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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΕΚΛΟΓΕΣ
KAI ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Συμπατριώτες -σσες 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
των απανταχού ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΑΙΩΝ «Η 
ΜΑΡΤΖΕΝΑ» σας καλεί να παρευρεθείτε 
στη Γενική Συνέλευση για τις ΕΚΛΟΓΕΣ 
και την κοπή της ΠΙΤΑΣ του Συλλόγου 
μας. Η Συνέλευση θα γίνει το απόγευμα 
του Σαββάτου  στις  2 Φεβρουαρίου  ώρα  
5.30΄ μ.μ. , στο ξενοδοχείο «ΣΤΑΝΛΕΫ» στο 
Μεταξουργείο, κοντά στο σταθμό του Μετρό, 
πλατεία Καραϊσκάκη. (οδός Δεληγιάννη και 
Οδησέως 1)
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει την κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας και τα εξής 
θέματα της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής 
Συνέλευσης του Συλλόγου μας :
1. Διοικητικός απολογισμός
2. Οικονομικός απολογισμός
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
5. ΕΚΛΟΓΕΣ  για την ανάδειξη νέου Δ. Σ. και 
Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι για το  Δ. Σ. και την  Ε. Ε. 
υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας μέχρι 
την προηγουμένη ημέρα των εκλογών ή 
αυτοπροσώπως την ημέρα των εκλογών όπως 
έχει αποφασιστεί από Γενική Συνέλευση.
Συμπατριώτες -σσες
Σας περιμένουμε, πρέπει όλοι να είμαστε εκεί 
για να εκλέξουμε νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
και Εξελεγκτική Επιτροπή προκειμένου 
να συνεχίσει ο Σύλλογος το έργο του 
προσφέροντας στο χωριό μας και σε όλους 
εμάς εντός και εκτός Ελλάδος.
Ευχόμαστε σε όλους τους συμπατριώτες μας  
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ.
Το  Διοικητικό Συμβούλιο

Σ Α Β Β Α Τ Ο  2  Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ
Σ Τ Ι Σ  5 . 3 0  Τ Ο  Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ 
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣυγκέντρωΣη  και καταγραφη αντικέιμένων

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. 

Το χωριό  μας  ντυμένο στα  λευκά.  Νύφη που περιμένε ι  τον  Ήλιο  της .

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 59, 104 31 ΑΘΗΝΑ • email: raftopoulo.sylogos@gmail.com Αρ. Φύλλου 47 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018



τεύxος No 47_σελ. 2

ΠΕΝΘΗ
• Στις 30 Σεπτέμβρη απεβίωσε στο χωριό η 
Δήμητρα Αντωνοπούλου σύζυγος Γιάννη ετών  
88. Η ταφή της έγινε στο χωριό μας.
• Στις 14 Οκτώβρη απεβίωσε στην Αθήνα 
η Τζέντα Πολίτη σύζυγος του Νίκου Πολίτη 
(Μυλωνά), ετών 80. Η ταφή της έγινε στο 
Περιστέρι.
• Στις 25 Οκτώβρη ¨έφυγε¨ πρόωρα από τη ζωή 
η Πάτρα Χριστοπούλου, σύζυγος του Γιώργου, 
πρώην προέδρου του Συλλόγου μας. Η ταφή 
της έγινε στο κοιμητήριο Μεταμόρφωσης 
Αττικής. 
• Στις 12 Δεκέμβρη απεβίωσε ο συμπατριώτης 
μας Παναγιώτης (Τάκης) Β. Σαράντος ετών 67. 
Η ταφή του έγινε στη Κυπαρισσία.
• Στις 4 Ιανουαρίου 2019 απεβίωσε η Αγγελική 
(Αγγέλω) Σ. Πανούση  ετών 97. Η ταφή της έγινε 
στο χωριό μας.
Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει τα βαθιά 
του συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. 

ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ και ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1. Ο Καταθετικός λογαριασμός στην έΘνικη τραΠέΖα 
στο όνομα του Συλλόγου είναι:

133 001468 03 
και ΙΒΑΝ: GR 5201101330000013300146803.

ETHNGRAA
2. Στην τραΠέΖα ΠέιραιωΣ 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 69
36818670,6948538379,6974035856 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.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
Στη μνήμη της συζύγου μου ΠΑΤΡΑΣ που «έφυγε»
 πρόωρα από τη ζωή προσφέρω 50 Ευρώ στο 
Σύλλογό μας.
Γιώργος  Χριστόπουλος 

a/a Oνοματεπώνυμο €

1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 50

2. ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 50

3. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΚ/ΛΟΥ- ΠΑΝΑΓ/ΛΟΥ 50

4. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 100

5. ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 50

6. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 100

a/a. Ονοματεπώνυμο $ AUD

7. ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 100

8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 100

9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Β. ΧΡΙΣ/ΛΟΥ-ΣΤΑΘ/ΛΟΥ 100

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Έως 31 /12/2018

a/a Oνοματεπώνυμο $ ΑUD

10. ΔΗΜΗΤΡΑ Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 100

11. ΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΗ- ΜΑΝΩΛ/ΛΟΥ 100

12. ΚΩΝ/ΝΑ ΧΡΙΣΤ/ΛΟΥ- ΚΟΡΟΒΕΣΗ 100

13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΡΟΒΕΣΗ 100

14 ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚ/ΛΟΥ- ΔΙΟΝ/ΛΟΥ 100

15 ΑΙΜΗΛΙΑ ΚΑΦΚΑ - ΑΝΤΩΝ/ΛΟΥ 100

16. ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΑΛΙΚ/ΛΟΥ - ΑΝΤΩΝ/ΛΟΥ 100

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ
Η αλόγιστη χρήση φαρμάκων και φυτοφαρμάκων σκοτώνει. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
περιορίστε τη χρήση τους.

ΟΧΙ
 σκουπίδια στα ρέματα, προστατεύουμε το περιβάλλον.
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Χωρίς αμφιβολία, πρώτος μεταξύ όλων των 
ουρανίων σωμάτων, παρατηρήθηκε και μελετήθηκε 
ό ‘Ήλιος.
Τις μυστηριώδεις σκέψεις και τις απορίες, τις οποίες 
θα προκαλούσε η ανατολή στο νου του αρχαίου 
φιλοσόφου, πολύ καλά περιγράφουν τα ποιήματα τού 
Ossian.
Μας είναι όμως αδύνατο σήμερα φανταστούμε τα 
αισθήματα που είχαν οι πρόγονοί μας όταν έβλεπαν 
τον ήλιο να δύει. Το περιβάλλον άλλαζε όψη, ιδίως της 
νύχτες που δεν είχε σελήνη. Οι νύχτες του χειμώνα θα 
ήταν ανυπόφορες. Με πόση λαχτάρα και αγωνία θα 
περίμεναν την ανατολή της νέας ημέρας για να διώξει 
το σκοτάδι; Για να αισθανθεί κανείς την παγερή νύχτα 
πρέπει να είναι μόνος του σε μια ερημική περιοχή 
στην εξοχή, σε ένα δάσος, μακριά από τα φώτα του 
πολιτισμού. Εξ αιτίας αυτών των αισθημάτων, ο 
άνθρωπος εκείνης της εποχής, θεοποίησε την πηγή 
αυτή του φωτός και της ζωής. Τεκμήρια της λατρείας 
του Ήλιου βρίσκουμε σε όλα σχεδόν τα έθνη της Γης 
κατά την αρχαιότητα.
Στις Ινδίες οι Βέδες, τα αρχαία θρησκευτικά κείμενα, 
περιέχουν ύμνους για τον ουρανό, για την ανατολή και 
τον Ήλιο. Τους ύμνους αυτούς έψελναν οι ιερείς κατά 
την ανατολή και την δύση του Ήλιου. Η επωδός των 
ύμνων είναι η παγκόσμια πάλη μεταξύ του καλού και 
του κακού όπως συμβολίζεται διά του ανταγωνισμού 
μεταξύ φωτός και σκότους.
 «Θα επανέλθει η ανατολή; Θα ανατείλει και πάλι ο 
Ήλιος; Οι δυνάμεις του σκότους θα νικηθούν από το 
θεό του φωτός;» 
Στην Αιγυπτιακή μυθολογία έχουμε το μύθο του 
ηλιακού θεού Ώρου.
Ο θεός αυτός ήταν ηλιακός θεός και τον απεικόνιζαν 
ως γεράκι. Οι Αιγύπτιοι ονόμαζαν το γεράκι με τη λέξη 
χορ, ομόηχη μιας άλλης που σημαίνει «ουρανός». 
Επειδή το γεράκι πετά σε μεγάλα ύψη, φαντάζονταν 
τον ουρανό ως θεϊκό γεράκι, με μάτια του τον Ήλιο 
και τη Σελήνη. Το γεράκι απεικονίζεται σε εξαιρετικά 
μνημεία της αρχαιότητας ακόμη και σε προϊστορικά. 
Μάλιστα το ιερογλυφικό το οποίο αντιστοιχεί στην 
έννοια «θεός», είναι ένα γεράκι που κάθεται πάνω 
σε ένα ξύλο. Με την πάροδο των ετών στην περιοχή 
δημιουργήθηκαν περί τις 15 μορφές του Ώρου.
Ενώ οι Βέδες μας μεταφέρουν πίσω περισσότερα 
από 3.000 χρόνια και μας δίνουν κάποιαν γνώση 
των τύπων της λατρείας των προγόνων μας, στη 
χώρα του Νείλου βρίσκουμε στοιχεία ακόμη ποιο 
παλιά. Οι Αιγύπτιοι δεν λάτρευαν τον Ήλιο μόνον 
ως την πηγή του φωτός, αλλά διέκριναν σε αυτόν 
διάφορες μορφές σύμφωνα με τις θέσεις του 
κατά την ημερήσια πορεία του. Ώρος λεγόταν στην 
ανατολή, Αμμούν στην μεσημβρινή του δόξα και 
Όσιρις στη δύση. Ο δύων Ήλιος  πηγαίνει στον κάτω 
κόσμο που Θεός του ήταν ο Τυφώνας. Τον Τυφώνα 
συμβόλιζαν με τους αστερισμούς του βορείου πόλου 
επειδή είναι πάντα ορατοί και δεν δύουν όπως ο 
Ήλιος. Στο μύθο του Όρου οι πρωτόγονοι αυτοί 
λαοί διατυπώνουν αυτό που αντιλαμβάνονταν. Η 
παράδοση που χρονολογείται 5000 χρόνια π. Χ., που 
παριστάνουν σε τοιχογραφίες των ναών, βλέπει τις 
δυνάμεις του σκότους να μάχονται με το θεό Ήλιο. 
Σε αυτές τις εικόνες ο Όρος για να εκδικηθεί για τον 
θάνατο του πατρός του Όσιρη(δύοντα Ήλιο), μάχεται 

Ήλιε μου και κυρ Ήλιε μου, 
κοσμοτριγυριστή μου,

εσύ που στα ψηλά γυρνάς και 
χαμηλά αρμενίζεις.

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Του Παναγιώτη Π. Χριστόπουλου

Λαϊκή ρήση

με τον Τυφώνα, που έχει μορφή κροκοδείλου και τον 
φονεύει. Αστρονομικά η έννοια του μύθου σημαίνει 
ότι ο Ήλιος που ανατέλλει εξαφανίζει του αστερισμούς 
του βορείου πόλου που είναι υπεύθυνοι για την δύση 
(θάνατο) του Ήλιου.
Προσανατολισμός των ναών της Αιγύπτου
Οι πυραμίδες είναι προσανατολισμένες στα 
τέσσερα σημεία του ορίζοντα και ιδιαιτέρως κατά 
τις ισημερίες. Όμως τα ερείπια ναών της αρχαίας 
Αιγύπτου που έγιναν πολλά χρόνια πριν από τις 
πυραμίδες, έδειξαν ότι ήταν προσανατολισμένα άλλα 
με την ανατολή και δύση του Ήλιου και αλλά με την 
ανατολή και δύση διαφόρων ουρανίων σωμάτων.  Οι 
Αιγύπτιοι στους ναούς αυτούς, εκτός από την λατρεία 
στα ουράνια σώματα, έκαναν και τις παρατηρήσεις 
τους σε αυτά. Κατά τους ιστορικούς χρόνους ο 
πλουτοφόρος Νείλος άρχιζε να πλημμυρίζει στο 
θερινό ηλιοστάσιο.  Βρέθηκε ότι πολλοί ηλιακοί ναοί 
βλέπουν την ανατολή ή τη δύση του Ήλιου κατά το 
θερινό ηλιοστάσιο. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι 
ελλείψει ημερολογίου οι ιερείς έβλεπαν από το ναό 
πότε θα υψωθούν τα νερά του Νείλου, την βαθμιαία 
δηλαδή προς βορρά τροπή του Ήλιου. Αυτό ήταν το 
σπουδαιότερο γεγονός του έτους για τους Αιγύπτιους 
και αναμφίβολα στους ναούς αυτούς ετελούντο 
μεγάλες εορτές. Η βαθμιαία τροπή του Ήλιου προς 
νότο κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, έφερνε μεγάλες 
νύχτες, άρα έφερνε φόβο για αυτό κάποιοι ναοί ήταν 
στραμμένοι προς το χειμερινό ηλιοστάσιο.  
Οι ναοί του Ήλιου στην  Ελλάδα
Η λατρεία του Ήλιου ήταν πολύ οργανωμένη και είχε 
λαμπρές τελετές όχι μόνο στην Αίγυπτο αλλά και αλλού 
αφού ίχνη βρίσκουμε σχεδόν σε κάθε χώρα. Όλοι 
σχεδόν οι αρχαίοι Ελληνικοί ναοί ήταν τοποθετημένοι 
με τέτοιο τρόπο ώστε οι ακτίνες του Ήλιου να εισδύουν 
εντός αυτών κάποια χρονική στιγμή κατά την διάρκεια 
του έτους. Η καλλιτεχνική φύση των Ελλήνων άλλαξε 
την Αιγυπτιακή αρχιτεκτονική προσθέτοντας κάλλος 
και χάρη στους ναούς. Η αρχική όμως σκέψη 
παρέμεινε αμετάβλητος δηλαδή ο προσανατολισμός 
είναι τέτοιος ώστε οι Ηλιακές ακτίνες να φτάνουν 
μέχρι του σηκού και να φωτίζουν το άγαλμα τής 
θεότητας.
Το άστρο της ημέρας στο Ελληνικό Πάνθεο λέγεται 
Ήλιος αλλά κατόπιν αφομοιώθηκε μετά τού Φοίβου 
’Απόλλωνος. Νεότεροι ποιητές τον φαντάζονταν 
να κατοικεί σε ένα θαυμάσιο μέγαρο πλησίον τής 
Κολχίδας. Επέστρεφε δε εκεί κάθε μέρα, οδηγώντας 
απαστράπτον άρμα στον ουρανό και επί πτερωτής 
χρυσής λέμβου, δια μέσου της βορείου ακτής του 
Ευξείνου Πόντου.
Ο Ήλιος απαντάται πολύ συχνά στα δημοτικά άσματα 
και τις παραδόσεις. Οι Έλληνες τον φαντάζονται 
ανθρωπόμορφο, αλλά πότε είναι βασιλιάς, πότε γίγας 
αδηφάγος, αιμοδιψής, τρώει και ανθρώπους ακόμη, 
πότε είναι οφθαλμός «μάτι του Θεού», παντεπόπτης, 
αγγελιοφόρος και συμπαθών τους επί της Γης. 
Αγγελιοφόρο τον φαντάζονταν οι Έλληνες στην 
αρχαιότητα. 
Η λατρεία του Βάαλ
Οι Φοίνικες λάτρευαν τον Ήλιο με το όνομα Βάαλ.
Ο Μολώχ των Αμμωνιτών και ο Χεμώχ των 
Μοαβιτών ήταν μάλλον άλλα ονόματα τής ιδίας 
θεότητας. Από τα έθνη αυτά πήραν οι Ισραηλίτες τις 
ειδωλολατρικές τους συνήθειες. Το Beltane, η αγία 
πυρά των κελτικών εθνών, επέζησε τής λατρείας του 
Βάαλ. Πάντως ο Ήλιος λατρευόταν και από αυτούς 
τους λαούς με ετήσιες εορτές προς τιμήν του.
Οι Δρυΐδες.
Δρυΐδες ονομάζονταν οι ιερείς μιας θρησκείας 
στη Δύση που δεν είχαν ναούς αλλά τελούσαν τις 
ιεροτελεστίες στο ύπαιθρο.
Οι μεγάλοι κύκλοι που σχηματίζονται με όρθιους 

ογκόλιθους, όπως ο γνωστός κύκλος της Stone-
henge(Στόουνχεντζ), στην πεδιάδα του Salisbury της 
Αγγλίας, δείχνουν κατά πάσαν πιθανότητα ότι είναι 
ιερά των Δρυΐδων. Η κυκλική τοποθέτηση των λίθων 
υποδεικνύει, ότι σχετίζονται με την λατρεία του Ήλιου. 
Αυτό επιβεβαιώνεται και από την ανακάλυψη ότι ο 
μεγάλος βράχος που είναι επί της οδού που οδηγεί 
στην Stonehenge, είναι τοποθετημένος έτσι ώστε, η 
σκιά του κατά την Ανατολή του Ήλιου στα μέσα του 
καλοκαιριού να πέφτει στον κεντρικό βωμό.  Με αυτό 
τον τρόπο όπως και οι Αιγύπτιοι ιερείς προσδιόριζαν 
το έτος.
To Stonehenge (Στόουνχεντζ) είναι νεολιθικό 
μεγαλιθικό μνημείο του 25ου π.Χ. αιώνα. Το όνομα 
προέρχεται από τις αρχαίες αγγλικές λέξεις Stanhen 
gist, που σημαίνουν «κρεμαστοί λίθοι».  
Σκανδιναβικοί μύθοι
Ο Ήλιος έχει πρωτεύουσα θέση και στην κοσμογονία 
των βορείων λαών.  Κατ’ αυτούς από τον ανταγωνισμό 
των αγρίων ψυχρών δυνάμεων του Βορρά και 
των γλυκυτέρων, λαμπρών δυνάμεων τού Νότου 
γεννήθηκε ο κόσμος. Η νύχτα κατάγεται από του 
γίγαντες και υιός αυτής είναι η ημέρα. Ο Πατήρ του 
Παντός δίνει σε αυτούς άρματα και ίππους. Ενώ η 
νύχτα τρέχει στον ουρανό, ο αφρός από το στόμα των 
αλόγων ραντίζει τη Γη.  Ακολουθεί όμως ο ωραίος 
έφηβος, η μέρα και το φως, το οποίο πηγάζει από 
τις αστραφτερές χαίτες των αλόγων και φωτίζει τον 
κόσμο. Περίεργο όμως είναι ότι η Σκανδιναβική 
μυθολογία αναφέρει ότι το τέλος και η αρχή του 
κόσμου οφείλονται στο πυρ. Η προσωποποίηση 
του πυρός είναι ο Loki, ο οποίος στη αρχή ήταν 
ευεργετικός, αλλά κατέπεσε από την κατάσταση που 
είχε και έγινε μια καταστρεπτική φλόγα. Οι απόγονοι 
του θα υπερισχύσουν των άλλων θεοτήτων, «στο 
Λυκόφως των θεών» καταστρέφοντας τον Ήλιο, 
τη Σελήνη τα αστέρια, ενώ θα διασπείρει δαυλούς, 
οι οποίοι θα κάψουν όχι μόνο τον κόσμο αλλά και 
αυτή την Βαλχάλλαν(εκεί που πηγαίνουν οι πεσόντες 
ήρωες στις μάχες). Φαίνεται ότι ή λατρεία του πυρός 
και τού Ήλιου ήταν πολύ διαδεδομένη στους Κέλτες 
και Σκανδιναβούς. 
Λατρεία του Ήλιου στην Περουβία
Όταν οι Ισπανοί κατέκτησαν την μακρινή Περουβία, 
βρήκαν τους βασιλείς της χώρας να ισχυρίζονται, ότι 
ήταν τέκνα του Ήλιου και η λατρεία του αποτελούσε 
την ιδιαίτερη φροντίδα τους. Στην πρωτεύουσα, το 
Κούσκο, υπήρχε υπέροχος ναός, ο οποίος είχε στο 
δυτικό τοίχο ολόχρυση εικόνα του Ήλιου. Κατά την 
ανατολή του Ήλιου, όταν άνοιγαν οι ανατολικές θύρες 
του ναού, οι ακτίνες φώτιζαν την εικόνα και είχε 
εκτυφλωτική λάμψη. Όλα τα σκεύη και τα κοσμήματα 
του ναού ήταν από χρυσό. Ο χρυσός συμβολίζει «τα 
δάκρυα του Ήλιου».
Προσανατολισμός των Χριστιανικών Εκκλησιών
Γνωρίσαμε πόσο διαδεδομένη ήταν στον κόσμο η 
λατρεία του Ήλιου. Έτσι μερικές συνήθειες από την 
λατρεία του Ήλιου θα ήταν αδύνατο να παραμεριστούν 
εντελώς από τους Χριστιανούς. Διατηρήθηκαν 
και προσαρμόστηκαν από τους Χριστιανούς. Οι 
μεσαιωνικές εκκλησίες όπως και οι ναοί της Αιγύπτου 
και της Ελλάδας είναι στραμμένοι ανατολικά. Η παλαιά 
βασιλική του Αγίου Πέτρου της Ρώμης έβλεπε ακριβώς 
την ανατολή ώστε όταν άνοιγαν οι μεγάλες πόρτες κατά 
την εαρινή  ισημερία, οι ακτίνες του Ήλιου διέρχονταν 
ακριβώς από το μέσο του ναού και φώτιζαν την Αγία 
Τράπεζα. Από τον 5ο αιώνα μ.Χ. μέχρι την Αναγέννηση 
η συνήθεια αυτή εφαρμοζόταν σχεδόν παντού. Οι 
Έλληνες όταν έγιναν χριστιανοί, αντικατέστησαν την 
λατρεία του Ήλιου διά της εορτής του αγίου Ήλιου. 
Κάποια μέρη της Ελλάδας ανάβουν φωτιές το βράδι της 
εορτής του αγίου. Οι ορθόδοξοι ναοί προσανατολίζονται 
αντίθετα με το ιερό στην ανατολή.
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Μωρά CRISPR και όχι μόνο…

Μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις των 
τελευταίων ετών θα είναι πιθανώς και μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές 
ιστορίες των επόμενων ετών. Εάν δεν έχετε ακούσει ακόμα για την τεχνολογία 
CRISPR η ιστορία έχει ως εξής: Τα τελευταία εννέα χρόνια, οι επιστήμονες έχουν 
ανακαλύψει πώς να εκμεταλλευτούν μια ιδιότητα στο ανοσοποιητικό σύστημα 
των βακτηρίων για να επεξεργαστούν γονίδια σε άλλους οργανισμούς - φυτά, 
ποντίκια, ακόμη και του ανθρώπου. Με την τεχνολογία CRISPR, μπορούν 
τώρα να κάνουν αυτές τις αλλαγές γρήγορα και φθηνότερα, σε ημέρες και όχι 
εβδομάδες ή μήνες. Μιλάμε για ένα ισχυρό νέο εργαλείο το οποίο επιτρέπει τη 
διαγραφή ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών και, ενδεχομένως, την προσθήκη 
επιθυμητών χαρακτηριστικών με μεγαλύτερη ακρίβεια από ποτέ. Μέχρι 
στιγμής οι επιστήμονες το χρησιμοποίησαν για να μειώσουν τη σοβαρότητα 
της γενετικής κώφωσης στα ποντίκια, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσε μία 
μέρα να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία του ίδιου τύπου απώλειας ακοής 
στους ανθρώπους. Έχουν δημιουργήσει μανιτάρια που δεν σαπίζουν εύκολα 
και επεξεργασμένα κύτταρα μυελού των οστών σε ποντίκια για τη θεραπεία 
της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας. Στο μέλλον, η τεχνολογία CRISPR μπορεί 
να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε σοδειές ανθεκτικές στην ξηρασία, να 
δημιουργήσουμε ισχυρά νέα αντιβιοτικά, να μας επιτρέψει να εξαλείψουμε 
ολόκληρους πληθυσμούς κουνουπιών μειώνοντας την εξάπλωση της 
ελονοσίας ή και να αναστήσουμε κάποτε εξαφανισμένα είδη! 
Μια μεγάλη ανησυχία είναι ότι ενώ η τεχνολογία CRISPR είναι σχετικά απλή 
και ισχυρή, δεν είναι και  τέλεια. Οι επιστήμονες πρόσφατα έμαθαν ότι η 
επεξεργασία  των γονιδίων με αυτή την τεχνολογία μπορεί ακανόνιστα να 
εξαλείψει και να αναδιατάξει μεγάλες ποσότητες DNA με τρόπους που μπορεί 
να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Αυτό προκύπτει από πρόσφατες 
μελέτες που δείχνουν ότι τα επεξεργασμένα με CRISPR κύτταρα μπορούν 
ακούσια να προκαλέσουν καρκίνο. Γι ‘αυτό πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν 
ότι τα πειράματα στους ανθρώπους είναι πρόωρα: Οι κίνδυνοι γύρω από την 
τροποποίηση με CRISPR είναι εξαιρετικά υψηλοί.
Τον περασμένο Νοέμβριο ένας επιστήμονας στην Κίνα ανέφερε ότι 
δημιούργησε τα πρώτα ανθρώπινα μωρά στον κόσμο με γονίδια τροποποιημένα 
με CRISPR: ένα ζευγάρι δίδυμα κορίτσια ανθεκτικά στον ιό HIV. Εάν είναι 
αλήθεια, ο επιστήμονας δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει δεδομένα που θα το 
επιβεβαιώνουν, οι ενέργειές του θα ήταν μια συγκλονιστική παραβίαση των 
διεθνών επιστημονικών συμβάσεων. Παρόλο που η επεξεργασία γονιδίων 
υπόσχεται ότι πιθανώς διορθώνει επικίνδυνες μεταλλάξεις που προκαλούν 
ασθένειες, υπάρχουν πολλές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και την 
ηθική όσον αφορά την επεξεργασία ανθρώπινων εμβρύων. 
Είναι σαφές ότι είμαστε μόνο στην αρχή μιας νέας εποχής που θα μπορούσε 
να φέρει μερικές νέες συναρπαστικές ανακαλύψεις. Παρά τις αμφισβητήσεις 
γύρω από τη γενετική τροποποίηση των οργανισμών, με αποτελεσματική 
ρύθμιση των νόμων και μέγιστη διαφάνεια, η γενετική επεξεργασία μπορεί να 
βοηθήσει την ανθρωπότητα να τροποποιήσει τα γονίδια ορισμένων φορέων 
ασθενειών για να μειώσει την εξάπλωση των ασθενειών. Μπορεί επίσης να 
είναι η μόνη πιθανότητα να εξαλειφθούν πλήρως διαταραχές όπως η νόσος 
του Huntington και η κυστική ίνωση, συμπεριλαμβανομένου του HIV στον 
άνθρωπο.
Υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν ότι η επεξεργασία της γενετικής σύνθεσης 
των οργανισμών είναι μια πράξη που “παίζει τον Θεό” και στο μέλλον αυτή η 
τεχνολογία μπορεί να μην χρησιμοποιείται πάντα σωστά. Από τη μία πλευρά 
μπορούμε να θεραπεύσουμε ασθένειες και από την άλλη σε λάθος χέρια 
μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτα αποτελέσματα. Ποια είναι τα όρια της 
επιστημονικής ανακάλυψης και της ανθρώπινης παρέμβασης;

Πριν από 120 περίπου χρόνια, ο οδοντωτός σιδηρόδρομο 
Διακοπτού-Καλαβρύτων, ξεκινώντας από την παραλιακή πόλη 
του Διακοπτού και παράλληλα με τα χνάρια του ποταμού, έφτιαξε 
γέφυρες, τρύπησε σήραγγες, έριξε “δόντια” και κατάφερε να 
σκαρφαλώσει μέχρι τα Καλάβρυτα.
Από τότε και μέχρι σήμερα, ο Βουραϊκός ποταμός και  ο 
Οδοντωτός πορεύονται μαζί. Το τραινάκι ενσωματώθηκε τόσο 
καλά στο φυσικό περιβάλλον, που μοιάζει σαν να ήταν πάντα εκεί. 
Ο τρόπος της κατασκευής του δεν επιβάρυνε  το οικοσύστημα του 
φαραγγιού. Με το ξύλο και την πέτρα της περιοχής, οι τεχνικοί 
έκαναν για χάρη του τραίνου έργα που νομίζεις ότι τα έφτιαξε η 
φύση από μόνη της. 
Οδοντωτός δεν είναι απλώς το “τραινάκι”. 
Το φαράγγι του Βουραϊκού και ο οδοντωτός σιδηρόδρομος 
Διακοπτού-Καλαβρύτων είναι μια μοναδική ατραξιόν της 
Ελλάδος.
Μια περιοχή όπου αφθονούν πόλεις, χωριά, με φιλόξενους κατοίκους, 
με μοναδική φύση και με το άρωμα της ελληνικής καθημερινότητας. 
Για να γραφτεί η ιστορία αυτού του τόπου, χρειάζονται τόμοι ολόκληροι. 
Την αληθινή γεύση όμως θα την δώσει το ταξίδι με το τραινάκι! Ο 
Οδοντωτός ξεκινά από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού και 
ακολουθεί το φαράγγι του Βουραϊκού. Μετά από απόσταση 22.350 
μέτρων μέσα σε 60 λεπτά, καταλήγει στην πόλη των Καλαβρύτων, στα 
750 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.
Τα έργα κατασκευής του δικτύου άρχισαν το 1889 και τα εγκαίνια έγιναν 
στις 10 Μαρτίου του 1896. 
Από τότε και μέχρι σήμερα ο Οδοντωτός ταξιδεύει καθημερινά, όλες τις 
εποχές του χρόνου, ότι καιρό κι αν κάνει. Εύρος γραμμής: 0,75 μέτρα, η 
ιδιαιτερότητα αυτή είναι που κάνει τον Οδοντωτό να είναι ο στενότερος 
στον κόσμο.
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Το πρώΤο κοινοΤικο συμβουλιο σΤο ραυΤοπουλο

Όπως έλεγε ο παππούς ο Παναγιώτης 
Χριστόπουλος, πρόεδρος και αυτός 
κάποια χρόνια, είχε επισκεφτεί το χωριό 
ο Καποδίστριας ο πρώτος κυβερνήτης της 
Ελλάδας. Ο Καποδίστριας είδε τα χωριά μας 
διάσπαρτα στην περιοχή και πρότεινε την 
δημιουργία δήμου, του Δήμου Τριπύλης με 
την συγκέντρωση όλων των χωριών κάτω από 
το Κλωνί στην πηγή και περιοχή Βερβουτσί. 
Βέβαια μετά την δολοφονία του Καποδίστρια 
από τους Μαυρομιχαλαίους δεν εφαρμόστηκαν 
τα σχέδιά του. Η δολοφονία αυτή ήταν 
δολοφονία της Ελλάδας, η Ελλάδα έχασε ένα 
σπουδαίο και οργανωτικό κυβερνήτη που αν 
δεν δολοφονείτο η Ελλάδα θα είχε σήμερα 
άλλη θέση και δεν θα είχε περάσει όλες τις 
περιπέτειες που ακολούθησαν. Πολλά χρόνια 
μετά τα χωριά της περιοχής μας απετέλεσαν 
ένα ενιαίο δήμο, το Δήμο Τριπύλης. 
Η έκταση του δήμου ήταν πολύ μεγάλη, είχε 
αγκαλιάσει τα χωριά από την Μουριατάδα , το 
Ραυτόπουλο , τη Μάλη μέχρι και τον Αετό. Στο 
δήμο κατοικούσαν περίπου 4.500 άτομα. Έδρα 
του δήμου ήταν το Ραυτόπουλο.
Το 1912 ο Δήμος διαλύθηκε και δημιουργήθηκαν 
οι κοινότητες κατά χωριό. Το 2014 έγιναν 
εκλογές και το νέο κοινοτικό συμβούλιο 
Ραυτοπούλου συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 
23 Μάρτη 1914 ημέρα Κυριακή στο σχολείο 
αρένων. 
 Το νέο συμβούλιο που προέκυψε από τις 
εκλογές, με πρώτο σε ψήφους τον Κωνσταντίνο 
Γυφτάκη εφαρμόζοντας το νόμο ΔΝΖ΄(457, 
τότε χρησιμοποιούσαν την Ελληνική γραφή 
των αριθμών) για τη σύσταση δήμων και 
κοινοτήτων, όρισε πρόεδρο τον Κων. Γυφτάκη, 
αντιπρόεδρο τον Παναγ. Κ. Πετρόπουλο και 
μέλη τους Παναγ. Πανούση, Πέτρο Πετρόπουλο, 
Αθαν. Π. Καρμπέρη. Ο αντιπρόεδρος και ο 
Αθαν Καρμπέρης είναι αντιπολίτευση. Επειδή 
το Ραυτόπουλο ήταν έδρα στο Δήμο Τριπύλης 
συνέχισε για πολλά χρόνια μετά τη διάλυση 

του Δήμου να προεδρεύει θα λέγαμε των 
άλλων κοινοτήτων. Η ενημέρωση των άλλων 
κοινοτήτων και η διακίνηση της αλληλογραφίας 
τους γινόταν από το Ραυτόπουλο. (Ραυτόπουλο, 
ή Ραφτόπουλο και από το 1959 Ραπτόπουλο).
Το συμβούλιο στις 3-7-14 παίρνει την απόφαση 
να κάνει σφραγίδα: στο κέντρο το στέμμα και 
γύρω από αυτό «κοινότης Ραυτοπούλου». 
Στην πρώτη του συνεδρίαση το συμβούλιο 
διορίζει, με διαφωνίες, γραμματέα τον γαμβρό 
του Πέτρου Πετρόπουλου τον παπά και 
υποδιδάσκαλο Αλέξη Σπάλα με μηνιαία αμοιβή 
15 δρχ.. Ο παπαλέξης είναι προϊστάμενος 
του ταχυδρομικού γραφείου και άπειρος 
της υπηρεσίας, λένε οι διαφωνούντες. Με 
διαφωνίες, διορίστηκε κλητήρας της κοινότητας 
και ο εξάδελφος του προέδρου Νικόλαος 
Ευστ. Γυφτάκης με μηνιαία αμοιβή 10 δρχ. , 
ενώ η αντιπολίτευση πρότεινε τον 15χρονο 
Κων. Αντωνόπουλο. Αρμοδιότητα του κλητήρα 
ήταν και η ενημέρωση των μελών για την 
συνεδρίαση της κοινότητας. Ο αντιπρόεδρος 
Παν. Πετρόπουλος ήταν κάτοικος Κυπαρισσίας 
και άκουσον-άκουσον, ο κλητήρας έπρεπε να 
πηγαίνει στην Κυπαρισσία για να τον προσκαλεί  
στα συμβούλια. Πριν 105 χρόνια αυτή ήταν 
η επικοινωνία, με αγγελιοφόρο. Μετά από 
100 χρόνια δεν ξέρω πως θα επικοινωνούν 
οι άνθρωποι ούτε μπορώ να φανταστώ. Η 
κοινότητα τότε είχε αγροφύλακες, αγροτικό 
Ταχυδρ. Διανομέα, Ταχυδρομικό εργολάβο 
Ραφτοπούλου-Κυπαρισσίας, υδρονόμους για 
τα καλοκαίρια, εισπράκτορα για τους φόρους 
κλπ. . Ο Παναγ.Κ. Πετρόπουλος ήταν δημόσιος 
και δημοτικός υπάλληλος 30 χρόνια και 2 
χρόνια δημογραμματέας στο δήμο Τριπύλης με 
το δήμαρχο Αν. Μανωλόπουλο.
Στη συνεδρίασή τους τον επόμενο μήνα 
Πέμπτη 24-4-14 αποφάσισαν για έρανο (φόρο) 
μεταξύ των κατοίκων για κατασκευή δρόμων. 
Προϋπολόγισαν το ποσό των 1100 δρχ., 15 δρχ 
για κάθε οικογένεια. Βέβαια όσοι δεν μπορούν 
να πληρώσουν μπορούν να προσφέρουν 
προσωπική εργασία με ημερομίσθιο 3 δρχ..
Στη συνέχεια αποφάσισαν για τον 
προϋπολογισμό
 εσόδων-εξόδων από 24-3-14 μέχρι 31-12-14 
όπως παρουσιάζεται στον πίνακα.
Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από τη Νομαρχία 
και το Σεβαστόν Υπουργείον, όπως έγραφαν. 
Διαμαρτυρόμαστε σήμερα για τους φόρους, 
αλλά και τότε πολλοί φόροι.
Τα μέλη του συμβουλίου διαφωνούν και έτσι 
μαθαίνουμε ότι: τα έσοδα που προϋπολόγισαν 
μπορεί να μην εισπραχθούν όλα λόγω του 
πολέμου.
Ακόμη ότι όλα τα έσοδα του δήμου από τα 
αροτρώντα κτήνη ήταν 3000 δρχ. Το Ραυτόπουλο 
είχε 120 αροτριόντα κτήνη(τα βόδια δηλαδή που 
όργωναν).
Ο πρόεδρος αναφέρει ότι το νέο διδακτήριο 
του σχολείου μέχρι τότε έχει εφοδιαστεί με: 15 
θρανία Γερμανικού σχεδίου, 1 τραπέζι σε έδρα, 
2 καθίσματα και 1 μελανοπίνακα.
Η απάντηση του προέδρου στην μειοψηφία, 

που θέλουν περικοπή στα έσοδα είναι: «Η 
πατρίς δημιούργησε σχολεία με διδασκάλους 
παιδαγωγούς και πάντες οι Ελληνόπαιδες ίνα 
εκπαιδευθώσι, φωτισθώσι και γνωρίσωσι την 
Ελληνική γλώσσα, την καταγωγή τους, την 
θρησκείαν τους, την ιστορίαν των αρχαίων 
προγόνων υποχρεούνται να φοιτώσι τακτικώς, 
δια τούτο θέλει περισσότερα θρανία, διπλούς 
μελανοπίνακας, αναγνωστήριον, γεωγρ. 
Χάρτες, υδρόγειο σφαίρα, εικόνες παλαιάς και 
καινής διαθήκης, κλπ. όργανα διδασκαλίας». 
Ακόμη στη συνεδρίαση ειπώθηκε  ότι «οι άνδρες 
και τα τέκνα μεταναστεύουν στην Αμερική, 
μειώθηκε ο πληθυσμός και στην τελευταία 
απογραφή ήταν περίπου 80 οικογένειες με 
περίπου 500 κατοίκους».

Του Παναγιώτη Π. Χριστόπουλου

Φόροι άμεσοι
Ψηφισθέντες 
από Κοιν.
Συμβ.

Φόρος επιτηδευμάτων δρχ 15

Φόρος οικοδομών δρχ 20

Αροτρόντων κτηνών δρχ 600

Ζώων δρχ 150

Σταφιδοκάρπου δρχ 150

Ελαίου δρχ 140

Φόροι έμμεσοι

Δασμός 4% επί των εις την κοινότητα 
καταναλισκομένων ωνίων και 
εμπορευμάτων δρχ

150

Τέλη δικαιώματα και πρόστιμα δρχ 50

Έρανο προς κατασκευή οδών δρχ 1100

Σύνολο 2375

ΕΞΟΔΑ

Στοιχειώδης Εκπαίδευση.

Μισθός υποδιδασκάλου δρχ. 888

Έπιπλα, πίνακες, οργ. διδασκαλίας δρχ. 50

Έξοδα παραστάσεων προέδρου δρχ 78

Μισθός γραμματέα δρχ 140

Μισθός κλητήρα δρχ 93

Αποζημίωση δημολογιστού δρχ 5

Ποσοστό δημοτ. εισπράκτορα 2% 
επί των εισπραττόμενων δρχ

20

Αγορά βιβλίων διαχειριστικών, 
ληξιαρχικών, μητρώου και του 
όλου αρχείου της κοινότητας 
δρχ

50

Κατασκευή τραπεζιού 
γραφείου, καθισμάτων, θυρίδας 
αρχείου κοινότητας δρχ

60

Προμήθεια δαμαλίδος δρχ 15
Έξοδα γιατρού προς εμβολιασμό δρχ 30

Έξοδα δικηγόρου για υποθέσεις 
της κοινότητας 25

Σύνολο 1454

Αποθεματικό 921
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Ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στη 
μελαγχολία τις ημέρες των εορτών είναι αυτή η 
αντίθεση, το χάσμα που βιώνει κάποιος μεταξύ της 
ατμόσφαιρας που μας «επιβάλλεται» κοινωνικά 
και μέσα από τα ΜΜΕ – στην οποία όλοι πρέπει 
να είμαστε χαρούμενοι και αγαπημένοι, με πολύ 
κόσμο, να ξεφαντώνουμε, να αγοράζουμε δώρα, 
να διασκεδάζουμε στα οικογενειακά τραπέζια – και 
στην πραγματική μας κατάσταση, η οποία μπορεί 
να είναι πολύ διαφορετική.
Έχουμε την πεποίθηση ότι όλοι περνούν καλά, είναι 
χαρούμενοι, αγαπιούνται και διασκεδάζουν, άρα 
αφού εμείς δε νιώθουμε αντίστοιχα συναισθήματα, 
ίσως να μην αξίζουμε, ίσως έχουμε κάποιο 
έλλειμμα. Αντίστοιχα μπορεί να αισθανόμαστε και 
λόγω οικονομικών δυσκολιών που ενδεχομένως 
να έχουμε, ενώ το γενικότερο κλίμα των εορτών 
υπαγορεύει την υπερκατανάλωση.
Άλλος παράγοντας, που μπορεί να πυροδοτεί 
αρνητικά συναισθήματα, είναι οι οικογενειακές 
συγκρούσεις. Στην καθημερινότητά μας έχουμε 
μάθει να κινούμαστε σε μια έντονη ρουτίνα, η 
οποία μπορεί μεν να μας κουράζει, αλλά μας 
κρατάει σε μια εγρήγορση και δε σκεφτόμαστε 
πιθανά προβλήματα στη σχέση με τον/την 
σύντροφο ή και την οικογένειά μας, με τα οποία 
ερχόμαστε αντιμέτωποι τις μέρες αυτές, που 
κινούμαστε σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Συχνή 
είναι και η δυσφορία που μπορεί να προκαλούν τα 
μεγάλα χριστουγεννιάτικα οικογενειακά τραπέζια, 
όταν έχουν έναν χαρακτήρα καταναγκαστικό, 
όταν δηλαδή «πρέπει» κανείς να συμμετέχει σε 
αυτά («Γιορτές είναι! Δεν θα φάμε όλοι μαζί;»), 
όπου σε συνδυασμό με ανεπίλυτα ζητήματα στις 
σχέσεις των μελών της οικογένειας μπορεί να 

Ακούγοντας τη λέξη «Χριστούγεννα», οι περισσότεροι φέρνουν στον νου τους εικόνες από δώρα, 
πολύχρωμα φώτα και αστραφτερές γιρλάντες, φαντασμαγορικά ρεβεγιόν, ιδανικές σχέσεις, οικογενειακά 
τραπέζια, όπου όλοι είναι χαρούμενοι και ξεφαντώνουν… Τι γίνεται όμως όταν αυτές οι εικόνες τελικά 
δε συνάδουν με τον εσωτερικό, συναισθηματικό μας κόσμο; Πόσο «πραγματικές» είναι αυτές εικόνες; Τι 
είναι αυτό που κάνει κάποιους ανθρώπους αντί να χαίρονται να μελαγχολούν; Τι προτείνεται να κάνουμε 
για να αντιμετωπίσουμε την μελαγχολία στη διάρκεια των γιορτών; 

Μελαγχολία των Χριστουγέννων: Τα «Πώς» & τα  «Γιατί»…..
 Δέσποινα Στυλιανού • Νηπιαγωγός

αναζωπυρώσουν εντάσεις.
Άλλοι λόγοι μπορεί να είναι: 1)Οι αναμνήσεις 
που είχαμε ως παιδιά από τις ημέρες των 
Χριστουγέννων,2) η  Εποχιακή Συναισθηματική 
Διαταραχή, ή αλλιώς «Εποχιακή Κατάθλιψη», η 
οποία παρατηρείται την περίοδο του χειμώνα, 
όπου εκτιθέμεθα λιγότερο στο ηλιακό φως, 
λόγω καιρικών συνθηκών, ενώ ταυτόχρονα οι 
νύχτες (σκοτάδι) έχουν μεγαλύτερη διάρκεια 
, 3) παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τους 
περισσότερους από εμάς, ιδιαίτερα επιρρεπείς στη 
θλίψη των γιορτών είναι και άνθρωποι ηλικιωμένοι, 
ασθενείς και φροντιστές ασθενών, άνεργοι, καθώς 
και άνθρωποι που ζουν μόνοι.
Τι μπορούμε  να κάνουμε λοιπόν, για να 
αντιμετωπίσουμε την μελαγχολία στη διάρκεια των 
γιορτών;
Να μη θέτουμε υπερβολικές προσδοκίες για τις 
γιορτινές μέρες και μην ορίζουμε τα Χριστούγεννα 
σαν μια περίοδο σημαντικών αλλαγών. 
Να προσπαθούμε να ισορροπούμε τις διάφορες 
υποχρεώσεις ώστε να μειώνουμε το στρες και να 
αυξάνουμε  την καλή διάθεση.
Να θυμάστε ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να 
είστε χαρούμενοι απλά και μόνο επειδή είναι 
Χριστούγεννα.
Εκφράστε τα συναισθήματά σας είτε σε αγαπημένα 
σας πρόσωπα, είτε σε κάποιον ειδικό ψυχικής 
υγείας. Θυμηθείτε πως το να ζητήσετε βοήθεια, 
είναι σημάδι δύναμης κι όχι αδυναμίας.
Μην καταπιέζεστε να κάνετε πράγματα που 
δεν θέλετε. Αν έχετε συνδέσει τα Χριστούγεννα 
με οικογενειακά δείπνα που σας προκαλούν 
άγχος, απλά αποφύγετέ τα. Έχετε το δικαίωμα να 
πείτε «όχι». Δώστε προτεραιότητα σε δικές σας 

αγαπημένες δραστηριότητες.
Κάνετε οικονομικό προγραμματισμό. Μην κάνετε 
υπερβολές και σπατάλες, οι οποίες μπορεί να σας 
αγχώσουν στο μέλλον. Κινηθείτε στα πλαίσια που 
μπορείτε και θυμηθείτε ότι τα δώρα δε χρειάζεται 
απαραίτητα να είναι  ακριβά για να έχουν αξία για 
τους αγαπημένους μας ανθρώπους.
Είναι αλήθεια  ότι  η εμπορευματοποίηση των 
γιορτών σε συνάρτηση με την οικονομική κρίση 
μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστα συναισθήματα. 
Ας προσπαθήσουμε λοιπόν  να ξεκουραστούμε 
όσο γίνεται και να ακολουθήσουμε τις προσωπικές 
μας ανάγκες, συναντώντας πρόσωπα που εκτιμάμε 
και με τα οποία περνάμε όμορφα και χαλαρά.
Μια χρήσιμη συμβουλή για όλους μας: όση 
διάθεση και αν διαθέτει ο καθένας  μας τις ημέρες 
αυτές, είναι καλό αν θέλουμε να έρθουμε πιο 
κοντά στους αγαπημένους ανθρώπους μας, να 
προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά 
μαζί τους.
Και ας μην ξεχνάμε τα άτομα ́ ΄Τρίτης Ηλικίας΄΄. Αυτά 
πλήττονται  ίσως περισσότερο από την κατάθλιψη 
των Χριστουγέννων. Η θλίψη των ηλικιωμένων 
ανθρώπων χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση 
και οι συμβουλές που δόθηκαν παραπάνω μπορεί 
να μην είναι αρκετές. Η βασική διαφορά είναι πως 
ακόμα και όταν λένε ότι θέλουν να μείνουν μόνοι 
τους πιθανότατα δεν λένε την αλήθεια κι απλά 
προσπαθούν να μην σας επιβαρύνουν. Μην τους 
αφήνετε μόνους τους τις γιορτινές μέρες που σας 
χρειάζονται όσο ποτέ.
 ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ  ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ, 
ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ!!!!!
 Πηγές: life-events.gr, Θεοφίλη Δήμητρα
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Το 2018 ήταν μια χρονιά σημαντικών επιστημονικών ανακαλύψεων και επιτευγμάτων. Στο άρθρο 
αυτό θα δούμε κάποια από τα πιο σημαντικά αυτά γεγονότα.
Στις 6 Φεβρουαρίου του 2018 η εταιρεία SpaceΧ κατάφερε μια πρώτη φορά να εκτοξεύσει 
στο διάστημα τον πύραυλο Falcon Heavy. Ο πύραυλος αυτός μπορεί εύκολα και γρήγορα να 
επαναχρησιμοποιηθεί κάτι που αναμένεται να φέρει επανάσταση στις μελλοντικές διαστημικές 
αποστολές. Το φορτίο του πυραύλου ήταν…ένα αυτοκίνητο της εταιρείας ΤΕΣΛΑ, όπου στην θέση 
του οδηγού ήταν μια κούκλα με στολή αστροναύτη. Το αυτοκίνητο συνεχίζει αυτήν τη στιγμή την 
περιπλάνηση του στο ηλιακό μας σύστημα, έχοντας φτάσει το Νοέμβριο στον πλανήτη Άρη.
Τον Ιούλιο του 2018 η Ιταλική Υπηρεσία Διαστήματος ανακοίνωσε την ανακάλυψη μιας υπόγειας 
λίμνης στον Άρη. Χρησιμοποιώντας ένα ειδικά διαμορφωμένο ραντάρ που μπορεί να «βλέπει» κάτω 
από το έδαφος εντοπίστηκε, κάτω από ένα στρώμα πάγου, λίμνη πλάτους περίπου 20 χιλιομέτρων και 
βάθους 3 μέτρων. Αν και η ύπαρξη πάγου στην επιφάνεια του Άρη ήταν ήδη γνωστή εδώ και χρόνια 
το ενδεχόμενο ύπαρξης υπογείων στρωμάτων νερού ήταν κάτι που οι επιστήμονες προσπαθούσαν 
εδώ και δεκαετίες να αποδείξουν. Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει νέους ορίζοντες στο ενδεχόμενο 
επανδρωμένων διαστημικών αποστολών στον Άρη αλλά και στην πιθανότητα ανακάλυψης μορφών 
ζωής στον πλανήτη.
Λίγους μήνες μετά, το Νοέμβριο, η NASA προσεδάφισε στον Άρη το Insight, μια συσκευή θα 
μελετήσει τη σεισμική δραστηριότητα του πλανήτη βοηθώντας μας να καταλάβουμε καλύτερα 
τι συμβαίνει στο υπέδαφος του. Παράλληλα η συσκευή αυτή φωτογραφίζει την επιφάνεια του 
κόκκινου πλανήτη στέλνοντας στη Γη εντυπωσιακές φωτογραφίες. 
Γυρνώντας πίσω στον πλανήτη μας, η Διακρατική Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής εξέδωσε το 
φθινόπωρο μια έκθεση η οποία κατέληγε στο γεγονός πως έχουμε στη διάθεση μας 12 χρόνια για 
να περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην ολική καταστροφή του 
πλανήτη. Τα «καλά» νέα είναι ότι εξακολουθεί να υπάρχει έστω και λίγος χρόνος για δράση. Αν μέσα 
σε αυτά τα 12 χρόνια η υπερθέρμανση του πλανήτη περιοριστεί στον 1.5 βαθμό Κελσίου, αντί για 2 
βαθμούς όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί διακρατικά, αυτός ο μισός βαθμός μπορεί να αποδειχτεί 
σωτήριος για την ανθρωπότητα.
Περνώντας από την υπερθέρμανση στη μόλυνση του θαλασσών, μια Ολλανδική ΜΚΟ δημιούργησε 
μια τεράστια συσκευή συλλογής σκουπιδιών, η οποία πλέοντας στους ωκεανούς  θα μπορεί 
αυτόματα να συλλέγει πλαστικά και σκουπίδια πριν αυτά αρχίσουν να αποσυντίθενται προκαλώντας 
κακό στη θαλάσσια ζωή.
Στον χώρο της Ιατρικής ερευνητές κατασκεύασαν ρομπότ 1000 φορές μικρότερα από μια ανθρώπινη 
τρίχα τα οποία θα μπορούν να εξοντώνουν καρκινογόνους όγκους εμποδίζοντας τους να παίρνουν 
αίμα. Κινέζοι επιστήμονες κλωνοποίησαν 2 μαϊμούδες, σπάζοντας το φράγμα της κλωνοποίησης 
θηλαστικών, ενώ πάλι στη Κίνα, ερευνητές χρησιμοποίησαν τεχνικές γονιδιακής αλλαγής για να 
φέρουν στη ζωή ένα ποντίκι από 2 θηλυκά ποντίκια χωρίς να χρησιμοποιήσουν κάποιο αρσενικό. 
Στη Γροιλανδία ανακαλύφθηκε κάτω από έναν παγετώνα ένας τεράστιος κρατήρας μεγέθους 
περίπου όσο το Παρίσι! Ο κρατήρας δημιουργήθηκε ύστερα από σύγκρουση με τη Γη ενός 
μετεωρίτη που ζύγιζε κάπου στα 5 δισεκατομμύρια τόνους. Η σύγκρουση αυτή ίσως εξηγεί την 
πτώση της θερμοκρασίας του πλανήτη που έγινε πριν από 12.800 χρόνια και κράτησε για 1000 
χρόνια παρατείνοντας την εποχή των παγετώνων. 
Από τους παγετώνες ας περάσουμε στους δεινόσαυρους. Ένα νέο είδος δεινόσαυρου ανακαλύφτηκε 
στη Νότια Αφρική.
Με μέγεθος όσο 3 ελέφαντες ήταν από τα μεγαλύτερα ζώα της Γης και έζησε πριν από 200 
εκατομμύρια χρόνια. Το είδος αυτό συνδέεται με τους  τους βροντόσαυρους που υπήρχαν στην 
περιοχή της σημερινής Αργεντινής, κάτι που αποδεικνύει την ύπαρξη της Πανγέας, της ένωσης 
όλων των σημερινών ηπείρων σε μία ενιαία ήπειρο καθώς και το γεγονός ότι τα ζώα αυτά ήταν 
ικανά να διασχίσουν την απόσταση της σημερινής Νότιας Αφρικής και Λατινικής Αμερικής!
Αυτά ήταν κάποια μόνο από τα πιο σημαντικά επιστημονικά επιτεύγματα της περασμένης χρονιάς. 
Μια νέα χρονιά μόλις ξεκίνησε και νέες ανακαλύψεις μας περιμένουν. Καλή Χρονιά σε όλους!!

Κων/νος Ε. Μανωλόπουλος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΑΝΑΚΑΛΥψΕΙΣ ΤΟΥ 2018

ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ  
ΝΕΟ Δ.Σ. 
ΣΤΗΝ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Την  Κυριακή 11/11/18 στην Ομοσπονδία 
Συλλόγων – Συνδέσμων Τριφυλίας (Ο.Σ.Σ.Τ.) 
έγιναν αρχαιρεσίες με την συμμετοχή των 
αντιπροσώπων των Συλλόγων, για την 
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου  και 
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων 
και την εκλογή τους, το νέο Δ.Σ.  
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Πρόεδρος : Παναγιώτης  Λούτος  
(Κυπαρισσία)
Αντιπρόεδροι : α) Ευστάθιος Χαρτάλος  
(Φιλιατρά)  β) Μαρία Λιακάκη  
(Σιδηρόκαστρο)
γ) Νικόλαος Καρυώτης (Σελλά).
Γενικός Γραμματέας : Δημήτρης 
Παπακωνσταντόπουλος (Καλό νερό)
Ειδικός Γραμματέας : Γεώργιος 
Φωτόπουλος (Αμφιθέα-Κλέσουρα)
Ταμίας : Σταμάτης Ντεβές (Κόκλα)
Δημόσιες Σχέσεις : Αργυρώ Αδαμοπούλου 
(Αρμενιοί)
Έφορος Υλικού : Αναστασία Αρνόκουρου 
(Πλατάνια)
Σύμβουλοι : Σοφία Μπεκιάρη (Σιτοχώρι), 
Στέλλα Ριτσάτου (Ελαία)
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 
Γιώργος Χριστόπουλος ( Σύλλογος 
Ραυτοπουλαίων)
Παναγιώτης Λυμπερόπουλος ( Σύλλογος 
Πλατανιτών)
Δημήτρης Γεωργιόπουλος  (Σύλλογος 
Καλίτσαινας)
Ευχόμαστε στο νέο Δ.Σ. καλή επιτυχία

Λ. Φυλής 145, Άνω Λιόσια
τ. 210.24.83.756

monochord@hotmail.gr

µουσικός οίκος
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TΑ ΠΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ
Γιάννης Πανουσόπουλος

Ο τρόπος που μάζευαν τον καρπό της ελιάς:
Για να μαζέψουν εκείνα τα χρόνια τις ελιές, έπρεπε 
πρώτα να μαζέψουν σπάρτα, για να φτιάξουν στο 
αργαλειό τον “Λάκο” τα σπαρτόπανα. Τα σπάρτα τα 
απλώνανε κατά μήκος του  ποταμιού. Τα αφήνανε 
για 15 με 20 ημέρες μα μουλιάσουν στο νερό, μετά 
τα ξεφλουδίζανε. Στεγνά ή υγρά τα κτυπάγανε στο 
“Μαγγάνι”. Στην συνέχεια τα στρίβανε σε κλωνές 
με την ρόκκα και ύστερα στον αργαλειό για να 
υφάνουν τα σπαρτόπανα. Σαν ερχόταν η ώρα για 
το μάζεμα της ελιάς, πρώτα στήνανε την “Τέντα” 
την καλύβα, ήταν πλεκτή από “τραγόμαλλο”. 
Όση βροχή και αν έπεφτε δεν πέρναγε σταγόνα. 
Ο καρπός μαζευότανε και ακολουθούσε το 
“Λίχνισμα”, αυτό γινόταν όταν φυσούσε με τον 
τενεκέ ή με το φτυάρι για να χωρίσει ο καρπός 
από τα φύλλα. Ύστερα έμπαινε σε κοφίνια ή σακιά 
και ήταν έτοιμος να φορτωθεί στα ζώα για το σπίτι. 
Από το σπίτι περίμεναν να έρθει ο “Αγωγιάτης” 
δηλαδή ο καροτσέρης με το άλογο, για να τον 
πάρει από τον “αφέντη” έτσι έλεγαν τον κτηματία 
και να τον πάει στο λιοτρίβι. Τα λιοτρίβια τότε 
αργούσαν και μπορεί ο καρπός να σάπιζε…γιαυτό 
κοντά στο παραγώνι μέσα στο σπίτι, φτιάχνανε το 
λεγόμενο “Ρογί”, ένα μικρό αλωνάκι από αφάνες 
για να μην έρχεται σε επαφή ο καρπός με το 
έδαφος. Στρώνανε ένα τσουβάλι, τον καρπό χύμα 
με ένα πιάτο αλάτι. Το ίδιο με την δεύτερη στρώση 
και το ίδιο για κάθε τσουβάλι. Όταν ερχόταν η ώρα 

οι ελιές είχαν γίνει λάσπη… Μόνο με το φτυάρι το 
μαζεύανε, όμως οι ελιές δεν σάπιζαν και το λάδι 
έβγαινε διαμάντι!!! 
Το παλαιό παραδοσιακό λιοτρίβι. 
Στο κέντρο του ελαιοτριβείου ήταν τοποθετημένο 
οριζόντια ένα πέτρινο κυκλικό αλώνι από μασίφ 
πέτρα σκαλιστή  με το χέρι. Στο κέντρο είχε ένα 
σιδερένιο άξονα, στις άκρες του στηρίζονταν 
κάθετα δύο κυκλικά σκαλισμένες πέτρες, πολύ 
βαριές κάθε μία πρέπει να ζύγιζε γύρω στον ένα 
και παραπάνω τόνο. Στο αλώνι τοποθετούσαν μία 
κυκλική λαμαρίνα, να μην πέφτει ο καρπός έξω. 
Ο αγωγιάτης έφερνε τον καρπό σε κοφίνια ή σε 
σακιά και οι εργάτες, έριχναν τις ελιές στα λιθάρια 
έτσι λέγανε τις πέτρες.  Ανάλογα με το μέγεθος 
της κατασκευής το “καργάρισμα” κυμαινόταν από 
200 έως 250 οκάδες(μονάδα βάρους 1280 gr). Ο 
σιδερένιος άξονας είχε μία υποδοχή στην κορυφή. 
Εκεί έβαζαν κυρίως δοκάρια από κυπαρίσσια 
και «έζεγναν» το ζώο. Για να μην ζαλίζεται το 
ζώο και ξεφεύγει από τη γύρα του βάζανε στα 
μάτια  παρωπίδες για να βλέπει μόνο μπροστά. 
Άλλα μάθαιναν και ακολουθούσαν τη γύρα μόνα 
τους, άλλα τα οδηγούσε ο εργάτης. Με αυτόν τον 
τρόπο κινούνταν τα λιθάρια κυκλικά και αλέθανε 
τον καρπό μέχρι να γίνει πολτός. Όταν άρχιζε να 
φαίνεται στην κορυφή “λαδιά”, να “κορφιάζει” 
όπως λέγανε τότε ήταν έτοιμο για να μεταφερθεί 
στην δεξαμενή ή στην γούρνα. Ανοίγανε στο πλάι 
τις λαμαρίνας ένα πορτάκι και ο πολτός έπεφτε στην 
γούρνα, από εκεί έπρεπε να  μπει στις “τσαντίλες” 
ή  στα Τσουλιά”. Ήταν σαν φάκελοι τετράγωνοι  
από μαλλί τράγινο ραμμένοι ή από σχοινί 
συνήθως. Με την σέσουλα ή με φτυάρι βάζανε 
και μια ποσότητα πολτού 3 με 4 οκάδες σε κάθε 
τσαντίλα. Μετά τις τοποθετούσαν στο πιεστήριο 
την μία πάνω στην άλλη και φτιάχνανε το “Στάμα’. 
Στην κορυφή του πιεστηρίου ήταν η “Χελιδόνα” με 
καστάνιες. Πρώτα χρησιμοποιούσαν την μανέλλα 
και μια μεταλλική πλάκα κατέβαινε και πίεζε τις 
τσαντίλες. Αυτό γινόταν μέχρις ενός σημείου, μετά 
για να πιεσθεί περισσότερο το “στάμα”, βάζανε 
ένα μακρύ ξύλο και με την βοήθεια δύο ή τριών 

εργατών, το σπρώχνανε όσο έπαιρνε ρίχνοντας 
συγχρόνως καυτό νερό. Το λάδι με την μούργα 
έτρεχε στο “λιμπί” μία στενόμακρη σιδερένια 
δεξαμενή. Το λάδι κόρφιαζε και το νερό στο κάτω 
μέρος έφευγε από ένα σωληνάκι. Αυτός που είχε 
το γενικό πρόσταγμα λεγόταν “Καραβοκύρης”οι 
λοιποί εργάτες λέγονταν “μούτσοι”. Με την “Αγκλιά” 
μία κατασκευή τσίγκινη που χώραγε δύο οκάδες 
ή με κοχίλια θαλασσινά μεγάλου μεγέθους, 
έπαιρνε τον κορφιά και το έριχνε στην “λαδούσα”, 
εκεί το άφηνε περίπου μία ώρα να καθίσει. Όλη 
η διαδικασία χρειαζόταν πολύ ώρα, δεν ήταν 
λίγες οι φορές που για να προλάβουν, δούλευαν 
ολόκληρο το εικοσιτετράωρο.  Μετά γέμιζαν τα 
«τουλούμια»(κατασκευές από κατσικίσιο δέρμα 
για την μεταφορά υγρών) και το μετέφεραν στο 
σπίτι του «αφέντη». Η κορυφή του παραγομένου 
λαδιού ήταν το περίφημο αγουρόλαδο καθώς και 
το άθερμο ή αθέρμιγο λάδι που ήταν βάλσαμο 
και φάρμακο με υπέροχη γεύση.  Παραδοσιακά 
λιοτρίβια υπήρχαν σε κάθε χωριό, όμως εδώ και 
50 χρόνια τα αντικατέστησε η τεχνολογία. Το άλογο 
το αντικατέστησε η πετρελαιομηχανή με τους 
ιμάντες και τα εργατικά χέρια το πιεστήριο. 
Η απόδοση αυξήθηκε και το κόστος παραγωγής 
μειώθηκε. 
Η ΓΕΥΣΗ ΟΜΩΣ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΑΘΕΡΜΙΓΟΥ ΠΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ…
ΑΝΑΜΝΗΣΗ!!!


