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Από το Δ.Σ.
Η εφημερίδα μας
Κάνοντας μία μικρή ανασκόπηση για την χρονιά 
που πέρασε θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά 
όλους όσους συμμετείχαν στα δρώμενα του 
Συλλόγου μας και να θυμηθούμε λίγα πράγματα, 
ξεκινώντας από την εφημερίδας μας. Η εφημερίδα 
για μας είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες 
για την λειτουργία του Συλλόγου μας. Οι δυσκολίες 
βέβαια πολλές. Είναι γνωστά τα οικονομικά 
προβλήματα πού αντιμετωπίζουμε όλοι μας. 
Αρκετοί σύλλογοι όχι μόνο δεν αναβάθμισαν την 
εφημερίδα τους, αλλά την κατήργησαν τελείως. 
Εμείς κόντρα σε όλες τις οικονομικές δυσκολίες 
και τα προβλήματα, φυσικά με την δική σας 
βοήθεια, καταφέραμε όχι μόνο να την κρατήσουμε 
ζωντανή αλλά και να την αναβαθμίσουμε. Αυτό 
μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε και να κοιτάμε 
με αισιοδοξία το μέλλον. Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους 
όσους συμμετέχουν με άρθρα, με εθελοντική 
προσφορά στην συντακτική επιτροπή, όλους 
όσους έβαλαν έστω και ένα μικρό λιθαράκι για την 
αναβάθμιση της εφημερίδα μας, τους απανταχού 
Ραυτοπουλαίους εντός και εκτός Ελλάδας. 

Στις 11 Φεβρουαρίου 2018 ηµέρα Κυριακή το πρωί και ώρα 10.15 θα γίνει η ετήσια Γενική 
Συνέλευση του συλλόγου και η κοπή της πίτας. Η συνέλευση θα γίνει στο Ξενοδοχείο
CRYSTAL CITY, στην Αχιλλέως 4 στο Μεταξουργείο (πίσω από το Στάνλεϊ). Καλούνται όλα τα µέλη 
και οι φίλοι του συλλόγου να µας τιµήσουν µε την παρουσία τους όπως κάθε χρόνο.

(Στο ξενοδοχείο υπάρχει πάρκινγκ µε 5 ευρώ απεριόριστα).

Πρόσκληση

Υπενθυμίζουμε ότι είναι καλοδεχούμενος όποιος 
θέλει να προσφέρει, εθελοντικά βοήθεια, σε κάθε 
μας δραστηριότητα. 
Το πανηγύρι μας
Όπως κάθε χρόνο ο σύλλογος μας έχει αναλάβει 
το βαρύ φορτίο που λέγεται πολιτισμική ιστορία 
και κληρονομιά του τόπου μας. Μέσα σε αυτή την 
κληρονομιά που μας άφησαν οι πρόγονοί μας, 
εντάσσεται και το πανηγύρι. Φέτος ο σύλλογος 
μας ξεπερνώντας όλες τις οικονομικές δυσκολίες, 
κατάφερε το πανηγύρι μας να έχει μεγάλη επιτυχία 
και σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία τού 
Συλλόγου μας το πρόσημο ήταν θετικότατο . 
Δεντροφύτευα 
Το δεντροφύτευα που είχε αποφασιστεί από το Δ.Σ. 
για διαφόρους λόγους δεν είχε πραγματοποιηθεί. 
Φέτος με την βοήθεια των εθελοντών μας 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, δείχνοντας 
πώς την εποχή που ζούμε με τον εθελοντισμό 
μπορούμε να κάνουμε θαύματα. 
Κλείνοντας θέλουμε να υπενθυμίσουμε ακόμα 
κάποιες αποφάσεις του Δ.Σ. πολύ σημαντικές, 
όπως την αποπεράτωση του Μουσείου μας στον 
εσωτερικό χώρο. Συντηρούμε, ταξινομούμε και 
τοποθετούμε τα αντικείμενα που συλλέγονται 
ώστε να πάρουν την θέση που τους αξίζει στο 
Λαογραφικό Μουσείο. 
Στην πλατεία μας θα επιχειρήσουμε αλλαγές για 
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τη βελτίωση της, όπως τοποθέτηση βρύσης και ότι 
άλλο μπορεί να επιφέρει μια μικρή βελτίωση.
 Πιστεύουμε πώς ο επόμενος χρόνος θα είναι για 
εμάς, με την δική σας αγάπη και συνδρομή, ακόμη 
καλύτερος... καλή χρονιά. 
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• Στις 12/9/17 απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 88 
ετών ο Στάθης Τσιλιγγίρης. Η ταφή του έγινε στο 
χωριό. Το Δ. Σ. εκφράζει θερμά συλλυπητήρια 
στα παιδιά του.
• Στις 2/10/17 απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 
89 ετών η Διονυσία Αναστασοπούλου σύζυγος 
Χαραλάμπους. Η ταφή της έγινε στο χωριό. Το Δ. 
Σ. εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά της.
• Στις 13/11/17 απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών 
ο Πέτρος Χριστόπουλος. Η ταφή του έγινε στο 
χωριό. Ο Πέτρος Χριστόπουλος υπήρξε για 
πολλά χρόνια Εκκλησιαστικός Επίτροπος καθώς 
και Κοινοτικός Σύμβουλος της κοινότητας 
Ραπτοπούλου. Το Δ. Σ. εκφράζει τα θερμά του 

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 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Αλγεινή εντύπωση προκαλεί στους 
περαστικούς, αλλά και στους επισκέπτες 
του χωριού μας η εικόνα με τη ρίψη 
σκουπιδιών και διαφόρων άχρηστων 
αντικειμένων (στρώματα, πλαστικά κ.ά.) στα 
ρέματα του χωριού μας (Δάφνες, Κανάλια), 
αλλά και σε άλλους χώρους κατά μήκος 
των δρόμων έξω από το χωριό. Το άσχημο 
αυτό φαινόμενο που προσβάλει το χωριό 
μας, μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα και 
είναι μια μεγάλη απειλή για την υγεία μας, 
πρέπει να σταματήσει.
Πρέπει επί τέλους να σταματήσουμε να 
πετάμε τα σκουπίδια στα ρέματα. Επί 
τέλους να σταματήσουμε να βρωμίζουμε 
τα νερά μας, τα χωράφια μας, τον τόπο μας, 
το περιβάλλον. Ας προσπαθήσουμε όλοι 
μας να ρίχνουμε όλα τα σκουπίδια στους 
κάδους απορριμμάτων και τα πιο ογκώδη 
άχρηστα αντικείμενα(στρώματα, κιβώτια, 
έπιπλα, κλπ.) να τα τοποθετούμε δίπλα 
στους κάδους προκειμένου η υπηρεσία 
καθαριότητας του Δήμου να τα μαζεύει για 
τη χωματερή. Σεβασμός στο περιβάλλον, 
την ζωή μας, τα παιδιά μας.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΥΛΗΣ
ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΑΙΩΝ (ΜΑΡΤΖΑΙΝΑ)
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 59 3ος ΟΡΟΦΟΣ, 104 31 ΑΘΗΝΑ 

email: raftopoulo.sylogos@gmail.com
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΑΙΩΝ
ΕΚΔΟΤΗΣ σύμφωνα με το νόμο
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ) • ΤΗΛ.: 6936 818 670
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

IONASPRINT ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΤΗΛ.:210 2470736

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μανωλόπουλος Δημήτρης

Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης
Χριστόπουλος Γιώργος

Χριστόπουλος Παναγιώτης

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 

6936818670,6948538379,6974035856 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.

a/a Oνοματεπώνυμο €

1. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 30

2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π. ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 30

3. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ 50

4. ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 150

5. ΑΛΕΚΟΣ ΣΠΑΛΑΣ 20

6. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ 50

7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΦΤΑΚΗΣ 25

8. ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΥΦΤΑΚΗ 15

a/a Oνοματεπώνυμο €

9. ΘΩΜΑΣ ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ 50

10. ΠΑΝΑΓ/ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ 25

11. ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΟΛΩΠΟΥΛΟΥ 30

12. ΔΩΡΑ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 30

13. ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ε. ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 50

14. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ 50

15. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 50

16. ΝΙΚΟΣ ΓΥΦΤΑΚΗΣ *
a/a Oνοματεπώνυμο $

1. ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 100

2. ΔΗΜΗΤΡΑ Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 100

3.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤ/ΛΟΥ
-ΣΤΑΘ/ΛΟΥ 

100

4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 100

5. ΝΙΚΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΠΟΛΙΤΗ 100

a/a Oνοματεπώνυμο $

6. ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣ/ΛΟΥ-ΝΙΚΟΛ/ΛΟΥ 100

7.
ΚΩΝ/ΝΑ ΚΟΡΟΒΕΣΗ
-ΧΡΙΣΤΟΠ/ΛΟΥ 

100

8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΡΟΒΕΣΗ 100

9. ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΑΛΙΚ/ΛΟΥ –ΑΝΤ/ΛΟΥ 100

10. ΑΙΜΗΛΙΑ ΚΑΦΚΑ- ΑΝΤΩΝ/ΛΟΥ 100

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟ 16/6/17 ΕΩΣ 30/12/2017

Από ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

συλλυπητήρια στα παιδιά του, στα εγγόνια του και 
ιδιαίτερα στα μέλη του συλλόγου μας και πρώην 
προέδρους Παναγιώτη και Γιώργο Χριστόπουλο.
• Στις 13/11/17 απεβίωσε στην Αθήνα σε 
ηλικία 92 ετών η Παναγιώτα Γυφτάκη σύζυγος 
Γεωργίου. Η ταφή της έγινε στο χωριό μας. Το 
Δ. Σ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στα 
παιδιά της.
• Στις 24/12/17 απεβίωσε σε ηλικία 98 ετών η 
Παγώνα Δούκα σύζυγος Νικολάου. Η ταφή της 
έγινε στο χωριό μας. Το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά 
του συλλυπητήρια στα παιδιά της και στα εγγόνια 
της, ιδιαίτερα στο πρώην ταμία του Δ.Σ. Σάκη 
Δούκα και τον Άγγελο Δούκα νυν μέλος του Δ.Σ. 
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Η επιτροπή των καθηγητών αφού επέλεξε για 
μελέτη τις περιοχές: Τριπύλης, Ελαιοχωρίου και 
Κάμπου, ολοκλήρωσε και κατέθεσε τη μελέτη 
το Φεβρουάριο του 2001. Το αντικείμενο του 
προγράμματος είναι η ανασυγκρότηση των 
περιοχών τις οποίες στην έκθεσή τους οι καθηγητές 
θεωρούν για την Μεσσηνία αντιπροσωπευτικές 
αλλά και για άλλες αντίστοιχες περιοχές στη χώρα. 
Η μελέτη έχει πιλοτικό χαρακτήρα. 
Οι καθηγητές ήρθαν πολλές φορές στην περιοχή 
μας, το Δήμο Τριπύλης, συγκέντρωσαν στοιχεία, 
μίλησαν με ανθρώπους, κατέγραψαν τις ελλείψεις 
και τα προβλήματα για όλα σχεδόν τα θέματα. Στη 
μελέτη αυτή υπάρχει αναφορά στο κλίμα, την 
γεωμορφολογία, τον υδάτινο πλούτο, την δασική 
αναψυχή, την κτηνοτροφία, τις καλλιέργειες, το 
οδικό δίκτυο, το κυνήγι, τη βιοποικιλότητα, την 
αξιοποίηση των προϊόντων, το λάδι, το γάλα, 
κ.ά. Κάνουν προτάσεις για αγροτουρισμό, για 
κυνηγετικό τουρισμό, γράφουν: «Στο Δήμο 
Τριπύλης υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας 
εκτροφείων θηραμάτων και ελεγχόμενων 
κυνηγετικών ζωνών, με στόχο την ανάπτυξη 
του κυνηγετικού τουρισμού» και συνεχίζουν «η 

Μελέτες χωρίς έργα
Το άρθρο αυτό γράφεται με αφορμή το βιβλίο που μου χάρισε ο 
φίλος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Ν. Μαρτίνος. Στο βιβλίο αυτό δημοσιεύεται η μελέτη που έγινε 
από τέσσερις καθηγητές, όλων των ειδικοτήτων, του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αποδέχτηκε πρόσκληση του 
τότε Νομάρχη Δ. Δράκου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: 
«Πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Ορεινής Μεσσηνίας».
Η μελέτη αυτή έγινε στην περιοχή μας το 1999-2001.

Του Παναγιώτη Π. Χριστόπουλου

διαμόρφωση του εδάφους σε συνδυασμό με 
τους ορεινούς όγκους, οι οποίοι δέχονται μεγάλες 
ποσότητες ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, 
έχουν αποτέλεσμα τη σχετική αφθονία υπόγειων 
νερών, πηγών, ποταμών και χειμάρρων.». 
Το ποσοστό των αρδευόμενων εκτάσεων στο 
Ραπτόπουλο διαπιστώνουν ότι είναι το μεγαλύτερο 
στη Μεσσηνία. 
Στη συνέχεια αναφέρονται στη διαχρονική 
εξέλιξη του πληθυσμού και διαπιστώνουν ότι το 
δημογραφικό πρόβλημα είναι πολύ έντονο με 
μείωση του πληθυσμού την 20ετία 1971-91 κατά το 
ένα τρίτο (33,3%). Για την ποιότητα ζωής βρίσκουν 
ότι το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων είναι σε 
άσχημη κατάσταση, το σύνολο των καφενείων 
ομοίως και ότι γίνονται προσπάθειες ανακαίνισης 
των κατοικιών. Μιλούν για ανύπαρκτους 
κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, παιδικές χαρές, 
κλπ). Αναφέρονται στο κακό οδικό δίκτυο που 
δυσκολεύει τις μεταφορές, τις μετακινήσεις και την 
επικοινωνία με τα αστικά κέντρα. Στο δασικό και 
αγροτικό δίκτυο που πρέπει να συντηρείται τακτικά. 
Γράφουν: «η περιοχή της Τριπύλης εμφανίζεται 
απομονωμένη, αφού η κατάσταση του οδικού 

δικτύου που ενώνει την περιοχή με το κοντινότερο 
αστικό κέντρο (Κυπαρισσία) είναι άσχημη, αν και 
η απόσταση δεν υπερβαίνει τα 21 χλμ. Έτσι οι 
κάτοικοι περιορίζουν τις επισκέψεις στο αστικό 
κέντρο και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως 
για λόγους υγείας ή συναλλαγών με τις δημόσιες 
υπηρεσίες.».
Η αναφορά τους στην κτηνοτροφία καλύπτει 
μεγάλο μέρος της μελέτης, με πίνακες και 
διάφορα στατιστικά στοιχεία για τα ζώα που κατά 
κανόνα είναι πρόβατα και αίγες. Μιλούν για το 
ποσοστό των εκμεταλλεύσεων Γης, ότι υπάρχει 
υπερεπάρκεια βοσκοτόπων, ένα στρέμμα ανά 
αιγοπρόβατο και ότι η περιοχή εντάσσεται στα 
αγροτοπεριβαλλοντικά προγράμματα.
 Ιδιαίτερα το Ραπτόπουλο είναι στην πρώτη θέση 
για την βιοποικιλότητα της υφιστάμενης χλωρίδας 
και προτείνουν να γίνουν κτηνοτροφικές ζώνες. 
Διαπιστώνουν ότι οι κτηνοτρόφοι πωλούν το 
γάλα σε χαμηλές τιμές αν και η ποιότητα των 
κτηνοτροφικών προϊόντων είναι εξαιρετική, 
με γεύση και άρωμα λόγω της μεγάλης 
βιοποικιλότητας των βοσκουμένων εκτάσεων.
Στη συνέχεια βλέπουμε πίνακες για τις 
καλλιέργειες και την παραγωγή των προϊόντων. 
Διαπιστώνουν αύξηση της καλλιέργειας της 
ελιάς και μείωση των άλλων καλλιεργειών. Για 
το Ραπτόπουλο, το γεωργικό εισόδημα είναι 80% 
υψηλότερο του μέσου όρου και ότι το ποσοστό 
ιδιοκατανάλωσης των προϊόντων είναι μεγάλο 
που το αποδίδουν στην μη εύκολη επικοινωνία με 
τα αστικά κέντρα (Κυπαρισσία). 
Γενικά κατατάσσουν το Ραπτόπουλο στις 
«οικονομικά βιώσιμες» περιοχές αφού όλα τα 
εθνικά κριτήρια τα υπερβαίνει κατά 1,6% .

η συνέχεια του άρθρου στο επόμενο τεύχος...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
Συγκέντρωση και καταγραφή αντικειμένων 

Αγαπητοί συγχωριανοί, μετά την ολοκλήρωση της αναστήλωσης 
του παλαιού ελαιοτριβείου προκειμένου να δημιουργήσουμε 
Λαογραφικό Μουσείο του χωριού μας, ο Σύλλογος άρχισε να 
συγκεντρώνει όλα τα παλιά εργαλεία και αντικείμενα, ξύλινα ή 
μεταλλικά που χρησιμοποιούσαν οι συγχωριανοί μας, για να τα 
εκθέσουμε στο μουσείο. 
Σε κάθε σπίτι έχουν απομείνει ακόμη πλήθος αντικειμένων ξύλινων 
και μεταλλικών, οικιακών και γεωργικών εργαλείων που δεν 
σας είναι πλέον χρήσιμα και φθείρονται από το χρόνο, με κίνδυνο 
κάποια στιγμή να αφανισθούν. Επειδή αυτά τα αντικείμενα και 
εργαλεία συνθέτουν την ιστορία του χωριού μας, σας καλούμε να τα 
παραδώσετε στο Μουσείο για να τα βλέπουν οι νεότερες γενιές και 
να μαθαίνουν πως ζούσαν οι πρόγονοί μας.
Σε κάθε αντικείμενο που θα παραδώσετε θα υπάρχει καρτελάκι με 
την ονομασία του αντικειμένου καθώς και με το όνομα του ιδιοκτήτη. 
Απευθυνθείτε στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου τα οποία έχουν την 
ευθύνη για την συγκέντρωσή τους .
     

 Το Δ. Σ. σας ευχαριστεί εκ των προτέρων.
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 Ένα Ταξίδι της Χιλιοβασανισμένης Αγροτιάς 
από το Χθες στο Σήμερα
Μάνα Γη Πατέρας Ουρανός !!!!!

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ
Του Κωνσταντίνου Γεωργόπουλου / Γεωπόνος

Ο κυρ Κώστας μεγάλωσε απόκτησε παιδιά, έκανε εγγόνια, έγινε παππούς. Δούλεψε σκληρά και τίμια 
στη ζωή του. Έζησε χαρές και λύπες, γεύτηκε ευτυχία και δυστυχία. Κουβαλάει 
αρκετές δεκαετίες στην πλάτη του και δεν μπορεί να πιστέψει, πόσο 
γρήγορα πέρασαν τα χρόνια.
Είναι τόσο νωπές οι μνήμες που νομίζει πως ήταν χθες που πήγαινε 
στο Δημοτικό σχολείο του χωριού του. Μια μέρα, τη δεκαετία του 50 
ή 60, είχε επισκεφτεί το σχολειό τους ο κύριος επιθεωρητής. 
Σημαντικό γεγονός για το μικρό χωριό και μεγάλη τιμή, που θα 
τους επισκεπτόταν ένα σημαίνον πρόσωπο. Μια ευχάριστη 
ανησυχία στα πρόσωπα όλων και ειδικά των μαθητών αλλά και του 
δασκάλου, που κατέχει και αυτός εξέχουσα θέση στην κοινωνία του 
χωριού.
Όλα έδειχναν να είναι καλά, δεν ήξερε όμως κανείς ότι ο επιθεωρητής και ο δάσκαλος 
είχαν κακές σχέσεις μεταξύ τους. Πάντως δεν εκτιμούσε ο ένας τον άλλο, 
κάτι που δεν θα μπορούσαν να γνωρίζουν οι μαθητές.
Εκείνη την ημέρα, το μάθημα στη Γραμματική αφορούσε τα σημεία στίξης. 
Ο δάσκαλος είχε διδάξει στους μαθητές, το ρόλο που παίζουν οι τελείες και τα κόμματα, 
τα θαυμαστικά και τα ερωτηματικά στο κείμενο.
Ο επιθεωρητής θέλησε να διαπιστώσει αν οι μαθητές έχουν μάθει να χρησιμοποιούν τα σημεία στίξης. 
Σήκωσε λοιπόν στον πίνακα το μικρό Κωστάκη και του ζήτησε να γράψει:

Ο επιθεωρητής είπε, ο δάσκαλος είναι γάιδαρος.
Τι να κάνει ο Κωστάκης, έγραψε στον πίνακα 
αυτό που του ζήτησε ο επιθεωρητής, ο οποίος 
τον συνεχάρη, για τη σωστή του σύνταξη και 
ορθογραφία.
Ο δάσκαλος μόλις ξεπέρασε τον αιφνιδιασμό της 
πρώτης στιγμής, απευθυνόμενος στον Κωστάκη 
του ζήτησε να γράψει ξανά στον πίνακα: 
Ο επιθεωρητής, είπε ο δάσκαλος, είναι γάιδαρος.
Ο Κωστάκης που είχε γίνει μπαλάκι, μία στα χέρια 
του δασκάλου και μία στα χέρια του επιθεωρητή, 
δέχτηκε τα συγχαρητήρια και του δασκάλου 
για τη σωστή του σύνταξη και ορθογραφία και 
επέστρεψε στη θέση του.
Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια, ο Κωστάκης 
είναι ένας σεβάσμιος συνταξιούχος με άσπρα 
μαλλιά, τέσσερα εγγόνια και πολλές αναμνήσεις. 
Όμως δεν απολαμβάνει τους κόπους της ζωής 
του και δεν μπορεί να προσφέρει ούτε παιχνίδια 
στα εγγόνια του αφού τα μνημόνια του άφησαν 
μια πενιχρή σύνταξη. Ο κυρ Κώστας, τώρα 
κατάλαβε το μάθημα που έγινε εκείνη την ημέρα 
στο σχολείο και συμβουλεύει τους μικρότερους: 
«Να προσέχετε που βάζετε τα κόμματα γιατί 
αλλάζουν τη σύνταξη».

 Όταν η Θεά της Γεωργίας έμαθε τους Ανθρώπους 
να καλλιεργούν τη Γη κ να Σπέρνουν το Χωράφι!!!
Αρχή της Γεωργικής Ζωής!!!
Οι άνθρωποι ημέρευαν δημιουργούσαν θεσμούς 
κ νόμους που επάνω βασίζεται κ οργανώνεται 
η οικογενειακή ζωή. Ο χρόνος στο διάβα 
διαμορφώνει τόπο κ ανθρώπους. Οι εξελίξεις 
τρέχουν η τεχνολογία κ η εκβιομηχάνιση 
καλπάζουν.
Οι Γενιές Αλλάζουν!!!!!
Η αγροτική οικονομία έδωσε τη θέση της στη 
βιομηχανική οικονομία. Όλα τα επαγγέλματα 
μετεξελίσονται κ διαμορφώνονται ανάλογα με 
την πορεία της Τεχνολογίας κ της Οικονομίας.
Σαν Επάγγελμα Ιδιαίτερα Φιλικό στο Περιβάλλον 
κ Αποδεκτό από τις Σύγχρονες Αντιλήψεις 
που αναζητούν επιστροφή στις Ρίζες κ στην 
Παράδοση. Στη Μεσογειακή Ιδιαιτερότητα!!!!
Το Χωριό Μας στις Αρχές του 20ο αιώνα γνώρισε 
Μεγάλη Αγροτική - Εμπορική κ Κοινωνική 
Άνθηση!!!
Τιμή κ Δόξα στους Αγρότες κ τις Αγρότισες 
του Χωριού μας!!!! Χάραξαν το δρόμο να 
περπατήσουμε εμείς.
Ζούμε στα Ίδια Ιερά Χώματα, ανασαίνουμε τον 
ίδιο ζωογόνο αέρα κ λουζόμαστε το ίδιο φυσικό 
κ νοητό φως.
Η αναφορά γεννά μνήμες κ συγκινήσεις στους 
παλιότερους, απορία - περιέργεια κ έκπληξη 
στους νεώτερους που βιώνουν μια διαφορετική 
πραγματικότητα που βασίζεται στα τεράστια 
Άλματα της Τεχνολογίας.
Η μετάβαση απόλυτα φυσιολογική. Η γνώση 
επιβεβλημένη. Η επανεμφάνιση επικίνδυνη, 

σηματοδοτεί οπισθοδρόμηση της κοινωνίας κ 
του πολιτισμού.
Τότε που οι Άνθρωποι με Πρόσωπα Αργασμένα 
από τον ήλιο κ το κρύο. Με Μάτια καθρέφτες, 
Γέλοιο Φυσικό κ Αθωότητα που δεν 
αποσκοπούσε πουθενά. Αγκάλιαζαν με Θέρμη 
τους Ανθρώπους!!!! Χαίρονταν με τη χαρά τους 
- πονούσαν με τη λύπη τους.
Η καθημερινότητα τους Σκληρή μα κ Γλυκιά!!!! 
Ατέλειωτα Μεροκάματα Ποτάμι….ο Ιδρώτας….
Μόχθος μα κ Μεράκι κ η Κούραση περνούσε 
Γλυκά!!!
Ατέλειωτο Πήγαινε έλα στο Στάμα !!! στα 
Χωράφια με τα Αμπελοφάσουλα!!! στα Αλώνια!!! 
στα Αμπέλια!!! Στα κοπάδια!!! Με αρχή κ τέλος 
Πάντα το Χωριό!!!
Με την καμπάνα του Αι- Νικόλα να καλεί Γιορτινά 
μα κ Πένθημα. Καθημερινά πρωί - απόγευμα για 
το Σχολείο!!! Με το Δάσκαλο να δίνει Καθημερινά 
την ίδια Πατρική Συμβουλή “ΜΑΘΕΤΕ ΠΑΙΔΙΑ 
ΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΑ”.
Με το πανηγύρι των Αγ.Αναργύρων να δίνει 
Πάντα αφορμή για Γλέντια κ Χαρές….κ το Χορό 
να κρατά 2 -3 Μέρες!!! 
Ατέλειωτο κουβεντολόι -συζητήσεις - κεράσματα 
κ κάθε είδους νιτερέσια στα καφενεία!!!!
Τότε που οι γειτονιές μύριζαν βασιλικό – ασβέστι 
κ Φρεσκοψημένο Ψωμί!!!!
Οι γουρνοχαρές έδιναν κ έπαιρναν με το 
κοκκινέλι να’χει την Τιμητική του
Γνώριζαν πολύ καλά!!! Τα χρώμματα κ τ’Αρώματα 
κάθε Εποχής!! Με Σαγινευτική Ωριμότητα!!!
Ετοίμαζαν τις Επόμενες Γενιές η Χάραζαν το 
δρόμο να περάσουμε Εμείς;

 ΘΥΜΗΣΕΣ ΑΛΛΟΤΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ!!!!!
 Η μνήμη ζωντανεύει καίει ατόφια Φωτεινή!!!
 ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑΞΑΝ
_ Η Γενέθλια Γη απαξιωμένη - άνυδρη - 
ακαλλιέργητη...ίσως κάτι Καρτερεί!!!
_ Οι λιγοστοί κάτοικοι κλεισμένοι ο καθένας στον 
μικρόκοσμό του 
_ Οι περαστικοί λιγοστοί
_ Οι επισκέπτες ελάχιστοι
_ Οι αγέλες με τα τσακάλια κάθε δείλι 
Ουρλιάζοντας δίνουν το δικό τους βροντερό 
παρών σα νέοι εισβολείς. Μάλλον αισθάνονται 
την Ερημιά!!!
Όλα αυτά Συνθέτουν το δικό τους Μεταμοντέρνο 
Σκηνικό που σε Θλίβει σε Παγώνει σε Αγριεύει..! 
Όμως αφήνει Άσβεστη!!! στην Σκέψη κ στην 
Καρδιά Όλων μας μια κρυφή ελπίδα για Καλή κ 
Ευλογημένη Σοδειά!!! 
 Αγαπημένοι Μου Πατριώτες Όπου Γης!!! Καλό 
Φθινόπωρο!!!!

Δώρα Πανουσοπούλου - Γκούντουβα
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Πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
επηρεάζουν την ψυχολογία των παιδιών

Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για το 
συγκεκριμένο αυτό θέμα. Κι όχι άδικα βεβαίως. 
Τι είναι όμως τα συγκεκριμένα μέσα & τι ρόλο 
παίζουν στην ψυχολογία των παιδιών μας ; Τα 
κοινωνικά δίκτυα είναι ψηφιακές πλατφόρμες 
οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες τους 
να δημιουργούν προφίλ και να μοιράζονται 
περιεχόμενο (μηνύματα, εικόνες κ.λπ.). Τα 
τελευταία χρόνια οι σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης έχουν εισχωρήσει δυναμικά στην 
καθημερινότητα των νέων, με βασικούς 
εκπροσώπους τους το facebook & το instagram, 
με πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο χρήστες το 
μήνα κατά μέσο όρο μόνο το Facebook .
Οι έρευνες που βλέπουν το φως της 
δημοσιότητας αυξάνονται καθημερινά & 
προκαλούν προβληματισμό στην επιστημονική 
κοινότητα, αλλά & στους γονείς. Προσπαθώντας 
να κατηγοριοποιήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις 
των Social Media σύμφωνα με τους ειδικούς, θα 
αναφέραμε τα παρακάτω συμπεράσματα:
 Στην ηλικία των μικρότερων παιδιών, που ο 
εγκέφαλός τους τότε χτίζεται, σίγουρα η πολύ 
χρήση του υπολογιστή και του σερφαρίσματος 
στο internet, θα επηρεάσει αρνητικά το παιδί . 
Επίσης για όσους δεν γνωρίζουν τα social me-
dia, έχουν επίσης μια σκοτεινή πλευρά. «Είναι 
όπως το μαχαίρι. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις 
για να τραυματίσεις κάποιον, αλλά και να κόψεις 
ψωμί», λέει χαρακτηριστικά η παιδίατρος Άρτεμις 
Τσίτσικα. Έτσι και το διαδίκτυο έχει εκτός από τη 
θετική και την αρνητική του πλευρά:

1. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος σχετικά με το 
πεδίο των πληροφοριών. Αν τα παιδιά δεν έχουν 
τη γονική επίβλεψη μπορούν να οδηγηθούν σε 
σελίδες με περιεχόμενο άσεμνο ή επιβλαβές για 
την ψυχική τους υγεία.

2. Μπορεί να πέσουν θύματα cyberbullying. 
Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός μπορεί να έχει 
επικίνδυνες και δυνητικά θανατηφόρες συνέπειες 
και αφορά, εκτός από τον εκφοβισμό, την απειλή, 
την ταπείνωση ή την παρενόχληση παιδιών, 
προεφήβων και εφήβων που δέχονται μέσω της 
χρήσης του διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων είτε 
άλλων ψηφιακών τεχνολογιών από ομηλίκους 
τους. Αποδεδειγμένα πια, υπάρχουν πολλά νέα 

παιδιά - θύματα κάθε χρόνο.

3. Η πολλή χρήση του διαδικτύου μπορεί να 
επηρεάσει το παιδί αρνητικά και να το οδηγήσει 
στον λεγόμενο κοινωνικό εθισμό του διαδικτύου. 
Ο εθισμός συνήθως εκδηλώνεται με διάφορα 
σωματικά συμπτώματα.

4. Τα social media μπορούν να επηρεάσουν την 
ικανότητα του παιδιού να αναπτύξει ισχυρές 
διαπροσωπικές σχέσεις, να δυσκολεύεται να 
κάνει παρέες ή ακόμα και να μην έχει καθόλου 
φίλους (Psychopedia 2017).

5. Λόγω της υπέρ ενασχόλησης των παιδιών 
με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλο 
και πιο συχνό είναι το φαινόμενο, τα μικρά 
παιδιά να δυσκολεύονται να εκφραστούν, να 
χρησιμοποιήσουν τον προφορικό λόγο & το 
σωστό γραπτό.
Οι γονείς θα πρέπει να βεβαιώνονται με κάθε 
τρόπο ότι το παιδί τους ξοδεύει ποιοτικό χρόνο σε 
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ενισχύοντας 
πάντα το παιδί με τα θετικά που μπορεί να 
προσφέρει η χρήση του διαδικτύου. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι ο χρονικός περιορισμός που 
οφείλουν να θέτουν οι γονείς.
Πάντα να προσέχετε τη συμπεριφορά του παιδιού 
σας. Αν παρατηρήσετε επιθετική συμπεριφορά, 
αμέλεια μαθημάτων, αφηρημάδα, ζάλη και 
κόπωση θα πρέπει να συζητήσετε μαζί με το 
παιδί σας και ίσως χρειαστεί να επισκεφθείτε και 
κάποιον ειδικό.
Δε θα πρέπει βεβαίως να ξεχνάμε ότι ζούμε 
στην εποχή της τεχνολογίας, η οποία σαφώς & 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Η 
ορθολογική χρήση αυτών των μέσων, θα πρέπει 
να διδάσκεται στα παιδιά με το παράδειγμά 
μας. Όταν, για παράδειγμα, ένα παιδί βλέπει 
τους γονείς του κολλημένους σε μια οθόνη, 
εννοείται πως θα τους μιμηθεί. Είναι σημαντικό 
να αναλογιστούμε τι ΔΕΝ κάνουν τα παιδιά 
όταν ξοδεύουν πάνω από μία-δύο ώρες την 
ημέρα μπροστά σε οθόνες», τονίζει η Αν Φίσελ, 
καθηγήτρια ψυχολογίας στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ «Πρώτα απ’ όλα δεν 
μιλάνε με τους γονείς τους» λέει, εξηγώντας ότι 
τα παιδιά μαθαίνουν να χειρίζονται τη γλώσσα και 

Δέσποινα Στυλιανού
Νηπιαγωγός

διευρύνουν το λεξιλόγιό τους κυρίως μιλώντας 
με μεγαλύτερους ή διαβάζοντας βιβλία. 
«Όχι internet χωρίς επίβλεψη».Ίσως είναι ένας 
χρυσός κανόνας. Ας μάθουμε στα παιδιά μας 
ότι η πραγματική ζωή είναι έξω από τις οθόνες. 
Και ότι οι “φίλοι” δεν κερδίζονται ούτε κάνοντας 
ΑΠΟΔΟΧΗ, ούτε κάνοντας like.
 Η εικόνα άλλωστε ενός παιδιού που είναι 
συνέχεια συνδεδεμένο σε κάποιο μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης μέσω κινητού ή 
τάμπλετ, είναι σε όλους μας γνώριμη και όπως 
παρατηρούν και οι μελετητές ο μέσος όρος 
ηλικίας που χρησιμοποιεί αυτά τα μέσα, όλο 
και μικραίνει, φτάνοντας στο σημείο το 2% των 
παιδιών προσχολικής & πρώτης σχολικής 
ηλικίας να έχουν προσωπικό προφίλ στο face-
book !!!!!!! (Με ότι συνεπάγεται αυτό). Επιπλέον τα 
νέα παιδιά βομβαρδίζονται καθημερινά από μη 
ρεαλιστικές εικόνες με τις οποίες συγκρίνονται, 
με αρνητικές επιπτώσεις στην αυτοεικόνα τους, 
την αυτοεκτίμηση & την αυτοπεποίθησή τους.
Η επιστήμη κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 
όλο και πιο συχνά πια.
Ειλικρινά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να κλείσω 
το θέμα. Είναι τόσα πολλά αυτά που πρέπει 
να ειπωθούν...Ας αποτελέσει τουλάχιστον μια 
αφόρμηση για περαιτέρω προβληματισμό...όπως 
και η πιο κάτω εικόνα, με θέμα: ” Επίσκεψη στη 
γιαγιά...!!!”

Ίσως ήρθε η ώρα να περνάμε περισσότερο 
ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά μας: Να συζητάμε 
μαζί τους, να τους διαβάζουμε ένα βιβλίο, να 
παίζουμε μαζί τους, να πηγαίνουμε μια βόλτα, 
να κάνουμε μαζί τους ποδήλατο, γυμναστική ή 
κάποιο σπορ που αποφασίζουμε από κοινού.
Φυσικά και μπορούμε να βρούμε τη «χρυσή» 
τομή ανάμεσα στον ελεύθερο και στον ποιοτικό 
χρόνο. Έτσι, θα περνάμε ευχάριστα μαζί με το 
παιδί μας, ενώ ταυτόχρονα θα κάνουμε όλα όσα 
είναι απαραίτητα και του χαρίζουν ασφάλεια. 
Αυτό που θέλουν να ξέρουν είναι ότι η μαμά 
και ο μπαμπάς τους βρίσκονται δίπλα τους 
στις δύσκολες στιγμές, στις μικρές μάχες που 
χρειάζεται να δώσουν κάθε μέρα. Χρειάζεται 
λοιπόν να τα βοηθήσουμε να γίνουν ισχυρές 
προσωπικότητες, να θωρακίζουν τον εαυτό τους 
& να μην ψάχνουν υποκατάστατα σε κόσμους 
“ψεύτικους” και εικονικούς και σε “φίλους” με 
αμφίβολα ή σκοτεινά κίνητρα. 
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Το CERN, το Σωματίδιο του Θεού
και η θεωρία των πάντων…μια σύντομη εισαγωγή. 
Το Σεσύ είναι ένα μικρό γαλλικό χωριό κοντά στα 
Ελβετικά σύνορα. Στη έξοδο του χωριού συναντάει 
κανείς ένα φαινομενικά αδιάφορο κτίριο, που 
μοιάζει με τεράστια αποθήκη, με τρία μόνο 
γραμματα στην πρόσοψη του CMS. Τίποτα δεν 
μαρτυράει ότι κάτω από το κτίριο αυτό σε βάθος 
100 μέτρων λειτουργεί μια από τις πιο μεγάλες 
και πιο πολύπλοκες μηχανές που έχουν φτιαχτεί 
από την ανθρωπότητα. Το CMS είναι ένας από 
τους τέσσερις ανιχνευτές που κατασκευάστηκαν 
απο το CERN (το Ευρωπαικό Κέντρο Πυρηνικών 
Ερευνών) για να πλαισιώσουν τον Μεγάλο 
Επιταχυντής Αδρονίων και να δώσουν απαντήσεις 
σε ερωτήματα που αποσχολούν τους φυσικούς 
εδώ και αιώνες. 
Ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων είναι ένα 
υπόγειο κυκλικό τούνελ περιφέρειας 27 
χιλιομέτρων που βρίσκεται ανάμεσα στα σύνορα 
Γαλλίας και Ελβετίας. Μέσα στο τούνελ ακτίνες 
πρωτονίων επιταχύνονται, προς αντίθετες 
κατευθύνσεις, σχεδόν μέχρι την ταχύτητα 
του φωτός, και συγκρούονται μεταξύ τους. Η 
ενέργεια που παράγεται από τις βίαιες αυτές 
συγκρούσεις μετατρέπεται αυτομάτως σε μάζα, 
δημιουργώντας ουσιαστικά απο το πουθενά νέα 
σωματίδια, τα οποία δεν υπάρχουν γύρω μας σε 
κανονικές συνθήκες. Το CMS είναι ένας από τους 
ανιχνευτές που καταγράφουν τα αποτελέσματα 
των συγκρούσεων ώστε να μπορέσουν να στη 
συνέχεια να μελετηθούν.
Φανταστείτε ένα μηχάνημα με διαστάσεις 
τριόροφου κτίριου, 100 μέτρα κάτω απο τη 
Γη, φτιαγμένο με περισσότερο ατσάλι απ’ότι 
χρειάστηκε για να φτιαχτεί ο πύργος του Άϊφελ. 
Στο εσωτερικό του ένα μαγνητικό πεδίο 100.000 
φορές ισχυρότερο απο το μαγνητικό πεδίο 
της Γης χρησιμοποιείται για να “φρενάρει” 
και να καταγράψει τις συγκρούσεις, οι οποιές 

Απόσπασμα από άρθρο του Πρ. Μαγιάτη 
καθηγητή Χημείας της Φαρμακευτικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η περιεκτικότητα ενός εξαιρετικά παρθένου 
ελαιόλαδου σε φαινόλες μπορεί να επηρεάσει 
σε μεγάλο βαθμό το πιθανό όφελός του για το 
καρδιαγγειακό σύστημα.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε μελέτη στις 
ΗΠΑ όπου οι συμμετέχοντες κατανάλωναν 40 
ml εξαιρετικών παρθένων ελαιόλαδων, με 
γνωστό χημικό προφίλ, ώστε να αξιολογηθούν 
τα αποτελέσματα στην λειτουργία των 
αιμοπεταλίων συστατικών του αίματος που 

πραγματοποιούνται ακριβώς στο κέντρο του. 
Όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται για έναν απλό, αλλά καθόλου εύκολο σκοπό: να προσπαθήσουμε να 
ξεκλειδώσουμε τα μυστικά του σύμπαντος, να καταλάβουμε από τι αποτελείται, να απαντήσουμε σε 
ερωτήματα όπως: πως δημιουργείται η μάζα, υπάρχουν άλλες διαστάσεις στο σύμπαν, τι είναι η μαύρη 
ύλη και η αντι-ύλη που ακούμε συχνά σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Ο τελικός στόχος με άλλα λόγια 
να φτιάξουμε μια θεωρία που να εξηγεί…τα πάντα!
 Ο πρώτος σταθμός σε αυτό το ταξίδι ήταν η ανακάλυψη του σωματίδιου Χιγκς που έγινε το 2012, ή αλλιώς 
του σωματιδίου του Θεού, όπως συνήθως αναφέρεται από τα ΜΜΕ. Έχει στ’αλήθεια κάποια σχέση το 
σωματίδιο αυτό με το Θεο? Η απάντηση είναι φυσικά και όχι! Το μποζόνιο του Χιγκς που ανακαλύφθηκε 
από τους ερευνητές του CERN, είναι το σωματίδιο που είναι υπεύθυνο για την ύπαρξη μάζας, χωρίς την 
οποία δεν θα υπήρχε βαρύτητα στο Σύμπαν. Το παρατσούκλι «σωματίδιο του Θεού» προέρχεται από 
τον τίτλο ενός βιβλίου. O νομπελίστας φυσικός Leon Lederman σε ένα βιβλίο του που αναφερόταν στο 
μποζόνιο είχε βάλει τον τίτλο «αναθεματισμένο σωματίδιο». Ο εκδότης όμως είχε αντίθετη άποψη και 
άλλαξε τον τίτλο σε «σωματίδιο του Θεού» έτσι από τότε έχει επικρατήσει αυτό το όνομα.Το σωματίδιο 
αυτό είναι ο ακρογωνιαίος λιθος μιας θεωρίας που προτάθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ‘60 και η οποία 
εξηγεί πως και γιατί, κάποια από τα σωματίδια που υπάρχουν στο σύμπαν αποκτούν μάζα ενώ κάποια 
άλλα όχι. Από τη στιγμή φυσικά που και εμείς οι ίδιοι αποτελούμαστε από μάζα, εξηγεί σε κάποιο βαθμό 
την ίδια την ύπαρξη μας. 
Έδωσε επομένως το “Σωματίδιο του Θεού” απάντηση σε όλα μας τα προβήματα? Σε καμία περίπτωση! Η 
επιβεβαίωση και μόνο της ύπαρξης του δημιούργησε δεκάδες καινούργια ερωτήματα. Μας έβαλε όμως 
στο σωστό δρόμο. Επιβεβαιώνοντας τη συγκεκριμένη θεωρία γνωρίζουμε πλέον πού να ψάξουμε για να 
μπορέσουμε να απαντήσουμε τα ερωτήματα αυτά.
Αυτό βέβαια που αναρωτιέται πολύς κόσμος όταν διαβάζει τέτοια άρθρα είναι: “Και τι με νοιάζει εμένα? Θα 
μπορέσουν όλα αυτά να μου αλλάξουν τη ζωή και να την κάνουν καλύτερη? Μήπως θα ήταν προτιμότερο 
αντί να ξοδεύονται εκατομμύρια χρημάτων σε τέτοια πειράματα, να χρησιμοποιηθούν τα λεφτά αυτά για 
να λυθούν πιο καθημερινά προβλήματα?” Την απάντηση σε όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τη δώσουμε 
σε μελλοντικό άρθρο!

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Επιμέλεια: Γιάννης Πανουσόπουλος Dr Χημείας.

Ένα μέρος του Μεγάλου Επιταχυντής Αδρονίων Ο ανιχνευτής CMS 

σχετίζονται με την πήξη του αίματος. Τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν συγκρίθηκαν 
με τη δράση της ιβουπροφαίνης, που είναι μια 
ισχυρή αντιφλεγμονώδης ουσία. Από την μελέτη 
αυτή φάνηκε τα ελαιόλαδα που ήταν πλούσια 
σε ελαιοκανθάλη και ελαιασίνη προκάλεσαν 
αξιόλογη μείωση στη μέγιστη συσσωμάτωση 
αιμοπεταλίων (μείωση μεγαλύτερη από 25%), 
που αποτελεί κύρια αιτία για τη δημιουργία 
θρομβώσεων στον ανθρώπινο οργανισμό, με 
τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι σημαντικότερο 
ρόλο παίζει η πρόσληψη ελαιοκανθάλης. 
Τέλος φαίνεται ότι αυτή η δράση των 
ουσιών αυτών είναι ανεξάρτητη από την 
αντιφλεγμονώδη δράση τους και αποδεικνύεται 
ότι το χημικό προφίλ των ελαιόλαδων επηρεάζει 
άμεσα το καρδιαγγειακό σύστημα. Στη μελέτη 
χρησιμοποιήθηκε ελαιόλαδο από τη Μεσσηνία, η 

σύγκριση έγινε με ελαιόλαδο από την Καλιφόρνια 
και άλλα ελαιόλαδα από τα σουπερμάρκετς. 
Πολυφαινόλες στο λάδι
Οι πολυφαινόλες βρίσκονται στα φυτικά τρόφιμα 
όπως τα λαχανικά και τα φρούτα, ιδίως σε όσα 
έχουν έντονο χρώμα και βοηθούν πολλαπλά 
τον οργανισμό μας, κυρίως στο κυκλοφορικό 
σύστημα. Έχουν αντιοξειδωτική, αντιμικροβιακή 
ακόμα και αντικαρκινική δράση. Ενισχύουν 
το ανοσοποιητικό σύστημα, καταπολεμούν 
τις φλεγμονές, βοηθούν το κυκλοφορικό και 
επιδρούν στη μείωση του στρές. Η ποσότητα των 
πολυφαινολών στο ελαιόλαδο ποικίλει ανάλογα 
με την ωρίμανση της ελιάς, την προέλευση, 
την αποθήκευσή της μετά τη συγκομιδή, την 
επεξεργασία του λαδιού αλλά και τη συσκευασία 
του. Όσο λιγότερη επεξεργασία δέχεται το λάδι, 
τόσο μεγαλύτερη η περιεκτικότητά του σε 
πολυφαινόλες. Μία από αυτές η ελαιοκανθάλη, 
σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, 
φαίνεται να επιδρά δραστικότατα στην πρόληψη 
εγκεφαλικών επεισοδίων, ακόμη και στην 
πρόληψη της νόσου του Αλτσχάϊμερ.

Κων/νος Ε. Μανωλόπουλος
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Αγαπάτε αλλήλους?

Τις προάλλες, έτυχε να ενημερωθώ για τις απόψεις 
ενός παλαίμαχου διεθνούς ποδοσφαιριστή ως 
προς τα διεμφυλικά άτομα και τη θέση τους στην 
κοινωνία. Η ελευθερία του λόγου και το δικαίωμα 
της γνώμης είναι αναπόσπαστα κομμάτια μιας 
δημοκρατικής κοινωνίας. Ακόμα και όταν αυτό 
φτάνει στο άλλο άκρο (έχω άποψη επί παντός 
επιστητού), ακόμα και τότε το δικαίωμα της 
γνώμης είναι σεβαστό. Πως όμως αξιολογούμε 
κάθε πληροφορία που δεχόμαστε ώστε να 
αποφασίσουμε αν θα τη δεχτούμε ή αν θα την 
απορρίψουμε? Ιδανικά, ενημερωνόμαστε από 
τους ειδικούς και αναζητούμε πολλαπλές πηγές 
για να εξαφαλισουμε την αντικειμενικότητα της 
“γνώσης”. Ο θυμόσοφος λαός λέει “όποιος είναι 
έξω από τον χορό πολλά τραγούδια ξέρει” και, 
αν και δεν είμαι βέβαιος επ’ αυτού, υποθέτω 
ότι ο συγκεκριμένος κύριος δεν θα συνέκρινε 
τα διεμφυλικά άτομα με παιδόφιλους αν είχε 
στο εγγύτερο οικογενειακό του περιβάλλον 
κάποιον που να ήταν διεμφυλικός. Από τα 
σχόλια απλών πολιτών που ακολούθησαν αυτής 
της ανακοίνωσης είναι προφανές ότι υπάρχει 
σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης στην κοινωνία 
που αναπόφευκτα οδηγεί σε αφορισμούς, 
ανακρίβειες και χωρίς λόγο διενέξεις. Πότε 
κάποιος είναι διεμφυλικός? Πρόκειται για 
άτομα με ταυτότητα φύλου διαφορετική από το 
βιολογικό τους φύλο, για παράδειγμα άτομα 
που γεννιούνται με αρσενικά γεννητικά όργανα 
αλλά αισθάνονται ως γυναίκες, ή το αντίστροφο. 
Τα άτομα αυτά εκτιμάται ότι αποτελούν το 0.1-
0.3% του συνολικού πληθυσμού αλλά ο ακριβής 
αριθμός μπορεί να είναι υψηλότερος μιας και 
πολλά από αυτά δεν αποκαλύπτουν ποτέ το 
πως πραγματικά αισθάνονται. Ενδεικτικό του 
προσωπικού αδιεξόδου και των διακρίσεων 
που αντιμετωπίζουν οι διεμφυλικοί είναι 
το υψηλό ποσοστό απόπειρας αυτοκτονίας 
σε αυτό το κομμάτι του πληθυσμού (43%), 
το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ το 4.6% που 
είναι το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο του 
πληθυσμού. Παρά την έλλειψη προστασίας από 
τη νομοθεσία, τις διακρίσεις στην εργασία, την 
παιδεία και την υγεία μεταξύ άλλων, καθώς και 
την παρενόχληση σε διαφορες εκφάνσεις της 
κοινωνικής τους ζωής, αρκετά διεμφυλικά άτομα 
αποφασίζουν να αποκαλύψουν την ταυτότητά 
τους. Η μετάβαση στην επιθυμητή ταυτότητα 
φύλου, ώστε το αισθάνεσθαι να συμβαδίζει 
με το φαίνεσθαι, μπορεί να είναι διαφορετική 
από άτομο σε άτομο και να περιλαμβάνει 
αλλαγές στην εξωτερική εμφάνιση, τον τρόπο 
ντυσίματος, της συμπεριφοράς, του ονόματος 
τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και στα χαρτιά 
και σε ορισμένες περιπτώσεις ορμονοθεραπεία 
και αλλαγή του βιολογικού φύλου. Και αν 
και για τους ενήλικες οι αλλαγές αυτές είναι 
νομικά κατοχυρωμένες σε αρκετές χώρες 
παρά τις εκάστοτε αγκυλώσεις, τι συμβαίνει 
στην περίπτωση που το διεμφυλικό άτομο είναι 
ανήλικο?

Μόλις μια γενιά πριν από τη δικη μας, η 
ασυμβατότητα βιολογικού και κοινωνικού 
φύλου γνωρίζαμε ότι αφορούσε ως επί το 
πλείστον ενήλικες και η όποια προσπάθεια 
μετάβασης γινόταν στο περιθώριο και μακρυά 
από τα φώτα τις δημοσιότητας. Σήμερα όμως, 
καθώς η παρουσία διεμφυλικών γίνεται 
περισσότερο αισθητή στις κοινωνίες, η ύπαρξη 
διεμφυλικών παιδιών έρχεται να προσθέσει 
ένα επίπεδο πολυπλοκότητας στο πότε και πως 
ενδείκνυται αυτή η μετάβαση. Παιδιά ολοένα 
και σε μικρότερες ηλικίες ομολογούν ότι το 
βιολογικό τους φύλο δεν συμβαδίζει με το πως 
αισθάνονται και το πως θέλουν να μεγαλώσουν. 
Πρόκειται για συναισθήματα πρωτόγνωρα που 
στις περισσότερες περιπτώσεις οι γονείς και το 
ευρύτερο περιβάλλον δεν γνωρίζουν καν ότι 
υπάρχουν και αδυνατούν να τα κατανοήσουν. 
Αλλαγές στον τρόπο ντυσίματος, των μαλλιών, 
και του ονόματος παρέχουν προσωρινή 
ανακούφιση σε αυτά τα παιδιά, και στους γονείς 
την ελπίδα ότι κάποια στιγμή τα παιδιά “θα 
έρθουν στα συγκαλά τους”. Για τα διεμφυλικά 
παιδιά όμως που βρίσκονται στην προεφηβική 
ηλικία η επιτακτική τους ανάγκη και επιθυμία 
να παρέμβουν στις διαδικασίες ωρίμανσης 
του βιολογικού τους φύλου από τόσο νωρίς 
αποτελεί πρόκληση για την ιατρική επιστήμη 
και δοκιμάζει αυτές τις οικογένειες. Θεραπείες 
με αναστολείς των βιολογικών ορμονών του 
ατόμου και θεραπείες με ορμόνες του αντίθετου 
του βιολογικού φύλου που παρεμβαίνουν μη 
αναστρέψιμα στη διαμόρφωση του βιολογικού 
φύλου δοκιμάζονται ήδη στο εξωτερικό σε 
αρκετά διεμφυλικά παιδιά με τη συναίνεση τον 
γονιών τους, παρότι δεν υπάρχουν επαρκείς 
μελέτες για το πως τέτοιες θεραπείες μπορεί 
να επηρεάσουν το άτομο μακροπρόθεσμα. 
Πρόκειται αναμφίβολα για καταστάσεις και 
αποφάσεις που οι περισσότεροι από εμάς δε θα 
κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ποτέ στην ζωή 
μας, κάτι όμως που αποτελεί πραγματικότητα 
για κάποια άτομα, έστω και σχετικά λίγα στον 
αριθμό. Οι κοινωνίες μας, με τους διεμφυλικούς, 
τις οικογένειές τους, το ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον και την ιατρική κοινότητα, βαδίζουμε 
μαζί σε αυτόν τον καινούργιο δρόμο όπου 
ελπίζουμε ότι στην πορεία θα βρούμε όλες αυτές 
τις απαντήσεις για πράγματα τα οποια σήμερα 
δεν γνωρίζουμε ή δεν καταλαβαίνουμε πλήρως. 
Ο δρόμος αυτός είναι μακρύς και το σίγουρο 
είναι ότι είναι περισσότερο δύσβατος για τους 
διεμφυλικούς από ότι για οποιονδήποτε άλλον. Τι 
επιλέγουμε λοιπόν, “τον λίθο βαλέτω” ή “αγαπάτε 
αλλήλους”?

Ηλίας Στρατικόπουλος
Επίκουρος Kαθηγητής Βιολογίας- Ιατρικό Κέντρο Mount Sinai

Ανέκδοτα 
Γρίφοι
Σπαζοκεφαλιές
Παναγιώτη Π. Χριστόπουλου

Ανέκδοτo 
Το enter 
Μάνα μου χάλασε το enter στο λάπτοπ.
- Τι είναι αυτό γιέ μου;
- Τι θες να είναι, Κουμπί είναι.
- Μη στενοχωριέσαι δώσε να στο ράψω...!!!

Το τρία {3} και το γράμμα έψιλον {ε} 
Μια μέρα ένας δάσκαλος δείχνει στο Γιώργο 
το γράμμα έψιλον {ε} και τον ρωτά:
-Αυτό που βλέπεις τι είναι Γιώργο;
-Αυτό είναι το γράμμα έψιλον.
-Μπράβο Γιώργο.
Ο δάσκαλος αναποδογυρίζει το έψιλον και 
το κάνει τρία {3} και πάλι ρωτά.
-Γιώργο αυτό που βλέπεις τώρα τι είναι;
-Έψιλον του απαντά ο Γιώργος.
-Λάθος, του λέει ο δάσκαλος, δεν είναι 
έψιλον αλλά τρία {3}.
Ο Γιώργος πεισματώνει και υποστηρίζει ότι 
είναι έψιλον και λέει στο δάσκαλο 
-Δάσκαλε, εγώ ή στην ανατολή κοιτάζω ή 
στη δύση κοιτάζω πάλι ο Γιώργος δεν είμαι;
 
Γρίφοι
Οι ψαράδες
Τρείς ψαράδες είχαν μια καλή ψαριά. 
Φτάνοντας στο λιμάνι ο Πέτρος πήρε τα 
ψάρια να τα βάλει στο ψυγείο. Σκέφτηκε 
όμως ότι θα μπορούσε να πουλήσει τα 
δικά του σε κάποιον πελάτη έτσι τα μοίρασε 
στα τρία και του περίσσευαν δύο τα οποία 
έδωσε στο γλάρο που πετούσε δίπλα του. 
Τα υπόλοιπα ψάρια των φίλων του τα έβαλε 
στο ψυγείο και πήγε για καφέ. Αφού βγήκε 
ο Θωμάς από τη βάρκα πήγε στο ψυγείο 
πήρε τα ψάρια τα μοίρασε πάλι δια τρία(δεν 
κατάλαβε ότι Πέτρος είχε πάρει τα δικά του) 
έριξε δύο που περίσσευαν στη γάτα και 
έφυγε αφού πήρε τα δικά του. Ο Τάκης αφού 
τακτοποίησε τη βάρκα στο λιμάνι, βιαζόταν 
να φύγει και αφού δεν έβλεπε τους φίλους 
του πήγε στο ψυγείο ξανά μοίρασε στα τρία 
τα ψάρια(νόμισε ότι οι φίλοι του δεν είχαν 
πάρει τα δικά τους), δύο που περίσσευαν τα 
έδωσε σε ένα μικρό που ψάρευε στο λιμάνι 
με το καλάμι και έφυγε αφού πήρε τα δικά 
του. Πόσα ψάρια είχε η ψαριά τους;
 
Τα Καρπούζια
Ένα καρπούζι ζυγίζει όσο το μισό συν 5,5 
κιλά. Πόσα κιλά ζυγίζουν τα 2 καρπούζια;
Το ύψος του δένδρου 
1) Παρακολουθήστε τη σκιά σας αν είναι όσο 
το ύψος σας και η σκιά του δένδρου είναι 
όσο το ύψος του, αν η σκιά σας είναι το μισό 
του ύψους σας και η σκιά του δένδρου είναι 
το μισό του ύψους του.
2) Αν δεν έχει ήλιο πώς μπορείτε να 
μετρήσετε το ύψος ενός δένδρου; (χωρίς 
όργανα)

(Οι απαντήσεις στο επόμενο φύλλο).



Η Επιτροπή Γεωργίας της Ε.Ε.  μετά τη θετ ική ψήφο 18 κρατών μελών, 
έδωσε “το  πράσινο φώς”  γ ια  5ετή χρήση του επικίνδυνου ζ ιζανιοκτόνου 
Γλυφοσάτη-glyphosat .  Το 2015 η Διεθνής Υπηρεσία γ ια  την έρευνα του 
καρκίνου,  του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ,  κατέταξε το  Roundup στα 
“πιθανά καρκινογόνα” .  Οι  υπηρεσίες  δ ιακίνησης φυτοφαρμάκων της ΕΕ 
αποφάνθηκαν όμως,  ότ ι  το  φάρμακο ε ίναι  ακίνδυνο.  Κριτήριο  άραγε ε ίναι  το 
κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων ε ί τε  στη χημική βιομηχανία,  ε ί τε  στη 
διατροφική αλυσίδα;
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕ
ΤΟ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 
ΓΛΥΦΟΣΑΤΗ (ROUNDUP) Γιώργος Χριστόπουλος

Η γλυφοσάτη είναι μια χημική ουσία, 
οργανοφωσφορική ένωση και είναι δραστικό 
συστατικό του προϊόντος Roundup που 
παράγεται σε αρκετές χώρες του κόσμου 
κυρίως από τη γνωστή Ισραηλοαμερκάνικη 
εταιρεία φυτοφαρμάκων και την επίσης γνωστή 
Γερμανική εταιρεία φαρμάκου, οι οποίες ζητούν 
την πλήρη απελευθέρωση του Roundup για 5 
χρόνια και όχι μόνο.
Παρά την απελευθέρωση από την ΕΕ ορισμένες 
χώρες έχουν απαγορεύσει τη χρήση του 
ακόμη και σε πάρκα, παιδότοπους κ.λ.π.. Στις 
καλλιέργειες έχει απαγορευτεί για το λόγο ότι 
περνά από το έδαφος στους καρπούς και κατά 
συνέπεια σε όλη τη διατροφική αλυσίδα.
Στη χώρα μας μέχρι πριν λίγο καιρό γινόταν 
αλόγιστη χρήση του επικίνδυνου ζιζανιοκτόνου, 
είτε από άγνοια των αγροτών, είτε από τη σκόπιμη 
διακίνηση των εταιρειών φυτοφαρμάκων 
προκειμένου να εξαντλήσουν τα αποθέματά 
τους, όμως η χρήση του πρέπει να απαγορευτεί 
άμεσα πριν είναι πολύ αργά για την υγεία μας.


