
 
Η ΕΠΑΝΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ  ΠΑΝ.  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΑΦΑ – ΤΡΟΥΚΑΚΙ – ΣΚΛΑΒΕΙΚΑ 
 

      Το βιβλίο αυτό µε τον τίτλο « Καραµούσταφα –Τρουκάκι – Σκλαβέικα» αναφέρεται στην 
Ιστορία και Λαογραφία των τριών χωριών µε την σηµερινή τους ονοµασία Αυλώνα –Πανόραµα – 
Πτέρη, εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1975 έχει δε εξαντληθεί προ πολλών ετών. Λόγω του 
περιεχοµένου του και κυρίως των λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων που περιέχει για την 
περιοχή µας, ζητείτο  από πολλούς Αυλωνίτες και Μεσσήνιους  τα τελευταία χρόνια.  
      Το θέµα της επανέκδοσης  είχε απασχολήσει τον Σύλλογο µας επανειληµµένως και κάποια 

στιγµή  έµαθε για το ζήτηµα ο         
ανιψιός του συγγραφέα κ. 
Χρήστος Κανελλόπουλος που  
διαµένει µόνιµα στη Αµερική, ο 
οποίος αφού διαπίστωσε την 
ανάγκη επανέκδοσης του βιβλίου, 
ανέλαβε εξ ολοκλήρου τα έξοδά 
της, και πρόσφερε το σύνολο της 
έκδοσης στον Σύλλογο 
Αυλωνιτών, ο οποίος  διαθέτει το 
βιβλίο σε κάθε ενδιαφερόµενο. 
    Ο συγγραφέας του βιβλίου 
στον    πρόλογο του γράφει: 
         «Για να θυµηθούν οι 
µεγάλοι το παρελθόν, για να 
µάθουν οι νεώτεροι τους 
προγόνους τους,      για να 
µείνει ζωντανή η µνήµη            
των χωριών µας στους 
µεταγενέστερους.» 
     Οι ίδιοι λόγοι ώθησαν και τον 
χορηγό κ. Χρήστο Κανελλόπουλο 
στην   επανέκδοση του βιβλίου. 
      Στη νέα έκδοση   έχουν 
ενηµερωθεί µέχρι σήµερα τα 
γενεαλογικά δένδρα των 
οικογενειών  των τριών χωριών 
που υπήρχαν στην πρώτη 
έκδοση µέχρι την γενιά του ’50, 
έχει τυπωθεί µε νέα τεχνολογία 
στο µονοτονικό σύστηµα και 
συνδέει ιστορικά την τρέχουσα 
γενεά µε την Ιστορία της. 
      Το βιβλίο αυτό πρέπει να το 
διαβάσει   κάθε νέος  που 

ενδιαφέρεται να µάθει τις ρίζες του, και είναι βέβαιο ότι θα του κεντρισθεί το ενδιαφέρον για 
συναναστροφή και επικοινωνία µε τους συµπατριώτες του. Ο Σύλλογος Αυλωνιτών οφείλει να 
ευχαριστήσει τους συντελεστές της Β΄  Έκδοσης του βιβλίου  : 
- Χρήστο  Κανελλόπουλο, ανιψιό του συγγραφέα και  χορηγό  της έκδοσης. 
- Θεµιστοκλή  Καρατζά, που συµπλήρωσε τα γενεαλογικά δένδρα µέχρι σήµερα. 
- Την ∆ιεύθυνση  και το προσωπικό της « ΦΩΝΗΣ» για την έγκαιρη και αποτελεσµατική 
ολοκλήρωση της Έκδοσης. 
  Το βιβλίο παρουσιάσθηκε τόσο στην εορταστική εκδήλωση των 50 χρόνων λειτουργίας του 
Συλλόγου, όσο και την επόµενη ηµέρα  στην πλατεία του χωριού, σε ειδική τελετή στην οποία 
παρευρέθηκαν όλοι οι συντελεστές της Έκδοσης.  Έχει δε αρχίσει η διάθεση στους 
ενδιαφερόµενους .  
 
 


