
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ (ΤΡΙΜΗΝΗ) ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΑΙΩΝ “Η ΜΑΡΤΖΑΙΝΑ”
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ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η 
ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 στις 5.30 
το απόγευμα, έγινε η Γενική Συνέλευση του 
Συλλόγου μας στο ξενοδοχείο ΣΤΑΝΛΕΫ της 
Αθήνας.
Μετά την προσέλευση των συμπατριωτών 
μας και την διαπίστωση απαρτίας ξεκίνησαν 
οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 
εξέλεξε πρόεδρό της  την κ. Κων/να Μίχα.  Τα 
θέματα της Γ. Σ. ήταν :
1)Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 
2) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 
3) Έκθεση Εξελεγκτικής   Επιτροπής  
4)Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής 
Επιτροπής.
  Ο απερχόμενος πρόεδρος του Συλλόγου 
μας   Δημήτρης Μανωλόπουλος  αφού 
καλωσόρισε τους  παρευρισκόμενους  έκανε 
τον απολογισμό του Συλλόγου.  Αναφέρθηκε 
στο έργα του Συλλόγου τη χρονιά που πέρασε 
το πανηγύρι, την τοποθέτηση καλαίσθητης 
βρύσης στην πλατεία του χωριού μας, την 
ολοκλήρωση του επιχρίσματος των αρμών 
(αρμολόϊ ) των εσωτερικών τοίχων του 
Παλαιού Ελαιοτριβείου- Λαογραφικού 
Μουσείου του χωριού  μας- , επίσης τόνισε 
την ανάγκη να αγκαλιασθεί ο Σύλλογος από 
τη νεολαία.

Στη συνέχεια έγινε ο οικονομικός απολογισμός 
και διαβάστηκε η έκθεση της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής, η οποία διαπίστωσε ότι όλα τα 
έσοδα και έξοδα του ταμείου  ήταν σε πλήρη 
αντιστοιχία, το υπόλοιπο του ταμείου που 
παραδίδεται για χρήση την επόμενη χρονιά 
ανέρχεται στο ποσό των 2089,3 Ευρώ.  
Έγιναν ομιλίες από τον κ. Παναγιώτη 
Χριστόπουλο ο οποίος αναφέρθηκε σε 
ιστορικά γεγονότα από το αρχείο της 
κοινότητας, αλλά και στα προβλήματα του 
χωριού μας και ιδιαίτερα το δρόμο.   Ο  κ. 
Ευθύμιος  Παναγιωτόπουλος μίλησε για την 
σημερινή κατάσταση του χωριού μας και τις 
δυνατότητες ανάπτυξης. 
Επίσης  παρεμβάσεις για τα προβλήματα του 
χωριού μας έκαναν τα μέλη του Δ. Σ.  Τάσος 
Γυφτάκης και Γιώργος Χριστόπουλος. 
Επόμενο θέμα της Γεν. Συνέλευσης ήταν η 
εκλογή εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή 
νέου Δ. Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, μέλη 
της εκλέχτηκαν οι : Καλογερόπουλος Γιώργος, 
Πολίτης Παναγιώτης και Παναγιώτης 
Χριστόπουλος.
Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο 
δήλωσαν κατά αλφαβητική σειρά οι εξής : 
Αναστάσιος Γυφτάκης ,  Άγγελος  Δούκας,  
Δημήτρης Μανωλόπουλος,  Χαράλαμπος 
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Μίχας,  Γιώργος Πολίτης,  Δώρα Σπάλα,  
Γιώργος Σταθόπουλος και Γεώργιος 
Χριστόπουλος.  Για την Εξελεγκτική Επιτροπή 
δήλωσαν υποψηφιότητα οι: Δημήτρης 
Γεωργιόπουλος,  Κωνσταντίνος  Ε. Γυφτάκης  
και Ευστάθιος  Θανασουλόπουλος.
Κατά την ψηφοφορία που ακολούθησε 
εκλέχθηκαν κατά σειρά προτίμησης οι εξής 
7  για το Διοικητικό Συμβούλιο : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΓΥΦΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΚΑΣ, 
ΘΕΟΔΩΡΑ  ΣΠΑΛΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΜΙΧΑΣ, 
και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν 
οι εξής : ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΦΤΑΚΗΣ και ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ.
 Η εκδήλωση συνεχίστηκε  με το κόψιμο της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας, το τυχερό φλουρί 
έπεσε στον μικρό Διονύση.
Η πίτα και τα γλυκά ήταν προσφορά του 
συμπατριώτη μας Βασίλη Βλάχου τον οποίο 
και ευχαριστούμε. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
μας  που εκλέχτηκε στις αρχαιρεσίες της  
2ας  Φεβρουαρίου 2019, συγκροτήθηκε σε 
σώμα στις 7/2/2019 ως εξής  :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΥΦΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΠΑΛΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
ΜΕΛΗ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΣ και 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

Το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο

του Συλλόγου 
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ΠΕΝΘΗ
• Στις  15 Ιανουαρίου απεβίωσε στην Αθήνα  ο 
συγχωριανός μας Κανέλλος  Παναγόπουλος 
σε  ηλικία  64  ετών. Η ταφή του έγινε στο 
κοιμητήριο Περιστερίου.
Το  Δ. Σ. εκφράζει στην οικογένειά του τα θερμά 
του συλλυπητήρια. 

• *Διόρθωση : Στο προηγούμενο φύλλο  
γράφτηκαν λάθος τα στοιχεία της συζύγου  του 
κ. Ν.  Πολίτη το σωστό όνομα είναι ΝΤΙΑΝΑ 
ΠΟΛΙΤΗ  74 ετών και η ταφή της έγινε στο Γ΄ 
Νεκροταφείο.
Το  Δ. Σ. εκφράζει στην οικογένειά της τα θερμά 
του συλλυπητήρια. 

ΑΘΗΝΑ 17/4/19
Σωκράτους 59 όρφ. Γ΄ ΑΘΗΝΑ 104 31
E-mail : raftopoulo.sylogos@gmail.com                        
                                                                                              
ΠΡΟΣ:  κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
κ . ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
κ.  ΔΗΜΑΡΧΟ   ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Κύριοι
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας 
εκφράζοντας τις διαθέσεις των μελών μας  αλλά 
και των κατοίκων του χωριού μας διαμαρτύρεται 
εντονότατα για την κακή κατάσταση του δρόμου 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ -  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ. Στο μεγαλύτερο 
μέρος του ο δρόμος έχει φθαρμένο ασφαλτοτάπητα 
με πολλές λακκούβες,  περνά μέσα από  το  
ρέμα   ΔΑΦΝΕΣ (πριν το Ραυτόπουλο), δεν έχει 
προστατευτικές μπάρες, η βλάστηση έχει καλύψει 
το μισό οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να έχει  
καταστεί επικίνδυνος για τα διερχόμενα αυτοκίνητα 
και την ασφάλεια των επιβατών τους. Οι κακές 
καιρικές συνθήκες που επικρατούν και η έλλειψη 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο του Συλλόγου των Απανταχού Ραυτοπουλαίων  θα πραγματοποιήσει 
εκδήλωση στο ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ την Κυριακή  19 Μαΐου  και ώρα 10.00 π.μ. προκειμένου να 
τιμήσουμε τον συμπατριώτη μας ήρωα, οπλαρχηγό του 1821,  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ  ΓΥΦΤΑΚΗ  που 
σκοτώθηκε μαζί με άλλους συμπατριώτες μας στις 20/5/1825   στη μάχη στο ΜΑΝΙΑΚΙ  δίπλα 
στον ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ. 
Σας καλούμε  να στηρίξετε την οργάνωση της εκδήλωσης.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 

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 
Τάσος Γυφτάκης 6977200985 , Γιώργος Χριστόπουλος 
6974136888, Άγγελος Δούκας 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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΑΙΩΝ

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΥΦΤΑΚΗΣ
πρόεδρος του συλλόγου |• Τηλ.6977200985

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναστάσιος Γυφτάκης

Δούκα Άγγελος
Χριστόπουλος Γιώργος

Χριστόπουλος Παναγιώτης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

IONASPRINT ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΤΗΛ.:210 2470736

a/a Oνοματεπώνυμο €

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 50

2. ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΚΑΣ 20

3. ΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ 20

4. ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 20

5. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 20

6. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΥΦΤΑΚΗΣ 40

7. ΕΥΘΑΛΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ  20

8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 20

9. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε. ΓΥΦΤΑΚΗΣ 30

10. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 50

11. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 40

12. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 50

13. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΠΑΠΑΚΟΣ/ΛΟΥ 20

14. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 30

15. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 40

16. ΚΩΝ/ΝΑ ΜΙΧΑ 50

17. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 50

18. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΠΟΛΙΤΗΣ 30

19. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΣ 30

20. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 20

21. ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΠΑΛΑ 20

22. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΥΦΤΑΚΗΣ  25

23. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ 25

24. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 50

25. ΖΩΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 30

26. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 10

27. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΚΗ - ΜΑΝΩΛ/ΛΟΥ 10

28. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 20

29. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 20

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Έως 31/03/2018

συντήρησης έχουν καταστήσει  το δρόμο δύσβατο. 
Τελευταία συντήρηση του δρόμου  έγινε πριν 14  
χρόνια. Βέβαια υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη για 
νέα χάραξη και βελτίωση αλλά ακόμα περιμένουμε 
τη χρηματοδότηση.
Ζητάμε  να  αποκαταστήσετε  άμεσα τουλάχιστο τον 
ασφαλτοτάπητα  του δρόμου στα τμήματα  εκείνα  
που έχουν φθαρεί .
Ευχαριστούμε  εκ τω προτέρων.
Το   Διοικητικό  Συμβούλιο
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας
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Το τριήμερο της 25ης Μαρτίου το χωριό μας 
ήταν πανέμορφο. Οι μέρες ήταν ηλιόλουστες, 
τα Kανάλια ξεχείλιζαν από νερό και τα χωράφια 
από λουλούδια και χρώματα. Συναντήσαμε 
ανοιξιάτικες εικόνες όπως αυτές, που 
καθαρίζουν το μυαλό και γεμίζουν την ψυχή 
του ανθρώπου όμορφα συναισθήματα κοντά 
στη φύση. Ωστόσο, υπάρχει ένα πολύ άσχημο 
φαινόμενο στο χωριό μας που καταφέρνει να 
κάνει αποκρουστική μια βόλτα ακόμα και σε 
ένα τέτοιο περιβάλλον.
Κάποιοι έχουν την συνήθεια να πετάνε 
ρυπογόνα απορρίμματα στα ρέματα και στο 
γκρεμό στο πλάι του δρόμου. Δεν μιλάμε 
για τα συνηθισμένα σκουπίδια που δείχνουν 
αδιαφορία για το φυσικό περιβάλλον, αλλά για 
κάτι διαφορετικό. 
 Ίσως έχουμε συνηθίσει πανελλαδικά να 
βλέπουμε πεταμένα πλαστικά, σκορπισμένα 
σκουπίδια από ξεχειλισμένους κάδους 
σκουπιδιών και πλαστικές σακούλες σε 
κάθε απίθανο μέρος. Τα πλαστικά όντως 
χρειάζονται δεκάδες ή και εκατοντάδες χρόνια 
να αποσυντεθούν και πέρα από αντιαισθητικά 
είναι και επικίνδυνα για τα ζώα που μπορεί 
να τα φάνε (και που μετά μπορεί να τα φάμε κι 
εμείς). Το ρέμα που ξεκινάει από τα Κανάλια 
είναι γεμάτο τέτοια σκουπίδια ενώ στις άκρες 
του δρόμου υπάρχουν αναρίθμητοι πλαστικοί 
κάλυκες όπλων.
Αυτό, όμως, που είναι πιο ανησυχητικό είναι 
τι είδους σκουπίδια βλέπει κανείς στο γκρεμό 
πλάι στο δρόμο. Στο δρόμο για τον Άη Γιώργη 
ένα σημείο του γκρεμού παίζει το ρόλο 
της χωματερής, για κάθε είδους μπάζα και 
σκουπίδια. Μέχρι και αυτοκίνητο είναι πεταμένο 
εκεί. Από την άλλη πλευρά του χωριού, μαζί 
με τα ανθισμένα χωράφια συναντήσαμε και 
πεταμένο πλυντήριο, ψυγείο, δύο παρμπρίζ 

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ  ΚΑ Ι  ΣΚΟΥΠΙΔ ΙΑ
Του Πέτρου Π. Χριστόπουλου

ΣΥΓΚΕνΤΡωΣΗ  ΑνΤΙΚΕΙΜΕνων 
ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ 
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ)

Αγαπητοί συγχωριανοί,
 Ο Σύλλογός μας  συνεχίζει τη συγκέντρωση 
παλαιών αντικειμένων και εργαλείων για 
το παλαιό ελαιοτριβείο στη Βουλιαγμένη 
προκειμένου να δημιουργήσουμε το 
Λαογραφικό Μουσείο του χωριού 
μας. Ήδη αρκετοί συγχωριανοί έχουν 
παραδώσει στο Σύλλογο τα πρώτα 
αντικείμενα για να τα εκθέσουμε στο 
μουσείο. Σε κάθε σπίτι του χωριού έχουν 
απομείνει αρκετές οικιακές σκευές  και 
γεωργικά εργαλεία που δεν είναι πλέον 
χρήσιμα και φθείρονται από το χρόνο με 
κίνδυνο κάποια στιγμή να αφανιστούν. 
Παρακαλούμε  όλους τους συμπατριώτες 
μας να παραδώσουν στο μουσείο αυτά τα 
παλαιά αντικείμενα ξύλινα ή μεταλλικά 
για να τα εκθέσουμε. Τα αντικείμενα αυτά 
συνθέτουν την ιστορία του χωριού μας. Σε 
κάθε αντικείμενο που θα παραδώσετε θα 
υπάρχει καρτελάκι με την ονομασία του 
αντικειμένου και το όνομα του ιδιοκτήτη.
Απευθυνθείτε στα μέλη του  Δ. Σ.  του 
Συλλόγου μας ΤΑΣΟ ΓΥΦΤΑΚΗ τηλ. 
6977200985 και ΓΙΩΡΓΟ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ 
τηλ. 6974136888 οι οποίοι έχουν την 
ευθύνη για την συγκέντρωσή τους.
Το  Διοικητικό Συμβούλιο σας ευχαριστεί 
εκ των προτέρων.

αυτοκινήτου και τα κουφάρια δύο ψόφιων 
προβάτων σε αποσύνθεση που μύριζαν 
αφόρητα σε απόσταση αρκετών μέτρων!
 Τέτοια σκουπίδια μπορεί να περιέχουν τοξικές 
και καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες εισχωρούν 
στο υπέδαφος, μολύνουν τον υδροφόρο 
ορίζοντα και εισβάλλουν στη διατροφική 
αλυσίδα από τα ίδια τα χωράφια μας. Πέρα, 
δηλαδή, από τη ρύπανση που προκαλούν το 
πλαστικό και το αλουμίνιο, πέρα από τη δυσωδία 
που προκαλούν τα πεταμένα κουφάρια ζώων, 
πέρα από τον κίνδυνο πυρκαγιάς από τα 
πεταμένα τζάμια, υπάρχει άμεσα ο κίνδυνος 
μόλυνσης από τοξικές και καρκινογόνες 
ουσίες που περιέχονται σε μπαταρίες και άλλα 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη. 
Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση δείχνει 
ότι υπάρχει πρόβλημα στη διαχείριση 
απορριμμάτων στην περιοχή. Ή ο Δήμος 
αδιαφορεί και είναι ασυνεπής στη υποχρέωση 
που έχει στην αποκομιδή των σκουπιδιών ή 
κάποιοι συμπατριώτες μας δεν μπορούν να 
συνεννοηθούν με τον Δήμο για να απορρίψουν 
νόμιμα και με ασφάλεια τα σκουπίδια τους ή και 
τα δύο. Ο Σύλλογος και οποιοσδήποτε άλλος 
έχει τη δυνατότητα, θα πρέπει να ενημερώσει 
το Δήμο για τον καθαρισμό του χωριού μας 
και τους ενδιαφερόμενους για το πώς να 
πετάνε σωστά τα σκουπίδια τους. Π.χ. σε ποια 
τηλέφωνα του Δήμου πρέπει να παίρνουν όταν 
θέλουν να πετάξουν κάτι, πού να το αφήνουν 
και τι ποινές προβλέπονται για τους παραβάτες. 
Για παράδειγμα ο Δήμος έχει συγκεκριμένη 
Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων, 
Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
και τα τηλέφωνά του υπάρχουν στο site του 
http://www.dimostrifylias.gr/dimos/xrisi-
ma-tilefona/tilefona-dimarxeiou 
Δεν ζω στο χωριό, όπως και οι περισσότεροι 
που νιώθουμε Ραυτοπουλαίοι, και δεν γνωρίζω 
τι πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζουν οι λίγοι 
κάτοικοι του χωριού και μολύνουν με αυτόν 
τον τρόπο τον τόπο μας. Μπορεί από άγνοια, 
μπορεί από ευκολία, μπορεί, ίσως, και από 
κάποιον άλλο λόγο. Όπως και να έχει, πιστεύω 
ότι με την επίμονη διαμεσολάβηση όσων 
νοιαζόμαστε και καταλαβαίνουμε το πρόβλημα, 
θα καταφέρουμε να το καταλάβουν όλες οι 
πλευρές, - και ο Δήμος ότι είναι υποχρέωσή 
του και όλοι οι κάτοικοι ότι υπάρχει και άλλος 
τρόπος απόρριψης για το καλό όλων. 
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CERN: ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ Η ΕΡΕΥνΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΤΡΕΔΕΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821 

Όταν κάποιος γνωστός ή φίλος μαθαίνει ότι 
δουλεύω για το CERN, το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πυρηνικών Ερευνών, η συζήτηση ακολουθεί 
σχεδόν πάντα την ίδια πορεία: αρχικά θα 
ρωτήσουν τι ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε 
εκεί, στην συνέχεια ίσως ρωτήσουν ποιος είναι ο 
δικός μου ρόλος και θα τελειώσουν σχεδόν πάντα 
με την ίδια ερώτηση: 
«ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΨΕΙ ΑΥΤΟ;;;»
Και είναι μια απολύτως «τίμια» ερώτηση, μια 
ερώτηση που θα έκανα και εγώ στη θέση τους. 
Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να 
κάνει κανείς στο χώρο της έρευνας τον 21ο αιώνα. 
Το να προσπαθούν κάποιοι να ανακαλύψουν 
το σωματίδιο Χιγκς, το σωματίδιο που εξηγεί 
το πως δημιουργείται η μάζα στο σύμπαν, να 
μελετήσουν την Σκοτεινή Ύλη, η οποία αποτελεί 
το 95% του Σύμπαντος, και η οποία δεν μπορεί 
να παρατηρηθεί άμεσα με ραδιοτηλεσκόπια, 
δορυφόρους κλπ. (εξ ‘ου και «Σκοτεινή») ή να 
προσπαθούν να ενώσουν τις επιμέρους θεωρίες 
Φυσικής σε μια ενιαία θεωρία που θα εξηγεί… 
τα πάντα (εξ ‘ου και Θεωρία των Πάντων), ίσως 
ακούγεται ενδιαφέρον, σίγουρα όμως δεν 
ακούγεται τόσο πρακτικό όσο το «Δουλεύω για 
τη θεραπεία του καρκίνου», ή το «Ασχολούμαι 
με την κλιματική αλλαγή ή τις βιώσιμες πηγές 
ενέργειας προσπαθώντας να σώσω τον πλανήτη 
από την καταστροφή». Αξίζει επομένως να 
ασχολείται κανείς με την πειραματική Φυσική? 
Αξίζει να ξοδεύονται εκατοντάδες εκατομμύρια 
σε ερευνητικά κέντρα όπως το CERN; Και 
φυσικά η αρχική ερώτηση: θα χρησιμέψουν στην 
καθημερινότητα μας τα όσα ανακαλύπτονται εκεί; 
Η απάντηση στην τελευταία ερώτηση θα μπορούσε 
να είναι απλή και σύντομη: Όχι! …το πιο σωστό 
όμως θα ήταν να πούμε: Όχι άμεσα.  Ας δούμε 
ένα απλό παράδειγμα: πριν από 2.500 χρόνια ο 
Θαλής ο Μιλήσιος προσπαθούσε να εξηγήσει 
γιατί το κεχριμπάρι (ήλεκτρο στα αρχαία) όταν 
τριφτεί σε κάποιο υλικό όπως ύφασμα ή τρίχωμα 
γάτας μπορεί να έλκει μικρά αντικείμενα όπως 
πούπουλα ή κομμάτια από άχυρο. Αυτή ήταν μια 
από τις πρώτες καταγεγραμμένες προσπάθειες 
μελέτης του στατικού ηλεκτρισμού. Η δουλειά 
του Θαλή δεν χρησίμεψε ποτέ σε κανέναν στην 
αρχαία Ελλάδα, σημαίνει αυτό όμως ότι έχανε τον 
χρόνο του; Χρειάστηκε βέβαια από το 600π.Χ να 
φτάσουμε στον 19ο αιώνα και να ασχοληθεί πάρα 
πολύς κόσμος με την μελέτη του ηλεκτρισμού 
για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο 
να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια. Μπορείτε 
όμως να φανταστείτε τις ζωές μας σήμερα χωρίς 
ηλεκτρισμό; 
 ‘Όταν το 1897 ανακαλύφτηκε πειραματικά το 
ηλεκτρόνιο αυτό και πάλι δεν χρησίμεψέ άμεσα 
σε κανέναν, η πειραματική διάταξη όμως που 
χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια οδήγησε στη 
δημιουργία των πρώτων τηλεοράσεων! Επίσης, οι 
αρχές λειτουργίας των τομογράφων (μαγνητικών, 
αξονικών και ποζιτρονικών) βασίζονται στην 
ατομική και την πυρηνική Φυσική, ενώ χωρίς τη 

θεωρία του Ηλεκτρομαγνητισμού δεν θα υπήρχαν 
δορυφορικές επικοινωνίες και κινητά τηλέφωνα.
 Θα μπορούσαν να γραφτούν βιβλία ολόκληρα για 
το πως οι διάφορες ανακαλύψεις στο χώρο της 
Φυσικής εφαρμόζονται με διάφορους τρόπους 
στη ζωή μας, τι γίνεται όμως όσον αφορά το 
CERN; Μήπως θα πρέπει πάλι να περάσουν 
αρκετοί αιώνες για να χρησιμοποιηθούν τα όσα 
ανακαλύπτονται εκεί; Η αλήθεια είναι ποτέ δεν 
μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πότε ή το 
πώς θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί στην πράξη 
μια επιστημονική ανακάλυψη. Τα πειράματα 
όμως που πραγματοποιούνται σήμερα είναι 
πολύ πιο απαιτητικά σε σχέση με πιο παλιά. 
Συνήθως η τεχνολογία που χρησιμοποιείται δεν 
υπάρχει διαθέσιμη και πρέπει να δημιουργηθεί 
αποκλειστικά για τις ανάγκες του πειράματος. Στη 
συνέχεια όμως η τεχνολογία/τεχνογνωσία αυτή 
περνάει στη βιομηχανία και χρησιμοποιείται σε πιο 
γενικευμένες εφαρμογές. Ακόμα δηλαδή και αν η 
όποια ανακάλυψη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
άμεσα, χρησιμοποιούνται τα «εργαλεία» που 
κατασκευάστηκαν για να γίνει η ανακάλυψη αυτή. 
Για παράδειγμα μπορεί οι επιταχυντές σωματιδίων 
να ξεκίνησαν να κατασκευάζονται για πειράματα 
Φυσικής, αλλά από τους 17000 που υπάρχουν 
παγκοσμίως αυτή την στιγμή, οι 9000 περίπου 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για έρευνα στην 
ιατρική. Το πιο τρανό όμως παράδειγμα αποτελεί 
η δημιουργία του διαδικτύου. Ο παγκόσμιος 
ιστός (World Wide Web) ή αλλιώς ιντερνέτ 
δημιουργήθηκε στο CERN το 1989 ως ένα μέσο 
ανταλλαγής δεδομένων ανάμεσα στα διάφορα 
ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια και το οποίο 
στη συνέχεια έγινε διαθέσιμο στο ευρύ κοινό. 
Τελειώνοντας, ένα μικρό σχόλιο για το κόστος: το 
να προσπαθείς να ανακαλύψεις τα μυστικά του 
σύμπαντος δεν είναι μια οικονομική υπόθεση. 
Η κατασκευή του επιταχυντή στο CERN κόστισε 
περίπου 13 δις. δολάρια…κάτι λιγότερο δηλαδή 
από το κόστος των πρώτων 7 εβδομάδων του 
πολέμου στο Ιρακ!  
 Σημείωση συντάκτη: Η Ελλάδα είναι από τα 
12 ιδρυτικά μέλη του CERN στις 29-9-1954 με 
συνεισφορά στο 1,2% των εξόδων. Σήμερα 
συνεργάζονται με το CERN σχεδόν όλες οι χώρες 
από όλες τις Ηπείρους.  Το CERN είναι ένα υπόγειο 
κυκλικό εργαστήριο με διάμετρο 27 χιλιόμετρα  
στα σύνορα Ελβετίας Γαλλίας. Έχει πολλούς  
επιταχυντές και εργάζονται σε αυτό περίπου 
3000 υπάλληλοι και 6-7 χιλιάδες μηχανικοί και 
επιστήμονες.

Ημερίδα με θέμα: « ΟΙ ΝΤΡΕΔΕΣ 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
1821».  πραγματοποίησε η Ομοσπονδία 
Συλλόγων Τριφυλίας την Τετάρτη 13 
Μαρτίου στο κτήριο του Νew York Col-
lege στο Σύνταγμα.  Η διοργάνωση ήταν 
της Ομοσπονδίας με την υποστήριξη 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
του Πάντειου Πανεπιστήμιου και του 
εκπαιδευτικού ομίλου N. Y. College. Η 
προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη, 
παρέστησαν ο αρχιμανδρίτης Σεραφείμ 
εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Τριφυλίας, 
η βουλευτής κ. Π. Κοζομπόλη, ο πρώην 
υφυπουργός κ. Λαμπρόπουλος, ο δήμαρχος 
Οιχαλίας κ.Σταθόπουλος, ο πρώην 
πρέσβης κ. Χ. Παναγόπουλος, πρόεδροι 
και εκπρόσωποι Συλλόγων.   Η εκδήλωση 
ξεκίνησε με το  χαιρετισμό του προέδρου 
της ομοσπονδίας μας κ. Π. Λούτου που 
καλωσόρισε τον κόσμο και τον ευχαρίστησε 
για την συμμετοχή του.
 Ομιλίες έγιναν από τον επίτιμο πρόεδρο 
του Συνδέσμου ιστορικών συγγραφέων 
κ. Στάθη Παρασκευόπουλο, ο οποίος 
μίλησε ¨για την επανάσταση στην Τριφυλία 
από τους Ντρέδες¨,  στην συνέχεια ο αν/
τής καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου  στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο  κ. Α. Συρίγος μίλησε 
για την ¨Ιστορική παρουσία των Ντρέδων 
στη Μεσσηνία και ο ρόλος τους στην  
επανάσταση του 1821¨.
Τρίτος ομιλητής ήταν ο Κ. Γιαννάκης 
Γκρίτζαλης, κοινωνιολόγος, π. καθηγητής 
ΤΕΙ Αθήνας – απόγονος του ήρωα Γιαννάκη 
Γκρίτζαλη- που τόνισε τη ̈ μεγάλη προσφορά 
των Ντρέδων το 1821 χωρίς την ανάλογη 
αναγνώριση¨.
Επίσης παρεμβάσεις έκαναν η δρ Μαρία 
Κουρή λέκτωρ του πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου που μίλησε για τις 
¨σύγχρονες μορφές διαχείρισης της 
μνήμης της Επανάστασης¨, ο γιατρός κ. 
Παπασταυρόπουλος, η κ. Λαμπροπούλου 
συγγραφέας του βιβλίου ¨ΟΙ ΝΤΡΕΔΕΣ 
ΤΑ ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΩΡΗΑ¨,   η κ. Α. 
Τασιγιώργου συγγραφέας του βιβλίου 
¨ΣΤΗ ΧΟΥΦΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Σουλιμά  
Σουλιμοχώρια¨, και ο κ. Αθανασόπουλος 
συγγραφέας του βιβλίου ¨ΝΤΡΕΔΕΣ. ΟΙ 
ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ¨. 
Την  εκδήλωση έκλεισε ο πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας, ο οποίος διαβεβαίωσε τους 
παρευρισκόμενους ότι θα συνεχιστούν 
οι εκδηλώσεις με τη συμπλήρωση 200 
χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Κωνσταντίνος Ε. Μανωλόπουλος
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Στις 21 Φεβρουαρίου τα Ιωάννινα εορτάζουν 
την απελευθέρωσή τους από τον Τούρκο 
κατακτητή. Το 1912-13 ο Ελληνικός στρατός 
πολέμησε σκληρά για την απελευθέρωση της 
Ηπείρου. Οι Τούρκοι έκαναν οχυρά στο Μπιζάνι 
ώστε να προστατεύουν τα Γιάννενα και να 
αποτρέπουν κάθε προσπάθεια απελευθέρωσής 
τους. Οι Έλληνες αποφάσισαν να πολιορκήσουν 
το Μπιζάνι και να αναγκάσουν τους Τούρκους 
να παραδοθούν. Αγωνίστηκαν σκληρά 
αλλά πέτυχαν να πάρουν τα Γιάννενα.  Έτσι 
απελευθερώθηκε η Ήπειρος. 
Ο παππούς Παναγιώτης Κων. 
Χριστόπουλος(1876-1975), ήταν Εύζωνας 
(Τσολιάς) στο Μπιζάνι, στην πρώτη γραμμή της 
πολιορκίας. Τραυματίστηκε, έχασε το μάτι του, 
το έβγαλαν και μετά πήγε πάλι στη μάχη. 
Τα λόγια του αντηχούν ακόμα στα αυτιά μου: 
«Το Μπιζάνι είναι ένας μικρός λόφος με τρείς 
κορυφές έξω από τα Γιάννενα. Πολιορκήσαμε 
το Μπιζάνι 40 μέρες, από τις 7 Γενάρη μέχρι 21 
Φλεβάρη 1913.
Το Μπιζάνι ήταν οχυρό με μπετόν που έγινε 
από Γερμανούς μηχανικούς και γύρω είχε 
τάφρο και συρματοπλέγματα. Οι Τούρκοι είχαν 
σκοτώσει όλους τους εργάτες που συμμετείχαν 
στα έργα για να μην προδώσουν τα σχέδια της 
κατασκευής του. Εμείς οι Εύζωνοι ήμασταν 
40 μέρες κολλημένοι στις πέτρες σαν τα 
σαλιγκάρια.
Το Μπιζάνι είναι γυμνό, δεν έχει βλάστηση, δεν 
μπορείς να κρυφτείς πουθενά. Ο χειμώνας ήταν 
πολύ βαρύς, το κρύο τσουχτερό, πουθενά δεν 
έβρισκες απάγκιο, υποφέραμε πολύ …….…. 
(περιγράφει πως τραυματίστηκε) …………. 
ήταν βράδυ, εγώ πήγαινα μπροστά ως 
εμπροσθοφυλακή και κατάφερα να βρω τους 
Τούρκους. Αρχίσαμε να πυροβολούμε, αλλά 
κάποια στιγμή τους χάσαμε και πάλι. Τότε είπα 
σε κάποιους συναδέλφους από την Κρήτη να με 
καλύψουν για να προχωρήσω να δω που πήγαν. 
Τους εντόπισα. Ανταλλάξαμε πυροβολισμούς. 
Με πυροβόλησαν και καλύφτηκα πίσω από μια 
μάντρα, το βλήμα όμως κτύπησε στην πέτρα και 
ένα κομμάτι καρφώθηκε στο αριστερό μου μάτι. 
Με πήγαν στο νοσοκομείο, πονούσα, φώναζα. 

Μου έβγαλαν το μάτι, συνήλθα. Ξαναπήγα στο 
Μπιζάνι.»
«οι Εύζωνοι(ειδικές δυνάμεις τότε του στρατού) 
δεν υπολογίζαμε τίποτα, ήμασταν σκληροί, 
αήττητοι δεν δειλιάζαμε μπροστά στον κίνδυνο. 
Κάναμε τα πάντα προκειμένου να εξοντώσουμε 
τον εχθρό και να απελευθερώσουμε την 
Ελλάδα».
Η απελευθέρωση
«Έπρεπε πάση θυσία να απελευθερώσουμε τα 
Γιάννενα. Η κατάληψη των οχυρών στο Μπιζάνι 
φαίνεται άθλος. Δεν έχεις να αντιμετωπίσεις 
μόνο τα ασκέρια των Τούρκων έχεις να 
αντιμετωπίσεις έναν βαρύ χειμώνα με κρύο, 
βροχές και χιόνια. Οι οχυρώσεις απόρθητες σε 
γυμνό έδαφος, δεν υπάρχει ούτε ένα δένδρο, 
ούτε μια σπηλιά. Πού να σταθείς; Κανείς δεν 
πίστευε ότι τόσο γρήγορα θα γινόταν αυτός ο 
άθλος. Στις 7 Γενάρη ξεκίνησε η πολιορκία. 
Είχαμε στριμώξει τους Τούρκους ο καιρός 
περνούσε, η ζωή στο βουνό με το χιόνι δύσκολη. 
Δεν έφταναν όλα τα άλλα είχαμε και τις ψείρες. 
Ψείρες να δεις! Τις πιάναμε με τη χούφτα». 
Βάζει το χέρι του στο λαιμό να μας δείξει την 
κίνηση που έκαναν.  «Στα μέσα Φλεβάρη, λίγες 
μέρες πριν την τελική επίθεση μας επισκέφθηκε 
ο Διάδοχος Κωνσταντίνος. Μου λέει: «γειά σου 
συναγωνιστή, πώς είσαι; Πες μου αν έχεις 
παράπονα;» Τότε, εγώ του απάντησα: «Καλά 
όλα, αλλά βαρεθήκαμε να περιμένουμε την 
τελική επίθεση», οπότε αυτός (ο Κωνσταντίνος) 
μου λέει: «Σώπα! Κάνε υπομονή και θα 
πάρουμε το Μπιζάνι και τα Γιάννενα».
«Τελικά στις 20 Φλεβάρη ενημερωθήκαμε ότι 
η μέρα της επίθεσης έφτασε. Η εντολή ήταν: 
“Αύριο στις 3 τα μεσάνυχτα”. Αργότερα ήρθε 
νέα εντολή που έλεγε: “Στις 5 τα ξημερώματα 
όταν γλυκοχαράζει θα βάλλει το πυροβολικό και 
σεις θα ρίξετε από 40 φυσίγγια και θα φωνάζετε 
Ζήτω. Θα ακολουθήσει επίθεση για κατάληψη 
του φρουρίου….», και συνεχίζει ο παππούς τη 
διήγησή του με χαμογελαστό ύφος, με ήρεμη 
φωνή, ικανοποιημένος γι’ αυτά που έκανε στο 
Μπιζάνι. Με αυτή την καταπληκτική ιστορία ο 
παππούς μας καθήλωνε.
«Την νύχτα αυτή δεν κλείσαμε μάτι, περιμέναμε 
να ξημερώσει. Μα σαν ξημέρωσε άρχισαν οι 
πυροβολισμοί και οι φωνές μας “Ζήτωωωωω”, 
κάτι σαν το “Αέραααα” στην Αλβανία, τα 
πυροβόλα χτυπούσαν ασταμάτητα, νόμιζες ότι 
γινόταν σεισμός, ότι γκρεμίζονταν τα βουνά. 
Χαλασμός του κόσμου. Ήταν τρομακτικό. 
Άρχισε να χαράζει και μέσα από το φρούριο 
σιγά-σιγά υψώνονταν λευκές σημαίες. Οι 
Εύζωνοι μπήκαμε πρώτοι μέσα. Τους βγάλαμε 

όλους έξω, αιχμαλώτους. Τους πήραμε τα 
όπλα και τα στήσαμε σε πυραμίδες. Από την 
πολιορκία που τους είχαμε κάνει για 40 μέρες 
είχαν πεινάσει, είχαν μείνει σκελετοί. Στο 
σακούλι τους υπήρχαν μόνο λίγα βελανίδια. 
Το Μπιζάνι επιτέλους έπεσε. Τα πήραμε και τα 
Γιάννενα, ήταν άθλος να νικήσεις τόσες χιλιάδες 
Τούρκους, καλά οχυρωμένους». Κάνει μια 
παύση και χαμογελά ευτυχισμένα. «Εκείνο το 
κρύο δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Άσε και οι ψείρες, 
..… ».
-18 χρόνια πήγαινε έλα στο στρατό, συνέχεια 
πόλεμοι.
-Έφυγα για την Αμερική, όταν φτάσαμε εκεί με 
το καράβι δεν μας άφησαν να
κατέβουμε, μας γύρισαν πίσω γιατί είχε 
κηρυχθεί ο πόλεμος και μας έφεραν πίσω
για να πολεμήσουμε.
Έλεγε πολλά και τελείωνε με τους στοίχους: 
• Ποιος το πήρε το Μπιζάνι Εύζωνας με το 
φουστάνι.
• Δε με φοβίζουν μάνα μου οι σφαίρες τα 
κανόνια μον’ με φοβίζει η παγωνιά
του Μπιζανιού τα χιόνια.
• Στα Πεστά και το Μπιζάνι μάνα μου τι κρύο 
κάνει.
Σημ. Κάποια χρόνια ο παππούς ήταν και 
πρόεδρος στο χωριό.
Σημείωση: Στις φετινές εκδηλώσεις για την 
απελευθέρωση των Ιωαννίνων είχα πρόσκληση 
από την Ταξιαρχία για να παραβρεθώ. Αυτό 
έγινε επειδή είχα στείλει στο πολεμικό Μουσείο 
την διήγηση του παππού Παναγιώτη για τα 
ιστορικά γεγονότα όπως αυτός τα έζησε. Η 
διήγηση αυτή των ιστορικών γεγονότων για 
την πολιορκία στο Μπιζάνι, από πολεμιστή της 
πρώτης γραμμής και ανάπηρο του πολέμου, 
θεωρήθηκε πολύ σημαντική μαρτυρία. Πήγα 
μαζί με τον αδελφό μου το Γιώργο και τον γιο μου 
τον Πέτρο. Παρευρεθήκαμε στις εκδηλώσεις 
της κατάθεσης στεφάνων στο Ηρώο και το 
Πολεμικό Μουσείο, επισκεφτήκαμε τα οχυρά 
στο Μπιζάνι, παρακολουθήσαμε την παρέλαση 
και δεξιωθήκαμε στη Λέσχη Αξιωματικών. Στο 
Πολεμικό Μουσείο και τη Λέσχη Αξιωματικών 
είχαν έκθεση με υλικό εκείνης της εποχής 
αλλά και σε ειδικές προθήκες και πίνακες την 
φωτογραφία του παππού και τις αναφορές του 
στα γεγονότα της πολιορκίας.  Αυτή είναι ιστορία 
της χώρας μας και του τόπου μας, που έχουμε 
χρέος να θυμόμαστε και να τιμούμε.
Ο εγγονός του
Παναγιώτης Π. Χριστόπουλος
Μαθηματικός
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Ο  Κώστας Κοτσανάς μετά από έρευνες και μελέτες για 25 χρόνια  
δημιούργησε το μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Το 
μουσείο ξαναζωντανεύει 350 περίπου εξαιρετικά λειτουργικά 
ομοιώματα εφευρέσεων των Αρχαίων Ελλήνων, τεχνολογικού 
θαύματος (από το ρομπότ - υπηρέτρια του Φίλωνος μέχρι τον 
κινηματογράφο του Ήρωνος και από το αυτόματο ωρολόγιο του 
Κτησιβίου μέχρι τον αναλογικό υπολογιστή των Αντικυθήρων), 
δηλαδή της περιόδου από το 2000 π.Χ. μέχρι το τέλος του 
αρχαίου ελληνικού κόσμου. Η αξεπέραστη προσφορά των 
αρχαίων Ελλήνων στους τομείς της Φιλοσοφίας και των Καλών 
Τεχνών είναι πασίγνωστη και δεν αμφισβητείται από κανένα. 
Το ίδιο γνωστή είναι και η προσφορά τους στο χώρο των 
Επιστημών.
Όμως η Τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων είναι σχετικά 
άγνωστη όπως και οι απίστευτες επιδόσεις τους στον τομέα 
. Η έκθεση αυτή της τεχνολογίας των Αρχαίων Ελλήνων 
είναι η εγκυρότερη αφού στηρίζεται αποκλειστικά στην 
ενδελεχή μελέτη της αρχαιοελληνικής, λατινικής και αραβικής 
γραμματείας, των αγγειογραφιών και των ελαχίστων σχετικών 
αρχαιολογικών ευρημάτων. Επίσης είναι και η πληρέστερη 
έκθεση του είδους της παγκοσμίως. Για το λόγω αυτό υπάρχει 
μεγάλο ενδιαφέρον από πάρα πολλές χώρες. Η πρώτη έκθεση 
φιλοξενήθηκε στο Κατάκολο από το Δήμο Πύργου και λειτουργεί 
εκεί συνεχώς από το 2003. Μόνιμη έκθεση λειτουργεί και στην 
αρχαία Ολυμπία την οποία επισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες 
επισκέπτες Έλληνες και ξένοι, ενώ από τον Οκτώβρη 2018 
λειτουργεί και στην Αθήνα.
Όλα τα εκθέματα και το υποστηρικτικό τους υλικό έχουν 
δημιουργηθεί από τον ίδιο τον κύριο Κοτσανά χωρίς καμιά 
επιχορήγηση από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 
Σκοπός του μουσείου είναι, να αναδείξει αυτήν τη σχετικά 
άγνωστη πτυχή του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, αλλά και να 
αποδείξει ότι η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων λίγο πριν το 
τέλος του αρχαιοελληνικού κόσμου ήταν εξαιρετικά όμοια με 
τις απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας μας. Για παράδειγμα οι 
κοχλίες και τα περικόχλια, οι οδοντωτοί τροχοί και οι κανόνες, 
οι τροχαλίες και οι ιμάντες, οι αλυσοτροχοί και οι αλυσίδες, 
οι υδραυλικοί ελεγκτές και οι βαλβίδες, οι προγραμματιστές 
και οι αυτόματοι πλοηγοί (εξαρτήματα όλα της μηχανής ενός 
σύγχρονου αυτοκινήτου) είναι μερικά μόνο από τα εφευρήματα 
των αρχαίων Ελλήνων που αποτέλεσαν τους θεμέλιους λίθους 
της πολύπλοκης τεχνολογίας τους. Αυτά τα κληροδοτήματα, ίδια 
και αναντικατάστατα, εξακολουθούν και σήμερα να αποτελούν 
τα δομικά στοιχεία της σύγχρονης τεχνολογίας μας, η εξέλιξη 
της οποίας θα ήταν αμφίβολη χωρίς αυτά. Χρωστά περισσότερα 
(από όσα νομίζουμε) ο σύγχρονος Δυτικός Τεχνολογικός 
Πολιτισμός στους Έλληνες.
Όμως χρειάστηκαν περίπου δύο χιλιετίες ωρίμανσης για 
να επανακτήσει η ανθρωπότητα αυτήν την αξιοθαύμαστη 
λησμονημένη τεχνολογία. 
Τα εκθέματα συνοδεύονται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό 
(στα ελληνικά και αγγλικά) όπως επεξηγηματικές πινακίδες 
και γιγαντοαφίσες με πολλές πληροφορίες, αναλυτικά 
σχέδια, φωτογραφίες και πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές 
ενώ πολλά από τα εκθέματα είναι διαδραστικά. Η έκθεση 
(ταξινομημένη σε ενότητες) ακολουθεί όλες τις σύγχρονες 
εκπαιδευτικές αντιλήψεις της Παιδαγωγικής και Μουσειακής 
Αγωγής. Πολλά από τα εκθέματα και τις μελέτες στις οποίες 
στηρίζεται η κατασκευή τους έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή 
συνέδρια και εκθέσεις, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πολλές 
θεματικές εκθέσεις του μουσείου στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
από τη γειτονική Κύπρο μέχρι τη μακρινή Αυστραλία. Το 

Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας
2014 επισκέφτηκα την έκθεση στην αρχαία Ολυμπία και την 
παρουσίασα στα περιοδικά της ΕΜΕ.
Δεκάδες ξένα σχολεία και πανεπιστήμια επισκέπτονται κάθε 
χρόνο το μουσείο του Κατάκολου και της Αρχαίας Ολυμπίας, 
ενώ το Discovery Channel πραγματοποιεί εκπαιδευτικά 
προγράμματα σε αυτό. 
Το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ σχετικά με το εν λόγω 
μουσείο είναι τεράστιο, το γερμανόγλωσσο περιοδικό FO-
CUS σε σχολιασμό του μουσείου το αναφέρει ως φωτεινό 
παράδειγμα στην Ελλάδα. Ο δημοφιλής ταξιδιωτικός οδηγός 
«PELOPONΝES» των εκδόσεων DUMONT το προτείνει στους 
10 κορυφαίους προορισμούς της Πελοποννήσου που πρέπει να 
επισκεφτεί οπωσδήποτε κάποιος περιηγητής.
Στην έκθεση δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να 
διαπιστώσουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες α) είχαν ανακαλύψει έναν 
«κινηματογράφο» ικανό να παρουσιάζει αυτόματα την πλοκή 
ενός μύθου με κινούμενη εικόνα και ήχο β) είχαν επινοήσει (για 
ψυχαγωγικό δυστυχώς μόνο σκοπό) αυτοκινούμενα οχήματα 
(αυτοκίνητα) με αυτόματη πλοήγηση, με κιβώτιο ταχυτήτων, 
υδραυλικές προγραμματιζόμενες βαλβίδες και άλλα περίπλοκα 
εξαρτήματα γ) χρησιμοποιούσαν λειτουργικά ρομπότ με 
σκοπό να τους υπηρετούν δ) είχαν ανακαλύψει την αρχή του 
ατμοστροβίλου ε) χρησιμοποιούσαν πολύπλοκα αστρονομικά 
μετρητικά όργανα ακριβείας (όπως έναν αναλογικό 
υπολογιστή, ένα «G.P.S.», ένα θεοδόλιχο-χωροβάτη, κ.ά.) που 
τους επέτρεπαν να υπολογίζουν με ακρίβεια γεωδαιτικά και 
αστρονομικά στοιχεία στ) είχαν επινοήσει ευφυείς μηχανές με 
κερματοδέκτη ζ) χρησιμοποιούσαν πολύπλοκα ανυψωτικά 
μηχανήματα ικανά να οικοδομούν πανύψηλα κτίσματα με 
ολιγάριθμο προσωπικό η) διέθεταν ωρολόγια (και ξυπνητήρια) 
ικανά να λειτουργούν αυτόματα και αδιάκοπα χωρίς ανθρώπινη 
παρέμβαση, κ.ά. Όλα αυτά αποδεικνύουν την υψηλής στάθμης 
τεχνολογία του πολιτισμού των αρχαίων Ελλήνων που δεν 
είχε σχεδόν τίποτα να ζηλέψει από την πρώιμη σύγχρονη 
τεχνολογία και που θα είχε οδηγήσει (αν οι οικονομικές και 
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής το επέτρεπαν) στη 
Βιομηχανική Επανάσταση από την ελληνιστική εποχή με 
απρόβλεπτες συνέπειες για την ανθρωπότητα.
Τα έργα είναι ταξινομημένα σε ενότητες και η περιήγηση 
περιλαμβάνει:
α) την ενότητα των 29 αρχαιοελληνικών ρολογιών όπου 
δεσπόζουν το ξυπνητήρι του Πλάτωνος, το εντυπωσιακό 
υδραυλικό ωρολόγιο του Αρχιμήδη και το θαυμαστό αυτόματο 
ρολόι του Κτησίβιου (ένα θαύμα του αυτοματισμού), 
β) την ενότητα με τα καταπληκτικά «μαγικά» αυτόματα των 
Αλεξανδρινών Μηχανικών και την επιβλητική σε φυσικό 
μέγεθος «αυτόματη υπηρέτρια» (το πρώτο λειτουργικό ρομπότ 
της ιστορίας), 
γ) την ενότητα με το σταθερό και το κινητό αυτόματο θέατρο 
του Ήρωνος (δηλ. τον «κινηματογράφο» και το «αυτοκίνητο - 
κουκλοθέατρο» των αρχαίων Ελλήνων αντίστοιχα), 
δ) την ενότητα με τις εφευρέσεις του Αρχιμήδη (του 
σπουδαιότερου επιστήμονα όλων των εποχών), 
ε) την ενότητα με τις εφευρέσεις του Πυθαγόρα, του Πλάτωνα, 
του Αριστοτέλη και του Αρχύτα, 
στ) την ενότητα με την ιατρική, την αγροτική, την υφαντική και 
την αθλητική αρχαιοελληνική τεχνολογία όπου εντυπωσιάζουν 
ο «αργαλειός της Πηνελόπης» και η «ύσπληγα» δηλ. ο 
μηχανισμός της αποφυγής της πρόωρης εκκίνησης των 
αθλητών, 
ζ) την ενότητα  με  τις  μεθόδους οικοδόμησης του 
αρχαιοελληνικού αρχιτεκτονικού θαύματος όπου 
εντυπωσιάζουν οι κάθε είδους γερανοί, 
η) την ενότητα με τους επικουρικούς μηχανισμούς του 
αρχαιοελληνικού θεάτρου («από μηχανής θεός», «περίακτοι», 
«εκκύκλημα», κ.ά.), 
θ) την ενότητα με τα επιστημονικά όργανα, τα εργαλεία και 
τα μηχανήματα των αρχαίων Ελλήνων (διόπτρα, οδόμετρο, 
τόρνος, εσωτερικός σπειροτόμος, παντογράφος, κ.ά) 
ι) την ενότητα με την υδραυλική τεχνολογία τους, 
ια) την ενότητα με τα εκπληκτικά τους αστρονομικά μετρητικά 
όργανα (υπολογιστικός μηχανισμός των Αντικυθήρων, 
αστρολάβος, τετράντας, κ.ά) 
ιβ) την ενότητα με την αρχαιοελληνική πολιορκητική τεχνολογία 

(τα «τεθωρακισμένα» και το «πυροβολικό» των αρχαίων 
Ελλήνων) όπως η ελέπολις του Επιμάχου, η χελώνη και το 
τρύπανο του Διάδη, ο πολυβόλος καταπέλτης του Διονυσίου, κ.ά
ιγ) την ενότητα με τη αρχαιοελληνική ναυπηγική τεχνολογία 
όπου παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη των ελληνικών 
πλεούμενων (π.χ. μονόξυλο, παπυρέλλα, ολκάς, κυκλαδικό - 
μινωικό πλοίο, πεντηκόντορος, διήρης, τριήρης, κ.ά.) και τέλος 
ιδ) την ενότητα με τις εντυπωσιακές τηλεπικοινωνίες των 
αρχαίων Ελλήνων αλλά και τις μεθόδους κρυπτογράφησης. κ.ά
Η αφιλοκερδής μεταφορά των περιοδευουσών εκθέσεων 
του μουσείου (μετά από πρόσκληση) σε άλλες περιοχές (στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό) δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουν 
αυτήν την εντελώς άγνωστη πτυχή του πολιτισμού των αρχαίων 
Ελλήνων και την καταπληκτική τεχνολογία τους, όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι.
Επισκεφτήκαμε το νέο μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας 
στην Αθήνα Πινδάρου 6 Κολωνάκι.
- Κύριε Κοτσανά Καλημέρα σας
Θέλω να σας συγχαρώ για το σπουδαίο αυτό έργο σας, με το 
οποίο αναδείξατε το θαύμα της  Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας 
και να σας παρακαλέσω να μας πείτε δυο λόγια για σας.
- Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είμαι Διπλ. 
Μηχανολόγος Μηχανικός και μετά από ένα διάστημα 
απασχόλησης στη βιομηχανία, ακολούθησα το λειτούργημα του 
εκπαιδευτικού. Δίδαξα στο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας, στην ΤΕΣ και στο 
ΤΕΛ Κυπαρισσίας, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Κρεστένων, στο 
ΕΠΑΛ Πύργου και στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πύργου. 
- Εσείς που ασχοληθήκατε με την αρχαία Ελληνική Τεχνολογία, 
πιστεύετε ότι βοηθούν οι νέες τεχνολογίες και τα μαθηματικά;
- Φυσικά, οι νέες τεχνολογίες βοηθούν τους μαθητές μας αφού 
από τη μια μεριά αποκτούν ευκολότερα γνώσεις, δεξιότητες 
και συμπεριφορές και από την άλλη εξοικειώνονται με αυτές 
κάτι που είναι απαραίτητο στην καθημερινή ζωή και την αγορά 
εργασίας. Τα μαθηματικά είναι ο δρόμος που με οδηγεί στη 
δουλειά μου. 
- Σας βοήθησαν τα μαθηματικά να ανακαλύψετε, να 
κατασκευάσετε και να μας δώσετε την ευκαιρία να γνωρίσουμε 
και εμείς την αρχαία Ελληνική Τεχνολογία;  
- Φυσικά, χωρίς τα μαθηματικά θα ήταν αδύνατον να 
μελετηθούν και να ανασκευαστούν τα περισσότερα εκθέματα 
του Μουσείου από τη μουσική τεχνολογία μέχρι την πολεμική 
και από την ρομποτική μέχρι την οικοδομική τεχνολογία των 
αρχαίων Ελλήνων
- Πως ξεκινήσατε να ασχολείστε με την αρχαία Ελληνική 
Τεχνολογία ποιος σας βοήθησε σε αυτό;
- Οφείλω το έναυσμα της ενασχόλησής μου, με αυτή την 
σχετικά άγνωστη πτυχή του πολιτισμού των αρχαίων Ελλήνων, 
στον αείμνηστο καθηγητή μου της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών Ανδρέα Δημαρόγκωνα από το 1981. 
- Ποιες από τις κατασκευές σας θεωρείτε ποιο σημαντικές που 
πρέπει να δουν όλοι στην έκθεσή σας;
- Τεχνολογίες και τεχνικές που μοιάζουν σημερινές ή μερικές 
χθεσινές  έχουν τις απαρχές τους στην Αρχαία Ελλάδα και 
οφείλουμε να τις γνωρίζουμε όλοι όπως  το ξυπνητήρι του 
Πλάτωνος και του Αριστοτέλη, το “ρομπότ - υπηρέτρια”, τον 
“κινηματογράφο” και το υδραυλικό αυτόματο του Φίλωνος, 
την ύδραυλη, την καταθλιπτική αντλία, το υδραυλικό ωρολόγιο 
και το μουσικό καθρέπτη του Κτησιβίου, τον πολυβόλο 
καταπέλτη του Διονυσίου, τον τετράντα του Ιππάρχου, το 
υδραυλικό ωρολόγιο, το οδόμετρο, το ναυτικό δρομόμετρο, 
το “ατμοτηλεβόλο”, το πλανητάριο και την Συρακουσία του 
Αρχιμήδη, το αυτοκινούμενο όχημα με αυτόματη πλοήγηση, 
τη διόπτρα, τον αυτόματο πωλητή και την αιολόσφαιρα του 
Ήρωνος, τον αστρολάβο του Πτολεμαίου και εφευρέσεις άλλων 
σπουδαίων αρχαίων Ελλήνων επιστημόνων που ενέπνευσαν 
το Ντα Βίντσι, το Γαλιλαίο, το Νεύτωνα...
- Όσοι θα επισκεφτούν την έκθεσή σας, που πλέον είναι 
παγκόσμια γνωστή, τι άλλο μπορούν να κάνουν;
Συμπληρωματικά στο τέλος το σημαντικότερο είναι ότι θα έχουν 
τη δυνατότητα να λειτουργήσουν οι ίδιοι αυτές τις εφευρέσεις 
όπως και ομοιώματα του μηχανισμού των Αντικυθήρων 
σε διάφορες διαστάσεις περιστρέφοντας ένα χειρομοχλό 
ξεκλειδώνοντας οι ίδιοι τα μυστικά του.
 Σας ευχαριστώ

Παναγιώτης Χριστόπουλος



τεύxος No 48 σελ. 7_

Η τέλεια εικόνα μιας ισορροπημένης παιδικής 
ηλικίας, δείχνει ένα παιδί να ασχολείται όσο 
προβλέπει το εκπαιδευτικό σύστημα με το σχολείο 
του, κάνει τις εργασίες του στο σπίτι και παίζει με 
όλη του τη ψυχή στον υπόλοιπο ελεύθερο χρόνο 
του  και τα Σαββατοκύριακα. Όμως, για πολλά 
από τα παιδιά της εποχής μας είναι μύθος, ένα 
άπιαστο όνειρο. Τα περισσότερα παιδιά σήμερα 
εμπλέκονται σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων, 
που κλέβουν όλο τον ελεύθερο χρόνο τους , αν 
όχι και λίγο από τον ύπνο τους.  Καθόλου σπάνια, 
παιδιά εννέα και δέκα ετών παραπονούνται 
για άγχος, προβλήματα ύπνου και κούρασης. 
Συνήθως οι ιατρικές εξετάσεις και ο παιδίατρος 
δεν βρίσκουν τίποτε το ανησυχητικό. Αν τα 
συμπτώματα επιμένουν συνήθως θα συστήσουν 
μια ψυχολογική εξέταση του παιδιού. Ο ειδικός, 
αν δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες, συνήθως 
υποθέτει ότι υπεύθυνο για την πίεση που νιώθει 
το παιδί είναι το βαρύ εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Μια τέτοια εξήγηση, συνήθως ξεσηκώνει τις 
διαμαρτυρίες των γονέων, που υποστηρίζουν ότι 
το παιδί τους, όχι μόνο δεν πιέζεται, αλλά είναι και 
πολύ χαρούμενο με τις δραστηριότητές του !!!
 Πολλές φορές κάτω από ένα πιεστικό πρόγραμμα 
κρύβονται οι υπερβολικές γονεϊκές προσδοκίες. 
Γονείς, που νιώθουν ότι δεν υποστηρίχθηκαν 
από τους δικούς τους γονείς σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες, προσπαθούν στο παιδί τους 
να δώσουν όσα περισσότερα και όσο καλύτερα 
μπορούν. Όμως, τα παιδιά με ένα φορτωμένο 
πρόγραμμα, με υπερδραστηριότητες, δεν είναι 
ούτε ήρεμα ούτε ευτυχισμένα. Αν ο ειδικός τα 
ρωτήσει ιδιαιτέρως , συνήθως εξομολογούνται 
πως αγαπούν ότι κάνουν, αλλά τους λείπει πάρα 
πολύ η ξεγνοιασιά, το παιχνίδι, η παρέα με άλλα 
παιδιά.
 Πολλοί ειδικοί σε όλο τον κόσμο υποστηρίζουν ότι 
η υπεραπασχόληση χιλιάδων παιδιών με ποικιλία 
εξωσχολικών δραστηριοτήτων , κινδυνεύει να 
γίνει εθνικό,  για κάθε χώρα ζήτημα. Οι υπέρ- 
γονείς- όπως τους χαρακτηρίζουν - οδηγούν, 
κι ας έχουν τις καλύτερες των προθέσεων, τα 
παιδιά τους σε ψυχολογική πίεση και σ΄ ένα 
μη υγιή ανταγωνισμό αλλά και στην ανάπτυξη 
του φόβου της αποτυχίας μέσα από τη συνεχή 
σύγκριση με τα άλλα παιδιά. Τονίζουν ότι δεν είναι 

Στυλιανού Δέσποινα   Νηπιαγωγός

Ο ΓΟνΙΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤωΦΛΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑθΜΟΥ  
ΦΑνΤΑΣΙωνΕΤΑΙ  ΧΑΡΒΑΡνΤ…

Η ΒΡΥΣΗ ΣΤΗν ΠΛΑΤΕΙΑ

Παναγιώτης Χριστόπουλος

καθόλου καλή ιδέα το παιδί να ζει κάτω από τόση 
πίεση. Αργότερα μπορεί να γίνει ευάλωτο και να 
εκτεθεί στον κίνδυνο ψυχικών διαταραχών ή 
διαταραχών προσωπικότητας.
Καθώς η σχολική ηλικία προχωρά, στο γυμνάσιο 
για παράδειγμα, η εξωσχολική υπεραπασχόληση  
έχει και άλλες επιπτώσεις: Περιορίζει την 
δημιουργικότητα και την αναλυτική και συνθετική 
σκέψη τους, την επαφή με τις συγκινήσεις του 
περιβάλλοντος: Τα παιδιά δεν έχουν χρόνο να 
απολαύσουν τίποτε, μια βόλτα στη θάλασσα ή στην 
εξοχή, χάνουν τις ευκαιρίες, που προσφέρουν 
οι σύγχρονες πολιτισμικές ευκαιρίες για να 
ανακαλύψουν και να βιώσουν πράγματα μόνο 
και μόνο γιατί δεν έχουν ελεύθερο χρόνο. Οι μη 
δομημένες, απρογραμμάτιστες δραστηριότητες, 
οι ελεύθερες κατασκευές, επιτρέπουν στα παιδιά 
να ανακαλύψουν τι τους αρέσει και τί όχι, να 
βρουν δημιουργικούς τρόπους απασχόλησης, 
να νιώσουν χαρά και ευχαρίστηση, χωρίς την 
πίεση του προγραμματισμού. Η επαφή με τους 
συνομηλίκους είναι πολύ σημαντική ,τα βοηθούν 
να αποκτήσουν αυτογνωσία, κοινωνικότητα 
και αυτορρύθμιση στα συναισθήματα και στις 
παρορμήσεις τους.
Μερικές φορές το πρόγραμμά τους δεν τα 
αφήνει ούτε να αναπνεύσουν. Οι γονείς δεν 
υποψιάζονται πόση πίεση αισθάνονται τα 
παιδιά τους και ονειρεύονται ότι όταν αυτά θα 
μεγαλώσουν θα θυμούνται την παιδική τους 
ηλικία με νοσταλγία για τα τόσα πράγματα που 
έκαναν. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μάλλον 
αυτά τα παιδιά θα κρατήσουν ότι ένιωθαν 
κυριολεκτικά εξουθενωμένα και πόσο οι 
γονείς τους με ήρεμο αλλά πιεστικό τρόπο τα 
προέτρεπαν να ετοιμαστούν πιο γρήγορα για την 
επόμενη προγραμματισμένη δραστηριότητα και 
ότι ουσιαστικά θα νιώσουν ότι έχασαν την παιδική 
τους ηλικία, αυτήν της αθωότητας, της ξενοιασιάς 
και του παιχνιδιού.
 Στην  Ελλάδα της κρίσης, παρά τις αναγκαστικές 
περικοπές στον οικογενειακό προϋπολογισμό, 
η κατάσταση παρέμεινε  λίγο-πολύ η ίδια. Δεν 
είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι ένας στους τρεις 
εφήβους αναφέρει ότι αισθάνεται πιεσμένος από 
όλον αυτόν τον όγκο δραστηριοτήτων, σύμφωνα 
με την πανελλήνια «Έρευνα για τις συμπεριφορές 
που συνδέονται με την υγεία των εφήβων 
μαθητών» που εκπόνησε το 2014 το Ερευνητικό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής 
(ΕΠΙΨΥ).
Οι γονείς δεν μπορούν πλέον να επικαλούνται 
άγνοια. Αυξημένες κρίσεις πανικού (κυρίως την 
τελευταία εξαετία) στους μαθητές της Γ’ Λυκείου, 
μαθητές της Ε’ Δημοτικού που κοιμούνται στις 
11.30 μ.μ. («Μα πού να προλάβει νωρίτερα, αφού 
είχε και γερμανικά και βόλεϊ»), «γυμνασιάκια» 
που κάνουν φουλ ιδιαίτερα («για να μπορέσουν 
να λύσουν όλες τις απορίες τους»), παιδιά 
Δημοτικού-ακόμα και Νηπιαγωγείου- που δεν 
έχουν  ελεύθερο χρόνο από τις υπερβολικές για 
την ηλικία τους δραστηριότητές τους… 
Δεν υπάρχει χώρος για παιδική ηλικία!!!!
Γιατί λοιπόν τόση πίεση;
Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι γονείς έχουν 
αγαθά κίνητρα. Σπρώχνουν τα παιδιά τους 

σε εξωσχολικά μαθήματα για να αποκτήσουν 
εφόδια στην ενήλικη ζωή τους και τα εμπλέκουν 
σε άλλες δραστηριότητες για να περάσουν την 
παιδική τους ηλικία με δημιουργικότητα. Γι’ αυτό 
το σκοπό, θυσιάζουν όλο τον ελεύθερο χρόνο 
τους.
Μερικές φορές, όμως, πίσω από αυτές τις 
άριστες προθέσεις των γονέων δεν βρίσκονται 
τα καλύτερα κίνητρα: Αρκετοί γονείς θεωρούν 
τα παιδιά τους προέκταση του εγώ τους, 
θέλουν να κάνουν τα προσωπικά τους όνειρα 
πραγματικότητα μέσω των παιδιών τους. Άλλοι 
πάλι πιέζονται από τον κοινωνικό ανταγωνισμό 
και συγκρίνουν τα παιδιά τους με τα παιδιά των 
άλλων.
Πάντως η σύσταση για το τι να κάνουν οι γονείς 
βρίσκεται στο Αριστοτελικό μέτρο: Ούτε τόσες 
πολλές δραστηριότητες αλλά ούτε και καθόλου. 
Οι εξωσχολικές δραστηριότητες είναι καλές 
μέχρι το σημείο που δείχνουν να βάζουν το 
παιδί σε κίνδυνο για την ισορροπία και την 
αυτοπεποίθησή του. Και δεν θα ήταν άσχημο, 
οι γονείς να ελέγχουν τί προτείνουν και γιατί στο 
παιδί τους, με στόχο να περιορίσουν τις δικές 
τους προσδοκίες και τα δικά τους ανεκπλήρωτα 
όνειρα.
Τα παιδιά χρειάζονται τους γονείς και την 
οικογένεια τους και σε χαλαρές στιγμές και όχι 
μόνο να τα συνοδεύουν από τη μια δραστηριότητα 
στην άλλη. Η επικοινωνία με τους γονείς, σε 
χαλαρό επίπεδο, η κουβεντούλα, τα επιτραπέζια 
ή άλλα παιχνίδια είναι ανεπανάληπτες στιγμές 
του παιδιού με τους γονείς του και ίσως αυτές 
να θυμάται περισσότερο αργότερα στην ενήλικη 
ζωή του.
Πηγές:  
• Μαρία Λασσιθιωτάκη, Ψυχολόγος, περιοδικό 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
• Λένα Παπαδημητρίου (themamagers.gr )

Ο Σύλλογος το καλοκαίρι έκανε αυτή την ωραία 
βρύση στην πλατεία του χωριού. 
Στα σχέδια του συλλόγου είναι να τοποθετηθούν 
πέτρινα παγκάκια αλλά και η κατασκευή μιας 
ωραίας πέτρινης βρύσης στην είσοδο του χωριού 
μας. Εκεί που κάποτε τους χειμερινούς μήνες και 
την άνοιξη έτρεχε νερό και μας ξεδιψούσε, αυτή 
ήταν η ΠΙΤΑΡΟΒΡΥΣΗ.
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ΣΥνΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟνΟΜΙΚΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗν ΕΛΛΗνΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Του Αναστασίου Γυφτάκη

Χρηματοοικονομική κρίση, ύφεση, δημόσιο 
χρέος, κούρεμα, ΑΕΠ, ΔΝΤ, ομόλογα, «σπρεντς», 
«κάπιταλ κοντρόλς» και πολλά άλλα. Έννοιες 
του οικονομικού γίγνεσθαι που χρωματίστηκαν 
αρνητικά, μπήκαν ξαφνικά στη ζωή μας με το 
ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης εξ αιτίας της 
αναπάντεχης κατάρρευσης μιας τράπεζας των 
ΗΠΑ (LeemanBrothers)και έκτοτε επηρεάζουν 
κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Οι 
επιπτώσεις της κρίσης έφτασαν στην Ελλάδα 
κατά κύματα και φυσικά με κάποια καθυστέρηση, 
όπως κάθε τι ξενόφερτο, με αποκορύφωμα την 
απειλή άτακτής χρεοκοπίας το 2015. Διαπέρασαν 
τον κοινωνικό ιστό των αστικών κέντρων και 
κατέληξαν με σφοδρότητα στα πιο φτωχά και 
απομακρυσμένα τμήματα του πληθυσμού της 
επαρχίας, στα μικρά χωριά και τις αγροτικές 
περιοχές, εκεί όπου παράγεται το μεγαλύτερο 
τμήμα της πρωτογενούς παραγωγής της 
ελληνικής οικονομίας. 
Σε αυτό το πλαίσιο πολλοί είναι αυτοί που θα 
σπεύσουν να υποστηρίξουν πως η ζωή στην 
επαρχεία είναι πιο ανέμελη και οι επιπτώσεις της 
κρίσης λιγότερο αντιληπτές. Στο κάτω κάτω της 
γραφής οι άνθρωποι  των μικρών χωριών δεν 
θα πεινάσουν καθώς ότι και να γίνει πάντα θα 
υπάρχει ένα χωράφι, ένας κήπος, δύο οικόσιτα 
που μπορούν να τους θρέψουν. Δυστυχώς, αν 
κοιτάξουμε λίγο τη μεγάλη εικόνα τα πράγματα 

δεν είναι ακριβώς έτσι.
Η κρίση άφησε και θα συνεχίσει για πολλά χρόνια 
ακόμα να αφήνει ανεξίτηλο το σημάδι της στην 
ελληνική περιφέρεια. Αυτό μπορεί να γινεί άμεσα 
αντιληπτό σε επίπεδο υποδομών και έχει φυσικά 
ευρύτερες συνέπειες. Από τη συντήρηση του 
οδικού δικτύου, τη συγκέντρωση των υπηρεσιών, 
την επιβάρυνση των τοπικών κοινωνιών με τις 
μεταναστευτικές ροές, την ελλιπή χρηματοδότηση 
των αγροτικών επιχειρήσεων μέχρι τις 
απομακρυσμένες και ελλιπείς υπηρεσίες υγείας 
και εκπαίδευσης, όλα ωθούν τους καθημερινούς 
ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας, στους 
οποίους η πολιτεία έχει εναποθέσει το βάρος της 
πρωτογενούς παραγωγής, να εγκαταλείπουν την 
περιφέρεια αναζητώντας την τύχη τους σε όλα τα 
μήκη και πλάτη του πλανήτη. 
Αυτονόητος σκοπός κάθε πολιτικής προσέγγισης 
θα έπρεπε να είναι η ανάπτυξη της περιφέρειας 
με την εκμετάλλευση των ξεχωριστών πόρων 
που αυτή διαθέτει με απώτερο στόχο να 
συγκρατήσει τους ανθρώπους της επαρχίας. 
Να δώσει την ευκαιρία στους ανθρώπους να 
μείνουν στο τόπο τους και να δημιουργήσουν. Να 
δώσει την ευκαιρία στη νέα γενιά να ονειρευτεί 
μια διαφορετική πραγματικότητα στο τόπο της 
χωρίς να στερείται τίποτα από τις εξελίξεις που 
λαμβάνουν χώρα στα μεγάλα μητροπολιτικά 
κέντρα. 
Οι άνθρωποι των απομακρυσμένων αγροτικών 
περιοχών, αυτοί που παλεύουν καθημερινά με 
τη γη, αυτοί που λερώνουν τα χέρια τους και 
εκτίθενται στα στοιχεία της φύσης είναι σαν τα 
δέντρα  που συγκρατούν το χώμα στο βουνό. Αν 
με μια πυρκαγιά απογυμνώσουμε το βουνό από 
τη φυσική βλάστηση καμιά ρίζα δεν θα υπάρχει 
για να συγκρατήσει το χώμα αφήνοντας πίσω 
ένα ξερό και αφιλόξενο τοπίο. Έτσι είναι λοιπόν 
και με τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται 
στην επαρχία. Αν δε δημιουργήσουμε ρίζες 
τίποτα δεν πρόκειται να τους κρατήσει στο τόπο 
τους. Μοιραία και αυτοί θα πάρουν το δρόμο μιας 

σχεδόν επίπλαστης ελπίδας που υπόσχεται η 
ζωή στη πόλη αφήνοντας πίσω τους ερημωμένα 
χωριά και κωμοπόλεις.
Προς το παρόν λοιπόν ίσως ναι. Οι επιπτώσεις 
της κρίσης για τον κόσμο της περιφέρειας είναι 
λιγότερο αντιληπτές  και κανείς δεν πρόκειται να 
πεινάσει. Μακροπρόθεσμα όμως είναι βαθύτερες 
αποστερώντας τη χώρα από κάθε ελπίδα 
αναπτυξιακής προοπτικής αφού δεν θα μείνει 
κανείς να στηρίξει τη πρωτογενή παραγωγή.


