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Το πανηγύρι μας

Φέτος παρά τον άσχημο καιρό των προη-
γούμενων ημερών το Σάββατο τελικά ο καιρός 
έγινε καλός, με ανεκτή βραδινή δροσούλα και 
μπορέσαμε έτσι να πραγματοποιήσουμε ένα 
καλό παραδοσιακό γλέντι.
Ντόπιοι και ξένοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
του Συλλόγου, προσήλθαν μαζικά στο πανηγύρι, 
γλέντησαν, γεύτηκαν την παραδοσιακή 
γουρνοπούλα και χόρεψαν με την Λαϊκή 
και παραδοσιακή μουσική του πολύ καλού 
συγκροτήματος που επιλέξαμε. Την ευθύνη για 
την πραγματοποίηση του πανηγυριού ανέλαβε 
από το Δ.Σ. ο Γιώργος Χριστόπουλος και ο Τάσος 
Γυφτάκης. 
Τα Δ. Σ. ευχαριστεί τους εθελοντές που 
βοήθησαν να πραγματοποιηθεί το πανηγύρι, τους 
συγχωριανού μας Διονύση Σπάλα και Κώστα 
Γυφτάκη για τη μεταφορά των ψυγείων και των 
ποτών, τον Σπύρο Στεριώτη για το στήσιμο της 
εξέδρας, τον Θοδωρή Πολίτη για το κόψιμο 
της γουρνοπούλας, τον Τάκη Χριστόπουλο για 
τη σχεδίαση και εκτύπωση της αφίσας, τις 
κοπέλες Θάλλεια, Ντίνα, Κική και Μαίρη για τη 
λαχειοφόρο αγορά, και τον Ανδρέα Κασιούλη για 
τη βοήθεια στη πώληση των ποτών.
Επίσης το Δ. Σ. ευχαριστεί όλους όσους 
παρευρέθηκαν στο πανηγύρι μας.
Την Κυριακή 1η Ιουλίου αλλά και την παραμονή 
έγινε θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό των 

Αγίων Αναργύρων με πλήθος κόσμου. Μετά 
την λειτουργία όλοι συγκεντρώθηκαν στο 
προαύλιο της εκκλησίας, κάτω από τον ίσκιο των 
πλατάνων, γεύτηκαν το παραδοσιακό λουκούμι 
που κερνούσε ο Σύλλογος και αντάλλαξαν ευχές. 
Στη συνέχεια όλοι τράβηξαν για να δροσιστούν 
στη πηγή τα ΚΑΝΑΛΙΑ και να γευτούν γίδα 
βραστή από το μαγαζί του «Αυγέρη» που φέτος 
λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση του συμπατριώτη 
μας Τάκη Μανωλόπουλου. 

Το ραντεβού δόθηκε για του χρόνου με την ευχή 
«να είμαστε όλοι εκεί».

Το πανηγύρι  του χωριού μας έγ ινε  φέτος το  Σάββατο 30 Ιουνίου παραμονή 
των Αγίων Αναργύρων.  Διοργανώθηκε από το  Σύλλογο όπως γ ίνεται  τα 
τελευταία  χρόνια τηρώντας έτσι  το  έθιμο του χωριού μας.

αναΚοινΩςη
για Το ΛαογραΦιΚο 
μούςΕιο
ςΤο παραΔοςιαΚο 
ΕΛαιοΤριΒΕιο 
ραύΤοπούΛού 
Συγκέντρωση και  καταγραφή 
αντ ικειμένων 

Αγαπητοί συγχωριανοί, μετά την ολοκλή-
ρωση της αναστήλωσης του παλαιού ελαιο-
τριβείου 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 συγχω-
ριανοί μας, για να τα εκθέσουμε στο μουσείο. 
Σε κάθε σπίτι έχουν απομείνει ακόμη πλήθος 
αντικειμένων ξύλινων και μεταλλικών, 
οικιακών και γεωργικών εργα-λείων 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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ΠΕΝΘΗ
• Στις 15/1/18. Απεβίωσε η Ειρήνη (Ρίνα) 
Χρονοπούλου του Στασινού σε ηλικία 102 ετών.
• Στις 23 Μαρτίου “έφυγε” πρόωρα από τη ζωή 
σε ηλικία 67 ετών, ο συμπατριώτης μας Σωτήρης 
Χριστόπουλος, η ταφή του έγινε στο Πεταλίδι 
Μεσσηνίας, εκεί όπου τα τελευταία χρόνια ζούσε 
και είχε τις επιχειρήσεις του. 
• Την 1η /4/18. Απεβίωσε στη Μελβούρνη της 
Αυστραλίας, ο συμπατριώτης μας Βασίλης 
Αντωνόπουλος γιός του Νίκου, σε ηλικία μόνο 
58 ετών. 

Έτσι όπως πάντα έζησε τη ζωή του σεμνά, συνετά, 
πατριωτικά κι αθόρυβα άφησε την τελευταία του 
πνοή στις 11 του Μάρτη 2013 καταπονημένος 
φοβερά τις τελευταίες εβδομάδες, αφού είχε 
χάσει την επικοινωνία του με τον κόσμο. Τους 
συμπατριώτες Ραφτοπουλαίους αγάπησε κι 
εκτίμησε πάντοτε στη ζωή του. Αυτό θαρρώ 
πως οι Απανταχού Ραφτοπουλαίοι τόσο τα μέλη 
του Συλλόγου, όσο και όλοι οι Ραφτοπουλαίοι το 
γνώριζαν και το εκτιμούσαν. Σε κάθε περίπτωση 
ρωτούσε πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον να μαθαίνει 
τα τεκταινόμενα και πάντα στέκονταν αρωγός με 
οποιοδήποτε μέσο του ήταν μπορετό: Οικονομικό, 
ηθικό, συμπατριωτικής αλληλεγγύης.
Άλλωστε στο 3 φύλλο της αγαπημένης του 
Εφημερίδας «ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ» στα 2007 αυτή του 
την αγάπη για το αγαπημένο του Ραφτόπουλο την 
εκφράζει ποιητικά τόσο ωραία. Αντιγράφω εκείνο 
το μικρό του ποιηματάκι, όπου κανείς διακρίνει 
την απέραντη αγάπη του. Γράφει λοιπόν: « Για σένα 
χωριό μου αγαπημένο:

«Γενέτειρα αξέχαστη, χωριό μου ευλογημένο
στα βάθια της καρδιάς μου
ερμητικά είσαι κλεισμένο» 
 Κωνσταντίνος Φ. Βλάχος»

Οι αναγνώστες και οι φίλοι της εφημερίδας 
«ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ - Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΥΛΗΣ» 
άλλωστε διάβαζαν κι εκτιμούσαν πάντα την στήλη 
του με τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Λόγοι σοφών 
και θυμοσόφων» στο τεύχος 21 της εφημερίδας 
μας δημοσιεύτηκε το τελευταίο του. Φαίνεται πως 
από τότε, δηλαδή από την άνοιξη του 2012 και μετά 
ο καλός κι αθόρυβος φίλος Κώστας Φ. Βλάχος 
δεν μπόρεσε πια να καθίσει και να αναζητήσει τα 
σπουδαία του ρητά κι αποφθέγματα, είχε αρχίσει 
σιγά-σιγά να σιμώνει το αθόρυβο τέλος του! 
Όσοι γνωρίζουν για την υπέροχη πορεία της ζωής 
του από τα παιδικά του χρόνια, όντας σε μεγάλη 
παιδική ηλικία άρχισε να μαθαίνει τα πρώτα 
γράμματα στο δημοτικό Σχολείο Ραφτοπούλου, 
πολλοί συγκαιρινοί γνωρίζουν πως έρχονταν με 
τα πόδια από το γειτονικό Κλωνί και μέσα σε τρία 
χρόνια ξεπέταξε τις έξη τάξεις του Δημοτικού, 
αφού στα δέκα του χρόνια άρχισε να μαθητεύει 
στο αγαπημένο του Ραφτόπουλο. Τελείωσε, αν κι 
ορφανός και φτωχός το γυμνάσιο Κυπαρισσίας, 
στη συνέχεια κατετάγη στην Αεροπορία, όπου 
κατάφερε να γίνει ανθυποσμηναγός και για μερικά 
χρόνια παρέμεινε ως έφεδρος, ώσπου διορίστηκε 
στην Τράπεζα της Ελλάδος αστυνομικός φρου-
ρός. Θαρρώ πως ήταν από τους μοναδικούς 
συμπαραστάτες στην πορεία του Συλλόγου των 
«Απανταχού Ραφτοπουλαίων» τόσο οικονομικά, 
όσο και ηθικά. Δύσκολα με λόγια μπορεί κανείς 
να συνεκτιμήσει τα όσα πρόσφερε στο αγαπημένο 
του Ραφτόπουλο! Ας είναι τούτο μου το γραφτό 
ένας ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του, ένα 
μνημόσυνο ιερό για την ψυχούλα του εκλεκτού κι 
αναντικατάστατου φίλου!

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 

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.

ΚοινΩνιΚαΚΩςΤας ΦΩΤιού
ΒΛαΧος
Του Σωτήρη Ε Γυφτάκη 

Ένας σεμνός κι αθόρυβος
συμπατριώτης 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
Μανωλόπουλος Δημήτρης

Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης
Χριστόπουλος Γιώργος

Χριστόπουλος Παναγιώτης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
IONASPRINT ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΤΗΛ.:210 2470736

• Στις 20 Απριλίου “έφυγε” από τη ζωή ο 
συμπατριώτης μας Στάθης Μανωλόπουλος 78 
ετών, η ταφή του έγινε στην Αθήνα.
• Στις 2/6/18. Απεβίωσε ο συμπατριώτης μας 
Χρήστος Καλογερόπουλος σε ηλικία 91 ετών, η 
ταφή του έγινε στο χωριό.
• Στις 5/6/18. Απεβίωσε η συγχωριανή μας 
Γιαννούλα Ευστ. Θανασουλοπούλου 78 ετών, η 
ταφή της έγινε στο χωριό μας. 

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

a/a Oνοματεπώνυμο €

1. ΒΑΣΙΛΗΣΒΛΑΧΟΣ 100

2. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 50

3. ΣΤΑΣΙΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 50

4. ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΚΑΣ 50

5. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 20

6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 50

7. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 50

8. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΥΦΤΑΚΛΗΣ 50

9. ΤΟΥΛΑ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ-ΚΟΣΜ/ΛΟΥ 20

10. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 20

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Έως 30 /6/2018

a/a Oνοματεπώνυμο €

11. ΖΩΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 40

12. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 20

13. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 20

14. ΠΑΝ/ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 30

15. ΠΑΝ/ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 20

16. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 30

17. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 50

18. ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 30

19. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΠΑΛΑΣ 25

20. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΥΦΤΑΚΗΣ 30
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Ακόμα επισημαίνουν το ρόλο των μέσων 
ενημέρωσης που πρέπει να εντάξουν στα 
προγράμματά τους και τα θέματα της υπαίθρου. 
Τα προϊόντα της περιοχής Τριπύλης πρέπει να 
χαρακτηριστούν ΠΟΠ όπως και τα προϊόντα κάθε 
περιοχής και αναφέρουν: «Δεν είναι βέβαια 
τυχαίο το γεγονός ότι, στη σύγχρονη βιβλιογραφία 
το γενικότερο ζήτημα της εντοπιότητας, είτε 
ως τόπου καταγωγής των παραγωγών και 
των καταναλωτών, είτε ως τόπου προέλευσης 
ενός προϊόντος, συναντάται όλο και πιο συχνά 
σε κοινωνιολογικές αναλύσεις, προκειμένου 
να ερμηνευτούν όχι μόνο καταναλωτικές 
συμπεριφορές, αλλά και γενικότερες στάσεις 
ζωής. Δεν είναι, ίσως τυχαίο γεγονός ότι, η Σιμόν 
Βέϊλ (1949/1978) έχει, προ πολλού, επισημάνει 
ότι «… το να ‘χει κάποιος ρίζες είναι ίσως η 
πιο σημαντική, αλλά η λιγότερο αναγνωρισμένη 
ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής». Πολύ αργότερα, 
ο Τιιan (1991) χρησιμοποίησε την ελληνική λέξη 
τοποφιλία (Topophilia) για να υπογραμμίσει 
την έμφυτη ανάγκη των ανθρώπων να 
ανήκουν σε κάποιο τόπο και την αγάπη που 
εκδηλώνουν γι’ αυτόν. Υποστηρίζεται δε, ότι οι 
καταναλωτές που βρίσκονται πολύ μακριά από 
τον τόπο παραγωγής ενός προϊόντος ονομασίας 
προελεύσεως, ερχόμενοι σ’ επαφή μ’ αυτό πέρα 
από την άμεση ικανοποίηση που παρέχουν οι 
οργανοληπτικές του ιδιότητες, ανακαλύπτουν 
την προσωπικότητα, τις δεξιότητες και 
ορισμένες πλευρές, ενδεχομένως, του τρόπου 
ζωής των άμεσων παραγωγών. Το στοιχείο 
δε, του συμβολισμού που εκπέμπουν τα 
χειροτεχνικής προέλευσης προϊόντα δε βοηθά 
μόνο στην αναγνώριση της μοναδικότητας τους 
από κάποιους μακρινούς καταναλωτές αλλά 
παρέχει τη δυνατότητα στους τελευταίους να 
ανακαλύψουν τη δική τους εντοπιότητα και 
τελικά τη δική τους μοναδικότητα.».
Ακολουθούν πίνακες με τα συγκεκριμένα έργα 
που προτείνουν ότι πρέπει να γίνουν με εκτίμηση 
ακόμη και του κόστους.
Περιγράφουν το νέο κοινοτικό πλαίσιο και τις 
σχέσεις με το περιβάλλον.
Προτείνουν να ενεργοποιηθεί στη χώρα μας 

μελέτες χωρίς έργα
Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος...

Του Παναγιώτη Π. Χριστόπουλου

Νομική Βάση: Καν. 2082/92 για τα Ιδιότυπα 
Προϊόντα (Ε.Π.Π.Ε. -Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα 
Εγγυημένα) και να εντάσσονται σε νέες ποιοτικές 
κατηγορίες τα προϊόντα ορεινών περιοχών με 
πιστοποίηση του προϊόντος ή της διαδικασίας 
παραγωγής του ως φιλοπεριβαλλοντικής, 
παραδοσιακής, κ.λπ. Η περιοχή έχει το πλεο-
νέκτημα, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, 
να δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών που 
θα μπορούσαν να είναι καταναλωτές αλλά και 
διαφημιστές του προϊόντος.
Ελαιόλαδο
Από πλευράς φυτικής παραγωγής το κύριο προϊόν 
είναι το ελαιόλαδο. Στη Δυτική Μεσσηνία υπάρχει 
η αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ελαιόλαδο 
Π.Ο.Π. Τριφυλίας. 
Υπάρχει δυνατότητα να υιοθετήσουν οι παραγωγοί 
τη βιολογική καλλιέργεια της ελιάς. Σ’ αυτήν την 
περίπτωση πέρα από την ενίσχυση που υπάρχει 
με το αγροτοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα (Καν. ΕΕ 
1257/99), οι παραγωγοί μπορούν να περιμένουν 
και αύξηση της τιμής του ελαιολάδου. 
Στην περίπτωση μάλιστα της σύμπτωσης 
στο ίδιο προϊόν (ελαιόλαδο) να έχουμε δύο 
ιδιότητες δηλαδή Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης και Βιολογικής Γεωργίας αναμένεται 
να υπάρχει μία σημαντική αύξηση της τιμής. Ήδη 
στο Νομό εφαρμόζεται με επιτυχία το πρόγραμμα 
της βιολογικής γεωργίας με κύριο προϊόν το 
ελαιόλαδο. Να εξεταστεί λοιπόν η βιολογική 
γεωργία και στην περιοχή της Τριπύλης που δεν 
αντιμετωπίζει πρόβλημα με Δάκο. 
Κτηνοτροφία
Ο Νομός Μεσσηνίας περιλαμβάνεται στους δύο 
Νομούς που έχουν αποκλειστικό δικαίωμα να 
παράγουν το τυρί Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προελεύσεως «Σφέλα» σύμφωνα με την υπ. 
313056/17.01.94 απόφαση του Υπουργείου 
Γεωργίας και τον Καν. 1107/96 της ΕΕ. Το τυρί 
παράγεται από γάλα πρόβειο ή γίδινο ή μίγμα με 
συγκεκριμένες προδιαγραφές που αναφέρονται 
στην υπουργική απόφαση.
Η πρώτη λοιπόν εναλλακτική λύση που 
προσφέρεται από πλευράς πιστοποίησης για 
τα κτηνοτροφικά προϊόντα είναι η παρασκευή 
τυριού Σφέλα και η πιστοποίηση για βιολογική 
κτηνοτροφία. 
Στη Γαλλία, ελέγχεται η χρήση του όρου «ορεινό» 
με βάση την εθνική Νομοθεσία προϊόντα, κρέας, 
τυρί, λαχανικά ορεινών περιοχών απολαμβάνουν 
καλής φήμης. 
Μελέτες πολλές, έργα όμως…; 
Μελέτες για την κτηνοτροφία, τις καλλιέργειες το 
λάδι τους δρόμους, τα γιοφύρια, τους νερόμυλους, 
τα αρωματικά φυτά, τα πάντα, έργα όμως;
Γιατί τόσα χρόνια τέτοιες μελέτες παραμένουν στα 
συρτάρια των Υπουργείων;
Γιατί η μελέτη της νέας Χάραξης δρόμου Μεμί- 
Ραπτόπουλο ακόμα δεν χρηματοδοτήθηκε; 
«Στις 29/11/10 συνεδρίασε το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ κι έκανε ομόφωνα δεκτή τη μελέτη 
του δρόμου ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ –ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ. Η 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, πριν 

παραδώσει στην νέα με τον «Καλλικράτη» 
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ομόφωνα 
αποφάσισε να στήλη την ολοκληρωμένη και 
εγκεκριμένη πλέον μελέτη για την χρηματοδότηση 
του έργου στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Το 
κόστος για την κατασκευή του που ζητείτε 
από το ΕΣΠΑ είναι 41 εκατομμύρια Ευρώ.». Η 
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στη συνέχεια έκανε 
και περιβαλλοντική μελέτη αλλά τίποτα ακόμα δεν 
έχει γίνει για τη χρηματοδότηση του έργου. 
Πριν από χρόνια ο Πολιτικός Μηχανικός Σπύρος 
Νικολόπουλος από την Κυπαρισσία είχε την 
εντολή της μελέτης του δρόμου. Όταν θέλησε να 
βγει στην σύνταξη είχε γράψει στον τοπικό τύπο ότι 
κρατούσε το φάκελο της μελέτης 40 χρόνια από το 
1960 μέχρι το 2000 και κανείς δεν τον αναζήτησε. 
Ποια λοιπόν συμφέροντα φρενάρουν τέτοια έργα; 
Μήπως δεν είναι συμφέροντα αλλά κάποια μυαλά 
σαν αυτά που είχα καταγγείλει με το άρθρο μου 
στο 15ο φύλλο της εφημερίδας; Έγραψα τότε: 
Θαυμάστε τη έγραψαν ειρωνικά στην εφημερίδα 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» πριν λίγους μήνες «… Στο μέλλον 
οι επισκέπτες της Μεσσηνίας θα στρίβουν από τον 
ανισόπεδο κόμβο που θα συνδέει την εθνική οδό 
Καλό Νερό - Κυπαρισσία με τον αυτοκινητόδρομο 
προς Ραυτόπουλο. … Όλα τα παραπάνω δεν είναι 
αποσπάσματα από μυθιστόρημα επιστημονικής 
φαντασίας, αλλά από πανάκριβες μελέτες 
που εκπονούνται ή πρόκειται να εκπονηθούν. 
….τούνελ, οι σήραγγες και οι ανισόπεδοι κόμβοι 
που θα συνδέουν το πουθενά με το υπερπέραν. 
….. συντάσσονται μελέτες για τη διάνοιξη και 
κατασκευή δρόμων στα… αμελέτητα βουνά…..» 
και απάντησα τότε στο Φ15 της εφημερίδας 
«…. πρέπει να αγωνιστούμε ώστε αυτοί που με 
τέτοιες πολιτικές έφεραν τη χώρα σε αυτή την 
κατάσταση και τον τόπο μας στην εγκατάλειψη, 
να απομονωθούν στα … αμελέτητα βουνά για να 
μελετήσουν που βρίσκεται το πουθενά και που το 
υπερπέραν.» . 
Λυπάμαι αλλά δημοσιογράφοι σαν τον εν λόγω 
κύριο, αγράμματοι και ανιστόρητοι, καλό είναι να 
αλλάξουν επάγγελμα, κάνουν κακό στον τόπο. Η 
δημοσιογραφία θέλει φωτισμένους ανθρώπους 
όχι αγράμματους και λαμόγια. 

Λ. Φυλής 145, Άνω Λιόσια
τ. 210.24.83.756

monochord@hotmail.gr

µουσικός οίκος
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Κάτω από τα αστέρια του καλοκαιριού
Κων/νος Ε. Μανωλόπουλος

Περνώντας σαν παιδί τα καλοκαίρια στο χωριό ένα από τα πράγματα που 
μας άρεσε πάντα να κάνουμε ήταν οι βραδινές βόλτες. Αργά το βράδυ, με 
το περισσότερο χωριό να κοιμάται, ξεκινούσαμε τη βόλτα, πρώτος σταθμός 
τα Κανάλια και στη συνέχεια παίρναμε το δρόμο προς το εκκλησάκι του Αγ. 
Γεωργίου. Αφήνοντας πίσω το χωριό το πρώτο πράγμα που διαπιστώναμε 
ήταν το πόσο λαμπερός είναι ο αστρικός ουρανός. Μακριά από τα φώτα 
χιλιάδες αστέρια ξεπροβάλαν στα μάτια μας, με τα πιο λαμπερά να 
δημιουργούν συχνά περίεργα σχήματα, τους λεγόμενους αστερισμούς. Ας 
δούμε λοιπόν κάποιους από αυτούς και την ιστορία τους.
Κοιτώντας προς το Βορρά βλέπουμε καταρχήν τους δυο πιο γνωστούς 
αστερισμούς τη Μικρή και τη Μεγάλη Άρκτο. Η Μεγάλη Άρκτος έχει σχήμα 
που θυμίζει «τηγάνι με χερούλι», ενώ η Μικρή Άρκτος έχει το ίδιο σχήμα, 
αλλά είναι μικρότερη και το «τηγάνι» είναι ανάποδα. Το τελευταίο άστρο στο 
«χερούλι» της Μικρής Άρκτου είναι ο Πολικός Αστέρας, ο οποίος βρίσκεται 
πάντα πάνω από τον αληθινό Βορρά της Γης. Σύμφωνα με την Ελληνική 
μυθολογία η Καλλιστώ, η πιο όμορφη από τις Νύμφες, έκανε με το Δία 
ένα παιδί, τον Αρκάδα. Όταν η Ήρα το έμαθε μεταμόρφωσε την Καλλιστώ 
σε αρκούδα (άρκτο). Πολλά χρόνια μετά ο Αρκάδας κυνηγούσε στο δάσος 
όταν τον συνάντησε η αρκούδα μητέρα του, η οποία ξεχνώντας ότι είναι 
μεταμορφωμένη έτρεξε να τον αγκαλιάσει. Ο Αρκάδας, μη γνωρίζοντας ότι 
είναι η μητέρα του, σήκωσε το δόρυ του για να σκοτώσει την αρκούδα. Τότε ο 
Δίας για να αποτρέψει τη μητροκτονία μετέτρεψε και τους δυο σε αστερισμούς, 
τη Μικρή και Μεγάλη Άρκτο, τοποθετώντας τους στον ουρανό για να είναι 
αιώνια ο ένας κοντά στον άλλο. Αυτή όμως η τιμή εξαγρίωσε περισσότερο 
την Ήρα, η οποία τους καταράστηκε να μην ξεκουραστούν ποτέ ανατέλλοντας 
και δύοντας στον Ωκεανό. Για τον λόγο αυτό οι δυο Άρκτοι περιστρέφονται 
συνεχώς γύρω από τον ουράνιο πόλο και παραμένουν ορατοί όλο το χρόνο.
Λίγο πιο δίπλα από τη Μικρή Άρκτο είναι ο αστερισμός της Κασσιοπείας, 
που αποτελείται από 5 αστέρια σε σχήμα W, Μ ή Σ, ανάλογα με την ώρα 
παρατήρησης. Η Κασσιοπεία, γυναίκα του βασιλιά Κηφέα, ήταν πολύ 
όμορφη αλλά και πολύ ματαιόδοξη. Όταν υποστήριξε ότι αυτή και η κόρη της 
Ανδρομέδα ήταν πιο όμορφες από τις Νηρηίδες, ο Ποσειδώνας για να τους 
τιμωρήσει έστειλε ένα θαλάσσιο τέρας, το Κήτος, που κατέστρεφε τα παράλια 
της πόλης. Για να σωθούν θα έπρεπε η Ανδρομέδα να θυσιαστεί στο τέρας, για 
καλή της όμως τύχη επέστρεφε τότε από ένα ταξίδι του ο Περσέας, ο οποίος 
κατάφερε να σκοτώσει το τέρας και σαν επιβράβευση πήρε για σύζυγο του 
την Ανδρομέδα. Η Κασσιοπεία όμως δεν είχε τιμωρηθεί ακόμα για την ύβρη 
της, έτσι μετά το θάνατο της έγινε αστερισμός, ο οποίος την απεικόνιζε δεμένη 
στο θρόνο της, καταδικασμένη να είναι με το κεφάλι προς τα κάτω το μισό 
χρόνο.
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα που μπορεί να θαυμάσει κανείς 
τα βράδια του καλοκαιριού είναι τα μετέωρα ή αλλιώς πεφταστέρια. Δεν 
πρόκειται φυσικά για αστέρια που «πέφτουν» αλλά για μικρά βραχώδη 
κομμάτια με μέγεθος από λίγα χιλιοστά έως αρκετά μέτρα, τα οποία καίγονται 
κατά την είσοδο τους στην ατμόσφαιρα της Γης εξαιτίας της τριβής. Στην 
περίπτωση που το μετέωρο καταφέρει να φτάσει στην επιφάνεια της Γης 
ονομάζεται μετεωρίτης, αλλιώς χωρίζονται σε διάττοντες αστέρες (αυτά 
που βλέπουμε συνήθως) και σε βολίδες οι οποίες είναι αρκετά σπάνιες 
και τις καταλαβαίνουμε γιατί μοιάζουν να σχίζουν τον ουρανό, διαρκούν 
περισσότερο και συνοδεύονται από έκρηξη. Το πιο εντυπωσιακό φαινόμενο 
του καλοκαιριού είναι οι Περσείδες, μια βροχή διαττόντων αστέρων που 
ξεκινάει αρχές Ιουλίου και κορυφώνεται μεταξύ 9 και 14 Αυγούστου. 
Ονομάστηκαν έτσι γιατί φαίνεται να προέρχονται από τον αστερισμό του 
Περσέα, στην πραγματικότητα όμως είναι κομμάτια σκόνης και υπολείμματα 
της τεράστιας ουράς του κομήτη Σουίφτ-Τατλ, τα οποία συναντάει η τροχιά της 
Γης κάθε χρόνο.
Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, όπου και αν είστε, βρείτε καλή παρέα και κάντε 
μια βραδινή βόλτα. Κοιτάξτε στον ουρανό, εντοπίστε αστερισμούς, μετρήστε 
πεφταστέρια και… γιατί όχι, κάντε και καμιά ευχή και αν είναι καλή ας 
βγει αληθινή. Αν μάλιστα είστε στο χωριό, μην ξεχάσετε στο γυρισμό να 
σταματήσετε και να πιείτε λίγο νερό από τα Κανάλια, για εμάς τουλάχιστον 
ήταν πάντα το ιδανικό τελείωμα μιας ωραίας βραδιάς.

Καλό καλοκαίρι!

Εικόνα 1: Για να τον Πολικό αστέρα εντοπίζουμε αρχικά τη Μεγάλη Άρκτο και προεκτείνουμε 
νοητά τη γραμμή που ενώνει τα 2 άστρα της βάσης του «μεγάλουτηγανιού» μέχρι να 
συναντήσουμε την ουρά της Μικρής Άρκτου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΑΙΩΝ
Σωκράτους 59 όρφ. Γ 
ΑΘΗΝΑ 104 59
E- mail: raftopoulo.sylogos@gmail.com  Αθήνα 5/1/18

ΠΡΟΣ 
 ΠΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. Π. ΤΑΤΟΥΛΗ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ κ. Ε. ΑΛΕΙΦΕΡΗ
ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ κ. Π. ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ

Κύριε Περιφερειάρχη, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε 
Ο δρόμος ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ (8ης Επαρχιακή οδός) 
και ειδικότερα το τμήμα του δρόμου από το χωριό Μουριατάδα 
μέχρι το Ραπτόπουλο είναι σε άθλια κατάσταση.
Το Δ. Σ. του Συλλόγου των απανταχού Ραπτοπουλαίων, διαμαρτύρεται 
για την εγκατάλειψη της περιοχής μας.
Ο δρόμος ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ όχι μόνο δεν μπήκε στα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ για την κατασκευή του, κάτι που έπρεπε 
να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό, αλλά ούτε καν συντηρείται με 
αποτέλεσμα να έχει καταστεί επικίνδυνος. Έχουν δημιουργηθεί 
εκτεταμένες φθορές στην άσφαλτο και λακκούβες που τον κάνουν 
δύσβατο και πολύ επικίνδυνο για τους κατοίκους της Τριπύλης και 
γενικά τους διερχόμενους.
 Επίσης να επισημάνουμε ότι ο δρόμος περνάει μέσα από το ποτάμι 
στη θέση Δάφνες πριν το Ραπτόπουλο, πράγμα πολύ επικίνδυνο 
για τα διερχόμενα αυτοκίνητα και τη ζωή των επιβαινόντων, αφού 
τελευταία στην περιοχή παρατηρούνται έντονα καιρικά φαινόμενα 
με ισχυρές βροχοπτώσεις.
Ζητάμε την ασφαλτόστρωση του δρόμου από τη Μουριατάδα μέχρι 
το Ραπτόπουλο καθώς και την υπογειοποίηση του ποταμού στη θέση 
Δάφνες για να μην θρηνήσουμε θύματα. 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και περιμένουμε 
την άμεση ανταπόκρισή σας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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μανιάκι - 20 μάη 1825
παπαφλέσσας
και αναστάσιος γυφτάκης

Στις 20 Μάη 1825 στο Μανιάκι δόθηκε ηρωική 
μάχη κατά του Ιμπραήμ από τον Παπαφλέσσα. Εκεί 
μαζί με τον Παπαφλέσσα, θυσιάστηκαν και πολλά 
παλικάρια της περιοχή μας που πολέμησαν υπό 
τον χιλίαρχο Αναστάσιο Γυφτάκη (δηλαδή ανώτατο 
αξιωματικό του στρατού) από το Ραπτόπουλο. Η 
περιοχή μας που λέγεται και Κοντοβούνια και 
γενικά η Τριφυλία είχε άνδρες γενναίους που 
πήραν μέρος σε πολλές μάχες μαζί με τους επίσης 
θαρραλέους αγωνιστές από τα Σουλιμοχώρια 
επαρχία Ολυμπίας και τους αγωνιστές της επαρχίας 
Πυλίας. Οι ηγέτες και τα παλληκάρια της Μεσσηνίας 
ήταν τότε μια ισχυρή και υπολογίσιμη δύναμη που 
σε σκληρές μάχες στη Μεσσηνία αλλά και σε άλλα 
μέρη, έχυσαν το αίμα τους για την λευτεριά της 
Πατρίδας.
Τέσσερα χρόνια μετά την επανάσταση που ξεκίνησε 
στις 23 Μάρτη 1821 στην Καλαμάτα και λίγο ποιο 
πριν στη Μάνη, ο αγώνας της ελευθερίας ήταν 
σκληρός και άνισος. Ο εχθρός διέθετε μεγάλες 
δυνάμεις όπλα και οργάνωση. Οι Έλληνες ήταν 
οπλισμένοι με θάρρος και πίστη και το σύνθημά 
τους ήταν «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ». 
Στις 10 Φεβρουαρίου 1825 έγινε απόβαση του 
Ιμπραήμ πασά στη Μεθώνη με περισσότερους 
από 16000 άνδρες, ιππικό, τηλεβόλα και Γάλλους 
αξιωματικούς. Αυτό έχει ανησυχήσει τους Έλληνες 
που τον προηγούμενο χρόνο είχαν εξαντληθεί σε 
καταστροφικές εμφύλιες μάχες. 
Το 1824
Από το Σεπτέμβρη του 1824 οι ηγέτες της επαρχίας 
Τριφυλίας Αθαν. Γρηγοριάδης με καταγωγή από τη 
Ζούρτσα (Φυγαλεία) και Ν.Πονηρόπουλος κάτοικοι 
και οι δύο Κυπαρισσίας, είχαν αρχίσει εμφύλιο 
πόλεμο. Από την μια μεριά με το Γρηγοριάδη 
ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο Α. Ζαΐμης, ο Α. Λόντος 
και οι Δεληγιανναίοι ενώ από την άλλη με τον 
Πονηρόπουλο που ήταν υπουργός Οικονομικών 
της κυβέρνησης Κουντουριώτη, Κουντουριώτης, 
Παπαφλέσσας, Κωλέτης, Παπατσώρης, κλπ. 
Εναντίον του Γρηγοριάδη εστάλη από την 
κυβέρνηση ο Παπαφλέσσας. Στις 2 και 3 Οκτώβρη 
1824 έγινε μάχη στη γέφυρα του ποταμού 
Μπούγα στο χωριό Κωνσταντίνοι. Ακολούθησαν 
βέβαια και άλλες εμφύλιες μάχες. Σε μια από 
αυτές τις εμφύλιες μάχες κοντά στην Τρίπολη, 
στις 22 Νοέμβρη 1824 σκοτώθηκε ο γιός του Θ. 
Κολοκοτρώνη Πάνος Κολοκοτρώνης.
Στις 2 Δεκέμβρη εισέβαλαν εις την Πελοπόννησο 
όλες οι κυβερνητικές δυνάμεις κινούμενες 
εναντίον των αντιπάλων. Συνέλαβαν τους Θ. 
Κολοκοτρώνη, Δεληγιανναίους, Μητροπέτροβα, 
Γκρίτζαλη, κ.ά. και τους φυλάκισαν στην Ύδρα. 
Ο Γρηγοριάδης πλούσιος άρχοντας της Τριφυλίας 
με πολυτελή κατοικία στην Κυπαρισσία για να μη 
συλληφθεί είχε οχυρωθεί στη Ζούρτσα. 

Στις 28 Δεκέμβρη οι κυβερνητικές δυνάμεις 
Κωλέττης, Τζαβέλας, Καραϊσκάκης, Μπότσαρης, 
Διοβουνιώτης, Παπατσώρης, Συράκος, κ.ά κατ’ 
εντολή του Κουντουριώτη καταφθάνουν στην 
Κυπαρισσία για να επιτεθούν στο Γρηγοριάδη. 
Ευτυχώς όμως η εμφύλια αυτή μάχη δεν 
έγινε, ύστερα από ισχυρή διαμεσολάβηση του 
Μαυροκορδάτου και Αναγνωσταρά που έπεισαν 
την κυβέρνηση να τους δώσει αμνηστία. Τότε ο 
Γρηγοριάδης επέστρεψε αμέσως από τη Ζούρτσα 
στην Κυπαρισσία συμφιλιώθηκε με τα κυβερνητικά 
στρατεύματα και ακολούθησε τις διαταγές της 
κυβέρνησης. 
Στις 10 Φεβρουαρίου 1825 όσα από τα κυβερνητικά 
στρατεύματα παρέμεναν ακόμα στην Κυπαρισσία, 
πήραν εντολή να κινηθούν προς τα Μεσσηνιακά 
φρούρια και να τα προστατεύσουν από τον 
Ιμπραήμ, πράγμα που έκαναν ο Γρηγοριάδης, ο 
Πονηρόπουλος και ο Παπατσώρης.
Το 1825
Το 1825 είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τους 
Έλληνες. Από τη μια μεριά η φθορά τους από τις 
εμφύλιες διαμάχες και από την άλλη ο Ιμπραήμ. 
Τη χρονιά αυτή έγιναν πολλές σφοδρές και 
πολύνεκρες μάχες με τους Τούρκους.
Στις 18 Μάρτη έγινε η μάχη του Σχινόλακα κοντά 
στο χωριό Βουφράσιο.
Στις 8 Απρίλη έγινε η πολύνεκρη μάχη του 
Κρεμμυδίου κοντά στην Πύλο.
Στις 29 Απρίλη έγινε η μάχη στο Παλαιόκαστρο 
στην Πύλο.
Η κορύφωση αυτών των αγώνων ήταν, στις 20 
Μάη 1825, η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΜΑΝΙΑΚΙ. Στη μάχη 
αυτή 1500 Έλληνες πήγαν να αντιμετωπίσουν τον 
Ιμπραήμ που αφού αποβιβάστηκε στη Μεθώνη 
ήθελε να μεταβεί σε όλη την Πελοπόννησο και να 
καταπνίξει στο αίμα την επανάσταση των Ελλήνων.
Το πρωί στις 20 Μάη, ξεκίνησε ο Ιμπραήμ από τη 
Μεθώνη αλλά λίγο πριν το μεσημέρι του έκοψαν 
την πορεία στο Μανιάκι πολλοί συμπατριώτες μας 
υπό τον χιλίαρχο Αναστάσιο Γυφτάκη οι οποίοι 
μαζί με τον Παπαφλέσσα έδωσαν μάχη μέχρι τις 
απογευματινές ώρες, αντιμετώπισαν γενναία τις 
ορδές του Ιμπραήμ προκαλώντας τους μεγάλες 
καταστροφές και πολλά θύματα. Στο Μανιάκι η 
θυσία ήταν μεγάλη, όλοι σκοτώθηκαν εκτός από 
10 μόνο παλληκάρια που σώθηκαν και βρήκαν 
καταφύγιο στη Μάλη. Εκεί ήταν ο Γρηγοριάδης και 
ο Πλαπούτας με τις δυνάμεις τους αφού δεν πήραν 
μέρος στη μάχη στο Μανιάκι, γιατί διαφώνησαν με 
τον Παπαφλέσσα για τη θέση που έπρεπε να δοθεί 
η μάχη. Η πρότασή τους ήταν η μάχη να γίνει ποιο 
ψηλά στην Αγυιά. Οι 10 διασωθέντες περιέγραψαν 
στον Γρηγοριάδη και τον Πλαπούτα όλα όσα έζησαν 
στο Μανιάκι στη μάχη-θυσία. 
Ο Ιμπραήμ το πρωί της επόμενης μέρας πήρε το 

Παναγιώτης Π. Χριστόπουλος

δρόμο Μανιάκι, Βούταινα, Μάκραινα, Ραπτόπουλο, 
Λεντεκάδα, Μουριατάδα και πήγε στην Κυπαρισσία. 
Ο Γρηγοριάδης με τον Πλαπούτα από την Μάλη 
έσπευσαν στην Κυπαρισσία και το μεσημέρι 
έδωσαν σκληρή μάχη για να προστατεύσουν 
και να φυγαδεύσουν τα γυναικόπαιδα και τους 
ηλικιωμένους. Ύστερα από μια λυσσαλέα μάχη 
συγκέντρωσαν τα γυναικόπαιδα και με μια έξοδο 
όπως του Μεσολογγίου οδήγησαν τον άμαχο 
πληθυσμό ψηλά στο βουνό και από εκεί στη 
Λεντεκάδα (Ροδιά) και στα άλλα χωριά του Δήμου 
Τριπύλης. Ο Γρηγοριάδης με τον Πλαπούτα στη 
συνέχεια αναζήτησαν ασφαλές μέρος και με 3.000 
άντρες στρατοπέδευσαν στον Αετό. 
Η μάχη αυτή στην Κυπαρισσία είχε περισσότερους 
από 250 Έλληνες νεκρούς και 600 εχθρούς. Την 
επόμενη μέρα ο Γρηγοριάδης έγραψε με κάθε 
λεπτομέρεια στον Κουντουριώτη όλα όσα έγιναν 
στο Μανιάκι και την Κυπαρισσία. Στην επιστολή του 
μάλιστα αυτή ο Γρηγοριάδης ζητούσε εντολές από 
την κυβέρνηση για το που θα πρέπει στη συνέχεια 
να αντιμετωπίσει τον εχθρό. Ακόμα παρακαλούσε 
να ξεχαστούν όλα όσα συνέβησαν στην εμφύλια 
διαμάχη τους και να αποφυλακιστεί άμεσα ο Θ. 
Κολοκοτρώνης και οι άλλοι για να έρθουν στην 
Μεσσηνία να βοηθήσουν στον αγώνα. 
Η επιστροφή του Ιμπραήμ στην Τριφυλία.
Ο Ιμπραήμ αφού πέρασε από όλα τα κέντρα 
αντίστασης στην Πελοπόννησο, στις 7 Οκτώβρη 
1825 ήρθε και πάλι στην Τριφυλία για να συνεχίσει 
το καταστροφικό του έργο. Ανέβηκε στην περιοχή 
μας τα Κοντοβούνια, οι κάτοικοι οργανώθηκαν 
και τον αντιμετώπισαν με μια γενναία ένοπλη 
αντίσταση. Στη συνέχεια κρύφτηκαν στα βουνά 
για να σωθούν. Όμως ο Ιμπραήμ αιχμαλώτισε και 
σκότωσε όλους όσους δεν μπόρεσαν να ανέβουν 
και να κρυφτούν στα βουνά. 
Έτσι περιγράφει ο Αθανάσιος Γρηγοριάδης τον 
αγώνα και τις πολλές ακόμα μάχες που έγιναν στην 
Πελοπόννησο το 1825.

Στην Τριφυλία Χιλίαρχοι ήταν οι: Αναστάσιος 
Γυφτάκης, Νικόλαος Πονηρόπουλος , Ιωάννης 
Γκρίντζαλης και ο Ιωάννης Καλαμπόκης. 

Μνημείο του Αν. Γυφτάκη στο Ραπτόπουλο

Η γνωστή άγνωστη ιστορία
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Στην εποχή μας οι ραγδαίες αλλαγές στα 
κοινωνικοοικονομικά δεδομένα επέφεραν 
διαφοροποιήσεις στη δομή και τη λειτουργία της 
οικογένειας, με αποτέλεσμα οι γονείς να περνούν 
τον περισσότερο χρόνο μακριά από τα παιδιά 
τους. Συναισθηματικά προβλήματα των παιδιών 
και αντικοινωνικές συμπεριφορές , έχουν τη ρίζα 
τους στην έλλειψη επικοινωνίας στους κόλπους 
της οικογένειας και στα προβλήματα στις σχέσεις 
γονιών - παιδιών. Ψυχολόγοι και παιδαγωγοί 
εισηγούνται στους γονείς να περνούν ποιοτικό 
χρόνο με τα παιδιά τους και εξηγούν ότι η 
διάρκεια του χρόνου που περνούν μαζί δεν είναι 
τόσο σημαντική, όσο είναι η ποιότητα.
 O ποιοτικός χρόνος που περνούν μαζί τα μέλη 
της ελληνικής οικογένειας είναι μόλις 48 λεπτά 
κατά μέσο όρο την ημέρα, σύμφωνα με έρευνα 
που πραγματοποίησε η εταιρεία Focus Bari.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση, βάσει της πανελλαδικής έρευνας σε 
αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.050 γονέων με 
παιδιά έως 18 χρονών, οι γονείς θεωρούν ότι ο 
ποιοτικός χρόνος που περνά όλη η οικογένεια 
μαζί, είναι 3 ώρες κατά μέσο όρο την ημέρα, 
με το 80% να τονίζει ότι ο χρόνος αυτός είναι 

ποιοτικός χρόνος με το παιδί  Δέσποινα Στυλιανού
 Νηπιαγωγός

λιγότερος από αυτόν που θα ήθελαν. Στην πράξη 
όμως, μετά από αναλυτική καταγραφή των 
δραστηριοτήτων της οικογένειας, ο ποιοτικός 
χρόνος που περνά συνολικά η οικογένεια είναι 
σημαντικά μικρότερος - μόλις 48 λεπτά κατά 
μέσο όρο την ημέρα !!! 
 Ο ποιοτικός χρόνος είναι ένας σχετικά καινούριος 
όρος (πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του ’70) 
και αναφέρεται στο χρόνο που δαπανούμε με 
κάποιον ή κάποιους δίνοντας σε αυτόν ή αυτούς 
την αμέριστη προσοχή και αφοσίωσή μας. 
Σημαίνει να είσαι 100% με κάποιον-ους και 100% 
παρόν στη στιγμή.
Στην περίπτωση της οικογένειας, μπορεί να 
αναφέρεται σε μια δραστηριότητα που έχει νόημα 
τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά, ή 
μπορεί να είναι ο χρόνος στον οποίο η οικογένεια 
έχει την ευκαιρία να γνωριστεί καλύτερα, να 
μοιραστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά της.
Πρακτικά θα μπορούσε να σημαίνει να 
απενεργοποιείς το τηλέφωνο όταν διαβάζεις 
με το παιδί, να το ακούς πραγματικά όταν 
κάνετε βόλτα, να του επιτρέπεις να συμμετέχει 
ενεργά σε θέματα που το απασχολούν ώστε να 
ακούγονται οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι 

ανησυχίες του, να του παρέχεις ένα περιβάλλον 
ασφάλειας και εμπιστοσύνης.
 Δυστυχώς, η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται 
από υπεραπασχόληση και μειωμένο χρόνο 
ενασχόλησης για κάθε είδους δραστηριότητα 
εντός ή εκτός σπιτιού. Οφείλουν όμως οι 
γονείς να κατανοήσουν, πως το να ασχοληθούν 
με τα παιδιά τους, δεν είναι απλά μια ακόμα 
υποχρέωσή τους, αλλά επένδυση !!! 
 Η κατάλληλη στιγμή για να επιτευχθούν όλα αυτά 
είναι το τώρα, γιατί τα παιδιά θα μεγαλώσουν 
τόσο γρήγορα και θα απομακρυνθούν από την 
οικογένεια , χωρίς καν να το συνειδητοποιήσουν 
οι γονείς. Μην σπαταλάτε επομένως τον χρόνο 
που έχετε τώρα. Περάστε ουσιαστικό χρόνο μαζί 
με την οικογένειά σας και παρέχετε στα παιδιά 
όλα αυτά τα πολύτιμα που μόνο η οικογένεια 
μπορεί να προσφέρει!!!
Και το καλοκαιράκι που μόλις μας έφτασε, είναι 
η καλύτερη εποχή για να πετύχουμε τους πιο 
πάνω στόχους !!!!
(Πηγές: ParentsHelp & Paidiatros )

Καλό Καλοκαίρι σε όλους σας !!!!!

ΕΚΕι Και παΛι πιςΩ...
ραΦΤοπούΛο…
Δημήτρης Μανωλόπουλος

Όταν είμασταν παιδιά, εμείς πού μεγαλώσαμε 
στην Αθήνα, περιμέναμε πως και πως να έρθει 
ο Ιούλιος να πάμε στο πανέμορφο χωριό μας. 
Από την άλλη τα παιδιά που έμεναν στο χωριό 
περίμεναν πότε θα “κατέβουμε” για να ξεφύγουν 
από την δύσκολη καθημερινότητα του χωριού. 
Περίμεναν να μαζευτούμε στο προαύλιο της 
εκκλησίας γιατί εκεί γινόταν το αντάμωμα. Το 
χωριό έπαιρνε ζωή, γέμιζε με παιδιά ο δρόμος. 
Παιχνίδι ατέλειωτο, στάκαμαν, κρυφτό, μπάλα 
και πολλά άλλα. Στα κανάλια για δροσιά, στην 
Βουλιαγμένη παντού. Το βράδυ επιστροφή κοντά 
στο σπίτι, κουβέντα στο καμπαναριό, πειράγματα, 
συζήτηση μέχρι τα ξημερώματα. Λέγαμε παλιές 
ιστορίες και μύθους του χωριού μας, που πάντα 
είχαν κάτι το ξεχωριστό το μαγικό πού σε έκαναν 
να το αγαπήσεις ακόμα περισσότερο!!!
Οι μεγάλοι δε από την πλευρά τους περίμεναν 
πως και πως την στιγμή που θα ανταμώσουν 
με τούς γονείς τα αδέλφια και τούς συγγενείς. 

Η χαρά τους ήταν να βρεθούν κοντά με τους 
συγχωριανούς στις γιορτές της Αγιά Σωτήρας, 
τον δεκαπενταύγουστο της Μεγαλόχαρης, της 
Παναγίας στις 23 Αυγούστου στου Χούμπαου. 
Πέρναγαν υπέροχα, κυρίως στα καφενεία 
να πουν τα δικά τους, να παίξουν χαρτιά, 
να πειράξουν ο ένας τον άλλον και πολλές 
φορές να μπολιαστούν με τούς νεότερους στα 
πειράγματα. Έτσι περνούσαμε τα καλοκαίρια 
μας. Όταν τελείωνε το καλοκαίρι και φεύγαμε 
πάλι για την Αθήνα οι μεγάλοι έδιναν ραντεβού 
για το επόμενο ταξίδι και εμείς τα παιδιά οι 
“Αθηναίοι” και οι “Ραφτοπουλαίοι” με μεγάλη 
στεναχώρια δίναμε το επόμενο ραντεβού. 
Συνήθως οι συναντήσεις μας για κάποιους ήταν 
το Πάσχα για άλλους το καλοκαίρι. Για όλους 
εμάς που μεγαλώσαμε στην Αθήνα υπήρξε ως 
συνδετικός κρίκος ο Σύλλογος. Ανταμώναμε 
μέσα από εκδρομές, εκδηλώσεις, χορούς κ.α. 
ώσπου να έρθει πάλι το καλοκαίρι να πάμε στο 

χωριό μας. Όμως τα χρόνια πέρασαν και τα 
παιδιά μεγάλωσαν και έγιναν μπαμπάδες και 
μαμάδες, οι μεγαλύτεροι έγιναν παππούδες και 
γιαγιάδες κτλ... Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγωνία 
του μπαμπά μου να φτάσει στο χωριό να πει τα 
πρώτα πειράγματα στο καφενείο του Νικόλα και 
ας καεί το σύμπαν μετά. Είμαι σίγουρος ότι σε 
αυτή τη γενιά του πατέρα μου αν τούς έλεγες να 
διαλέξουν έναν μήνα στο καλύτερο ξενοδοχείο, 
στο καλύτερο νησί, αυτοί θα διάλεγαν το χωριό, 
το Ραφτόπουλο!!! Γι’ αυτούς το χωριό ήταν και θα 
είναι το 5αστερο. Δεν σάς κρύβω πως ο λόγος που 
ασχολήθηκα με το σύλλογο είναι κυρίως αυτός. 
Μας άφησαν οι γονείς μας μια παρακαταθήκη, 
έναν λόγο να μπορούμε να ανταμώνουμε και 
να βρισκόμαστε σαν πατριώτες, σαν αδέλφια, 
μέσα από τον σύλλογο. Το κίνητρο μας ήταν και 
θα είναι πάντα η αγάπη μας για το χωριό. Θέλω 
μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω 
όλους τους συμπατριώτες και αυτούς που από 
το εξωτερικό είναι κοντά μας και μας στηρίζουν. 
Να ευχαριστήσω και αυτούς που γράφουν στην 
ανανεωμένη εφημερίδα μας ώστε να έχει φωνή 
ο σύλλογος μας κάτι που είναι πολύ σημαντικό. 
Επίσης σε όλους αυτούς τους αφανείς ήρωες 
πού κάθε χρόνο προσφέρουν με τον δικό τους 
τρόπο στο χωριό μας. Κλείνοντας πιστεύω πώς 
όλοι αγαπήσαμε και αγαπάμε το χωριό μας, 
ελάτε στο σύλλογο φέρτε τα παιδιά σάς, κάντε 
ότι μας δίδαξαν οι γονείς μας, μην αφήνουμε το 
σύλλογο γιατί ξεχνάμε τις ρίζες μας, γιατί όπως 
έγραψε και ο Καζαντζάκης: Το πρώτο σου χρέος, 
εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να 
νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους. Το 
δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να 
συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, 
να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε 
ξεπεράσει.... ευχαριστώ πολύ. 
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η ΕποΧη 
Της ΕξαΤομιΚΕύμΕνης
ιαΤριΚης Ειναι ΕΔΩ

Η TAILORx, μια κλινική δοκιμή φάσης 3, 
άνοιξε το 2006 στις ΗΠΑ και σχεδιάστηκε για 
να παρέχει μια τεκμηριωμένη απάντηση στο 
ερώτημα εάν η ορμονοθεραπεία από μόνη της 
δεν είναι κατώτερη από την ορμονοθεραπεία 
συν χημειοθεραπεία. Η μελέτη περιελάμβανε 
10.273 γυναίκες με αρνητικό HER2 (HER2), 
αρνητικό μασχαλιαίο λεμφικό καρκίνο του 
μαστού, τον πιο κοινό τύπο καρκίνου του μαστού 
σε 1.182 περιοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, την 
Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιρλανδία, τη Νέα 
Ζηλανδία και το Περού. Τα ευρήματα από την 
πρωτοποριακή δοκιμασία δεν δείχνουν όφελος 
από τη χημειοθεραπεία για το 70% των γυναικών 
με τον πιο κοινό τύπο καρκίνου του μαστού. Η 
μελέτη διαπίστωσε ότι για γυναίκες με αυτόν 
τον τύπο καρκίνου του μαστού, η θεραπεία με 
χημειοθεραπεία και ορμονοθεραπεία μετά από 
χειρουργική επέμβαση δεν είναι πιο ευεργετική 
από τη θεραπεία με ορμονοθεραπεία από μόνη 

Ηλίας Στρατικόπουλος
Επίκουρος Kαθηγητής Βιολογίας - Ιατρικό Κέντρο Mount Sinai

Τούτη την ώρα της Γαλήνιας Ερημιάς

Νιώθεις το Χωριό ν’ Αργοπεθαίνει

Φωνές δεν ακούς από Μικρά παιδιά

Κ΄ οι Λίγοι κάτοικοι Βουβοί κ Κουρασμένοι .

Φύγαν Πολλοί.. Μα , οι Ψυχές από Ψηλά

Πάντα θα βλέπουν κ θα στέλνουν την Ευχή Τους!!!!!!

Σε αυτούς που φρόντισαν να μείνουν Ζωντανά!!!

Αυτά τα Χώματα που δώσαν τη Ζωή Τους!!!

Ποτέ Μικρό Χωριό δεν θα χαθείς

Γύρω τα Βράχια Σου θα στέκονται Αιώνες

Δώσε ΦΩΤΙΣΗ στα Νέα σου Παιδιά!!!!

να Ζωντανέψεις!!! κ να ξανά Ανθίσεις!!! να Δυναμώσει η Μουσική

μέσα από τα Νερά ΣΟΥ !!!

Καλό Καλοκαίρι κ Καλώς να Ανταμώσουμε στο Χωριό Μας!!!

Δώρα Πανουσοπούλου - Γκούντουβα

Πάμε Ραυτόπουλο Παιδιά ( ξανά)……..?

Η χημειοθεραπεία ε ίναι  μ ια  κοινή επιλογή θεραπείας γ ια  τους περισσότερους 
τύπους καρκίνου του μαστού.  Η απόφαση γ ια  χρήση χημειοθεραπείας 
βασίζεται  στο  στάδιο  του όγκου και  σε  ορισμένα χαρακτηριστ ικά του όγκου 
(όπως η κατάσταση των υποδοχέων ορμονών) ,  καθώς και  στην ηλικία , 
τη  γενική υγεία  και  τ ις  προσωπικές προτ ιμήσεις .  Για  όσους πάσχουν από 
πρώιμο καρκίνο του μαστού,  η  χημειοθεραπεία χορηγείται  συνήθως μετά 
από χειρουργική επέμβαση στήθους (που ονομάζεται  χημειοθεραπεία 
ανοσοενισχυτ ικού) ,  αλλά πριν  από τη θεραπεία με ακτ ινοβολία.  Η 
ανοσοενισχυτ ική χημειοθεραπεία βοηθάει  στη μείωση του κινδύνου 
επανεμφάνισης του καρκίνου του μαστού με την εξάλειψη των καρκιν ικών 
κυττάρων που μπορεί  να βρίσκονται  ακόμα στο σώμα.  Ωστόσο,  ε ίναι  πάντα 
απαραίτητη η χημειοθεραπεία γ ια  τους ασθενείς  με καρκίνο του μαστού; 

της. Τα νέα δεδομένα, που δημοσιεύθηκαν στην 
ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας 
Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) στο Σικάγο, θα 
βοηθήσουν στην ενημέρωση των αποφάσεων 
περί θεραπείας για πολλές γυναίκες με καρκίνο 
του μαστού σε πρώιμο στάδιο. Σύμφωνα με 
τους ερευνητές, 260.000 γυναίκες με καρκίνο 
του μαστού κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο 
εμπίπτουν στην κατηγορία μεσαίου κινδύνου 
που δεν θα ωφεληθεί από τη χημειοθεραπεία. 
Ωστόσο, υπάρχει μια προειδοποίηση για τα 
νέα ευρήματα. Όταν οι ερευνητές ανέλυσαν τις 
προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και τα άτομα 
ηλικίας κάτω των 50 ετών στα υψηλότερα 
κλιμάκια της ενδιάμεσης περιοχής κινδύνου 
ξεχωριστά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μπορεί 
να υπάρξει μικρό όφελος από τη χημειοθεραπεία 
και έτσι οι γυναίκες αυτές θα πρέπει να 
εξετάσουν τη χρήση χημειοθεραπείας με το 
γιατρό τους. Η δοκιμή TAILORx χρησιμοποίησε 

ένα μοριακό τεστ (Oncotype DX Breast Recur-
rence Score) που αξιολογεί την έκφραση 21 
γονιδίων που σχετίζονται με την επανεμφάνιση 
του καρκίνου του μαστού. Αλλά τι είναι οι 
γονιδιωματικές δοκιμές? Οι γονιδιωματικές 
δοκιμές αναλύουν ένα δείγμα του όγκου 
για να δούμε πόσο δραστικά είναι ορισμένα 
γονίδια. Το επίπεδο δραστηριότητας αυτών 
των γονιδίων επηρεάζει τη συμπεριφορά του 
καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του πόσο 
πιθανό είναι να αναπτυχθεί και να εξαπλωθεί. 
Συγκεκριμένα, η δοκιμή Oncotype DX είναι 
μια εξέταση γονιδιώματος που αναλύει τη 
δραστηριότητα μιας ομάδας 21 γονιδίων που 
μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο 
ένας καρκίνος είναι πιθανό να συμπεριφερθεί 
και να ανταποκριθεί στη θεραπεία. Η εποχή της 
εξατομικευμένης ιατρικής είναι εδώ και είναι 
εδώ για να μείνει!
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ΒραΒΕύΤηΚΕ ΛαΔι Τού ΧΩριού μας
απο Το πανΕπιςΤημιο αΘηνΩν
Γιώργος Χριστόπουλος 

Στις 17 Μαΐου στο κτήριο της Παλαιάς Βουλής 
έγινε βράβευση των καλύτερων παραγωγών 
ελαιλάδου με τα βραβεία Olympia Health 
and Nutrition Awards. Η βράβευση έγινε στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων του ευρωπαϊκού 
προγράμματος Interreg Med “Aristoil” στο 
οποίο συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κύπρος, η 
Ιταλία, η Ισπανία και η Κροατία.
Η απονομή των βραβείων διοργανώθηκε από 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών υπό την επίβλεψη του 
καθηγητή Χημείας της Φαρμακευτικής σχολής 
Αθηνών κ. Προκόπη Μαγιάτη.
Το δείγμα λαδιού που βραβεύτηκε από τον 
ελαιώνα του χωριού μας ήταν του συμπατριώτη 
μας κ. Γιάννη Πανουσόπουλου που ζει και 
εργάζεται στη Ζυρίχη. Η αγάπη του και το 
ενδιαφέρον του για το χωριό μας ήταν εκείνο 
που τον οδήγησε να ενδιαφερθεί ώστε λάδι του 
χωριού μας να γίνει γνωστό και να βραβευτεί 
μάλιστα με το βραβείο Silver Award (ελαιόλαδο 
Αργυρής κατηγορίας). Το δείγμα αυτό που είχε 
προέλευση από τον ελαιώνα του χωριού μας 
δείχνει το πόσο σπάνιο και εκλεκτό λάδι βγάζει 
το χωριό μας. Μάλιστα πρέπει να προσθέσουμε 
ότι παράγεται σε φυσικές (βιολογικές) συνθήκες 
με παραδοσιακό τρόπο, χωρίς λιπάσματα και 
φυτοφάρμακα. Τα βραβεία αυτά δίνονται με 
μοναδικό κριτήριο τις υγειοπροστατευτικές 
ουσίες και ειδικότερα την περιεκτικότητά τους 
σε πολυφαινόλες.
Στην εκδήλωση και την τελετή της βράβευσης 
μίλησαν εξειδικευμένοι Έλληνες και ξένοι 
καθηγητές από τα πανεπιστήμια της Ελλάδας 
και του Εξωτερικού: ο καθηγητής κ. Δ. 

Λογοθέτης από το πανεπιστήμιο Northeastern 
Universityμε, ο καθηγητής κ. Στ. Καλές από το 
πανεπιστήμιο του Harvard, ο καθηγητής κ. Dan 
Flynn από το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, 
η καθηγήτρια κ.Πάολα Ρόχες Χίλ από το 
πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, η καθηγήτρια κ. 
Μ. Τσολάκη από το πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
και τέλος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ο κ . Π. 
Μαγιάτης και η κ. Ε. Μέλλιου. 
Κορυφαία γεγονός της εκδήλωσης ήταν η 
ανακοίνωση δύο σημαντικών αποτελεσμάτων 
της έρευνας που έγινε σε Ελληνικά ελαιόλαδα 
με υψηλές πολυφαινόλες και απέδειξαν ότι 
κλινικές μελέτες από το πανεπιστήμιο Αθηνών 
και την ομάδα του καθηγητή κ. Μαγιάτη ότι 
η υψηλή περιεκτικότητα του ελαιόλαδου σε 
ελαιοκανθάλη μειώνει τα συμπτώματα σε 
ασθενείς με ήπια νοητική έκπτωση δηλ. το 
πρόδρομο στάδιο της νόσου Αλτσχάϊμερ.
Η δεύτερη μελέτη που εκπονήθηκε υπό την 
επίβλεψη της καθηγήτριας κας Πάολα Ρόχες 
από το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ελαιόλαδο 
εξαιρετικά πλούσιο σε ελαιοκανθάλη δόθηκε 
για διάσημα τριών μηνών σε ασθενείς με χρόνια 
λεμφοβλαστική λευχαιμία και τα αποτελέσματα 
έδειξαν μείωση των λευκών αιμοσφαιρίων και 
νέκρωση των καρκινικών κυττάρων. Επίσης η 
ελαιασίνη που επίσης περιέχεται στο ελαιόλαδο 
προστατεύει τα κύτταρα από τη γήρανση και 
το θάνατό τους. Όπως ανακοινώθηκε είναι η 
πρώτη φορά που αποδεικνύεται ότι το ελαιόλαδο 
με υψηλή περιεκτικότητα σε ελαιοκανθάλη και 
ελαιασίνη έχει θεραπευτικές ιδιότητες και σε 
ογκολογικούς ασθενείς.

Το ελαιόλαδο του χωριού μας είναι ο θησαυρός 
της διατροφής μας. 
Σ.Σ. Το βραβείο παρέλαβε ο Γιώργος 
Χριστόπουλος που μαζί με τον Τάκη Χριστόπουλο 
ήταν προσκεκλημένοι και παρακολούθησαν 
την εκδήλωση. 


