όποιονε θα περάσει
απ΄ τα δικά σου χώματα και τις δικές σου στράτες
ο χρόνος όπου πέρασε δείχνεις σ΄ έχει γεράσει

κι αναπολείς τις θύμησες που είναι πια φευγάτες.
Είδα και περιδιάβασα όλα τα περασμένα 

για παλικάρια έμαθα που έστειλες στο Μανιάκι 
και στην αυλή της εκκλησιάς με μάτια βουρκωμένα 

γονατιστός προσκύνησα τον ήρωα Γυφτάκη!*
Στων πλατανιών την αποσκιά χάρηκα τη δροσιά σου 

κι ένοιωσα μια μακάρια κι ατέλειωτη αναγάλλια,
παιδί σου έγινα κι εγώ μέσα στην αγκαλιά σου 

πίνοντας γάργαρο νερό «Στου Αυγέρη τα Κανάλια»
Ανέβηκα στο ψήλωμα του Κάστρου τη ραχούλα

κι αγνάντεψα ολόγυρα τη μάνα συ Τριπύλη.
Μ΄ έπνιξε το παράπονο, δικό σου στην καρδούλα

κι ένας λυγμός ερήμωσης μου ξέφυγε απ΄ τα χείλη. 
Ερήμωση απλώνεται στη σημερνή μορφή σου

η Βουλιαγμένη έρημη, η Μπολοχάδα ίδια
άδουλα τα χωράφια σου, χωρίς ζωή η γη σου
με τα σταφύλια τις ελιές, τα σύκα τα καρύδια.
Περπατητής κατέβηκα στα λιοπερίβολά σου,

στις «Δάμνες», στον «Καλόγερο» επέρασα το ρέμα,
απ΄ το «Μελίσσι» ανέβηκα «γερνά» και «Αη Λιά» σου

και μούμεινε απάτητη μόνο η «Μαρτζαίνα».
Έτσι όπως με οδήγησες, έτσι όλα βρήκα

Ραφτόπουλο περήφανο, τρανό κεφαλοχώρι
στους χτύπους της καρδιά σου ζω, εκεί ως μπήκα

με ό,τι κοντά σου έμεινε. ζήσε, μπορείς, προχώρει!



Από το αρχείο των πράξεων της κοινότητας του χωριού μας

(εικόνα 1) Εδώ το κοινοτικό συμβούλιο την 27-7-1918 ημέρα Παρασκευή με πρόεδρο το Ευστ. 
Μανώλην, συνεδρίασε στο δημοτικό σχολείο αρρένων και δέχεται ομόφωνα την αίτηση του χωρίου 
Ασουταίνης της κοινότητας Λυκουδαισίου που ζητάει να ενωθεί με την κοινότητα Ραυτοπούλου. 
Απέχει γράφουν η Ασούταινα από το Ραυτόπουλο 35 λεπτά της ώρας και έχει περίπου 25 εκλογείς.
(εικόνα 2) Τότε που δεν υπήρχε ούτε συγκοινωνία ούτε επικοινωνία.
(εικόνα 3)Στην πράξη αριθ.103 στις 28-12-1920 ημέρα Τρίτη το Κοινοτικό Συμβούλιο με πρόεδρο 
τον Πέτρο Πετρόπουλο γράφει: «Το Συμβούλιον ακούσαν μετά προσοχής την δικαίαν πρότασιν του 
Προέδρου του Σώματος και αναλογιζόμενον τα δεινά άτινα υφίσταται ο ορεσίβιος και αγροτικός ούτος 
πληθυσμός, ως εκ της στερήσεως παντελούς συγκοινωνίας, εις εποχήν καθ’ ήν άπαντα τα χωρία και 
των απωτέρων μερών της Μικρής Ελλάδος συνδέθηκαν στενώς δια διαφόρων μέσων συγκοινωνίας, 
η δε δημοτική περιφέρεια Τριπύλης, να στερείται τουλάχιστον μιας τηλεφωνικής γραμμής, ομοφώνως 
ψηφίζει και εκφράζει την ευχήν του, όπως το Σον Υπουργείον της Συγκοινωνίας, λάβη υπ’ όψιν τα 
δίκαια παράπονα ημών και διατάξη εκ των πρώτων την επέκτασιν της τηλεφωνικής γραμμής από 
Κυπαρισσίας εις Ραυτόπουλον προς σύνδεσιν και συγκοινωνίαν ολοκλήρου της περιφέρειας του 
τέως Δήμου Τριπύλης». 
Σημ. τότε έγραφαν σε γλώσσα καθαρεύουσας, το κείμενο έχει μεταφερθεί εδώ χωρίς το τότε τονικό 
σύστημα, δασείες ψιλές, περισπωμένες και υπογεγραμμένες.
Στην πράξη αυτή το κοινοτικό Συμβούλιο, στις 9-5-1935 ημέρα Πέμπτη και πρόεδρο τον Παναγιώτη 
Κ. Χριστόπουλο, βλέπουμε ότι ορίζει την μισθοδοσία του γραμματέα της κοινότητας σε 250 δραχμές. 
Τότε το ημερομίσθιο, όπως αναφέρεται σε πράξεις , για προσφορά έργου στην κοινότητα (προσωπική 
εργασία) ήταν ίδιο για άνδρες και γυναίκες 80 δραχμές (αργότερα διαφοροποιήθηκε).

Η Ιστορία του χωριού μας,  του χωριού 
που πήρε το  όνομα ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ, 
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟ και  ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ, 
δεν ε ίχε  δυστυχώς μέχρι  σήμερα 
αναδειχθεί  επίσημα από πουθενά.
 
Πριν από λίγα χρόνια που ο Σύλλογος 
κυκλοφόρησε αυτή την εφημερίδα, έγραψα μια 
πρώτη περίληψη ιστορίας του χωρίου. Αργότερα 
όταν με τον «Καποδίστρια» το Ραπτόπουλο 
ήταν έδρα της Κοινότητας Τριπύλας έδωσα, 
στον πρόεδρο Θεόδωρο Τσαλαμανδρή για την 
ιστοσελίδα που δημιούργησε, ένα κείμενο 
ιστορίας που και σήμερα είναι ακόμα στο 
διαδίκτυο για το χωριό μας αλλά και για την 
Τριπύλη. Η ιστορία μας κρύβεται στα γραπτά 
κείμενα των διαφόρων υπηρεσιών που 
λειτουργούσαν στο χωριό μας αλλά και στην 
παράδοση από την διήγηση των παλαιοτέρων. 
Εδώ και λίγο καιρό, με τη βοήθεια του 
παρέδρου Γιώργου Μανωλόπουλου και 
του Γιώργη Χριστόπουλου προέδρου του 
Συλλόγου, αναζήτησα αυτά τα αρχεία των 
πράξεων της κοινότητας του χωριού μας. 
Δυστυχώς βρέθηκαν με δυσκολία κάποια σε 
κακή κατάσταση (σκισμένα, μουχλιασμένα, 
διαλυμένα). Προσπάθειά μου είναι να 
μεταφερθούν σε ψηφιακή μορφή, γιατί μόνο 
έτσι μπορούν να διασωθούν και να γίνουν κτήμα 
όλων. Ακόμα έχω συγκεντρώσει αρχεία από το 
παλιό Δημοτικό Σχολείο, το Σχολαρχείο, τα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους, αρχεία των εκκλησιών, 
της Αστυνομίας, του Ειρηνοδικείου, από τη 
Λαϊκή βιβλιοθήκη της Καλαμάτας, κ.ά. Όσοι από 
σας έχετε παλιές φωτογραφίες, παλιά χαρτιά 
(συμβόλαια, συμφωνητικά, αλληλογραφία, κλπ) 
μπορείτε να στείλετε στο Σύλλογο αντίγραφο ή να 
μας δοθούν και να κρατήσουμε αντίγραφο μέσω 
scanner χωρίς να τα στερηθείτε. Η ιστορία του 
χωριού μας μόνο έτσι μπορεί να αναδειχθεί και 
να παραδοθεί στις επόμενες γενιές.
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