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Tα θεμέλιά μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους
και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος...
Oδυσσέας Eλύτης
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ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ

πως είναι γνωστό το 2013 έχει ανακηρυχθεί σε έτος «Κων/νου Καβάφη» µε
τη συµπλήρωση 150 ετών από τη γέννηση του(1863) και 80 ετών από το θάνατό του (1933). Η εορταστική εκδήλωση προς τιµή του πρα γµατοποιήθηκε την Παρασκευή 19-4 στο Πανταζοπούλειο πνευµατικό κέντρο Βυτίνας στις 11.00
το πρωί µε συνδιοργανωτές τη Βιβλιοθήκη, το Γυµνάσιο και Λύκειο του τόπου µας
και το Πανεπιστήµιο Πατρών. Ήταν µια εκδήλωση πραγµατικά λαµπρή, προσεγµένη και στο δίωρο που διήρκεσε διακρίθηκε για το υψηλό επιστηµονικό επίπεδο και
την πνευµατική ποιότητα οφειλοµένη στο κύρος των οµιλητών και στην επιµεληµένη παρουσίαση του έργου του Καβάφη από τους µαθητές και τις µαθήτριες του
Λυκείου µε τη φροντίδα της καθηγήτριας κ. ∆έσποινας Καραθανάση

Το πάνελ των οµιλητών

Η παρουσιάστρια της
εκδήλωσης

Μαθητές του Λυκείου διαβάζοντας Καβάφη

Η εκδήλωση άρχισε µε χαιρετισµό του
προέδρου της εφορείας της βιβλιοθήκης
οµότιµου καθηγητή του Πολυτεχνείου κ.
Παναγόπουλου. Στη συνέχεια η σύµβουλος
φιλολόγων νοµού Αρκαδίας κ. Χρύσα Σπυροπούλου παρουσίασε το Καβαφικό έργο
από απόψεως ποιητικής αξίας µε οµιλία
γλαφυρού ύφους και επιστηµονικής θεµελίωσης. Να σηµειώσουµε εδώ ότι η κ.
Σπυροπούλου τιµά µε την παρουσία της τον
τόπο µας και είναι η δεύτερη φορά εφέτος
που συµµετέχει ως οµιλήτρια σε εκδήλω-

ση οργανωµένη από τα σχολεία της Βυτίνας. (Η πρώτη ήταν στην εκδήλωση σχετικά µε τη βιβλιοθήκη).
Στη συνέχεια µαθητές και µαθήτριες του
Λυκείου Βυτίνας παρουσίασαν τη βιογραφία του ποιητή, ενώ διάβασαν ενδεικτικά
ποιήµατα µε συνοδεία µουσικής υπόκρουσης, τα οποία συγκί νησαν αλλά και
εντυπωσίασαν το ακροατήριο. Τα ποιήµατα που διαβάστηκαν ήταν «τα κεριά», «το
πρώτο σκαλί», «οι Βάρβαροι» και ορισµένα
άλλα.

Η ΒΥΤΙΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΙΜΗΣΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
Όπως έγραψε η «ΒΥΤΙΝΑ»
στο προηγούµενο φύλλο, το σωµατείο «φίλοι του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήµατος», που
εδρεύει στη Βυτίνα, κήρυξε το
2013 «έτος Πανα γιώτη Τριανταφυλλίδη» µε τη συµπλήρωση 150 χρόνων από το θάνατό
του (1863). Αποφάσισε επίσης να ορίσει ως ηµέρα κεντρικού εορτασµού το Σάββατο 8 Ιουνίου,
ηµέρα θανάτου του µεγάλου Βυτι ναίου (6-61863).
Το σωµατείο, το οποίο έχει και το βάρος της
πραγµατοποίησης του εορτασµού, όρισε επίσης
η κεντρική εκδήλωση µε όλες τις λοιπές δραστηριότητες να πραγµατοποιηθεί στον περίβολο της Τριανταφυλλιδείου σχολής, όπου ευρίσκεται η προτοµή του µεγάλου ευεργέτη, και είναι ο χώρος που κατασκευάσθηκε µε δαπάνες
του κληροδοτήµατος, το οποίο δηµιουργήθηκε
από την περιουσία του µεγάλου Βυτιναίου. ∆υστυχώς αυτό, όπως δείχνουν και τα οικονοµικά
στοιχεία, τα οποία δηµοσιεύονται σε άλλη στήλη, διαρκώς συρρικνώνεται λόγω κακοδιαχείρισης και εσφαλµένων επιλογών των διαχειριστών του που είναι το Υπουργείο Οικονοµικών.
Ο πρόεδρος του σωµατείου οµότιµος καθηγητής του Πολυτεχνείου κ. Κώστας Παναγόπουλος έστειλε επιστολές προς όλους όσους είτε
εµπλέκονται στη διοίκηση του κληροδοτήµατος,

είτε χρηµατοδοτούνται από αυτό,
όπως η ∆ιεύθυνση Εθνικών Κληροδοτηµάτων, το Υπουργείο Γεωργίας, η ∆ιεύθυνση Υποτροφιών του
Υπουργείου Παιδείας, το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και άλλοι ζητώντας τη συµµετοχή τους
στον εορτασµό. Μέχρι τη στιγµή που
γράφονται οι γραµµές αυτές µόνο το Υπουργείο
Γεωργίας και το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο απάντησαν καταφατικά.
Ο εορτασµός πέραν της απόδοσης της τιµής
αλλά και της µνήµης προς το µεγάλο Εθνικό ευεργέτη Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη, αποσκοπεί
και στην ευαισθητοποίηση όσων χειρίζονται και
διοικούν το κληροδότηµα µήπως κάποτε το ενεργοποιήσουν, αλλά και να γνωρίσουν από κοντά
τις εγκαταστάσεις του και το περίφηµο νεοκλασικό κτίριο, που παραµένουν εγκαταλειµµένα µε
κίνδυνο καταστροφής.
Το σωµατείο «φίλοι του Τριανταφυλλιδείου
κληροδοτήµατος» καλεί όλους τους Βυτιναίους
και φίλους της Βυτίνας, αλλά και όσους σέβονται
τη µνήµη του Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη, που
διέθεσε την περιουσία του για την πρόοδο των
γεωργικών επιστηµών στην Ελλάδα, να παραβρεθούν στις εκδηλώσεις µνήµης στις 8 Ιουνίου ηµέρα Σάββατο στον περίβολο της Τριανταφυλλιδείου σχολής. Ελπίζει δε στην ανταπόκριση όλων.

ευχές

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
Ελάχιστα επαναστατικά απελευθερωτικά κινήµατα κατέκτησαν τη διαχρονικότητα αλλά και την παγκοσµιότητα µέσα
από την ιστορική διαδροµή όσο η επανάσταση της 25ης Μαρτίου του 1821, η οποία οδήγησε στην ανεξαρτησία της Ελλάδας και στη δηµιουργία του νεώτερου Ελληνικού κράτους. Καταρχήν δε σηµειώνεται σε καµία ιστορική στιγµή ένας λαός κάτω
από τετρακόσια χρόνια συνεχούς στυγνής και καταπιεστικής δουλείας να διατηρεί την εθνική του υπόσταση και να προσπαθεί
να αποτινάξει το ζυγό, αλλά και να δηµιουργεί ανεξάρτητο κράτος. Συνήθως οι λαοί κάτω από τέτοιες συνθήκες αφοµοιώνονται, αλλοιώνουν τον εθνικό τους χαρακτήρα και οδηγούνται
σταδιακά στον ιστορικό τους αφανισµό. Η µεγάλη αντοχή των
Ελλήνων, που δοκιµάστηκε όχι µόνο στην τετρακοσιόχρονη Τουρκική δουλεία αλλά και στην ισόχρονη Ρωµαϊκή υποδούλωση,
οφείλεται στα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά του Ελληνισµού,
που είχε τονίσει ο Ηρόδοτος πριν από δυόµισι χιλιάδες χρόνια
και είναι το «όµαιµον» (η κοινή καταγωγή), το «οµόγλωσσον»
( η κοινή γλώσσα), το «οµόθρησκον» (κοινή θρησκεία) και το
«οµότροπον» (κοινά ήθη και έθιµα). Αυτά τα τέσσερα αποτελούν
τις βάσεις της ιστορικής διάρκειας του Ελληνισµού.
Και όταν όλοι πίστευαν ότι δεν υφίσταται πλέον Ελληνικό
Έθνος µε πρώτο τον «εγκέφαλο» της «Ιερής συµµαχίας» Μέττερνιχ, ξέσπασε η Ελληνική επανάσταση, για να διαψεύσει όλους

Το τρίτο µέρος της εκδήλωσης περιελάµβανε οµιλία της καθηγήτριας του Πανεπιστηµίου Πατρών κ. Κωστίου, η οποία
είναι ειδική µελετητής του έργου του Καβάφη. Την κ. Κωστίου έφερε στον τόπο µας,
κατόπιν επίσηµης πρόσκλ ησης, ο καθηγητής ορθοπεδικής του Πανεπιστηµίου
Πατρών κ. Μέγας. Στην οµιλία της η κ. Κωστίου αναφέρθηκε στην «παγκοσµιότητα και
τη διαχρονικότητα» της ποίη σης του τιµωµένου ποιητή. Πεσυνέχεια στη σελ.3
ριττεύει βέβαια, λόγω
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ΕΥΧΕΣ

• Το τοπικό συµβούλιο του ∆. ∆ Βυτίνας
• Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων
της Βυτίνας
• Ο σύνδεσµος Φιλοπροόδων
• Ο πολιτιστικός σύ λλογος Βυτίνας
«Κων/νος Παπαρρηγόπουλος»
• Ο σύλλογος φίλων του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήµατος
• Ο κυνηγετικός σύλλογος Βυτίνας
• Οι σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων
µαθητών των σχολείων Βυτίνας

Εύχονται σε όλους τους Βυτιναίους και
φίλους του τόπου µας
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας
εύχεται στις µαθήτριες και τους µαθητές όλω ν των βαθµίδων των σχολείων της Βυτίνας,
που παίρνουν µέρος είτε στις ενδοσχολικές, είτε στις πανελλαδικές εξετάσ εις, ιδιαίτερα
στους τελευταίους, ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο ήρωας της
Τριπολιτσάς Παναγιώτης
Αναγνωστόπουλος από τη
Νεµνίτσα

Ο ήρωας των
Τρικόρφων Νικολής
Ταµπακόπουλος από τη
Βυτίνα

αυτούς και να οδηγήσει στην ανεξαρτησία την Ελλάδα. Το κίνηµα αυτό ήταν καθαρό δηµιούργηµα των Ελλήνων χωρίς να
καθοδηγείται από κάποια µεγάλη δύναµη ή να εξυπηρετεί τα
συµφέροντά της. Τα δύο πρώτα χρόνια της Επανάστασης, που
είναι και χρόνια των µεγάλων πολεµικών επιτυχιών, οι Έλληνες ήταν δραµατικά µόνοι και µόλις µετά δύο χρόνια, το 1823,
παρατηρείται η πρώτη µικρή µεταστροφή της Αγγλίας κάτω από
την πίεση του µεγάλου κινήµατος του «φιλελληνισµού», που σηµειώθηκε τότε στην Ευρώπη. Αυτά τα ιστορικά δεδοµένα είναι
εκείνα που εξασφαλίζουν τη διαχρονικότητα της επανάστασης
δηλ. ένας λαός µόνος του να ξεκινάει το πιο παράτολµο εγχείρηµα µετά από τόσα χρόνια δουλείας και να πετυχαίνει την ανεξαρτησία του. Αυτό δείχνει και τη µοναδικότητά του.
Η παγκοσµιότητα επίσης οφείλεται στις µεγάλες ιδέες που
εκπορεύτηκαν από το κίνηµα αυτό όπως της Ελευθερίας, της
Εθνικής αξιοπρέπειας, της ασυµβίβαστης προσπάθειας και της
παλληκαριάς, της διεκδίκησης όσων ανήκουν σε ένα λαό και
της απαίτησης για ανθρώπινη αντιµετώπιση. Στη διακήρυξη
που έστειλε στην Ευρώπη η Ελληνική Γερουσία τις πρώτες µέρες της Επανάστασης τονίζεται η διεκδίκηση και το δικαίωµα
των Ελλήνων να ζουν ανθρώπινα µε τις αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας και της αξιοπρέπειας. Ακούστηκαν ιδέες που
είχαν «χαθεί» από το λεξιλόγιο των λαών κάτω από τη στυγνή
κυριαρχία της Ιερής συµµαχίας στην Ευρώπη.
Αυτή η πρώτη διακήρυξη της επανάστασης έγινε το «ευαγγέλιο» των υπόδουλων λαών και έκτοτε κατηύθυνε τις προσπάθειές τους για την ανάκτηση της εθνικής τους υπόστασής
και απετέλεσε τη βάση για όσα αργότερα
συνέχεια στη σελ.6

ΒΥΤΙΝΑΙΕ, ΕΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, ΜΗ ΞΕΧΝΑΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ. Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ www.vytina.info
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ΑΡΤΗΣ: Επίσηµα ο πρώτος µήνας της
✎Μ
άνοιξης. Βέβαια όλοι ξέρουµε ότι σε
µέρη όπως τα δικά µας αυτή καθυστερεί και ο χει-

µώνας έχει προεκτάσεις, πολλές φορές δύσκολες.
Εξ’ ου και το όνοµα «παλουκοκάφτης». Οι παλιοί
Βυτιναίοι έλεγαν «Τα παλιά παλούκια καίει, τα
καινούργια ξεριζώνει». Όπως και να έχουν όµως
τα πράγµατα οι καιρικές συνθήκες διαφοροποιούνται, η ηµέρα µεγαλώνει, ο ορίζοντας ανοίγει. Η
κίνηση του Σαββατοκύριακου εξακολουθεί να είναι αξιόλογη έστω και για µια ηµέρα. Όµως η περιρρέουσα ατµόσφαιρα όχι µόνο του τόπου µας
αλλά κάθε ορεινής περιοχής είναι «σφιχτή». Στο διαδίκτυο καθηµερινά ανεβαίνουν διαµαρτυρίες ή διαπιστώσεις για το κατεστραµµένο οδικό δίκτυο της
Γορτυνίας, για ελλείψεις στην εξυπηρέτηση των πολιτών, για αποµάκρυνση δηµοσίων υπηρεσιών και
γενικότερα για υποβάθµιση της ζωής στην ευρύτερη περιοχή. Και όλα αυτά µε τους πολιτικούς της
περιοχής να καλύπτονται και να µη διαµαρτύρονται δικαιολογούµενοι από τις ανάγκες του «µνηµονίου» και της δεινής οικονοµικής κατάστασης.
Από την άλλη οι κάτοικοι της περιοχής τα δέχονται αδιαµαρτύρητα, αφού το 70% είναι ανενεργοί ως υπερήλικες. Οι περισσότεροι υπάλλ ηλοι,
όπου λειτουργούν κοινωφελείς υπηρεσίες, µένουν
στην Τρίπολη και έτσι η κατάσταση είναι θλιβερή
έως απελπιστική. Αν κανένας προχωρήσει στο εσωτερικό της επαρχίας θλίβεται. ∆ιαβάσαµε τη δηµόσια εξοµολόγηση ενός από τους ελάχιστούς κατοίκους του γειτονικού ορει νού Χρυσοβιτσίου
που άλλοτε είχε ζωή µε το λειτουργούν εκεί κρατικό εργοστάσιο ξυλείας. «Περνάει ολόκλ ηρη
εβδοµάδα, για να δούµε ένα αυτοκίνητο να περνάει από εδώ». ∆ιαβάσαµε επίσης το τελευταίο φύλλο της τοπικής εφηµερίδα «Φενεατικά νέα» από
το γειτονικό οροπέδιο του Φενεού, που εκδίδει ο
φίλος Γιάννης Λαλιώτης, και είδαµε ότι και εκεί διαπιστώνεται πλήρης ερήµωση. Όσοι έχουν αναπτύξει οικονοµική δραστηριότητα είναι µόνο µε επιχειρήσεις γύρω από τον ορεινό τουρισµό και την
προσφορά υπηρεσιών. Άλλη παραγωγική διαδικασία καµία. Τέλος πάντων ας µη µαυρίζει η καρδιά µας «πρωτοµηνιά» σήµερα και ας σκεφτούµε
ότι σε µας τα πράγµατα είναι αρκετά καλύτερα είτε
λόγω υποδοµής, είτε λόγω θέσεως, είτε λόγω οικονοµικής δραστηριότητας.
αββατοκύριακο 2-3 Μάρτη: Πρώτο
Σαββατοκύριακο της άνοιξης µε χειµω-
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Διμηνιαία Eφημερίδα
του Συλλόγου Aπανταχού
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νιάτικη απόχρωση. Την Κυριακή το πρωί σηµειώθηκε έντονη χιονόπτωση και µέσα σε λίγη ώρα
όλα ήταν κατάλευκα. Το ύψος του χιονιού µέσα στη
Βυτίνα έφτασε τη «µία παλάµη». Όµως αµέσως µετά
το τέλος της χιονόπτωσης και λόγω του επικρατούντος «νοτιά» το χιόνι έφυγε όπως ήλθε, αφού
σε λίγες ώρες έλιωσε. Όµως το βουνό έµεινε κατάλευκο δηµιουργώντας µια φαντασµαγορική εικόνα. Μεγάλη επισκεψιµότητα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Η υποδοµή του τόπου µας επιτρέπει ποικιλία εκδηλώσεων. Όπως πληροφορηθήκαµε
γαµήλιο τραπέζι παρατέθηκε στο εστιατόριο «∆ειπνοσοφιστές» από ξένους προς τον τόπο µας νεόνυµφους το Σάββατο. Το χιονοδροµικό γνωρίζει
«ηµέρες δόξας». Το διήµερο σηµειώθηκε το αδιαχώρητο λόγω των νέων χιονοπτώσεων µε αποτέλεσµα τα δύο πάρκιγκ να µην είναι δυνατόν να
εξυπηρετήσουν το σύνολον των αυτοκι νήτων
των επισκεπτών. Την Κυριακή το µεσηµέρι οι δρόµοι της Βυτίνας µέχρι την έξοδο ήταν πλήρεις αυτοκινήτων και η πλατεία, παρόλο το κρύο από την
προηγηθείσα χιονόπτωση, γεµάτη. Ο πολιτιστικός

σύλλογος κυκλοφόρησε τις καλαίσθητες προσκλήσεις του για το αποκριάτικο γλέντι της άλλης
Κυριακής στο χώρο του ιδρύµατος «Θαλασσινού»
µε ζωντανή µουσική. Η Βυτίνα παραµένει το πιο
ζωντανό κοµµάτι της Γορτυνίας.
εχτήκαµε τα παράπονα πολλών µονίµων
κατοίκων που επισκέπτονται συχνά το
αγροτικό ιατρείο για συνταγογράφηση φαρµάκων.
Στις αρχές Μάρτη σηµειώθηκε βλάβη στην ηλεκτροδότηση του κτιρίου µε αποτέλεσµα να σηµειωθεί µεγάλο πρόβληµα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αφού όλες οι συνταγές καταγράφονται πλέον ηλεκτρονικά. Το πρόβληµα αυτό καθυστερούσε υπερβολικά τη ν εξυπηρέτηση των
ασθενών και ανάγκαζε την ιατρό να καταφεύγει στο
κτίριο του δήµου, για να πραγµατοποιήσει τη διαδικασία αυτή. Ενώ το θέµα απαιτούσε άµεση επέµβαση, για αγνώστους λόγους καθυστέρησε µε αποτέλεσµα την παράταση της ταλαιπωρίας ιατρού και
ασθενών. Οι τοπικοί φορείς πρέπει να επιλαµβάνονται άµεσα τέτοιων θεµάτων, διότι είναι πρώτης
προτεραιότητας και να µην περιµένουν την επέµβαση του δήµου από την έδρα του. ∆υστυχώς τα
φαινόµενα αυτά είναι αποτελέσµατα της «Καλλικράτειας» διαµόρφωσης των δήµων, της αχανούς
διοίκησης, της οικονοµικής στενότητας και της διοικητικής δυσκαµψίας. Ικανοποιητικές συνθήκες
επικρατούν στο χιονοδροµικό µετά την τελευταία
χιονόπτωση της 7-2. Το ύψος του χιονιού είναι 0,70
εκ. στη βάση των πιστών και 1,70 εκ. στην κορυφή. ∆υστυχώς ο δρόµος από τη Βυτίνα είναι κλειστός, αφού δεν άνοιξε από τη ν τελευταία χιονόπτωση. Στο σηµείο αυτό χρειάζεται προσωπική δραστηριοποίηση φορέων (επαγγελµατιών κ.λ.π.) για
να µη µένει κλειστός ο δρόµος ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. Η φετινή λειτουργία του χιονοδροµικού απέδειξε ότι είναι ένας σοβαρός παράγοντας
προσέλκυσης των επισκεπτών τα Σαββατοκύριακα του χειµώνα.
ΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 10/2: Της πρώτης
αποκριάς, της κρεατινής. Η κίνηση ικανοποιητική. Την Παρασκευή και το Σάββατο πραγµατοποιήθηκε η ηµερίδα του επιστηµονικού οµίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης» για την οποία θα διαβάσετε σε άλλη στήλη. Ο συνεδριακός τουρισµός,
παρόλο τον περιορισµό του λόγω της οικονοµικής
κρίσης, εξακολουθεί να παραµένει σπουδαίος
κλάδος τουρισµού και να προσφέρει αρκετά σε µέρη
που διαθέτουν υποδοµή, όπως ο δικός µας. Η επισκεψιµότητα σηµαντική και αυτό το Σαββατοκύριακο. Μέρη όπως η Βυτί να χρειάζεται να βρίσκονται συνέχεια στην επικαιρότητα των ΜΜΕ είτε
τοπικών, είτε πανελλήνιας εµβέλειας και αυτό βαρύνει τους τοπικούς φορείς µε πρώτο το σύλλογο επαγγελµατιών, που εξακολουθεί να εί ναι σε
αδράνεια, όταν άλλα µέρη ανταγωνιστικά της Βυτίνας γεµίζουν τους διάφορους ιστότοπους µε ανακοινώσεις και δραστηριότητες. Οι ντόπιες αποκριάτικες συνήθειες αναβιώνουν από τους νοσταλγούς άλλων εποχών. Έτσι σε πολλά σπίτια φτιά-
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χτηκαν δίπλες και γαλατόπιτες, τα χαρακτηριστικά γλυκά των απόκρεω. Την Κυριακή στις 7.30 ώρα
πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση του Πολιτιστικού
συλλόγου στο κτίριο του ιδρύµατος «Θαλασσινού»
µε ικανοποιητική προσέλευση και µε φαγητά και
γλυκά των συµµετεχόντων (αναλυτικά θα διαβάσετε σε άλλη στήλη).
ληροφορηθήκαµε για τη µεγάλ η σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για το θέµα των απορριµµάτων της Πελοποννήσου. Σε αυτήν συµµετείχε ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Περιφερειάρχης,
ο γενικός γραµµατέας Πελοποννήσου και αρκετοί
∆ήµαρχοι από την Πελοπόννησο. ∆εν είδαµε να
συµµετέχει ο δήµος Γορτυνίας, παρόλο που το θέµα
των απορριµµάτων και των χωµατερών στο δήµο
είναι άµεσο και έντονο. Το θέµα έφτασε µέχρις εκεί
µετά το αδιέξοδο της διαχείρισης στο δήµο Τ ρίπολης. ∆ιαβάσαµε στην ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ
ότι η περιφέρεια ανέλαβε τη λύση του όλου θέµατος
για µια ακόµα φορά δίνοντας υποσχέσεις (για πολλοστή φορά) της άµεσης λύσης. Επειδή η Βυτίνα
υφίσταται τις επιπτώσεις της λειτουργίας χωµατερής στην περιφέρεια της, δηλώνουµε ότι παραµένουµε σταθεροί στο κλείσιµό της και στη διαχείριση των απορριµµάτων µε σύγχρονους και επιστηµονικούς τρόπους. Επειδή για αρκετό διάστηµα ακούµε υποσχέσεις και εµπαιζόµαστε ως προς
τις λύσεις, ελπίζουµε ότι αυτή τη φορά θα υπάρξει µεγαλύτερη δραστηριοποίηση και ειλικρίνεια.

✎Π

↑ Η αφίσα του δηµοτικού

µάτο» όπως το προηγούµενο. Ήπιος ανοιξιάτικος
καιρός µετά τη δριµύτητα και τις χιονοπτώσεις του
τριηµέρου της αποκριάς. Οι µικρές γιορτούλες αλλά
και ο διάκοσµος των καταστηµάτων άλλαξε τη µονοτονία της καθηµερινότητας. Η επαρχία εκµεταλλεύεται τις ευκαιρίες και οργανώνει τη ψυχαγωγία της µε κέφι και πρωτοτυπία. ∆ιαβάζουµε στο
διαδίκτυο τις εντυπώσεις των επισκεπτών µας και
είναι σε µεγάλο βαθµό θετικές για τον τόπο µας.
Η άνοιξη έχει δώσει το δικό της χρώµα στη Βυτινιώτικη φύση, που έχει αρχίσει να πρασινίζει παντού. Οι διαδροµές και οι βόλτες γύρω από το χωριό είναι απολαυστικές και το άρωµα, που αρχίζει
να διαχέεται µεθυστικό. Είναι και αυτό από τις ανοιξιάτικες απολαύσεις. Η καθηµερι νότητα όµως
της επαρχίας έχει τις δικές της δυσκολίες.
αρασκευή 22/3: Σε όλα τα σχολεία
όλων των βαθµίδων πραγµατοποιήθηκαν γιορτές για τον εορτασµό της εθνικής επετείου της 25 ης Μαρτίου µε ποιήµατα, οµιλίες, τραγούδια και αυτοσχέδια σκετς. Μνηµονεύτηκαν τα
ονόµατα των πρωταγωνιστών του αγώνα, που σήµερα είναι περισσότερο επίκαιρα εξαιτίας των δυσκολιών που αντιµετωπίζουµε. Επειδή όµως
υπάρχει και έλλειψη γνώσεων, όπως φαίνεται στην
καθηµερινή διαπίστωση, χρειάζεται να δίδεται µεγαλύτερη σηµασία στους εορτασµούς αυτούς. Το
βράδυ παρακολουθήσαµε τους πρώτους χαιρετισµούς στην εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα. Ο τόπος µας σε κάθε παρουσιαζόµενη ευκαιρία δείχνει
την θρησκευτική του ευλάβεια µε τη ν παρακολούθηση των εκκλησιαστικών τελετών. Κάποιες µικροπαρέες πήγαν στο µοναστήρι της Κερνίτσας,
όπου η ακολουθία των πρώτων χαιρετισµών
πραγµατοποιήθηκε µε την ανάλογη θρησκευτική
κατάνυξη. Βέβαια πέρασε ανεπίστρεπτα η εποχή
που µεγάλες παρέες από τη Βυτίνα «µε τα πόδια»
τέτοια µέρα µετέβαι ναν στο µεγάλο αυτό θρησκευτικό κέντρο για τους χαιρετισµούς. Αρχίζει το
νέο τριήµερο της εθνικής γιορτής που εφέτος «πέφτει» συνέχεια του Σαββατοκύριακου και θα δώσει την ευκαιρία σε αρκετούς να επισκεφτούν τη
Βυτίνα. Πιθανόν όχι τόσο πολλοί όσοι το προηγούµενο, αλλά θα είναι µια νέα ευκαιρία για επίσκεψη.
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«Κλόουν» από τα παιδιά
του νηπιαγωγείου
→

ΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ της µεγάλης απο✎Σ
κριάς 16-17 Μαρτίου. Μας επισκέφθηκαν τα Μαρτιάτικα χιόνια από τη ν Πέµπτη. Το

«στρώσε» και µέσα στο χωριό αλλά το κράτησε λίγο.
Το κρύο όµως τσουχτερό, αφού η θερµοκρασία τη
νύχτα κατέβηκε κάτω από το µηδέν. Κατάλληλες
οι συνθήκες λειτουργίας του χιονοδροµικού µε 1.50
µ. χιόνι και ανοιχτούς τους δρόµους, αλλά µε αλυσίδες. Οι διάφορες γιορτές έδωσαν αποκριάτικο
χρώµα στον τόπο µας. Την Παρασκευή εορταστική εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο Πανταζοπούλειο από το σύλλογο γονέων του δηµοτικού
σχολείου. Ακολούθησαν και άλλες. Από την Παρασκευή το βράδυ άρχισαν να φτάνουν οι επισκέπτες του τριήµερου. Τα καταλύµατα έχουν πληρότητα 95% όπως φαίνεται στο διαδίκτυο. Το Σάββατο το πρωί, «ψυχοσάββατο», διαβάστηκαν οι ευχές για τους νεκρούς. Το µεσηµέρι δηµιουργήθηκε αδιαχώρητο από τα αυτοκίνητα και τους επισκέπτες. Το βράδυ οι καφετέριες της πλατείας κατάµεστες. Την εποµένη ανήµερα των απόκρεω, παρόλο το τσουχτερό κρύο, οι µικροί καρναβαλιστές
το µεσηµέρι µε επικεφαλ ής τη νηπια γωγό κ.
Έλσα Θαλασσινού πέρασαν από τους δρόµους και
την πλατεία και χόρεψαν χαρούµενους αποκριάτικους ρυθµούς µε στερεοφωνικά µηχανήµατα που
εγκατέστησε ο δήµος Γορτυνίας. Το βράδυ ο Καρνάβαλος, που κατασκευάστηκε µε πρωτοβουλία του
πολιτιστικού συλλόγου, κάηκε στην πλατεία µε συνοδεία καρναβαλιστών και ακολούθησε χορός υπαίθριος που αργότερα µεταφέρθηκε στις γύρω καφετέριες. Την επόµενη τα «Κούλουµα» της Καθαράς ∆ευτέρας µε νηστίσιµα και φασουλάδα στις ταβέρνες και τα εστιατόρια. Κάπου στο λόφο του ΑΪ
Λιά έκαναν δειλά την εµφάνισή τους και δυο τρεις
χαρταετοί. Το απόγευµα άρχισε η αναχώρηση των
επισκεπτών, που κατέλυσαν τον τόπο µας το
αποκριάτικο τριήµερο δείχνοντας για µια ακόµα
φορά την προτίµηση τους για τη Βυτίνα.
ΑΘΑΡΑ Β∆ΟΜΑ∆Α: Έτσι µάθαµε να
λέµε την εβδοµάδα µετά τις απόκριες.
Στον απόηχο της µεγάλης κίνησης που παρατηρήθηκε και στην αναµονή του άλλου τριηµέρου της
εθνικής γιορτής, που δεν ξέρουµε αν θα είναι «γε-

✎Κ

αββατοκύριακο της Εθνικής γιορτής:
✎Σ
Και αυτή τη φορά η προσέλευση επισκεπτών µεγάλη. Η Κυριακή της Ορθοδοξίας τε-

λέστηκε µε την ανάλογη λαµπρότητα και µε τη λιτανεία των εικόνων, που προβλέπει το εκκλησιαστικό τυπικό, γύρω από την εκκλησία. Η 25η Μαρτίου εορτάστηκε µε εθνική περηφάνια και την πρέπουσα µεγαλοπρέπεια. Τα σχολεία όλων των βαθµίδων έδωσαν ιδιαίτερο χρώµα στην εορτή, ενώ
εντυπωσιακή ήταν οµιλία του διευθυντή του Γυµνασίου κ. Καραντζά, ο οποίος εκφώνησε τον πανηγυρικό της ηµέρας. Οι χοροί των σχολείων, που
διήρκησαν πέραν της ώρας, ήταν η κορύφωση του
εορτασµού. Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ικανοποιητικές, αφού φύσαγε όλη ηµέρα δαιµονισµένος αέρας. Παρόλα ταύτα σύσσωµη η Βυτίνα
παρακολούθησε τις εκδηλώσεις, καταχειροκρότησε
τους µαθητές και αποθέωσε του χορευτές των σχολείων. Η εκτέλεση των χορών έγινε µε τη την φροντίδα του γυµναστή του Γ υµνασίου-Λυκείου κ.
Γιώργου Μαρκόπουλου στον οποίο αξίζουν συγχαρητήρια για το εντυπωσιακό θέαµα που µας προσέφερε. Το τριήµερο αυτό είδαµε και τον πρώη ν
Υπουργό κ. Πάγκαλο να επισκέπτεται τη Βυτίνα.
Κατά την παραµονή του εδώ διέµεινε στο «Μαίναλον». Όλα τα καταλύµατα κατά το τριήµερο είχαν µεγάλη πληρότητα που έφτασε το 80%.
ελειώνει ο Μάρτης και ο καιρός εξακολουθεί να είναι άστατος. Οι τελευταίες του
µέρες είναι σκληρότερες λες και θέλει να επαληθεύσει το «παλουκοκαύτης». Είµαστε ακόµα µε τις
εντυπώσεις του τριήµερου της εθνικής γιορτής. Τη
µεγάλη προσέλευση επισκεπτών, την παρουσία
επωνύµων προσώπων στον τόπο µας, αλλά προπαντός µε τη θεαµατική και ενθουσιώδη παρου-
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σία των σχολείων, που θύµισαν παλιές εποχές, τότε
που ο εορτασµός των εθνικών επετείων είχε
πάνδηµο τοπικό ξεσήκωµα. Όµως και η σηµερινή παρουσία των σχολείων, των µαθητών και του
εκπαιδευτικού προσωπικού δείχνουν τη µεγάλη συνειδητοποίηση της σηµασίας των επετείων και το
βιωµατικό εορτασµό. Μακάρι να συνεχιστούν αυτές οι εντυπωσιακές εκδηλώσεις και στο µέλλον.
Όπως ανακοίνωσε η βιβλιοθήκη, η οποία οργανώνει την εκδήλωση σε συνεργασία µε το δηµοτικό σχολείο, όλο τον Απρίλιο θα λειτουργήσει έκθεση παιδικού βιβλίου. Η λειτουργία της έκθεσης
θα ξεκινήσει την Τρίτη στις 2 Απρίλη µε εκδήλωση στο Πανταζοπούλειο πνευµατικό κέντρο για την
οποία θα σας ενηµερώσουµε µετά την πραγµατοποίηση της.

Βυτινιώτικη άνοιξη

ΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ: Ηµέρα για ψέµατα,
✎Π
αλλά ό,τι πούµε εµείς θα είναι αλήθεια.
Ο δεύτερος µήνας της άνοιξης. Ήπιος καιρός µε

ανεβασµένες θερµοκρασίες γύρω στους 14ο -16ο
βαθµούς. Η φύση δείχνει το ανοιξιάτικο πρόσωπό της και οι Βυτινιώτες νιώθουν ότι βγαίνουν από
τον «κλοιό» του χειµώνα. Τ ο Σαββατοκύριακο
που πέρασε, το τελευταίο του Μάρτη, ήταν πιο χαλαρό από τα άλλα δύο µε την κοσµοπληµµύρα και
τη µεγάλη επισκεψιµότητα. Εξάλλου τα προηγούµενα ήταν τριήµερα. ΄Ενας χώρος που οι Βυτιναίοι δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία και σεβασµό
είναι αυτός του νεκροταφείου. Ο καθένας προσέχει τον οικογενειακό του τάφο αλλά σέβεται και τους
παρακείµενους. Εξάλλου η ιστορία του τόπου µας
είναι όλη στο χώρο αυτό. ∆έος και συγκίνηση καταλαµβάνει τον επισκέπτη, όταν διαβάζει ονόµατα ιστορικών αλλά και σηµαντικών προσώπων της
Βυτίνας που είναι γραµµένα στις επιτύµβιες στήλες. Αυτός όµως ο διαχρονικός σεβασµός τείνει να
εκλείψει, διότι, όπως µας κατήγγειλαν αναγνώστες
µας, σηµειώνονται συχνές κλοπές αντικειµένων και
ιδιαίτερα λαδιού, που αφήνουν οι συγγενείς των
νεκρών στα «ντουλαπάκια» των τάφων. Εµείς αναφέρουµε το γεγονός όπως µας καταγγέλθηκε και
πιστεύουµε ότι αποτελεί τυχαίο και παροδικό περιστατικό. Είναι αδιανόητο να έχει χαθεί ο πατροπαράδοτος Βυτινιώτικος σεβασµός προς τους
προγόνους. Εκτός εάν τα φαινόµενα της σύγχρονης φτώχειας και εξαθλίωσης έχουν οδηγήσει τα
πράγµατα σε τέτοιες πράξεις.

λωση της βιβλιοθήκης θα πραγµατοποιηθεί στις 194 για τον εορτασµό του έτους του Καβάφη. Να επαναλάβουµε ότι οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν
σηµαντικές και κοµβικές εκδηλώσεις για την τόνωση της πνευµατικής ζωής του τόπου µας.
εροσυλιών συνέχεια. ∆εν προφτάσαµε να
τελειώσουµε το σχολιασµό της κλοπής διαφόρων ειδών στο νεκροταφείο και σηµειώθηκε σηµαντική κλοπή αυτή τη φορά σε ξωκλήσι της Βυτίνας. Άγνωστοι αφήρεσαν την καµπάνα από το µικρό εκκλησάκι του Αϊ Βλάσση. ∆υστυχώς διερχόµενες σπείρες κλεπτών ρηµάζουν την επαρχία µη
«φειδόµενοι των ιερών και των οσίων». Πέρυσι είχαν αφαιρέσει µανουάλια από τον Άγιο Νικόλα. Φέτος «έβαλαν χέρι» στις καµπάνες. Παρόµοια κλοπή πριν λίγο καιρό είχε συµβεί σε ξωκλήσι και στη
γειτονική Βλαχέρνα. Και να σκεφθεί κανείς η καµπάνα αυτή είχε κατασκευασθεί µε πρωτοβουλία
της οικογένειας Λάγιου, προ εκατό και πλέον ετών,
η οποία είχε προσφέρει για την κατασκευή της οικιακά σκεύη. ∆υστυχώς η έλλειψη αστυνόµευσης
έχει αποθρασύνει τους κλέφτες και θέτει σε κί νδυνο ακόµη και τη ζωή όσων ζουν στην επαρχία.
Αλλά σε ποιον να διαµαρτυρηθείς; Η σηµερινή πολιτεία για το µόνο που ενδιαφέρεται είναι να ικανοποιήσει της απαιτήσεις της «τρόικα» παρά να ευαισθητοποιηθεί σχετικά µε τις ανάγκες των πολιτών, των οποίων αποµυζά και το µεδούλι σε φόρους.
αγορά µας µεγαλώνει µε την προσθήκη
νέων καταστηµάτων. Ο ικανότατος καταστηµατάρχης, που διατηρεί ήδη κατάστηµα σιδηρικών και χρωµάτων, Ξενοφών Λιακόπουλος
ετοιµάζει νέο κρεοπωλείο. Πιθανόν, όταν οι αναγνώστες πάρουν την εφηµερίδα στα χέρια τους, να
έχει λειτουργήσει. Το νέο κατάστηµα θα στεγαστεί
στο χώρο που στο παρελθόν (πριν από τριάντα περίπου χρόνια) λειτουργούσε το παντοπωλείο του
Τρύφωνα του Λιαρόπουλου (Μουσκέτα). Να ευχηθούµε στο φίλο Ξενοφώντα, που διακρίνεται για
την επαγγελµατική του ευσυνειδησία, καλή επιτυχία
στη νέα προσπάθεια του, η οποία είναι βέβαιον ότι
θα είναι επιτυχής όπως και η προηγούµενη. Το ζαχαροπλαστείο του Γιώργου Κουρεµένου ετοιµάζεται
να µεταστεγαστεί στο κτίριο του παλαιού ζαχαροπλαστείου Στρουσόπουλου, ενώ και δύο άλλα καταστήµατα τοπικών προϊόντων, ετοιµάζονται. Περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες, όταν
λειτουργήσουν.

✎Ι

✎Η

Το φαράγγι του Μυλάουντα

Οι χαριτωµένες ζωγραφιές από παιδικά
παραµύθια των µαθητών του νηπιαγωγείου

ηµαντικές οι πρωτοβουλίες της βιβλιο✎Σ
θήκης µας, η οποία σε συνεργασία µε τα
σχολεία οργανώνει σειρά πνευµατικών εκδηλώσεων χρησίµων για την ικανοποίηση των πνευµατικών αναγκών των µαθητών των σχολείων
όλων των βαθµίδων, αλλά αποτελούν συγχρόνως
και αφορµές µορφωτικών ερεθισµάτων και κινήτρων για τους κατοίκους. Η δραστηριότητα αυτή
οφείλεται στη στενή και παραγωγική συνεργασία
του προέδρου της εφορείας της βιβλιοθήκης οµότιµου καθηγητή Πολυτεχνείου κ. Παναγοπούλου
µε την προϊσταµένη κ. Λιαροπούλου και το δραστήριο υπάλληλο κ. Τερζή αλλά και µε τα σχολεία.
Έτσι στις 2 Απρίλη παρακολουθήσαµε µια ωραία
εκδήλωση στο «Πανταζοπούλειο» πνευµατικό κέντρο µε την ευκαιρία του εορτασµού της ηµέρας
παιδικού βιβλίου µε οµιλία του διευθυντού του ∆ηµοτικού σχολείου κ. Γιάννη Καρούντζου και παρουσίαση του βιβλίου «Η Α ννούλα στην κατασκήνωση» της συγγραφέως παιδικών βιβλίων κ.
Ροδούλας Σερδάρη-Παπαγεωργίου από την ίδια.
Εν τω µεταξύ µε την ευκαιρία της ηµέρας του παιδικού βιβλίου οι µικροί µαθητές του νηπιαγωγείου δηµιούργησαν χαριτωµένες ζωγραφιές δείγµα
των οποίων σας παραθέτουµε. Η επόµενη εκδή-

ΤΙΜΗΘΗΚΕ
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ
ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ

αββατοκύριακο 6-7 Απρίλ η: Μι✎Σ
κρότερη κίνηση από τα άλλα διήµερα,
διότι δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζεται σε

κάθε ένα η κοσµοπληµµύρα των προηγουµένων.
Η µείωση βέβαια παρουσιάζεται και εξαιτίας της
αναµονής του Πάσχα, που είναι σε ένα µήνα. Εν
τούτοις οι διερχόµενοι εκδροµείς, που σταµατούν για καφέ ή φα γητό, είναι πολλοί. Αυξηµένος εφέτος παρουσιάζεται και ο αριθµός µαθητικών εκδροµών. Παρόλη την οικονοµική στενότητα ο τουρισµός είναι η ισχυρή οικονοµική
πηγή του τόπου µας. Εν τω µεταξύ όλο και περισσότερο αυξάνει η επισκεψιµότητα του φαραγγιού του Μυλάοντα είτε οργανωµένα είτε µεµονωµένα όπως έδειξε το τριήµερο της 25 ης
Μαρτίου, που αρκετοί επισκέπτες «κατέβηκαν» µέχρι εκεί. Επίσκεψη επίσης σε αυτό οργανώνει και ο ΣΑΟΟ Τ ριπόλεως για τις 14-4.
∆ιαβάσαµε επίσης για τη συνέντευξη στο
GARDIAN του Λονδίνου, που έδωσε ο οικονοµολόγος και καθηγητής Παν/µίου από τη Βλαχέρνα Τρύφωνας Κολλίντζας για τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού, που µπορούν να
αναπτυχθούν στην Αρκαδία και να αποτελέσουν
σηµαντική οικονοµική «ένεση». Γ ι αυτές η
«ΒΥΤΙΝΑ» έχει γράψει πολλές φορές. Σε µία από
αυτές (οδοιπορία, ορειβασία, αναρρίχηση) µπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά το φαράγγι του
Μυλάοντα και η ευρύτερη περιοχή του Μαινάλου. Απαιτούνται όµως δύο σηµαντικές πρωτοβουλίες. Οργάνωση και προβολή.

συνέχεια από τη σελ. 1

Οι Ζευγολατιώτες στη φιλόξενη αυλή
του µοναστηριού της Κερνίτσας

εβδοµάδα που πέρασε (8-14 Απρίλ η)
✎Η
ήταν ήσυχη µε έντονο το ανοιξιάτικο
χρώµα και τη φύση γίνεται σιγά-σιγά καταπράσι-

νη. Μπαίνουµε σταδιακά στην «προπασχαλινή» περίοδο µε τις ετοιµασίες µέσα από τις θρησκευτικές
τελετές της σαρακοστής. Την Παρασκευή οι προτελευταίοι χαιρετισµοί. Και όπως χτυπούσε η καµπάνα του Αγίου Τρύφωνα, είδαµε να σταµατά στην
πλατεία ένα εκδροµικό πούλµαν, που έγραφε στο
παρµπρίζ του. «Πολιτιστικός σύλλογος Ζευγολατιού
Τριπόλεως». Ρωτήσαµε και µας είπαν ότι είχαν έλθει από το κοντινό στην Τρίπολη Ζευγολατιό, είχαν παρακολουθήσει την ακολουθία των χαιρετισµών στην Κερνίτσα (στο µοναστήρι οι χαιρετισµοί
τελούνται πιο νωρίς) και ανέβηκαν µέχρι τη Βυτίνα για έναν «απογευµατι νό καφέ». Περιττό να
πούµε ότι εξέφρασαν τον ενθουσιασµό τους για τη
θρησκευτική ατµόσφαιρα του µοναστηριού και η
Κερνίτσα απέκτησε µερικούς φίλους ακόµα, κοντά
στους αναρίθµητους που έχει. Ο φίλος της στήλης
µε επέπληξε για το σχόλιο σχετικά µε τους εκδροµείς. «σιγά τα λάχανα! Θα σχολιάσεις ένα
πούλµαν που ήρθε στη Βυτίνα. Αφού τόσα περνάνε
κάθε µέρα.» Και όµως είναι σηµαντικό µε τα σηµερινά δεδοµένα. Ο θρησκευτικός τουρισµός είναι
και αυτός ένα κίνητρο επίσκεψης στον τόπο µας.
Όποιο µοναστήρι της περιοχής και αν επισκεφθούν
οι φιλόθρησκοι, κάνουν στάση στη Βυτίνα. Τους είδαµε να µπαί νουν στις γύρω καφετέριες της
πλατείας και µερικοί να επισκέπτονται και τα καταστήµατα εµπορίας τοπικών προϊόντων. Και η επισκεψιµότητα των διερχοµένων δηµιουργεί οικονοµική κίνηση. Ας προσεχθεί και η µορφή αυτή
τουρισµού κοντά στο συνεδριακό, το φυσιολατρικό, το χειµερινό κ.λ.π. Το Σαββατοκύριακο είχε σχετική κίνηση, αλλά και αυτή είναι ενισχυτική για τις
ντόπιες επιχειρήσεις. ∆ύο σχολεία διανυκτέρευσαν
εδώ στα πλαίσια των σχολικών εκδροµών. Την Κυριακή πυκνή κίνηση επισκεπτών. Άρχισε η µελισσοκοµική περίοδος µε πρώτη τη συλλογή το
«µέλι ανθέων». Της «ελάτης» από τον άλλο µήνα.
Οι µελισσοκόµοι της Βυτίνας αποτελούν και αυτοί µια σηµαντική επα γγελµατική τάξη, στη ν
οποία όλο και περισσότεροι νέοι του τόπου µας
εντάσσονται.
εβδοµάδα 16 µε 22 Απρίλη ήταν µε αρκετές ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και
δραστηριότητες. Κορυφαία αυτή για τον Καβάφη.
Στα πλαίσια των σχολικών εκδροµών µας επισκέφθηκαν αρκετά σχολεία. Ορισµένα από αυτά
διανυκτέρευσαν στη Βυτίνα και άλλα πέρασαν και
έµειναν για φαγητό. Από αυτά είδαµε το Γυµνάσιο Πεταλιδίου, το 1ο Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης και
άλλα. Παράλληλα συνεχίζονται οι διελεύσεις εκδροµών ενηλίκων, που έχουν τη Βυτίνα υποχρεωτική στάση. Ιδιαίτερα την Κυριακή 21-4 στάθµευσαν αρκετά εκδροµικά. Τ ην Παρασκευή παρακολουθήσαµε την ακολουθία του «Ακαθίστου
Ύµνου» στη γεµάτη εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα. Να ενηµερώσουµε τους αναγνώστες µας ότι στο
φύλλο αυτό, παρόλο που θα φτάσει µετά το Πάσχα, δε θα περιλάβουµε τις ειδήσεις της Μεγάλης
εβδοµάδας και του Πάσχα, διότι η εφηµερίδα θα
παραδοθεί προς εκτύπωση στις 24-4. Τα Πασχαλινά, καθυστερηµένα βέβαια, στο επόµενο φύλλο.
Να ευχηθούµε σε όλους Χριστός Ανέστη και
Χρόνια Πολλά.

✎Η

του επιστηµονικού κύρους της οµιλήτριας, να σηµειώσουµε το υψηλό επίπεδο, τη γλαφυρότητα και
τον επικοινωνιακό χαρακτήρα της οµιλίας.
Η εκδήλωση έκλεισε µε την έκφραση ευχαριστιών και την απόδοση επαίνου από τον πρόεδρο
της βιβλιοθήκης κ. Παναγόπουλο τόσο στους οµιλητές, ιδιαίτερα όµως στους µαθητές για την προσεγµένη και εντυπωσιακή συµµετοχή. Χαιρετισµό
απηύθυναν στην εκδήλωση ο καθηγητής κ. Μέγας και ο πρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων κ. Παπαδέλος.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους
ο τοπικός ιερέας αιδεσιµότατος Νικόλαος Ντάβος,
η υπεύθυνη αντιδήµαρχος πολιτισµού (αντιπροσωπεύουσα το δήµαρχο) κ. ∆ιαµαντοπούλου,
ο πρόεδρος του συνδέσµου φιλοπροόδων κ. Ζαχαρόπουλος, ο πρόεδρος του συλλόγου των
απανταχού Βυτιναίων κ. Παπαδέλος, η διευθύντρια του Λυκείου κ. Παπαδοπούλου, ο διευθυντής του Γυµνασίου κ. Καραντζάς, ο διευθυντής
του δηµοτικού κ. Καρούντζος, η διευθύντρια του
νηπιαγωγείου κ. Ζαχαροπούλου, το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθµίδων, η πρόεδρος
του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων µαθητών
Γυµνασίου και Λυκείου κ. Σαράντη, οι µαθητές
των σχολείων και αρκετοί κάτοικοι, που γέµισαν
την αίθουσα του Πανταζοπουλείου πνευµατικού
κέντρου.
Και λίγα λόγια για την εκδήλωση. Τονίσαµε και
στο παρελθόν ότι η Βυτίνα βρίσκεται την εποχή
αυτή σε υψηλό επίπεδο πνευµατικής δραστηριότητας. Τα σχολεία της εκτός από το παραγόµενο σπουδαίο εκπαιδευτικό έργο αναλαµβάνουν
και σηµαντικές πολιτιστικές και πνευµατικές
πρωτοβουλίες, οι οποίες προσφέρουν πολλά
στην τοπική κοινωνία. Παράλληλα η βιβλιοθήκη
µε τη νέα της εφορεία πραγµατοποιεί εκδηλώσεις
υψηλού επιστηµονικού και κοινωνικού επιπέδου,
που συµβάλλουν στη δηµιουργία του ανάλογου
περιβάλλοντος. Κοντά σε αυτούς ο πολιτιστικός
σύλλογος µε τα λειτουργούντα τµήµατα χορού και
παραδοσιακής µουσική αλλά και µε το νεοϊδρυθέν χορωδιακό, που θα κάνει την πρώτη του εµφάνιση τη Μεγάλη εβδοµάδα, βοηθούν προς την
κατεύθυνση αυτή. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται
και η εκδήλωση για τον Κ αβάφη που πραγµατοποιήθηκε στη Βυτίνα, η οποία, παρόλο που είναι «µικρή το δέµας» ως προς τον πλ ηθυσµό,
πραγµατοποιεί εκδηλώσεις υψηλού πολιτιστικού
και επιστηµονικού επιπέδου και ξαφνιάζει ευχάριστα όσους τις πληροφορούνται.
Να ευχαριστήσουµε τις δύο οµιλήτριες κ.κ. Κωστίου και Σπυροπούλου, οι οποίες λάµπρυναν µε
την παρουσία τους την εκδήλωση. Να συγχαρούµε
ενθέρµως την καθηγήτρια κ. Καραθανάση, που
είχε την ευθύνη της παρουσίασης και τους µαθητές και µαθήτριες των σχολείων, που απέδωσαν την Καβαφική ποίηση και να ευχηθούµε στη
Βιβλιοθήκη του τόπου µας και στις διευθύνσεις
του Γυµνασίου και Λυκείου να µας εκπλήσσουν
µε ευχάριστες πρωτοβουλίες όπως η πρόσφατη
για τον Καβάφη.
Να σηµειώσουµε στο σηµείο αυτό (τη ν πληροφορία λάβαµε, ενώ η εφηµερίδα βρισκόταν στο
τυπογραφείο) ότι το Λύκειο Βυτίνας ήλθε πρώτο από τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Αρκαδίας
και βραβεύτηκε στις 24-4 για τη ν εργασία του
«video-αφιέρωµα» στον ποιητή. Η εργασία αυτή
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής
∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννή σου. Ένα
ακόµα δείγµα της σπουδαίας δουλειάς που γίνεται στα σχολεία της Βυτίνας.

Αγαπητέ αναγνώστη µη ξεχνάς τη συνδροµή σου προς την εφηµερίδα.
Είναι ο µοναδικός πόρος έκδοσης.
Τη συνδροµή σου µπορείς να τη στείλεις ταχυδροµικά
στη διεύθυνση του συλλόγου
Τ.Θ. 3456, Τ.Κ. 10210 ή στην ALPHA BANK ονοµαστικά
στο λογαριασµό 179-002101-084697.
Επίσης µπλοκ εισπράξεων έχουν τα µέλη του ∆.Σ. και
ο ανταποκριτής µας στη Βυτίνα κ. Σωτήριος Κούκας.
Σε ευχαριστούµε που µας θυµάσαι.
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Νέα του Συλλόγου
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☞

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Την πρώτη Απρίλη, ∆ευτέρα, πραγµατοποιήθηκε η πρώτη
συνεδρίαση του δ. σ µετά τη συγκρότησή του σε σώµα. Καταρχήν έγινε ενηµέρωση από τον πρόεδρο για θέµατα που αφορούν τη Βυτίνα και ο χειρισµός τους γίνεται από το σύλλογο. Συγκεκριµένα µετά την αποτελµάτωση του Τριανταφυλλιδείου κτήµατος παρουσιάστηκε κάποιο φως µε τη σύνταξη νέας µελέτης επαναλειτουργίας από το υπουργείο Γεωργίας και την υποβολή του
στο κληροδότηµα για χρηµατοδότη ση. Ο σύλλογος υπέβαλλε
υπόµνηµα στη ∆ιεύθυνση Εθνικών κληροδοτηµάτων ζητώντας την
ικανοποίηση του αιτήµατος. Στα υπόλοιπα θέµατα δηλ. της αξιοποίησης του χώρου των κατασκηνώσεων και του σανατορίου παρουσιάζεται δραµατική στασιµότητα και παρόλες τις οχλήσεις δεν
υπάρχει καµία κινητικότητα.
Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκε και το περιεχόµενο του
εποµένου ηµερολογίου του συλλόγου. Επικράτησε η ιδέα να
προβληθεί το φαράγγι του Μυλάοντα και στους δώδεκα µήνες να
γίνει µια «περιδιάβαση», ώστε οι παραλήπτες να το γνωρίσουν καλύτερα ιδιαίτερα µετά την πρόσφατη αξιοποίηση και τον εξωραϊσµό του. Βέβαια η πρόταση αυτή θα υλοποιηθεί, εάν βρεθεί χρηµατοδότης και εάν µπορέσει να πρα γµατοποιηθεί ανάλογη φωτογράφιση. Συγχρόνως συζητήθηκε και το επόµενο Βυτι νιώτικο
αντάµωµα στις 6-8-2013. Και αυτό θα εξαρτηθεί από το ξεπέρασµα των οικονοµικών εµποδίων.
Το σωµατείο «φίλοι του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήµατος» όρισε ηµεροµηνία της κεντρικής εκδήλωσης του εορτασµού του «έτους Τριανταφυλλίδη» το Σάββατο 8 Ιουνίου στη Βυτίνα. Ο σύλλογος θα συµµετάσχει συνεργαζόµενος µε το σωµατείο.
Στην ίδια εκδήλωση δήλωσε συµµετοχή και το Υπουργείο Γεωργίας.
Ο σύλλογος αποδέχθηκε την πρόσκληση της Βιβλιοθήκης
της Βυτίνας και του Λυκείου Βυτίνας για συµµετοχή στον
εορτασµό του έτους Κ αβάφη την Παρασκευή 19 Απριλίου. Λεπτοµέρειες θα διαβάσετε σε άλλη στήλη.
Η διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας Πελοποννήσου απάντησε στην έγγραφη διαµαρτυρία του συλλόγου για την καθυστέρηση της οριστικής παραλαβής των εργασιών συντήρησης του νεοκλασικού κτιρίου της Τριανταφυλλιδείου σχολής. Ο σύλλογος θεωρώντας αδικαιολόγητο το διάστηµα των
δύο ετών, που έχει παρέλθει για την οριστική παραλαβή του έργου αλλά και για την υποχρέωση του αναδόχου να αποκαταστήσει τις κακοτεχνίες, διαµαρτυρήθηκε εγγράφως προς τον περιφερειάρχη κ. Τατούλη. Οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες έχουν και την ευθύνη της εκτέλεσης του έργου, µας απάντησαν ότι εντός του Μαΐου θα παραληφθεί το έργο. Θα περιµένουµε για τη διαπίστωση της καλής του εκτέλεσης, διότι νοµίζουµε ότι
πολλές κακοτεχνίες και ελλείψεις υπάρχουν, οι οποίες θα πρέπει
να διορθωθούν. Εξάλλου το έργο κόστισε αρκετά «αλ µυρά»
(1.500.000 €). Χρειάζεται όµως να κινητοποιηθούν και οι τοπικές
αρχές, ώστε κατά την παραλαβή να µην περάσουν απαρατήρητες
οι τυχόν «κακοτεχνίες».

☞

☞
☞
☞

Νέα του Δήμου
Μια σπουδαία πρωτοβουλία του δήµου για την τουριστική προβολή της Γορτυνίας µέσω της σύγχρονης τεχνολογίας είναι η τελευταία και πλήρως λειτουργική έκδοση του “Discover Gortynia”.
Η παρουσίαση έγινε στις 23 Μαρτίου. Η εφαρµογή βρίσκεται στο
διαδίκτυο και αφορά τα λεγόµενα «έξυπνα κινητά» τηλέφωνα. Η
σχετική ανακοίνωση του δήµου έχει ως εξής: «Πρόκειται για την
έκδοση 1.4, που είναι διαθέσιµη για κινητά και tablets µε
λειτουργικά android και ios, από το “Play Store” της
Google και το “App Store” της Apple. ∆ιατίθεται στα ελληνικά και στα αγγλικά. Περιλαµβάνει εκατοντάδες σηµεία ενδιαφέροντος από όλη τη Γορτυνία και αποτελεί έναν φορητό
ταξιδιωτικό οδηγό για την περιοχή, δίνοντας τη δυνατότητα
απευθείας σύνδεσης µε τις ιστοσελίδες των τουριστικών επιχειρήσεων µε απευθείας κράτηση ή τηλεφωνική κλήση. Το
περιεχόµενο θα επικαιροποιείται συνέχεια και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στέλνουν σχόλια και παρατηρήσεις στο
discover@gortynia.gov.gr. Για την εγκατάσταση της εφαρµογής µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα σχετικά εικονίδια
των ιστοσελίδων του ∆ήµου Γορτυνίας ή να γίνει απευθείας αναζήτηση µε τους όρους “Discover Gortynia” στις διαθέσιµες εφαρµογές για τα κινητά. Η εφαρµογή αποτελεί την
“αφετηρία” για την περιπετειώδη διαδροµή που ο καθένας
θα χαράξει για να ανακαλύψει τους χαµένους θησαυρούς
της Γορτυνίας και να απολαύσει τη διαµονή του όσο πιο δηµουργικά µπορεί. Κατεβάστε το Discover Gortynia για κινητό/tablet Android ή iPhone/iPad»

Ο µεγάλος Βυτιναίος ιεράρχης και πρωταγωνιστής της επανάστασης του 1821
ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος Παναγιώτης Αντ. Παπαδέλος
Στην προετοιµασία αλλά και
στη διεξαγωγή της Ελλ ηνικής
επανάστασης του 1821, του κορυφαίου ιστορικού γεγονότος
του 19ου αιώνα µε τοπικές αλλά
και διεθνείς επιπτώσεις, έλαβαν
µέρος πρόσωπα τα οποία κατεγράφησαν από την ιστορία και
έµειναν µνηµονευόµενα διαρκώς. Υπήρξαν όµως και άλλα
των οποίων η συµβολ ή είναι
λιγότερο γνωστή και εποµένως
και η ιστορική τους παρουσία.
Ένα από αυτά µε τεράστια
συµµετοχή στο εθνικοαπελευθερωτικό κίνηµα των Ελλήνων
είναι και ο δεσπότης Κ ορίνθου
Κύριλλος Ροδόπουλος από τη
Βυτίνα. Η παρουσία του µητροπολίτη Κύριλλου στην επανάσταση επιβεβαιώνει δύο ιστορικές διαπιστώσεις. Αφενός τη
σπουδαία συµµετοχή της Βυτίνας
στο εγχείρηµα, η οποία αποδεικνύεται και από πληθώρα συµµετοχών και άλλων προσώπων,
αλλά και τη συµβολ ή της εκκλησίας για τη ν οποία ακούστηκαν και δηµοσιοποιήθηκαν
και εφέτος κάποιες αµφισβητήσεις, οι οποίες βέβαια ακούγονται
δεκαετίες τώρα.
Ο Κύριλλος λοιπόν γεννήθηκε στη Βυτίνα στην αρχή της
προτελευταίας δεκαετίας του
18ου αιώνα (γύρω στα 1780)
και κατήγετο από τη µεγάλη οικογένεια του τόπου των Ροδαίων από όπου και το επώνυµό
του. Τα πρώτα γράµµατα έµαθε
στην τότε ακµάζουσα σχολή της
Βυτίνας κοντά στους αδελφούς
Γαβραίους, ενώ συχνές ήταν οι
επισκέψεις του στη µονή Κερνίτσας, η οποία είχε πολύ στενές
σχέσεις µε τον τόπο µας από την
εποχή που ο επίσκοπος Βυτίνης
Σωφρόνιος είχε συντάξει τον
κώδικα της και ο σηµαντικότερος ηγούµενος του µοναστηριού
ήταν ο Βυτιναίος Κύριλλος Κλαδάς.
Όταν έµαθε τη µοναχική
του κλήση ο θείος του, διάσηµος
ιερωµένος στην Ιταλία και ιδρυτής της βιβλιοθήκης της Βυτίνας,
Άνθιµος Παπαρρηγόπουλος, τον
κάλεσε κοντά του στο Λιβόρνο
της Ιταλίας όπου ξεκί νησε και
ολοκλήρωσε τις Θεολογικές του
σπουδές αλλά και έµαθε να οµιλεί την Ιταλική και µάλιστα το τοπικό ιδίωµα της τοσκανικής διαλέκτου. Μόλις επέστρεψε από
την Ιταλία, «εκάρη» µοναχός σε
κάποιο µοναστήρι της Ζακύνθου
και κατόπιν χειροτονήθηκε επίσκοπος Μαλτσίνης. Η επισκοπή
Μαλτσίνης ανήκε στη Μητρόπολη Λακεδαίµονος και εκεί ο
Κύριλλος για πρώτη φορά έδειξε τα «ποιµενικά» του προσόντα
µεταφέροντας στους υπόδουλους κατοίκους της περιοχής
την Ελληνική ιστορία και καταγωγή δηµιουργώντας σε κάποιες περιοχές σχολεία διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας.
Στη συνέχεια τοποθετείται
τοποτηρητής της µητρόπολ ης
Αµυκλών (Τριπόλεως). Η µητρόπολη Αµυκλών συνδέεται µε
τη Βυτίνα, διότι το 1803 ο τότε
επίσκοπος είχε θάψει το ακέφαλο πτώµα του Κόλλια του Βυτινιώτη στον περίβολο του ναού
του Αγίου Αθανασίου. Στη µη-

τρόπολη αυτή έµεινε ως τοποτηρητής για λίγο και, επειδή
ήλθε σε σύγκρουση µε τον αρχιερέα της µητρόπολης, έφυγε
για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί
συνέβησαν σηµαντικά γεγονότα
που επηρέασαν την πορεία και
τη µεταγενέστερη εξέλιξη του.
Ως Βυτιναίος µπαίνει κάτω
από την προστασία του «κόνσολα» των Πελοποννησίων Βυτιναίου µεγαλοτραπεζίτη ∆ηµήτρη
Παπαρρηγόπουλου, ο οποίος και
τον γνωρίζει στον τότε Πατριάρχη και εθνοµάρτυρα Γρηγόριο τον Ε΄. Συγχρόνως στη ν
Κων/λη µυείται στα της Φιλικής
εταιρείας και προσφέρει υπέρ αυτής 400 γρόσια, σχεδόν όλες τις
οικονοµίες του. Περί του προσώπου που τον µύησε υπάρχουν
ασαφείς πληροφορίες και µία
από αυτές µιλάει για τον ίδιο τον
Παπαφλέσσα.
Ο Πατριάρχης λίγο αργότερα τον τοποθετεί µητροπολίτη
Κορίνθου στη χηρεύουσα µητρόπολη όπου και παραµένει
µέχρι τέλος της ζωής του. Στην
Κόρινθο µέχρι την έναρξη της
επανάστασης αναπτύσσει πολλές
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση
του ηθικού των υπόδουλων Ελλήνων, µυεί στα µυστικά της
φιλικής εταιρείας αρκετές προσωπικότητες της περιοχής του,
διατηρεί επαφή µε τους άλλους
ιεράρχες της Πελοποννήσου και
ιδιαίτερα µε το ∆ηµητσανίτη
Παλαιών Πατρών Γερµανό και
επίσης αποκτά επαφή µε τον Παπαφλέσσα, όταν αυτός φτάνει στο
Μωριά στις αρχές του 1821.
Όταν οι υποψίες των Τούρκων για το επικείµενο κίνηµα γίνονται έντονες και αποφασίζουν
να καλέσουν στην Τρίπολη προκρίτους και αρχιερείς, για να
τους έχουν ως οµήρους, καλούν και τον Κύριλλο. Παρόλες
τις προειδοποιήσεις του Παλαιών Πατρών Γερµανού να αποφύγει να πάει στην Τριπολιτσά,
διότι πρόκειται περί παγίδας, ο
µητροπολίτης Κορίνθου αποφασίζει να µεταβεί προκειµένου να
µη δηµιουργηθούν υποψίες και
ναυαγήσει η επανάσταση. Φυλακίζεται µαζί µε τους αρχιερείς
Τριπόλεως ∆ανιήλ, Μονεµβασίας Χρύσανθο, Ἀνδρούσης Ἰωσήφ, ∆ηµητσάνης Φιλόθεο, Ναυπλίου Γρηγόριο, Χριστιανουπόλεως Γερµανό και Ὠλένης Φιλάρετο και 16 προκρίτους στα
υπόγεια του σαραγιού. Βασανίζεται και υποφέρει τα πάνδεινα
όπως και οι υπόλοιποι φυλακισµένοι πολλοί των οποίων απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της φυλάκισής τους µέχρι την άλωση
της Τρίπολης το Σεπτέµβριο του
1821.
Αποφυλακίζεται µετά τη ν
πτώση της Τρίπολης και, παρόλες τις κακουχίες και τους σωµατικούς του τραυµατισµούς
λόγω της πολύµηνης φυλάκισης,
µετέχει σε όλες τις πολιτικές και
πολεµικές εξελίξεις. Εκλέχτηκε
µέλος της Πελοποννησιακής Γερουσίας στις αρχές της επανάστασης και παρέστη στη ν πολιορκία των Πατρών µαζί µε
τον Κολοκοτρώνη. Ο Φωτάκος
σηµειώνει για τη σχέση του Κύριλλου µε τον Κολοκοτρώνη. «Ο

Το µοναστήρι της Κερνίτσας όπου µυήθηκε κατ’ αρχή ν στο
µοναχισµό

Η ιστορική σχολή της
Βυτίνας όπου έµαθε τα
πρώτα γράµµατα όπως
και τόσοι άλλοι
ιεράρχες εκείνης της
εποχής

Κολοκοτρώνης πολύ τον εσέβετο, η δε φιλία των δύο τούτων
ανδρών υπήρξε σπάνια». Μάλιστα στην πολιορκία των Πατρών ο Γέρος του Μωριά ήταν
πολύ θυµωµένος µε τη γερουσία,
η οποία προσπαθούσε να µαταιώσει την πολιορκία της πόλης. Η
παρέµβαση του Κύριλλου καταπράυνε τον αρχιστράτηγο και δεν
επέτρεψε στα πρά γµατα να
εκτραχυνθούν.
Βοήθησε µε πολλούς τρόπους στην πορεία της επανάστασης, πάντοτε στο πλευρό του
Κολοκοτρώνη, και οι παρεµβάσεις και το κύρος του κάθε φορά
οδηγούσαν σε συµβιβαστικές λύσεις. Ο Φωτάκος µνηµονεύει
συχνά την παρουσία του στο
πεδίον της µάχης όπως στις 13
Οκτωβρίου 1821 µαζί µε τον Κολοκοτρώνη, το Γ ιατράκο, τον
Κρεββατά και τον Υ ψηλάντη
στην πολιορκία της Κ ορίνθου.
Λίγο αργότερα µετά το τέλος
της πρώτης εθνοσυνέλευσης
της Επιδαύρου µετέφερε τα πρακτικά µαζί µε το ∆αµαλών Ιωνά
στον Κολοκοτρώνη προς υπογραφή και µάλιστα παρενέβη
συµβιβαστικά προς αυτόν, για να
τα υπογράψει, όταν αρνείτο,
επειδή δεν του άρεσαν κάποιοι
όροι.
Στην κορύφωση του εµφυλίου ήταν πάντα δίπλα στον Κολοκοτρώνη και µάλιστα σηµειώνει ο Φωτάκος για το 1824, το
πιο δύσκολο έτος του εµφυλίου:
«Ο Κολοκοτρώνης αναχωρήσας
από την Τριπολιτσάν επήγεν εις
την Συλίµναν, όπου έµενε µετά
του Α. ∆εληγιάννη, του αρχιερέως Κορίνθου και άλλων φίλων
του ησυχάζων και λυπούµενος
για όσα έγιναν και εγίνοντο». Στις
επιδροµές του Ιµπραήµ βοηθά µε
κάθε τρόπο το γέρο του Μοριά,
ενώ παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο
στην εθνοσυνέλευση της Τ ροιζήνας προσπαθώντας να συµβιβάσει τον Κωλέτη µε το Μαυροκορδάτο και τον Κολοκοτρώνη.
Μετά την ανακήρυξη της
Ελλάδος σε ανεξάρτητο κράτος
αναγνωρίστηκε το κύρος και η
αξία του και έγι νε ο πρώτος
πρόεδρος της Ιεράς συνόδου.
Εκτέλεσε τα καθήκοντά του µε
ιδιαίτερη εκκλησιαστική αυστηρότητα τηρώντας τους ιερούς
κανόνες ακόµα και απέναντι
υψηλών προσώπων της εποχής
της βασιλείας του Όθωνα. Ο Παπαζαφειρόπουλος µνηµονεύει
στη «Μεθυδριάδα» το επεισόδιο
µε τον αυλάρχη του βασιλιά το
Σαπόρτε, στον οποίον , αν και

φίλος του, απαγόρευσε την είσοδο στο ναό µε τα εξής λόγια:
«∆ιάκονοι εξελάσατε ταχέως τον
αιρετικόν από του ιερατείου».
Πολλοί συγγενείς του εγκαταστάθηκαν στην Κόρινθο και το
Άργος, υποστηρίχτηκαν από αυτόν και διακρίθηκαν σε επιστηµονικά και πολιτικά αξιώµατα. Το
όνοµα της Βυτί νας ως τόπος
καταγωγής της οικογένειας των
Ροδοπουλαίων ακουγόταν συχνά. Ο σηµαντικότερος συγγενής
του ήταν ο ανιψιός του Κων/νος
Ροδόπουλος, ο οποίος παντρεύτηκε την κόρη του προύχοντα
του Άργους Αναγνώστη Ιατρού,
ήταν συγγαµβρός (µπατζανάκης) του στρατηγού ∆ηµητρίου
Τσόκρη και διετέλεσε από το
1848 µέχρι το 1852 δήµαρχος
Άργους. Η οικογένεια Ροδόπουλου, απόγονοι του Κύριλλου, µέχρι σήµερα διακρί νονται στον
επιστηµονικό και επιχειρηµατικό χώρο στην περιοχή της Αργολιδοκορινθίας.
Πέθανε τον Αύγουστο του
1841. Λέγεται, χωρίς να µπορεί
να επιβεβαιωθεί, ότι τα οστά του
µεταφέρθηκαν από τον ανιψιό
του δήµαρχο Άργους στο ναό του
Τιµίου Προδρόµου. Η ακµή της
οικογένειας αυτής οικονοµικά
ήταν τόσο µεγάλ η, ώστε ο
Κων/νος Ροδόπουλος αγόρασε το
αρχοντικό του Γόρδων το 1864
αντί τεραστίου ποσού για τη ν
εποχή.
Αυτός ήταν ο µεγάλος ιεράρχης Κορίνθου Βυτιναίος Κύριλλος Ροδόπουλος, που τόσα
προσέφερε στην προετοιµασία
της επανάστασης του 1821 και
συνέβαλλε στην επιτυχία της
στο πλευρό το Γέρου του Μοριά.
Βοήθησε µε τη διαλλακτικότητά
του να µη ν εκτραχυνθούν τελείως τα πράγµατα στις δύσκολες στιγµές του εµφυλίου. Ουδέποτε εγκατέλειψε το φίλο του
Κολοκοτρώνη ακόµα και όταν
ήταν µόνος του και φυλακισµένος. Τέλος παρέµεινε λιτός, αυστηρός και έντιµος σε όλη του τη
ζωή τιµώµενος ανάλογα από
την πολιτεία και τη ν κοινωνία.
Αυτές τις µέρες µνήµης της
25ης Μαρτίου ο νους µας «φτερουγίζει» σε όλες τις µεγάλες
προσωπικότητες, που βοήθησαν, ώστε η πατρίδα µας να γίνει ελεύθερη και έδειξαν το δρόµο του καθήκοντος µέσα από
πολλές δυσχέρειες. Ας συνεχίσουν να µας δείχνουν και σήµερα το δρόµο αυτό της εντιµότητας και της αξιοπρέπειας, που
τόσο πολύ έχουµε ανάγκη.
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EÈÎ·ÈÚﬁÙËÙ·
ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΙ ΕΛΑΤΗΣ
Στην πρόσφατη διαβούλευση σχετικά µε το προεδρικό διάταγµα για τη νοµοθέτηση του Μαινάλου
ως προστατευόµενης περιοχής πήραν µέρος και οι
µελισσοκόµοι Αρκαδίας. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το επιστηµονικό µέρος της εισήγησης περί
του τρόπου παραγωγής της «βανίλιας ελάτης» και
της κατοχυρωµένης ονοµασίας της, την οποία και
παρουσιάζουµε, διότι συνδέεται τόσο στενά µε τον
τόπο µας, αφού βανίλια Μαινάλου σηµαίνει µέλι Βυτίνας.
«Στο Μαίναλον Αρκαδίας παράγεται το
Μέλι Ελάτης- Βανίλια που είναι το µοναδικό ελληνικό µέλι µε Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης (ΠΟΠ). Είναι ένα ονοµαστό προϊόν για τη ξεχωριστή του γεύση, την
πυκνότητά του, το χρώµα του (ξανθιές ανταύγειες) και τη µικρή συγκέντρωσή του σε σάκχαρα. Το µοναδικό αυτό χαρακτηριστικό,
της χαµηλής περιεκτικότητας του σε σάκχαρα (κάτω από 45%), του δίνει τη δυνατότητα να µην κρυσταλλώνει ακόµα και µετά από
χρόνια. Το µέλι αυτό δεν συλλέγεται από
άνθη αλλά από ένα µελίτωµα που παράγει
το µελιτογόνο έντοµο (Physokermes
hemicryphus) στους κόµπους των κλαδιών
της Κεφαλληνιακής ελάτης. Το µελίτωµα διακρίνεται µε ευχέρεια κατά την περίοδο έντονης µελιτοφορίας στα κλαδιά της ελάτης, ως
υγρές σταγόνες ή ως στερεή λευκόχρωµη
µάζα (βανίλια). Το Μέλι Ελάτης ΜαινάλουΒανίλια βραβεύτηκε στο Παρίσι στην έκθεση
τροφίµων το 1996. Παράγεται από τα µέσα
Μαΐου µέχρι και τα µέσα Ιουλίου Εκείνη την
περίοδο, µελισσοκόµοι από όλη την Ελλάδα
κατακλύζουν την ευρύτερη περιοχή του

Μαινάλου µε τις κυψέλες τους αποσκοπώντας
σε µια καλή παραγωγή. Μοναδικός τους, έως
τώρα, µη σύµµαχος στο σκοπό αυτό, είναι οι
αντίξοες καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις
και χαµηλές θερµοκρασίες). Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας του µελιτογόνου
εντόµου οι µέλισσες συλλέγουν τη “βανίλια”
από τα έλατα και, αφού την επεξεργαστούν
και εµπλουτίσουν, την αποθηκεύουν στις κηρήθρες. Οι κηρήθρες από την κυψέλη µεταφέρονται στην αποθήκη-εργαστήριο όπου
απολεπίζονται και τοποθετούνται στο µελιτοεξαγωγέα. Είναι τόσο πηχτή η βανίλια, ώστε
αν καθυστερήσει ο µελισσοκόµος να τρυγήσει τις κηρήθρες περισσότερο από µια εβδοµάδα, τότε αυτή σχεδόν στερεοποιείται και δεν
βγαίνει στον µελιτοεξαγωγέα. Με τη βοήθεια
της φυγοκέντρου δύναµης και µόνο απελευθερώνεται το µέλι ελάτης, το οποίο φιλτράρεται σε απλά φίλτρα σήτας και τοποθετείται σε ανοξείδωτα στοιχεία. Στη συνέχεια
τυποποιείται και προσφέρεται στην κατανάλωση.
Ο χαρακτηρισµός του ως ΠΟΠ καταχωρήθηκε από την ΕΕ το 1996 (L 163/2.7.1996)
το δε σχετικό διάταγµα έχει ως εξής «Η ονο-

µασία µελιού Ελάτης - Μαινάλου - Βανίλια»
χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό ποιότητας µελιού που παράγεται εντός της ζώνης
της ελάτης του ορει νού συµπλέγµατος του
Μαινάλου µετά των γειτονικών περιοχών εικοσιτεσσάρων (24) ∆ήµων και Κ οινοτήτων,
αναγνωρίζεται δε ως προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ) ... «Ελάτης - Μαινάλου – Βανίλιας». Οι ∆ήµοι και κοινότητες
που αποτελούν την οριοθετηµένη Γεωγραφική
περιοχή είναι: α. Επαρχία Γορτυνίας: Κοινότητες ∆ηµητσάνας, Λαγκαδίων, Βαλτεσινίκου, Βυτίνας, Ελάτης, Ζυγοβιστίου, Καµενίτσας
- Λάστας - Μαγουλιάνων -Μυγδαλιάς - Νυµφασlας - Πυργακίου - Ράδου - Στεµνίτσας Σύρνας. β. Επαρχία Μαντινείας: Κοινότητες
Αλωνίσταινας -Βλαχέρνας - Καρδαρά - Κάψια
- Λυκοχίων - Πιάνας -Ροεινού - Τσελεπάκου
– Χρυσοβιτσίου.
Η τυποποίηση θα γίνεται υποχρεωτικά στη
ζώνη παραγωγής, χωρίς καµία άλλη επεξεργασία που µπορεί να αλλοιώσει τόσο τα οργανοληπτικά, χηµικά και φυσικά χαρακτηριστικά. Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 1994»
Παραθέσαµε το κείµενο για πλ ηροφόρηση
των αναγνωστών σχετικά µε την ιδιαιτερότητα και
την αξία του µελιού που παράγεται στο Μαίναλον,
επειδή ήδη έχει αρχίσει η περίοδος συλλογής του,
αφού το διάστηµα είναι οι µήνες Μάιος και Ιούνιος.
Επιπλέον αποτελεί τη σπουδαιότερη µορφή οικονοµικής δραστηριότητας του τόπου µας και µε αυτήν ασχολούνται αρκετοί κάτοικοι της περιοχής και
προπαντός νέοι. Αποτελεί δε ένα από τα σηµαντικότερα προϊόντα που προµηθεύονται οι επισκέπτες
της Βυτίνας όλη την περίοδο του έτους.

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΑΡΚΑ∆ΩΝ
Ο δηµοσιογράφος κ. Πέτρος Σαραντάκης, που
κατάγεται από την Κερασιά Τριπόλεως, διεξάγει
µεγάλη έρευνα για την προσφορά στον τόπο τους
διαχρονικά των αποδήµων Αρκάδων της Αµερικής. Η έρευνα αυτή ανετέθη στο γνωστό δηµοσιογράφο από την Παναρκαδική οµοσπονδία
της Αµερικής, καλύπτει όλη την έκταση της Αρκαδίας και περιλαµβάνει το χρονικό διάστηµα από
το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα (1880) µέχρι σήµερα. Μετά το τέλος της έρευνας, που υπολογίζεται να τελειώσει µέσα στο 2013, τα στοιχεία
που θα συγκεντρωθούν θα δηµοσιευθούν σε βιβλίο, το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί από τη ν Παναρκαδική οµοσπονδία.
Στο σηµείο αυτό να τονίσουµε ότι ο κ. Σαραντάκης είναι συγγραφέας ικανού αριθµού βιβλίων
πολλά από τα οποία αναφέρονται στην Αρκαδία
µε σπουδαιότερα τον τοπικό τουριστικό οδηγό και
τον κατάλογο των Αρκάδων επα γγελµατιών,
που δραστηριοποιούνται όχι µόνο στον τόπο τους
αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
Η έρευνα περιορίζεται στους Αρκάδες της
Αµερικής, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, διότι θα ήταν υπερβολικά χρονοβόρο και κοπιαστικό, εάν περιλάµβανε τους «όπου γης» Αρκάδες.
Εξάλλου η Παναρκαδική οµοσπονδία Αµερικής
ενδιαφέρεται να προβάλλει το έργο των εγκατεστηµένων εκεί. Η έρευνα δεν περιλαµβάνει µόνο
τις οικονοµικές προσφορές για τη ν πραγµατοποίηση κοινωφελών έργων αλλά και άλλες ενέργειες, όπως συµµετοχή σε πολέµους, προβολή της
τοπικής ιστορίας, ανάληψη πρωτοβουλιών για την
υποστήριξη της Ελλάδας σε δύσκολες ιστορικές
στιγµές και άλλες.
Σηµαντική θέση στην έρευνα έχουν οι Γορτύνιοι ξενιτεµένοι και φυσικά οι Βυτιναίοι, οι οποίοι έχουν προσφέρει αρκετά στον τόπο τους.
Εκτός από έρευνα σε γραπτές πηγές όπως εφηµερίδες και περιοδικά, που εκδίδονται είτε στην
Αµερική είτε εδώ ο ερευνητής κ. Σαραντάκης ήλθε
σε επαφή και µε πρόσωπα που θα µπορούσαν να
του προσφέρουν πληροφορίες για την δραστη-

ριότητα των απόδηµων συµπατριωτών τους
διαχρονικά.
Έτσι στα µέσα Φεβρουαρίου συναντήθηκε µε
τον πρόεδρο του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και συνεργάστηκε επ’ αρκετόν και βρίσκονται σε διαρκή επαφή για τη ν πρόοδο της
έρευνας. Περνώντας από τη Βυτίνα για την επί
τόπου επίσκεψη του εσωτερικού της Γορτυνίας
έχει προγραµµατίσει να συναντηθεί µε τον ερευνητή και ιστορικό κ. Αθανάσιο Λαµπρόπουλο για
περισσότερες πληροφορίες.
Όπως αντιλαµβάνεται κανείς η έρευνα αυτή
θα είναι πολύτιµη, διότι θα καταγράψει τις σπουδαίες αυτές προσφορές, οι οποίες µε την πάροδο του χρόνου κινδυνεύουν να ξεχαστούν. Η Βυτίνα κατέχει εξέχουσα θέση στην προσφορά των
ξενιτεµένων παιδιών της στην Αµερική, τα οποία
είχαν συµβάλλει αποφασιστικά στην οικονοµική
ενίσχυση για την πραγµατοποίηση σηµαντικών
έργων στον τόπο τους και ανταποκρίθηκαν πάντοτε στις εκκλήσεις των συµπατριωτών τους για
βοήθεια.
Να θυµίσουµε σε γενικές γραµµές την προσφορά αυτή, όχι για να υποκαταστή σουµε την
έρευνα του κ. Σαραντάκη αλλά για να προετοιµάσουµε τον αναγνώστη, ώστε να αναζητήσει και
προµηθευτεί το ιστορικό βιβλίο, όταν εκδοθεί. Από
τα τέλη του προπερασµένου και τις αρχές του περασµένου αιώνα προσέφεραν για τη ν ολοκλήρωση του έργου της υδροδότησης της Βυτίνας,
το οποίο χρηµατοδότησε ο µεγάλος ευεργέτης
Τρύφωνας Ζαχαρόπουλος. Προσέφεραν κατά
καιρούς µέσω εράνων για τα σχολεία της Βυτίνας µε κορυφαία προσφορά την οικονοµική ενίσχυση για την ανέγερση του νέου διδακτηρίου του
Γυµνασίου τη δεκαετία του 1960. Επίσης χρηµατοδότησαν την ανέγερση ανδριάντων διασήµων προσωπικοτήτων του τόπου µας και βοήθησαν σε δύσκολες στιγµές, ιδιαίτερα τα µετακατοχικά χρόνια, µε ποικίλες αποστολές.
Και να σταθούµε σε τρεις µεγάλους Βυτιναίους της Αµερικής που βοήθη σαν πολλαπλά. Ο

Το Πανταζοπούλειο πνευµατικό κέντρο
προσφορά του απόδηµου µεγάλου ευεργέτη
∆ηµητρίου Πανταζοπούλου

πρώτος είναι ο σπουδαίος ∆ηµήτριος Πανταζόπουλος µε την ανέγερση του πνευµατικού κέντρου
της Βυτίνας και τη δηµιουργία του οµώνυµου
κληροδοτήµατος. Ο άλλος είναι ο γιατρός Χρήστος
Ματθαίου που ζει στην Αµερική, ανταποκρίνεται
στις εκκλήσεις των τοπικών φορέων και χρηµατοδοτεί έργα κοινής ωφελείας µε τελευταίο την
ανέγερση του ανδριάντος του ήρωα Κόλλια του
Βυτινιώτη στην είσοδο της κωµόπολης. Τέλος ο
Τρύφωνας Βάλλος είχε προσφέρει εξ ίδιων και είχε
πρωτοστατήσει σε πολλούς εράνους στην Αµερική
για οικονοµική βοήθεια στη γενέτειρά του. Βέβαια
αυτό δε σηµαίνει ότι παραβλέπουµε την κατά καιρούς προσφορά και άλλων σηµερινών Βυτιναίων της Αµερικής όπως οι αδελφοί ∆εληγιάννη,
οι οποίοι πρόθυµα ανταποκρίνονται στις διάφορες εκκλήσεις. Όµως τις λεπτοµέρειες αυτές θα
περιλάβει ο κ. Σαραντάκης στο υπό έκδοση βιβλίο
του και από εκεί θα τις πληροφορηθεί ο µελλοντικός αναγνώστης.
Και µε την ευκαιρία αυτή να θυµηθούµε και
δύο άλλες εξέχουσες προσωπικότητες, που δεν
έζησαν στην Αµερική αλλά σε διαφορετικά µέρη
και ανεδείχθησαν µεγάλοι ευεργέτες του τόπου
τους. Αυτοί ήταν ο Τρύφωνας Ζαχαρόπουλος, ο
οποίος έζησε στην Αίγυπτο και χρηµατοδότησε
το 1912 την υδροδότηση της Βυτίνας από τις πηγές του Μεθυδρίου και ο σπουδαίος Παναγιώτης
Τριανταφυλλίδης, που θεωρείται µεγάλος ευεργέτης όχι µόνο του τόπου του αλλά και όλης της
Ελλάδος.
Η Βυτίνα αναγνωρίζει και τιµά την προσφορά των απόδηµων όχι µόνο της Αµερικής αλλά
και των «όπου γης». Η προσπάθεια αυτή της Πα-

ΣΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ο Π.ΜΕΓΑΣ
Στις 14-4 ηµέρα Κυριακή διεξήχθησαν
αρχαιρεσίες στο σύνδεσµο Γορτυνίων Πάτρας. Στο ∆.Σ. του συνδέσµου µέλος εξελέγη ο καθηγητής ορθοπεδικής του Πανεπιστηµίου Πατρών Βυτιναίος κ. Παναγιώτης
Μέγας. Στο σύνδεσµο αυτό, που εκπροσωπεί όλους τους Γορτυνίους της ∆υτικής Ελλάδας και έχει έδρα την Πάτρα, πρόεδρος
εξελέγη ο κ. Παναγιώτης Παπαγιαβής από
το ∆ρακοβούνι. Την ίδια µέρα τιµήθηκε η
µνήµη του Γρηγορίου του Ε΄ στον Ιερό Ναό
της Παντάνασσας χοροστατούντος του Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.
Χρυσοστόµου (από Τρίπολη), ο οποίος εκφώνησε και τον πανη γυρικό της ηµέρας.
Μετά το πέρας της λειτουργίας έγι νε επιµνηµόσυνη δέηση στην προτοµή του Πατριάρχου, που βρίσκεται στην πλατεία Παντάνασσας, και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.
Την τελετή παρακολούθη σε πλήθος
κόσµου, στην πλειοψηφία τους Γορτύνιοι.
Τίµησαν µε την παρουσία τους ο ∆ήµαρχος
κ. ∆ηµαράς, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Αλεξόπουλος, ο διοικητής του Κ.Ε.Τ.Χ. ταξίαρχος κ. Λαµπρι νάκης, ο αστυνοµικός ταξίαρχος κ. Κυριακόπουλος, ο περιφερειακός
σύµβουλος κ. Μητρόπουλος, οι αρχηγοί των
δηµοτικών παρατάξεων κ. Κατσικόπουλος
και κ. Χριστόπουλος, οι δηµοτικοί σύµβουλοι Σκαρµέας, Τζανάκος, Μανωλοπούλου,
Παπαγιαβής, Πολίτης. Η Πρόεδρος του
Συλλόγου Αρκάδων κ. Αντωνοπούλου και
ο επίτιµος Πρόεδρος του Γορτυνιακού Συνδέσµου και µέλος της κ. Κακούρης Γεώργιος.
Ακολούθησε προσφορά καφέ στο καφενείο
«Παναχαϊκόν» στα «Ψηλά Αλώνια» παρουσία του Σεβασµιοτάτου.
Να ευχηθούµε στο φίλο Τ άκη Μέγα
«καλή θητεία» στο δ.σ . του συνδέσµου, ο
οποίος ως βασικό στόχο έχει να καλλιεργεί
την επικοινωνία των Γορτυνίων της δυτικής Ελλάδα µεταξύ τους και µε τον τόπο
τους και να ενισχύει τη διατήρηση της Γορτυνιακής παράδοσης.

Το άγαλµα του Κόλλια του Βυτινιώτη την
κατασκευή του οποίου χρηµατοδότησε ο
απόδηµος Βυτιναίος ιατρός Χρήστος Ματθαίου

ναρκαδικής οµοσπονδίας, µέσω του κ Σαραντάκη, θα βοηθήσει όχι µόνο να καταγραφεί αυτή η
προσφορά, αλλά και να µην ξεχαστεί κάτω από
την επίδραση του «πανδαµάτορα χρόνου». Μακάρι στο µέλλον να βρεθούν οι άνθρωποι και τα
οικονοµικά µέσα, που θα πρα γµατοποιήσουν
την καταγραφή της προσφοράς όλων των απόδηµων Βυτιναίων διαχρονικά.
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EÈÎ·ÈÚﬁÙËÙ·
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ετική πορεία είχε η κίνηση για την αναγνώριση και την επισηµοποίηση του «συνδέσµου βιώσιµης ανάπτυξης», πρωτοβουλία την οποία είχε
Θ
ο Τάκης Καψάλης, εµπνευστής και υποκινητής της όλης προσπάθειας. Με την υπ’ αρ. 23/2013 απόφασή του το πρωτοδικείο Τριπόλεως αναγνώρισε την ίδρυση του συνδέσµου, ο οποίος στο εξής προχωρά στο στάδιο της επίσηµης λειτουργίας του. Με την ευκαιρία αυτή ο κ. Καψάλης
µας έστειλε ένα κείµενο συµβολικού χαρακτήρα, µε το οποίο όµως γίνεται σαφής η χρησιµότητα για τον τόπο µας του πιο πάνω συνδέσµου. Στη
συνέχεια δηµοσιεύουµε το κείµενο του κ. Καψάλη.

Ο άνθρωπος που δεν ήθελε να εξελιχθεί
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Τάκης Καψάλης
Κάπου στη βόρεια Γαλλία, τριάντα πέντε χιλιάδες χρόνια πριν. Μια από τις φυλές του ανθρώπινου είδους, οκτώ άτοµα όλοι κι όλοι, άρχισε σιγά-σιγά να επιστρέφει από το κυνήγι της ηµέρας, που είχε ξεκινήσει πολύ πρωί. Νωρίτερα όµως
από την ώρα που γυρίζανε τις άλλες µέρες. Τους
το είχε ζητήσει ο αδελφός του αρχηγού, ο επόµενος αρχηγός. ∆υστυχώς γυρίσανε µε άδεια χέρια.
Ήταν µια πολύ κρύα χειµωνιάτικη µέρα και αναµενόταν µια ακόµα πιο δύσκολη νύκτα µπροστά.
Ανάψανε δύο µεγάλες φωτιές µέσα στη σπηλιά που
µένανε, για να κρατηθούν ζεστοί και µοιράσανε µερίδες κρέας από το βούβαλο που είχαν σκοτώσει
πριν µερικές µέρες. Ο αρχηγός, ο µεγαλύτερος στην
ηλικία, κάθισε κοντά στη φωτιά και άρχισε να τρώει βγάζοντας γρυλισµούς. «Αύριο θα είναι καλύτερα. Σήµερα είµαστε άτυχοι. Εκείνη η φυλή πίσω από
τον λόφο στάθηκε τυχερή. Τους είδα να κουβαλάνε

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ,
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
συνέχεια από τη σελ.1

θα αναστάτωναν την Ευρώπη. Ο «Θούριος» του
Ρήγα τραγουδήθηκε από χιλιάδες χείλη όχι µόνο Ελληνικά αλλά και άλλων υπόδουλων λαών, που έβλεπαν µέσα στους στίχους τα «κρυφά» όνειρα τους.
Όµως η Ελληνική επανάσταση εκτός από την
παγκοσµιότητα και τη διαχρονικότητα, που κατέκτησε επάξια λόγω του ιδεολογικού της υπόβαθρου,
«κρύβει» και επικαιρότητα. Τα κηρύγµατα της είναι
απαραίτητα περισσότερο από ποτέ σήµερα, που µια
νέα «Ιερή συµµαχία» έχει διαµορφωθεί στη Ευρώπη και παράλληλα παρακµιακές πολιτικές Ελληνικές ηγεσίες χειρίστηκαν καίρια ζητήµατα τα τελευταία τριάντα χρόνια (όπως παραδέχονται όλοι
οι πολιτικοί). Αυτές θυµίζουν τις η γεσίες των τελευταίων χρόνων του Βυζαντίου, που σταδιακά καλλιέργησαν, ασυνείδητα βέβαια αλλά µε προσωπική
ευθύνη, την υποδούλωση στους Τούρκους. Έτσι και
σήµερα έχει διαµορφωθεί µια οικονοµική υποδούλωση από τους ισχυρούς της Ευρώπης και η Ελλάδα βρίσκεται εγκλωβισµένη σε αυτά τα «δεσµά».
Χρειάζεται να γίνουν επίκαιρα τα κηρύγµατα της Ελληνικής Επανάστασης για Εθνική διαχείριση όσων
αφορούν την Ελλάδα µακριά από «τρόικες», για
υπευθυνότητα των ηγεσιών µακριά από «µνηµόνια» και για αντίδραση και µαχητικότητα του λαού
για διεκδίκηση όσων του ανήκουν µακριά από «κηδεµονίες» και «ζητιανιές».
Ας θυµηθούµε τους στίχους από τον «Ύµνο στην
Ελευθερία» του Σολωµού, που εξέφρασαν όλ η την
ιστορική πραγµατικότητα της Ελληνικής επανάστασης
και που τους έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ σήµερα η Ελλάδα, για να προσανατολιστεί σωστά και
να συνειδητοποιήσει την πραγµατικότητα µακριά από
ψεύτικες υποσχέσεις και λανθασµένα διλήµµατα.
«Με τα ρούχα µατωµένα
ξέρω ότι έβγαινες κρυφά
να γυρεύεις εις τα ξένα
άλλα χέρια δυνατά.
Μοναχή το δρόµο επήρες
εξανάλθες µοναχή
δεν ειν’ εύκολες οι θύρες,
εάν η χρεία τες κουρταλεί.
Ναι αλλά τώρα αντιπαλεύει
κάθε τέκνο σου µε ορµή
που ακατάπαυστα γυρεύει
ή τη νίκη ή τη θανή».
Τιµώντας την Εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου ας σεβαστούµε τις θυσίες εκείνων των µεγάλων
ηρώων και ας εµπνευστούµε από τα διαχρονικά µηνύµατα της, για να αντιµετωπίσουµε τη σύγχρονη
σκληρή πραγµατικότητα.
Η «Β»

ένα ελάφι. Τέλος πάντων. Αλήθεια, τι θέλεις αδελφέ;» λέει στρεφόµενος προς το µικρότερο αδελφό
του «Κουνιέσαι ανήσυχα από την ώρα που καθίσαµε.»
«Φίλοι» απαντά εκείνος «είµαι βέβαιος ότι και
εσείς έχετε προσέξει τα αυξανόµενα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουµε χρόνια τώρα. Η φυλ ή µας,
όπως και οι άλλες άλλωστε, δεν ξεπερνά τα δέκα
άτοµα .Τα θηλυκά είναι δυσεύρετα και η αναπαραγωγή µας απογοητευτική. Επίσης µε ανησυχεί
το γεγονός ότι άµα τραυµατιστούµε δύσκολα τη
γλυτώνουµε. Άκουσα ότι µια άλλ η φυλή χρησιµοποιεί κάτι καινούργια βότανα, που δεν ξέρω το
όνοµά τους και την χρήση τους. Και τώρα ακούστε το χειρότερο. Έµαθα ότι υπάρχουν κάτι άλλες
φυλές, πολύ µακριά από δω, νότια. Μεγάλες φυλές, πάνω από εκατό άτοµα η κάθε µία, µε λόγχες
που µπορούν να τις πετάνε από µακριά, και που
µιλάνε µεταξύ τους. Τι θα γίνει άµα έρθουν βόρεια;
Πως θα υπερασπιστούµε τον εαυτό µας; Θα µας
φτάνει το κρέας του κυνηγιού για όλους; Ήδη το

βρίσκουµε δυσκολότερα από ότι στο παρελθόν. Κινδυνεύουµε να χάσουµε τις σπηλιές µας και την ζωή
µας ακόµα. Η φυλή µας µπορεί να αφανισθεί. Με
άλλα λόγια, βλέπω πολύ σκληρά χρόνια να έρχονται για τις επόµενες γενεές.»
Αυτές οι λέξεις έφεραν αναστάτωση και γρυλισµούς στους άλλους. Σε όλους είχαν περάσει από
το µυαλό αυτές οι σκέψεις, αλλά κανένας δε σκέφθηκε ότι ήταν κάτι σοβαρό. «Γιατί µας τα λέει όλα
αυτά, αφού κρέας βρίσκουµε όσο θέλουµε, είµαστε
λίγοι αλλά αγαπηµένοι και απολύτως αυτάρκεις;
Όσο για τους περίεργους τους άλλους νότια, σιγά
µην έλθουν βόρεια, τόσο µακριά. Θα τους τσακίσει
το κρύο.» Σκέφτηκαν οι υπόλοιποι
«Σας φώναξα» συνέχισε «διότι νοµίζω ότι ακόµα έχουµε αρκετό χρόνο µπροστά µας και µπορούµε
να ξεπεράσουµε τα προβλήµατα µας, αν αρχίσουµε να κάνουµε κάτι για αυτό από σήµερα κιόλας.
Για να επιζήσουµε, πρέπει να γίνουµε καλύτεροι.»
Όλοι µείνανε µε το στόµα ανοικτό. Κανένας µέχρι
τώρα δεν είχε πει κάτι τέτοιο και µετά το αρχικό

σοκ άρχισαν να ρωτάνε πως θα γίνει αυτό. «Λοιπόν, θα βάλουµε µερικούς στόχους. Να αυξήσουµε τις γεννήσεις κατά 2% και να µειώσουµε τη ν
θνησιµότητα κατά 2%. Να βρούµε τους αρχηγούς
των άλλων φυλών και να κανονίσουµε συναντήσεις µαζί τους για θέµατα δηµιουργίας µεγαλύτερων κοινοτήτων, ανταλλαγής γνώσεων σε θέµατα βοτάνων, κυνηγετικών εργαλείων, ανταλλαγής
γυναικών, καλύτερης επικοινωνίας. Επίσης πρέπει να αλλάξουµε τη συνήθειά µας να τρώµε όλο
κρέας. Θα πρέπει να µάθουµε να τρώµε και από
την γύρω βλάστηση και µη ξεχνάµε ότι υπάρχει και
αφθονία ψαριών. Από σήµερα πρέπει να αρχίσουµε
σιγά-σιγά αυτή την προσπάθεια, για να υπάρχουµε στο µέλλον.”
Τίποτα δε µένει όπως ήταν. Σ’ αυτόν τον
κόσµο των συνεχών αλλαγών η εξέλιξη δεν
είναι επιλογή: είναι υποχρέωση για την επιβίωση.
Όλοι ήταν διστακτικοί και κοιτούσαν τον αρχηγό τους µισοφοβισµένοι να πουν την γνώµη τους

ΤΟ 14ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
«ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ» ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ
Το Σαββατοκύριακο της πρώτης Αποκριάς
8-10 Μαρτίου πραγµατοποιήθηκε στη Βυτίνα
επιστηµονικό συνέδριο του επιστηµονικού οµίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης» µε θέµα «∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης: 80 χρόνια µετά την
κατάλυσή της». Στο συνέδριο έλαβαν µέρος ως
οµιλητές σπουδαίες προσωπικότητες της πνευµατικής ζωής της Ελλάδας, ενώ το συµπόσιο παρακολούθησαν πλέον των εκατό προσωπικοτήτων, επιστήµονες και διακεκριµένα πρόσωπα.
Το συµπόσιο άρχισε στην αίθουσα του «Πανταζοπουλείου Πνευµατικού κέντρου» την Παρασκευή 8-3 στις 17.00 και την έναρξη κήρυξε ο συνταγµατολόγος Νίκος Αλεβιζάτος, ενώ
σύµφωνα µε το πρόγραµµα την πρώτη ηµέρα
οµιλητές ήταν οι εξής µε τα θέµατα που αναφέρονται στη συνέχεια του ονόµατός τους.
1. Αλέξανδρος Κεσσόπουλος «Βαϊµάρη,
1918-1933: κοινοβουλευτισµός, κρίση και
δικτατορία»
2. Βασιλική Χρή στου «Σύνταγµα της
Βαϊµάρης: µεταξύ µεγάλων προσδοκιών και
βαθειάς δυσπιστίας προς τον κοι νοβουλευτισµό»
3. ∆ηµήτρης ∆ηµούλης «Οι συνταγµατολόγοι στη Βαϊµάρη: µεθοδολογικές διαµάχες

Ακολούθησε συζήτηση, ενώ το πρόγραµµα
συνεχίστηκε την εποµένη ηµέρα Σάββατο µε το
εξής πρόγραµµα οµιλητών.
1. Παύλος Σούρλας «Carl Schmitt και
συνταγµατικός φορµαλισµός»
2. Φίλιππος Βασιλόγιαννης«Ο Αριστόβουλος Μάνεσης στη Βαϊµάρη»
3. Βασίλης Βουτσάκης «Η επικαιρότητα
της Βαϊµάρης»
4. Σταύρος Τσακυράκης «Το σκιάχτρο
της Βαϊµάρης»
Τα συµπεράσµατα εξήχθη σαν από το κ.
Γιάννη ∆ρόσο.
Το συµπόσιο ήταν πολύ ενδιαφέρον και παράλληλα επίκαιρο µε τη ευκαιρία της συµπλήρωσης των ογδόντα χρόνων από την κατάλυση της «∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης» στη Γερµανία, η οποία σηµατοδότησε µε την κατάλυσή
της την άνοδο του Χιτλερισµού µε τις γνωστές
επώδυνες επιπτώσεις για όλη την ανθρωπότητα. Το επίκαιρο µήνυµα βέβαια, κάτι που τονίστηκε στο συµπόσιο, είναι οι κίνδυνοι που διαγράφονται για τη σηµερινή δηµοκρατία εξαιτίας
της επανεµφάνισης του φασισµού στην Ευρώπη.
Οι σύνεδροι διέµειναν σε ξενοδοχεία και καταλύµατα του τόπου µας, ενώ την Παρασκευή

ΔÔÈÎ¤˜ æ˘¯·ÁˆÁÈÎ¤˜ ∂Î‰ËÏÒÛÂÈ˜
ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ÂÓ‹ÏÈÎÂ˜
Συνεχίστηκαν και αυτό το δίµη νο αρκετές εκδηλώσεις ψυχαγωγικού και µορφωτικού περιεχοµένου που οργανώθηκαν από τη νηπιαγωγό κ. Έλσα Θαλασσινού
και την οµάδα µε την επωνυµία «οι συντοπίτες σας». Συγκεκριµένα στο χώρο του Πανταζοπουλείου πνευµατικού κέντρου έγινε προβολή ταινιών για παιδιά και ενήλικες,
ενώ παράλληλα έχουν γίνει και αρκετές παρουσιάσεις παιδικών βιβλίων, που µπορούν οι µικροί µαθητές να δανείζονται από τη βιβλιοθήκη. Ο προβολές γίνονται κάθε
Παρασκευή και µετά από αυτές ακολουθεί συζήτηση, είτε πάνω στην ταινία είτε σε
θέµατα ευρύτερου κοινωνικού και µορφωτικού χαρακτήρα. Τη χειµερινή περίοδο η
έλλειψη θέρµανσης ορισµένες φορές στο «Πανταζοπούλειο» δυσκόλεψε κάποιες από
τις συναντήσεις. Παρόλα αυτά τις περισσότερες Παρασκευές πραγµατοποιήθηκαν έστω
και µε µικρό αριθµό προσερχοµένων, που δίνουν την ευκαιρία συναντήσεων, συζητήσεων και επαφών. Οι ταινίες που έχουν προβληθεί κατά το δίµηνο είναι οι εξής.
Για ενήλικες: «Η νεράϊδα και το παλληκάρι», «Constantine», «Λούφα και παραλλαγή», «νήσος 1», «νήσος 2» « οι µάγισσες της Σµύρνης» και τέσσερις Ελληνικές
κωµωδίες.
Για παιδιά: « ο καιρός των παγετώνων», «ο βασιλιάς των λιονταριών», «Spirit»,
«Πήτερ Πάν».
Την πρωτοβουλία αυτή αποδέχονται µικροί και µεγάλοι, όπως δείχνει η προσέλευση των µελών της µικρής µας κοινωνίας, και µε την πάροδο του χρόνου µπορεί
να προσφέρει πολλά στη ψυχαγωγία των ενηλίκων και στη βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου των µικρών παιδιών. Χρειάζεται όµως να αγκαλιάσουµε όλοι την πρωτοβουλία αυτή και ο καθένας να συµβάλλει από τη ν πλευρά που µπορεί στην επιτυχία της.

το βράδυ δείπνησαν όλοι µαζί στην «Κληµαταριά».
Το «συµπόσιο» ήταν υψηλού επιστηµονικού επιπέδου τόσο από την πλευρά των οµιλητών όσο και από την πλευρά των συµµετεχόντων. Το να επιλέγεται η Βυτίνα για τέτοιου είδους εκδηλώσεις αφενός αποτελεί µεγάλη τιµή για τον τόπο και αφετέρου δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για ευρύτερες και µόνιµες µελλοντικές εκδηλώσεις. Είναι πλέον δεδοµένο ότι ο τόπος µας δεν είναι µόνο ένας διάσηµος τουριστικός προορισµός χειµερινής περιόδου, αλλά εξελίσσεται σε ένα σπουδαίο συνεδριακό κέντρο, που προσελκύει συνέδρια και
εκδηλώσεις πολλών κοινωνικών και επιστηµονικών οµίλων. Η νέα διαµορφούµενη ευνοϊκή οικονοµική κατάσταση για τη Βυτί να
οφείλεται σε πολλούς λόγους µε βασικότερους
την ξενοδοχειακή υποδοµή, το περιβάλλον και
την ύπαρξη συνεδριακών χώρων, που καλύπτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις οργάνωσης τέτοιων εκδηλώσεων.
Από τους ντόπιους επιχειρηµατίες και τις
τοπικές αρχές εξαρτάται, εάν συνεχιστεί η κίνηση αυτή, που είναι εξαιρετικά επωφελής για
τη Βυτίνα, της οποίας η φήµη διαρκώς επεκτείνεται.
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EÈÎ·ÈÚﬁÙËÙ·
µήπως και τον δυσαρεστήσουν. «Καλά, θα δουµε», λέει ο αρχηγός, «ας εντείνουµε τις προσπάθειές µας στην ανεύρεση των θηραµάτων. Είναι
σίγουρο οτι δεν θα πεινάσουµε και σιγά µη φοβηθούµε κάποιους τόσο πολύ µακριά µας. ∆εν γίνονται αυτά τα πράγµατα.» Τα χρόνια πέρασαν.
Ο ανταγωνιστής ήλθε. Οι Νεάντερνταλ εξαφανίστηκαν και οι Κροµανιόν κυριάρχησαν. ∆εν
ήταν τυχαίο και δεν µπορούσαν να κατηγορήσουν
κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτόν τους,
τους αρχηγούς τους, τους ηγέτες τους.
Έτσι και σήµερα. Πολλοί , λόγω της εξασφάλισης της καθηµερι νότητας δε βλέπουν την ανάγκη της αλλαγής και της εξέλιξης, που θα τους εξασφαλίζει την ύπαρξή τους και αύριο. Η χώρα µας δεν έχει ανάγκη από ιδιοφυείς ηγέτες. Αυτοί ίσως έχουν από
µόνοι τους τα απαραίτητα “εργαλεία”, για να ηγηθούν µε επιτυχία. Καλώς να ορίσουν φυσικά. Εµείς
όµως πρέπει να στηριχθούµε σε αυτούς που είναι διατεθειµένοι να αλλάζουν, να θυσιάζουν τις
συνήθειες τους , έτσι ώστε να µαθαίνουν να προπορεύονται των αλλαγών, να κατευθύνουν τις αλλαγές, να γίνουν «προδραστικοί», και όχι µόνο.
Είµαστε οι Βυτιναίοι και οι της ευρύτερης περιοχής διατεθειµένοι να αλλάξουµε,
να γίνουµε «προδραστικοί» και να στηριχθούµε ο ένας στον άλλον; Θέλουµε να εξασφαλίσουµε την ύπαρξη µας και αύριο και
µάλιστα ακόµη καλύτερα; Ένας εί ναι ο
δρόµος: Βιώσιµη Ανάπτυξη.

ΤΟ ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ «ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ»
ηµοσιεύτηκε στην εφη∆
µερίδα «Αυγή» ο προϋπολογισµός του ιδρύµατος

«Τρύφωνος Θαλασσινού»
οικ. έτους 2013, τον οποίο
και αναδηµοσιεύουµε, για
να γνωρίζουν οι ανα γνώστες µας τις προοπτικές και
τα σχεδιαζόµενα έργα του
ιδρύµατος για τη ν προώθηση πολιτιστικών και µορφωτικών σκοπών, όπως
ήταν η επιθυµία του διαθέτη. Στα πλαίσια της υλοποίησης των καθοριζοµένων από τη διαθήκη του
αειµνήστου Τρύφωνος Θαλασσινού ιδρύθηκε ο πολιτιστικός σύλλογος «Κων/νος
Παπαρρηγόπουλος», ο οποίος και έχει ως στόχο τη ν
καλλιέργεια και διατήρηση
της µουσικής και χορευτικής τοπικής παράδοσης.
Το κληροδότηµα διοικείται από πενταµελές διοικητικό συµβούλιο Βυτιναίων αλλά εποπτεύεται

από τη διεύθυνση Εθνικών
κληροδοτηµάτων
του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Το πενταµελές συµβούλιο
απαρτίζεται από τα εξής
πρόσωπα:
Πρόεδρος: Γιάννης Σακελλαρίου
Γραµµατέας: Παναγιώτης
Κοκαλλιάρης
Ταµίας: Φώτης Κ ατσούλιας
Μέλη: Γεώργιος Π. Μπαµπίλης, Παναγιώτης. Γ.
Πλέσσιας
Όπως είναι γνωστό, στη
διαχείριση του Πολιτιστικού συλλόγου υπά γεται,
µετά από επιθυµία των
ιδρυτών του, και το λαογραφικό µουσείο το οποίο
παραµένει κλειστό. Νοµίζουµε ότι θα µπορούσε να
διατεθεί από το κλ ηροδότηµα ένα ποσόν για τη ν
υποτυπώδη λειτουργία του,
ώστε να µην είναι κλειστό
και να κινδυνεύουν µε φθο-

ρά τα εκθέµατά του, που µε
τόσο κόπο έχουν συλλεγεί.
Εξάλλου µια τέτοια δραστηριότητα νοµίζουµε ότι
ευρίσκεται στα πλαίσια των
επιθυµιών του διαθέτη, που
ως στόχο του είχε τη διατήρηση και τη ν προβολή
της τοπικής παράδοσης.
Και µια άλλη πρόταση,
επειδή καθηµερινά ακούγονται διάφορες ανεύθυνες διαδόσεις σχετικά µε
την πορεία της δικαστικής
περιπέτειας του κλ ηροδοτήµατος χρόνια τώρα. Θα
πρέπει µε υπεύθυνη ανακοίνωση του δ.σ. να ενηµερώνεται η Βυτίνα, που είναι
άµεσα ενδιαφερόµενη, για
τη δικαστική πορεία και
την τύχη της µεγάλ ης περιουσίας που άφησε ο αείµνηστος Τρύφωνας Θαλασσινός, για να µη ν κυκλοφορούν ανεύθυνες φήµες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
Όπως γνωρίζουν οι ανα γνώστες από τις επανειλ ηµµένες δηµοσιεύσεις µας, το κληροδότηµα του αειµνήστου Βυτιναίου Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη δηµιουργήθηκε από την αµύθητη περιουσία
του, την οποία άφησε στο Ελληνικό δηµόσιο µε τις δύο διαθήκες του
για συγκεκριµένο σκοπό δηλ. την πρόοδο των γεωργικών επιστηµών στην Ελλάδα και την ίδρυση γεωργικών σχολείων. Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων γίνεται από τη ∆ιεύθυνση Εθνικών
Κληροδοτηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών και οι αποφάσεις
παίρνονται από το Εθνικό συµβούλιο κληροδοτηµάτων. Εποµένως
οι διαδικασίες διαχείρισης εντάσσονται στην κρατική γραφειοκρατία, εξαρτώνται από τη γνώση, τη διάθεση και την εµπειρία των υπαλλήλων της αρµόδιας διεύθυνσης και πολλές φορές από τις παρεµβάσεις των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών,
οι οποίες σπάνια ευαισθητοποιούνται και σέβονται τις επιθυµίες του
διαθέτη.
Όλα αυτά γράφονται, για να καταλάβει ο αναγνώστης τη δραµατική οικονοµική συρρίκνωση που υπέστη το κληροδότηµα εξαιτίας πολιτικών αποφάσεων σχετικά µε τη διαχείριση των αδιαθέτων
υπολοίπων αλλά και των κεφαλαίων του. Εντύπωση µας προκάλεσε η φετινή απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να περιορίσει στο
ήµισυ τις χορηγούµενες υποτροφίες, τόσο από άποψη ποσού, όσο
και από άποψη υποτρόφων. Στην αναζήτηση πληροφοριών τόσο στο
Υπουργείο Παιδείας όσο και στη ∆ιεύθυνση Εθνικών Κλ ηροδοτηµάτων πληροφορηθήκαµε ότι τα αδιάθετα του κληροδοτήµατος έχουν
υποστεί δραµατική συρρίκνωση λόγω του «κουρέµατος» που υπέστησαν, διότι ένα µεγάλο µέρος των αδιαθέτων είχε επενδυθεί σε πενταετή και δεκαετή οµόλογα του Ελληνικού δηµοσίου. Έτσι η περιουσία του και από πλευράς αδιαθέτων ποσών και από πλευράς επενδύσεων σε µετοχές τραπεζών των κεφαλαίων του έχει µειωθεί δραµατικά. Παραθέτουµε στη συνέχεια τους προϋπολογισµούς των τριών
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τελευταίων ετών, για να γίνει αντιληπτή η «λεηλασία» του λόγω άστοχων και αυθαιρέτων αποφάσεων των διαχειριστών του.

Τα συµπεράσµατα που απορρέουν από τη µελέτη των τριών τελευταίων ετών είναι τα εξής: α) το κέρδος του µερίσµατος των µετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος από 255.508 € το 2011 έχει µειωθεί σε 63.877 € το 2013 β) το κέρδος του µερίσµατος των µετοχών της Εθνικής Τράπεζας από 668.566 € το 2011 έχει κατέβει στο
0. γ) οι τόκοι κεφαλαίων από 626.174 € µειώθηκαν σε 279.885 €
και τέλος τα αδιάθετα του κληροδοτήµατος από 13.521.996 € µειώθηκαν σε 7.625.377 €. Η δραµατική µείωση των κερδών από τις
µετοχές των Τραπεζών οφείλεται στην κάθετη πτώση της αξίας τους.

ορη
Γρήγ τηση
ρέ
εξυπη

Oικο

γενε

περι

ιακό

βάλλ

Παραδοσιακή ταβέρνα

AΦOI ΓONTIKA
Bυτίνα Aρκαδίας
Tηλ.: (2795) 22133 • οικίας 22026, 22616
κινητό: 697 4802517

ον

Το κληροδότηµα από τα αδιάθετά του υποχρεώθηκε να συµµετάσχει
στην επέκταση κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας και παρόλη την αύξηση του µετοχικού του κεφαλαίου κατά 57% (οι 1.337.131 µετοχές έγιναν 2.105.980) η ονοµαστική αξία µειώθηκε 20 περίπου φορές. Από την άλλη τα αδιάθετά του µειώθηκαν σχεδόν κατά το ήµισυ, διότι υποχρεώθηκε το κληροδότηµα πιεστικά και αυθαίρετα από
τους εκάστοτε Υπουργούς Οικονοµικών να επενδύσει ένα µεγάλο ποσό
σε οµόλογα του Ελληνικού δηµοσίου και φυσικά να υποστεί το σχετικό «κούρεµα».
Άραγε θα απολογηθούν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις επενδύσεων και οδηγούν σε εξαθλίωση το κληροδότηµα; Πιστεύουµε πως
όχι, όπως δεν έχουν απολογηθεί και τιµωρηθεί για τη ν οικονοµική
καταβαράθρωση της Ελλάδας. Εµείς θα συνεχίσουµε να ενηµερώνουµε
τους Βυτιναίους µε λεπτοµέρεια για την τύχη της περιουσίας του σπουδαίου Βυτιναίου Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη, του µεγάλου αυτού πατριώτη, ο οποίος άφησε την περιουσία του, για να βοηθήσει την πατρίδα του και οι διαχειριστές της, δηλ. το δηµόσιο, την οδηγούν στην
διαρκή συρρίκνωση µε τις λανθασµένες επιλογές επένδυσης.
Εξάλλου οι Βυτιναίοι έχουν απτά δείγµατα της κρατικής αδιαφορίας και της πολιτικής ευθύνης των εκάστοτε διαχειριστών της
εξουσίας βλέποντας καθηµερινά την εγκληµατική εγκατάλειψη του
Τριανταφυλλιδείου κτήµατος και της Τριανταφυλλιδείου σχολής και,
παρόλες τις προσπάθειες των φορέων της Βυτίνας, οι κρατικοί διαχειριστές του κληροδοτήµατος «σφυρίζουν αδιάφορα». Τελευταίο δείγµα κυνικής αποκάλυψης είναι η παραδοχή κορυφαίου στελέχους του
Υπουργείου Γεωργίας µε σηµαντική θέση λήψης αποφάσεων για την
τύχη του Τριανταφυλλιδείου κτήµατος. «Εγώ δεν το ξέρω το κτήµα
ούτε από φωτογραφία». Φαντάζεται ο καθένας το βαθµό υπευθυνότητας, όταν αποφασίζουν οι κρατικοί φορείς για κάτι που δεν ξέρουν και ουδέποτε ευαισθητοποιήθηκαν να το γνωρίσουν. Από αποφάσεις τέτοιων ανεύθυνων και αδιάφορων κρατικών λειτουργών οδηγείται σταδιακά το κληροδότηµα στην εξαθλίωση.
Από την άλλη οι τοπικοί βουλευτές έχουν εγκαταλείψει κάθε ιδέα
να βοηθήσουν στην αξιοποίηση της αδρανούς Τριανταφυλλιδείου περιουσίας και παρόλες τις υποσχέσεις ότι θα βοηθήσουν αδιαφορούν.
(Παραµένει νωπή η προφορική υπόσχεση του Υπουργού κ. Λυκουρέντζου ότι µετά τις εκλογές του Ιουνίου 2012 θα πρωτοστατούσε
στη νοµοθετική ρύθµιση της αξιοποίησης της Τριανταφυλλιδείου περιουσίας στη Βυτίνα και παρόλες τις αλλεπάλληλες υπενθυµίσεις ουδεµία ενέργεια µέχρι σήµερα έχει πραγµατοποιήσει). Μήπως πρέπει
κάποια στιγµή οι Βυτιναίοι να αντιδράσουν και να απαιτήσουν από
τους πολιτικούς και τους κρατικούς φορείς αυτό που δικαιούνται και
να κινηθούν ακόµα και δικαστικά;
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EÈÎ·ÈÚﬁÙËÙ·
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ένα σχόλιο που δεχτήκαµε από Βυτι ναίο
αναγνώστη, που δεν επισκέπτεται όµως τόσο
συχνά τον τόπο µας, σχετικά µε τα γ ραφόµενα του προηγουµένου φύλλου για τις σπουδαίες
πνευµατικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που
πραγµατοποιούνται στη Βυτίνα ήταν: «Μήπως
τα γράφετε λίγο «φουσκωµένα»; Μέσα στη ν
αδράνεια της επαρχίας είναι δυνατόν να πραγµατοποιούνται τόσες εκδηλώσεις στη Βυτίνα;»
Ανεπιφύλακτα του απαντάµε «ναι». Ο τόπος µας
πάντοτε είχε πνευµατικές ανησυχίες γι’ αυτό
και έβγαλε τόσους εξέχοντες πνευµατικούς ανθρώπους. Αν βρεθούν οι «µπροστάρηδες»,
που θα ενεργοποιήσουν αυτές τις διαθέσεις και
θα ικανοποιήσουν τις ανάλογες επιθυµίες,
τόσες κι’ άλλες τόσες εκδηλώσεις θα πραγµατοποιούνται. Και αυτή την εποχή η Βυτίνα έχει
πολλούς σηµαντικούς πνευµατικούς ανθρώπους όπως τη ν εφορεία της βιβλιοθήκης,
τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία µας, τα µέλ η των συλλόγων και πολλά
αξιόλογα πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας.
Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση λοιπόν πραγµατοποιήθηκε µε την ευκαιρία της ηµέρας εορτασµού του «παιδικού βιβλίου» την Τρίτη στις
2-4, όπως γράφουµε και σε άλλη στήλη. Η ηµεροµηνία αυτή καθιερώθηκε ως ηµέρα εορτασµού, διότι συµπίπτει µε αυτή της γέννησης του
σπουδαίου ∆ανού «παραµυθά» Άντερσεν. Οργανωτικοί φορείς η Βιβλιοθήκη της Βυτί νας,
το νηπιαγωγείο, το δηµοτικό σχολείο και ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων µαθητών των
σχολείων αυτών. Η εκδήλωση πραγµατοποιή-

Ο κ. Παναγόπουλος στο χαιρετισµό του

§ÔÁÔÙÂ
«ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ»

θηκε στην αίθουσα του «Πανταζοπουλείου»
πνευµατικού κέντρου και την παρακολούθησαν οι µικροί µαθητές των σχολείων, οι γονείς
τους, το εκπαιδευτικό προσωπικό και όσοι ήθελαν από τους ντόπιους.
Κύριος οµιλητής ο διευθυντής του δηµοτικού σχολείου κ. Γιάννης Καρούζος, ο οποίος
µε γλαφυρότατο λόγο παιδα γωγικά τεκµηριωµένο και απόλυτα κατανοητό ανέλυσε την
αξία του βιβλίου και ειδικότερα του παιδικού
και την ωφελιµότητα που έχει το διάβασµά του.
Παρακίνησε δε τους µαθητές να κάνουν συχνά
χρήση του πολυτιµότατου αυτού αγαθού, που
λέγεται βιβλίο, αποφεύγοντας τη ν πολύωρη
επαφή µε την τηλεόραση, η οποία είναι και χρονοβόρα και δεν καλλιεργεί τον πνευµατικό κόσµο του παιδιού όσο αυτό.
Στη συνέχεια η προσκεκληµένη συγγραφέας και µουσικός κ. Ροδούλα Σερδάρη – Παπαϊωάννου παρουσίασε το βιβλίο της «Η Αννούλα στην κατασκήνωση». Η παρουσίαση
έγινε µε πρωτότυπο τρόπο σε ενότητες µε την
ενεργό συµµετοχή των µαθητών. ∆ε χρειάζεται να τονίσουµε τον ενθουσιασµό τους για
την παραστατική ανάλυση µε τη δική τους
συµµετοχή. Ακολούθησε πρόγραµµα παιδικών
τραγουδιών µε τη συνοδεία κιθάρας. Στη ν
αρχή της εκδήλωσης χαιρετισµό απηύθυνε σε
όλους τους παρισταµένους τονίζοντας τη ν
αξία του βιβλίου ο πρόεδρος της εφορείας της
βιβλιοθήκης, που είχε και τη βασική ευθύνη
οργάνωσης, οµότιµος καθη γητής Πολυτεχνείου κ. Κώστας Παναγόπουλος. Μετά το τέ-

Οι µικροί µαθητές παρακολουθούν µε
ενδιαφέρον την εκδήλωση.

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Γορτύνιος λογοτέχνης
Νίκος Ι. Κωστάρας

Ο κ. Καρούζος στην οµιλία του

Η κ. Σερδάρη στην παρουσίαση
του βιβλίου της

λος της όλης «γιορτής» οι µικροί µαθητές επισκέφτηκαν τη δηµόσια βιβλιοθήκη της Βυτίνας όπου παρουσία της διευθύντριας κ. Λιαροπούλου και του υπαλλ ήλου κ. Τερζή δανείστηκαν παιδικά βιβλία, τα οποία η βιβλιοθήκη είχε προµηθευτεί σε συνεργασία µε
τους δασκάλους για το σκοπό αυτό. Σηµειωτέον ότι στο χώρο της βιβλιοθήκης θα λειτουργεί όλο τον Απρίλιο έκθεση παιδικού βιβλίου.
Τέτοιου είδους εκδηλώσεις αποτελούν
πνευµατική «όαση» για τους µικρούς µαθητές,
οι οποίοι έχουν λίγες προσλαµβάνουσες γύρω
από το βιβλίο στη µικρή κοινωνία που ζούµε.
Απόδειξη ο ενθουσιασµός, που ακολούθησε το
τέλος της εκδήλωσης. Καλόν είναι να επαναλαµβάνονται συχνά τέτοιες πρωτοβουλίες και
τα παιδιά να έρχονται σε επαφή µε συγγραφείς
παιδικών βιβλίων ιδιαίτερα σήµερα που αυτό
διέρχεται κρίση και η αναγνωσιµότητα είναι περιορισµένη. Εάν η επαφή µε το βιβλίο καλλιεργηθεί από τη ν παιδική ηλικία, τότε η
ωφελιµότητα για τη διαµόρφωση του µορφωτικού επιπέδου των παιδιών και τη ν παράλληλη γλωσσική κατάρτιση θα είναι µεγάλη.

από Λεβίδι Βυτίνα

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι στη ΒΥΤΙΝΑ
παλαιά κατοικία σε οικόπεδο
1800 μέτρων.

Πληροφορίες
στο τηλέφωνο: 6973016885

Οι χαιρετισµοί προς την Υπέρµαχο Στρατηγό στη σηµερινή
αβέβαιη εποχή είναι επίκαιροι και ελπιδοφόροι. ∆ηµιουργούν θερµή και υποβλητική ατµόσφαιρα, για να εκφράσουν την απέραντη ευγνωµοσύνη, τη βαθιά συγκίνηση και τις θερµές ευχαριστίες στην άγια Μορφή της Παναγίας. Όλη η οµορφιά, όλη η χάρη,
όλη η προσφορά συµπυκνωµένη στην καλοσύνη της Παναγίας.
Ένας χείµαρρος ψυχικής εξοµολόγησης, εσωτερικής αναγνώρισης,
γιατί οι χαιρετισµοί προς την Θεοτόκο είναι ένας λαµπρός λογοτεχνικός αστέρας. Ό,τι καλύτερο γλωσσικά, ό,τι οµορφότερο λεκτικά, ό,τι εντυπωσιακότερο σχηµατικά, είναι αυτό το θρησκευτικό, «αινετικό» ποίηµα. Το ασάλευτο στήριγµα του Ελληνισµού,
σ’ όλες τις καταπιέσεις και στους πολλούς κλυδωνισµούς. Είναι
οι «χαιρετισµοί» που διαλύουν τα σύννεφα της απιστίας, της άρνησης και της αµφιβολίας των χαλεπών καιρών µας, που βοµβαρδίζονται συστηµατικά από τα «τηλεσκουπίδια» των Μ.Μ.Ε.
αποπροσανατολίζοντας τον λαό µας από τα Εθνικά προβλήµατα.
Άλλη εικόνα µας διαµορφώνουν τα Μ.Μ.Ε. στην «κινούµενη
άµµο» της εποχής µας και άλλ η διαπιστώνουµε µε τους «χαιρετισµούς» που οι πιστοί κατακλύζουν τους ναούς. Η Ελληνορθόδοξη παράδοση έχει βαθιές ρίζες µε σταθερές αξίες στο λαό.
Υπάρχουν αντισώµατα. Η σιωπηλή δύναµη καλά ριζοκρατεί και
δεν παρασύρεται. Γεµίζουν τους ναούς όπως τη δύσκολη εκείνη εποχή – το 626 µ.Χ. που κινδύνευε η Βασιλεύουσα από την
πολιορκία των Αβάρων και των Περσών.
Τότε ο Αυτοκράτορας Ηράκλειτος βρισκόταν µακράν της
Κωνσταντινουπόλεως στην Κιλικία στην τρίτη εκστρατεία κατά
των Περσών. Αλλά ο Χοσρόης Β’ των Περσών προέβη σε τολµηρό αντιπερισπασµό. Κατόπιν συνεννοήσεως µετά των Αβάρων, πολιόρκησαν από κοινού την Κωνσταντινούπολη µε ογδόντα χιλιάδες στρατό, πολιορκητικές µηχανές και µονόξυλα πειρατικά πλοία. Ο Ηράκλειτος δεν µπορούσε, αλλά ούτε πρόφθανε να επιστρέψει στη Βασιλέυουσα. Είχε όµως εµπιστοσύνη στους
συµβούλους του, τον Πατριάρχη Σέργιο και τον Πατρίκιο Βώνο
µαζί µε τον οκταετή γιο του Κωνσταντίνο. Προ της αναχωρήσεώς
του είχε γίνει κατανυκτική δέηση στο ναό της Αγίας Σοφίας , που
ο ίδιος είχε απαγγείλει την ευχή: «∆έσποτα Θεέ και Κύριε Ιησού
Χριστέ, µη παραδώσης ηµάς εις όνειδος τοις εχθροίς Σου δια τάς
αµαρτίας ηµών, αλλ’ επιβλέψας ελέησον και την κατά των εχθρών
Σου νίκην δος ηµίν, όπως µη καυχήσωνται αλάστορες και της
Σης κληρονοµιάς επαιρόµενοι».
Μπροστά στον επικείµενο κίνδυνο, ο
Πατριάρχης Σέργιος κρατούσε την εικόνα
της Θεοτόκου, περιερχόταν τα τείχη και ενεθάρρυνε τους στρατιώτες και τους πολίτες,
οι οποίοι έδειξαν θάρρος και ευψυχία. Οι
Αβάροι είχαν την πεποίθηση ότι θα πετύχουν στην πολιορκία αλλά µετά δέκα µέρες αγώνα, δηλαδή την 7η Αυγούστου 626,
ο Βυζαντινός στόλος απέκρουσε µεγάλ η
επίθεση των Αβάρων και καταβύθισε πλήθος µονόξυλων. Τόσο µεγάλη ήταν η καταστροφή των εχθρών ώστε ο Γεώργιος Πισίδης – αυτόπτης µάρτυρας των γεγονό«τη υπερµάχω
των – ονοµάζει τον Κεράτιον Κόλπον «ερυθράν
στρατηγώ τα
θάλασσαν εκ του ρεύσαντος αίµατος».
νικητήρια»
Στην τροπή του σε άτακτη φυγή συνετέλεσε και ένα φυσικό γεγονός! Το αιφνίδιο ξέσπασµα µιας πολύ µεγάλης θαλασσοταραχής και µιας πολύ µεγάλης θύελλας, µε τη συνοδεία αστραπών, βροντών και κεραυνών και το βύθισµα πολλών εχθρικών πλοίων.
Μετά αυτήν την αποτυχία ο Χαγάνος έκαψε τις µηχανές του
και απεχώρησε. Η Πόλη νίκησε, η Πόλη σώθηκε. Και ο λαός της
και ο στρατός της, οι υπερασπιστές της απέδωσαν τη νίκη της
και τη σωτηρία της στην «Υπέρµαχο Στρατηγό», την Υπεραγία
Θεοτόκο. Οι κάτοικοι της Κωνσταντινουπόλεως απαλλαγέντες
του εχθρού εξύµνησαν αµέσως τη στρατηγό «παρθένον», στην
οποία απέδωσαν την λαµπράν νίκην δια του Ακάθιστου Ύµνου,
που έψαλαν όρθιοι, στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, που
ήταν πλησίον του ναυστάθµου των εχθρών:
«Τη Υπερµάχω στρατηγώ τα νικητήρια!
ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια
Αναγράφω Σοι, η πόλις Σου Θεοτόκε.
Αλλ’ ως έχουσα το κράτος απροσµάχητον,
Εκ παντοίων µε κινδύνων ελευθέρωσον.
Ίνα κράζω Σοί: χαίρε νύµφη ανύµφευτε!»
Είναι ένας θαυµάσιος ύµνος που αποτελεί ένα «θαυµάσιο
καλλιτέχνηµα της βυζαντινής λογοτεχνίας» και περιλαµβάνει το
προοίµιον και 24 ύµνους µε αλφαβητική σειρά. Ως ποιητής του
Ύµνου θεωρείται µάλλον ο Ρωµανός ο Μελωδός, αλλά είναι άλλοι που αποδίδουν αυτόν στον πατριάρχη Σέργιον ή στον Γεώργιο
Πισίδην και σε άλλους.
Σ’ αυτούς τους «χαιρετισµούς» δοξάζεται το µεγαλείο και ο
θησαυρός της Ελληνικής γλώσσας. Τόσο ο Ύµνος όσο και ο Κανών αποτελούν ένα αριστουργηµατικό εγκώµιο προς την Υπερµάχο Θεοτόκο, τη Μάνα της Ρωµιοσύνης. Από τότε θεωρείται
η Υπέρµαχος του Γένους, που σε όλους τους Εθνικούς µας αγώνες υπήρξε προστάτιδα και βοηθός των αγωνιζοµένων Ελλήνων
«Ρόδον το αµάραντον», που µοσχοβόλησε και αγίασε την καταβασανισµένη Ελλάδα» (Φ. Κόντογλου). Ιδανικό στήριγµα στις ανθρώπινες δοκιµασίες και ισχυρό φως στα ψυχικά σκοτάδια της
ζωής.
«Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήναι, χαίρε λιµήν των του
βίου πλωτήρων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους, δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε γέφυρα µετάγουσα τους εκ γης προς ουρανόν.
Την πάσαν ελπίδα µου εις σε ανατίθηµι Μήτηρ του Θεού, φύλαξον µε υπό την σκέπην σου».
Η Ελλάδα τιµά και χαιρετίζει τη Μάνα της Ρωµιοσύνης και
ελπίζει στη συµπαράστασή της στους δύσκολους καιρούς.
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ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ «ΧΑΜΕΝΟ» ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΤΑΓΟΥ

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Τάσος Τόφαλος

ΓΡΑΦΕΙ: Ο ιστορικός ερευνητής Ηλίας Γιαννικόπουλος, πρ. πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης

Στα πλαίσια της πολιτικής θεωρίας του Πλάτωνα (Ιδανική Πολιτεία) και του Αριστοτέλη (Τελολογική θεωρία) αναφέρεται πως η πολιτική εί ναι µέρος
της ηθικής ενέργειας του ανθρώπου. Τούτο σηµαίνει
ότι οι πολιτικοί θεωρούνται ενάρετοι και σοφοί και
κάθε πνευµατική ενέργεια µε την κοινωνική της διέκταση γίνεται παιδεία. Ο πολιτικός ‘’παιδεύει’’ το λαό
του, τον καθοδηγεί στο σωστό δρόµο της συλλογικής
ζωής και στην αρετή.
Ο Πλάτωνας στον ‘’Πολιτικό’’ του συσχετίζει την
πολιτική τέχνη µε την ποιµενική. Πολιτικός , λέει, θεωρείται εκείνος που ποιµαίνει το λαό, χωρίς όµως να
είναι κερδοσκόπος. Το αριστοτελικό ‘’τέλος = σκοπός’’
είναι η ευδαιµονία , η οποία δια της παιδείας µπορεί
να επέλθει από ‘’άρχοντες’’, που ασκούν το λειτούργηµα του πολιτικού µε ευγενείς προθέσεις, µε επίγνωση του σκοπού και µε αίσθηση ευθύνης.
Η περίφηµη εικόνα του πλατωνικού υφαντή παραλληλίζει τον πολιτικό να υφαίνει το κοινωνικό υλικό (τάσεις, φιλοδοξίες, συµφέροντα, αδυναµίες, πάθη)
για να κατασκευάσει µιαν ισορροπηµένη συλλογική
ζωή. Επίσης ο Πλάτωνας αναφέρει πως µε την αποχή και ανοχή των πολιτικών µένουν ελεύθεροι οι δηµοκόποι , που προωθούνται σε υψηλές θέσεις και κρίνουν την τύχη του κράτους. Ακόµη η πλατωνική πολιτική πράξη είναι η αλληλεγγύη και το «συνυπεύθυνο» των ανθρώπων.
Και ο Αριστοτέλ ης
όµως στα ‘’Πολιτικά’’ του
αναφέρει πως το ‘’ευ
ζην’’ και η ευδαιµονία
είναι το βασικό ‘’τέλος’’
της πολιτείας. Ακόµη
λέει: «Ο πολιτικός αφού
διαµορφωθεί και ωριµάσει στη µοναξιά , επιστρέφει στην οµάδα ,
αξιοποιώντας εκεί τις
ικανότητες και τα χαρίσµατά του και προσφέροντας τη βοήθειά του
Πλάτωνας και Αριστοτέλης, για ένα κράτος δικαίου».
Η εικόνα του σπηλαίδάσκαλος και µαθητής.
ου στην πλατωνική πολιτεία µας φανερώνει ότι
τα εκλεκτά άτοµα που απελευθερώνονται αντικρίζουν
τον αληθινό κόσµο. Στη συνέχεια, για να εί ναι οικιστές της δίκαιης κοινωνίας, γυρίζουν στο σπήλαιο ,
διδάσκουν και τους άλλους πολίτες , που βλέπουν
σκιές , προσφέροντάς τους αληθινή παιδεία. Η αποστολή , λοιπόν , των εκλεκτών είναι να χαρίζουν την
αλήθεια στους συνανθρώπους τους.
Τέλος η πολιτική που κατάγεται από τον πολίτη
και την πόλη , έχει άµεση σχέση µε την παιδεία , τη
φιλοσοφία , τον αλ τρουισµό , την ευθύνη , τη ν αλληλεγγύη και το συνυπεύθυνο. Ο δε πολιτικός σχετίζεται µε την ηθική ενέργεια ,την αλήθεια και το ‘’ευ
ζην’’.

Όπως είναι γνωστό, το 1883 δηµοσιεύτηκε στην Αθήνα το βιβλίο του Βυτιναίου περιηγητή Παναγιώτη Ποταγού µε
τίτλο «Περίληψις περιηγήσεων Ποταγού» (Τόµος Α΄), ένα πολύτιµο σύγγραµµα εκτάσεως 704 σελίδων! Είναι επίσης γνωστό ότι ο Πανα γιώτης Ποταγός
είχε συγγράψει και άλλον τόµο των περιηγήσεών του, ο οποίος όµως από όλους
τους ασχοληθέντες µε τον Ποταγό εθεωρείτο, µέχρι προ ολίγων ετών, «χαµένος»
οριστικά, έχοντας καταστραφεί ίσως από
τους απογόνους του για προφανείς λόγους.
Ευτυχώς, το έργο αυτό δεν έχει χαθεί, ούτε έχει καταστραφεί! Έχει διασωθεί
και φυλάσσεται στα αρχεία της Ιστορικής
και Εθνολογικής Εταιρείας. Βρίσκεται φυσικά σε χειρόγραφη µορφή και µέχρι σήµερα δεν είχε γίνει αντικείµενο έρευνας και
µελέτης. Θεωρώ ότι αποτελεί για µένα µεγάλη εύνοια της τύχης, που εντόπισα και
µελέτησα εξ ολοκλήρου αυτό το έργο και
βρίσκοµαι στο στάδιο ολοκληρώσεως της
αντιπαραβολής µεταγραφής και χειρογράφου. Αξίζει ν’ αναφέρω ότι η µεταγραφή έχει ξεπεράσει τις 270 σελίδες και
πολύ µε δυσκόλεψε, γιατί το µεγαλύτερο
µέρος του χειρογράφου ήταν δυσκολοδιάβαστο, λόγω των πολλών διαγραφών,
παραποµπών και διορθώσεων που έχει
επιφέρει στο χειρόγραφό του ο Ποταγός.
Το έργο περιγράφεται ως «Τόµος Τέταρτος» και είναι συνέχεια και συµπλήρωµα των «Περιηγήσεων». Αποτελεί και
το έργο αυτό ανεκτίµητον «θη σαυρό»
πολλών γεωγραφικών, εθνογραφικών,
λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων .
Επιφυλασσόµενος να παρουσιάσω το
έργο αυτό κατά τον προσήκοντα τρόπο σε
προσεχές επιστηµονικό συνέδριο, αποσπώ
σήµερα προς χάριν των φίλων Βυτιναίων
µερικές σελίδες από το ανέκδοτο αυτό έργο,
που αναφέρονται στην περιήγηση τού Ποταγού στην Ασία, στην περιοχή τού Συστάν,
και είναι γραµµένες στη γνωστή γλώσσα
και στο γνωστό ύφος του. Μόνο για λόγους
τεχνικούς χρησιµοποιώ –κακώς- το µονοτονικό σύστηµα, αντικαθιστώ τις άνω τελείες µε κανονικές τελείες και διορθώνω
σιωπηρά τα ελάχιστα ορθογραφικά αβλεπτήµατα του χειρογράφου.
«Αναχωρήσας δ’ από Ναστραταµπάτ µετά αγωγέως Βδελουχιστανού
ανέβηµεν ταπεινά οπωσούν όρη, ε ν
οις ανατολόθεν εκ πετρωδών µερών
ύδωρ γλυκύ ανέβρυεν, όθεν διαβαίνοντες παρόµοια όρη επέσαµε ν εις
κοιλάδα εν η καρίζ υπήρχε Γκαραγκά
καλουµένη απέχουσα νοτίως εκ του
Κου Μπαρφί κατά δέκα παρασάγγας.

Παρήλθοµεν όµως απν ευστί αυτήν,
διότι είναι το φοβερόν σηµείον, καθ’
ο οι Βδελουχιστανοί του Χαράν και οι
εκείσε την οδόν προσβάλλουσι, και ο
τόπος ένθα εφονεύθη ο Άληµ χαν υπό
του Αζάτ χαν. Εβαδίζοµεν δε ΒΑ εις
επίπεδα υπ’ ορέων κλειόµενα και τέλος διερχόµενοι τα όρη αφίχθηµεν µεταξύ αυτών εις χείµαρρον, ένθα µεγάλοι βράχοι υψούντο και εκ πετρών
ύδωρ ανέβρυεν, και υπό βράχον καθήσαντες και µ’ όλις γευθέντες ανέστηµεν πάραυτα, διότι και ο τόπος
εκείνος κατέχει µνηµεία πολλών διαβατών. Και εξακολουθούντες την οδόν
µεταξύ των ορέων αφίχθηµεν µετά είκοσι και τεσσάρων παρασαγγών οδόν
εις µεταξύ στε νών κειµένην µικροκοιλάδα, έχουσαν φρέαρ, και καλουµένην Ντρου τζιά. Εκ τούτου παραµερίσαντες µ’ όλις κατεκλίνθηµεν µεταξύ στεπών, και αναστάντες πρωϊαίτατα εξήλθοµεν των καθέτων Βαιτίων ορέων, και εβαδίζοµεν εις ερηµώδες πεδίον συνεχόµενον µε το του
Συστάν έχοντες αριστερά την καµπήν
των Βαιτίων, εν οις λέγεται, ότι οι Αφγάνες Κακαροί ερχόµενοι συλλέγουσι την αγγουζέ, ήτοι την asa foetida.
Και διελθόντες την Σηλέ απεξηραµένην τότε ούσαν κατελύσαµεν εις την
θέσιν Τζια εν η φρέατα δι’ ύδρευσι ν
υπάρχουσιν. Είναι δε η Σηλέ η κοίτη
του καθ’ ΄Ελληνας Αρτάβιος ποταµού,
όστις εξερχόµενος εκ της του Αραχωτού κρήνης, της νυν λίµνης του Συστάν καλουµένης περιέστεφε κατά την
νοτίαν πλευράν το Συστάν και ανατολικώς της πόλεως Πε ντέρ εκάµπτετο νοτίως και δια της ερήµου
διερχόµενος εξέβαλε πλωτός ων τότε
εις την θάλασσαν δυσµόθεν του νυν
λιµένος Γκουαρντέρ, ότε είχε παρά τας
όχθας αυτού τας πόλεις Άρβι ν και
Περσήθ ή και Πούραν, κατά την ελληνικήν ιστορίαν πρωτεύουσαν τότε
της Γεδρωσίας. Κειµένη δ’ η χώρα
αύτη τότε µεταξύ Γαρσιδών και Αρβιτών Παρδινή ή Παρισινή εκαλείτο.
Και ήτον η τότε ιλαρά εκεί νη χώρα
ήτις εξένισεν τον Αλέξανδρον ερχόµενον εκ των Αβαριτών και Ιχθυοφάγων µετά την αυτού αποπλάνησιν
εν τη ερήµω. Αλλά αφ’ ότου ο ποταµός µένει εν τη του Αραχωτού κρήνη,
η χώρα µετεβλήθη εις έρηµον, οι δε
Παρδινοί διεσπάρησαν. ∆εν εξέρχεται
δε εξ αυτής ή µόνον εν καιρώ χειµώνος εξακολουθών την ροήν του µέχρι
ΝΑ του Πεντέρ, ένθα σχηµατίζει λίµνην ετέραν αλµυράν τηρούσαν καθ’

ΤΟ ΡΗΓΜΑ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Μεσσήνιος ποιητής
Κώστας Λιακάκης
Βαθύ το ρήγµα στο λαό, κατάρα η φαγωµάρα!
Πέρα για πέρα αληθινό πως πάει η χώρα
στο γκρεµό,
να νιώσει τη λαχτάρα.
Πού είναι η φωνή, για να ακουστεί ενός Κολοκοτρώνη!
Φωνή καθάρια ελληνική και από καρδιάς ενωτική
που µόνο αυτή µας σώνει.
Εδώ γεννήθηκε το Φώς, η Πίστη και η Αλήθεια.
Μα δεν µας λείπει ο ∆ιχασµός που είναι παλιός µηχανισµός
και θάβει την αλήθεια.
Βογγάει η ιστορία µας για εκείνα εκεί τα λάθη.
Γιατί είναι οι αµαρτίες µας µες τη µακρά
πορεία µας
που γέννησαν τα Πάθη.
Ας µπει φραγµός στο διχασµό, για να µετρήσει
η αγάπη.
Να διαλυθεί η σκιά απ’ το φως, να δει αδελφός
τον αδελφό,
να µοιραστούν τα λάθη.

όλον το έτος το ύδωρ. Εκ δε των φρεάτων αναστάντες ηνώθηµεν µετ’ ολίγον µετά της αγούσης οδού από Μπαµπούρ δια Κου Μπαρφί εις Συστάν και
διερχόµενοι χωρίδια κατεστραµµένα
και κατεχωσµένας διώρυγας, δι ων
εδέχοντο το ύδωρ ανατολόθεν εκ του
Ιλµπάν παρά την πόλιν Πεντέρ, αφίχθηµεν µετ’ ου πολύ εις Βαρµάλ,
πρώτον κατοικηµένον τόπον του Συστάν, οδεύσαντες µέχρις εκεί έτι παρασάγγας δέκα και τρεις. Είναι δε το
Συστάν η υφ’ Ελλ ήνων καλουµένη
∆ραγγιανή χώρα, η άλλοτε έχουσα πόλιν Οστάνα, εξ ης ίσως έλαβε και η
χώρα το όνοµα, όπερ και νυν έχει, αλλ’
ήδη διαιρείται εις Περσικόν, Βδελουχιστανικόν και Αφγ ανικόν Συστάν.
Τούτων το Περσικόν ορίζεται υπό
της αριστερής όχθης του ποταµού
Ιλµπάν εκ της πόλεως Πεντέρ, ένθεν
ο ποταµός στρεφόµενος βορείως περιστέφει αυτό καµπτόµενος παρά τα
οριζόντια Βαίτια όρη, και ποιών δυτικώς τούτου την οµώνυµόν του λίµνην, εν η ως νήσος βουνόν υπάρχει,
εφ’ ου τους νεκρούς θάπτουσιν. Έτι δ’
ορίζεται το Περσικόν Συστάν και εκ
της δεξιάς όχθης του ποταµού Φαρά,
εφ’ όσον αύτη κατοικείται, το πλέον
αυτής µέχρι Φαρά υπό της προµνησθείσης ερήµου καταλαµβανόµενον.
Το δε Βδελουχιστανικόν κατέχει την
απέναντι της περσικής αριστεράν
όχθην του ποταµού Φαρά, την κοίτην
του ποταµού Γκαρού και την δεξιάν
όχθην του ποταµού Ιλµπάν, από της εισβολής του ποταµού Φαρά µέχρι της
πόλεως Ασκή απέ ναντι της πόλεως
Πεντέρ κειµένης. Εκείθεν δε των πόλεων Ασκή και Πεντέρ ένθεν και ένθεν παρεµπίπτει η έρηµος Γκερµισήλ
συνέχεια της προρρηθείσης, µετά την
οποίαν η κοίτη του Ιλµπάν κατέχεται
υπό των Αφγάνων, καθ’ ην απαντώσι τα χωρία Χανασάρ, Μαλαχάν, Σουρχ
Ντουζ και Καλέ Μπηστ, ένθα εισβάλλει εις τον Ιλµπάν ο Αργαντάου µετά
του Ταρνάκ, ήτοι του Αραχωτού. Κυκλούµενον δε το Περσικόν Συστάν
υπό του ποταµού και κατακλυζόµενον
υπό της λίµνης και των διωρύγων καθίσταται πολλαχού εύφορον. Αποχωρισµένον δε δι’ ερήµων ον, και ολίγον
κατοικηµένον παρέχει ευθυνωτάτην
την της ζωής συντήρησιν εις παν, είτε
εκ γεωργίας, είτε εκ κτηνοτροφίας
προερχόµενον. Συγκοινωνεί δε προς
µεν βορράν µετά οδόν ε ν ερήµω
τριών ηµερών προς το Γάκην, επίσης
συνέχεια στη σελ.10

ΣΑΤΥΡΙΚΑ
Η Προφητεία

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Βυτιναίος ποιητής Μιχ. Αποστολόπουλος
Μόλις τελειώσουν οι εργασίες στο φαράγγι του Μυλάοντα
ποταµού, θα έχουµε…….. µεγάλη
επισκεψιµότητα και ο δήµος
Γορτυνίας…… µεγάλα έσοδα και
θέσεις εργασίας έχοντας το µονοπώλιο και ανοίγοντας µια καντίνα στα «Ψηλά Κοτρώνια»! Η
ταβέρνα που θ’ ανοίξει δίπλα
στους Αγίους Αποστόλους…. θα
θησαυρίσει, διότι οι Άγιοι Απόστολοι δε θα ευλογούν µόνο τα
κρασιά αλλά θα….. «τρώνε και θα
πίνουν» χωρίς εµείς να τους
βλέπουµε! Τα «Παπαντωνέικα»
θα γίνουν κόµβος και θα εγκατασταθούν διόδια στο δρόµο για
τα «Ψηλά Κοτρώνια» βάζοντας
έτσι ο καθένας, που θα πηγαίνει
προς τα εκεί, βαθιά το χέρι στη
τσέπη για να πάει να δει, να φάει
ένα παστό και να πιεί ένα κρασί.

Το κουτούκι
Ένα κουτούκι θα ανοίξει
στην κάτω τη Βυτίνα
θα τρώµε και θα πίνουµε
και θα περνάµε φίνα.
Τα Παπαντωνέικα είναι εκεί
και Παπαντώνης την ανοίγει.
Βλέπει των Αποστόλων την εκκλησιά
για να ‘ναι ευλογηµένα τα κρασιά.
Κινήσαµε και πιάσαµε
του «Ντρούλα» την κατηφόρα,
τ’ αυγό µε το λουκάνικο
µόλις που βγαίνουν τώρα.
Μπακαλιάρος σκορδαλιά,
στιφάδο το κουνέλι,
αλανιάρης κόκκορας,
και ζηµωτό καρβέλι.
Κανάτι το κανάτι
µας πέρασε η ώρα
και τραγουδώντας βγάλαµε
τη δύσκολη ανηφόρα

Υ.Γ. Η «φυλλάδα» µε όλα τα ποιήµατά µου χορηγείται από µένα δωρεάν. Θα
µε βρείτε στη Βυτίνα.

ΓΡΑΦΕΙ: Ο
φιλόλογος
Απόστολος
Τζίφας

ΨΩΜΙ- ΠΑΙΔΕΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
Αλήθεια ποιος θα τολµούσε σήµερα να εκστοµίσει αλήθειες για την
περιρρέουσα ατµόσφαιρα και την κρίση της εποχής ; Ασφαλώς µόνο ένας
λογοτέχνης. Και αυτός είναι ο Κωνσταντινουπολίτης Γιώργος Μαρκάρης
µε το τρίτο µυθιστόρηµα της τριλογίας
της κρίσεως : « Ψωµί, Παιδεία, Ελευθερία». Τα άλλα µυθιστορήµατα: «
Ληξιπρόθεσµα ∆άνεια» και « Περαίωση» (εκδόσεις Γ αβριηλίδη). Ένας
σύγχρονος συγγραφέας, προφητικός
στις απόψεις του µε σπάνια διεισδυτική µατιά στα γεγονότα και µε ανατρεπτική διάθεση
Ο τίτλος του τελευταίου του βιβλίου παραπέµπει στη γενιά του Πολυτεχνείου. Αυτή θεωρεί ο συγγ ραφέας υπόλογη ή καλύτερα θέτει προ
των ευθυνών της για τη γενικότερη
κατάσταση της χώρας µας. Εί ναι
υπεύθυνη για την άλωση του δηµόσιου χώρου: του χώρου της πολιτικής,
της παιδείας, του συνδικαλισµού και
του πολιτισµού. Αυτή η γενιά –κατά
το συγγραφέα- δηµιούργησε την πολιτική τάξη που έσυρε στον όλεθρο τη
χώρα µε την αλόγιστη σπατάλη, τη
διαφθορά και τις πελατειακές σχέσεις.
Όσο για τους πολίτες η ευθύνη τους
βαρύνει , γιατί µε τη ψήφο τους και
την ανοχή τους συντήρησαν αυτό το
πολιτικό σύστηµα. Γιατί τους βόλευε.
Ο Μαξ Βέµπερ είχε πει το 1913 ότι το
κράτος δεν πρέπει να παραιτείται
ποτέ από το µονοπώλιο καταστολής
του και δεν εννοούσε µόνο τις πορείες και τις συγκεντρώσεις. Το κράτος
παραιτήθηκε από όλα τα φυσιολογικά δικαιώµατα: της είσπραξης φόρων,
καταστολής, πελατειακών σχέσεων ,
διαφθοράς κ.λπ.
Για τους πολιτικούς ο Μάρκαρης
γράφει: ποτέ δεν είπαν τη ν αλήθεια
στους πολίτες, όσο δυσάρεστη και αν
είναι. Το ολέθριο λάθος του λαού : «πέταξε τη φτώχεια στην περίοδο του (εικονικού) πλούτου και τις αξίες της,
γιατί πίστεψε ότι δεν τις χρειαζόταν.
Τώρα επιστρέφει στη φτώχεια χωρίς
τις αξίες της» ( Έθνος, 23-24.3.12,σελ.
66).
Η κρίση που ζούµε, κατά το συγγραφέα, και η κατάρρευση της κοινωνίας δε δείχνει ορατή προοπτική.
Και αυτό δικαιολογηµένα κάνει τη ν
κατάσταση πιο δύσκολη και πιο επώδυνη. Ο συγγραφέας σηµειώνει : « είµαι φτωχός , κάτι πρέπει να κάνω,
µπορώ να αντέξω και να παλέψω. Αν
έχω την αυταπάτη ότι κάποιοι µου
έκλεψαν τον πλούτο µου, δεν πρόκειται να κάνω τίποτα» ( Έθνος,
23.3.13,σελ. 66).
Για την Αριστερά ο συγγραφέας
είναι σαφής : « αγωνίζεται να µην αλλάξει τίποτα». Λειτουργεί ως συστηµικό κόµµα και όχι ως ελεγκτικός µηχανισµός της αστικής δηµοκρατίας και
ως δυναµική αλλαγής. Για το φαινόµενο της « Χρυσής Αυγής» διατυπώνει : « στο βαθµό που η κρίση θα επιδεινώνεται τα αντισυστηµικά κόµµατα θα αυξάνουν τις ψήφους τους»
(Έθνος 23.3.13,σελ.66).
Ο Μαρκάρης, του οποίου τα
έργα έχουν µεταφραστεί σε πολλές
χώρες, δεν είναι µόνο ένας αξιόλογος
συγγραφέας αστυνοµικού µυθιστορήµατος. Ξετυλίγει µέσα από τις σελίδες των βιβλίων του τα πραγµατικά
προβλήµατα της Ευρώπης και της χώρας µας. Ξεπερνά τα συνθήµατα, το
λαϊκισµό και τις εύκολες λύσεις. Είναι
κοντά σε αλήθειες. Τα βιβλία του θα
πρέπει να διαβαστούν και από αυτούς
που διαφωνούν µε τις απόψεις του.
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κοινωνικά

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ
«ΒΥΤΙΝΑ»

ΓΑΜΟΙ
Ο Παύλος Σαλίχος γιος του Μιχάλη Σαλίχου και της Βυτιναίας Πίτσας Ανδριανοπούλου ψυχολόγος και η Κωνσταντίνα Γκιώνη επίσης ψυχολόγος τέλεσαν τους γάµους τους στο Ranchτου
Σοφικού Κορινθίας στις 2-3-2013

ΘΑΝΑΤΟΙ

Απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη, όπου και ετάφη, η Καίτη Πλέσσια του Ιωάννη συνταξιούχος
δασκάλα ετών 93.

100 € Πανταζόπουλος Θεµιστοκλής του
Επαµεινώνδα.
50 €:

Παπασταθόπουλος Γεώργιος, ΓερµανούΚαρλέση Γεωργία, ΓόντικαΖαχαροπούλου Ευσταθία, Ζαχαρόπουλος
Κ. Τρύφων, Κουτρουµπή Ιωάννα,
Μπαµπίλη-Σταυροπούλου Ιωάννα,
Πανταζοπούλου Πόπη, Μασούρος Ηλίας,
Θαλασσινός Παναγιώτης,

30 €

Τζαβάρας Νικόλαος, Αθανασοπούλου
Ευριπ. Αδαµαντία, ∆ιαµαντοπούλου
Γεωργία, Κόντος Γεώργιος, Τζαβάρας
Χαράλαµπος, ∆ηµοπούλου-Πλέσσια
Ευαγγελία, Πλέσσια Πηνελόπη,
Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος, Θλιβέρης
Χρήστος, Πλέσσιας Αθανάσιος του
Ιωάννη, Σαββόπουλος Ιωάννης,
Παναγοπούλου Ιφιγένεια.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΦΙΛΗ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ…
Σεβαστέ µας πατέρα, απήλθες αιωνόβιος του µάταιου τούτου κόσµου, ευτυχής
και τρισόλβιος. Ο Θεός σου χάρισε µακροζωία και δύναµη και σε αξίωσε να καµαρώσεις πανευτυχής γύρω σου «… υιούς υιών
ως νεόφυτα ελαιών κύκλω της τραπέζης…», 5 παιδιά, 13 εγγόνια, 10 δισέγγονα,
να τα διαπαιδαγωγήσεις µε τις συµβουλές
και το παράδειγµά σου και να τα γαλουχήσεις µε τα ελληνοχριστιανικά νάµατα. Ο θάνατός σου µας προκάλεσε βαθύτατο πόνο κι
απέραντη θλίψη. Εξισορροπητική όµως η
ιχνηλάτηση του δηµιουργικού παρελθόντος
σου εκ µέρους µας, απάλυνε την οδύνη µας
και αισθήµατα τιµής και περηφάνιας κατίσχυσαν του πένθους µας. ∆έος και έπαρση
συνέχει το «είναι» µας σαν σε θυµόµαστε
στην καθηµερινή σου βιοπάλη εκεί στο χωριό µας το Μεθύδριο, στο χωράφι, στ’ αλώνι, στο περιβόλι, στη στάνη, να µάχεσαι την
πενία, µεταβάλλοντάς την σε αρετή, µαζί µε
τη µάνα µας την Ελένη, για ν’ αναθρέψεις
εµάς τα 5 παιδιά σου…
Τα στήθη µας φουσκώνουν µε εθνική
έπαρση, γιατί το θρυλικό ΄40, σαν οι καµπάνες χτύπησαν το εγερτήριο σάλπισµα κι
η πατρίδα κάλεσε τα παιδιά της σε αµυντική συστράτευση, έσπευσες ψηλά στο µέτωπο κι υπερασπίστηκες µε αυτοθυσία την
πάτρια γη, εκεί στο ύψωµα «Πέστανη»
πριν το Τεπελένι, όπου και τραυµατίστηκες,
χωρίς ποτέ σου να αξιώσεις ανταµοιβή γι
αυτή την αυτονόητη όπως έλεγες, προσφορά σου…
Υπήρξες, σεβαστέ πεφιληµένε µας πατέρα, ένας σοφός ξωµάχος, διαποτισµένος µε
αρχές και αξίες αιώνιες. Ολιγαρκής, σώφρων,

φιλοµαθής, φιλόπονος, απλόχερα φιλόξενος,
δωρικά λιτός, ανεξίκακος, προσηλωµένος µε
ιεραποστολικό ζήλο, προς ό,τι ευγενές και
ανώτερο. Συνειδητός χριστιανός ορθόδοξος,
επιτελούσες µε ανυπόκριτη πίστη τα θρησκευτικά σου καθήκοντα, όπως αυτά µας τα
κατέλειπαν οι πατέρες της πίστης µας. Είχες απόλυτη επίγνωση του πρόσκαιρου
των εγκωσµίων -«είµαστε χωµάτινοι» έλεγες- γι αυτό, ταπει νά, συντετριµµένα κι
αθόρυβα, προετοιµαζόσουν µε νηστεία, εξοµολόγηση, προσευχή, θεία κοι νωνία και
αγαθοεργίες, για την επέκεινα του τάφου
ζωή.Το χωριό µας το Μεθύδριο, ήταν η «Ιθάκη» σου, τ’ απάνεµο λιµάνι σου, το λάτρεψες
µε πάθος και προσέφερες ως πιστός ευπατρίδης, τις πολύτιµες υπηρεσίες σου στον
καλλωπισµό του, στο αναλόγιο τον ευπρεπισµό και τη συντήρηση των ναών του και
στην εν γένει προαγωγή του. Ανεξίτηλη στη
µνήµη µας η λεβέντικη εκείνη θωριά σου,
η αυθεντική αρχοντιά σου, το κάλος της νιότης σου, πάνω στο άλογό σου τον «ψαρή»,
µε το απαστράπτον διαπεραστικό σου βλέµµα, το τόσο αποφασιστικό µα και τόσο υποµνηστικό για µας τα παιδιά σου…
Αντίο, καλέ µας πατέρα, οι συµβουλές
σου, το παράδειγµά σου, οι αρετές σου, οι
αγώνες σου, θα είναι για µας πυξίδα και αιώνια παρακαταθήκη. Στο πατρικό µας σπίτι στο Μεθύδριο, στο τραπέζι µας, µα προ πάντων στην καρδιά µας, θα παρακάθεσαι για
πάντα µε τη µάνα µας σε τιµητική, σε περίοπτη θέση… Καλό σου ταξίδι. O οικτίρµων
και ελεήµων Κύριος, ας συναριθµήσει την
ψυχή σου µετά δικαίων.
Αιωνία σου η µνήµη

25 €:

Πανουσοπούλου Γιώτα.

20€

Τσαµασίρος Γεώργιος, Πλέσσια Ειρήνη.
Παπασταθόπουλος ∆ηµήτριος
Κορδοπάτης Κωνσταντίνος, Κοµνηνός
Λεµονής, Τριχιά Ελένη,
Αναγνωστοπούλου Γεωργία, Σακελλαρίου
Τρύφων, Σταθόπουλος Κωνσταντίνος,
Τζίφα Αναστασία του Γεωργίου,
Σταυροπούλου Μαρίνα, Τζίφας Παύλος,
Μπαµπίλη Ευσταθία, Ορφανός Νικόλαος.
Σακελλαρίου Μαρία

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
100 €: Η Βασιλική Ηλιοπούλου - Παπανδρέου σε
µνήµη των προσφάτως αποβιωσάντων
γονέων της Χρήστου και Θεοδώρας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Σε πολύ µικρό διάστηµα µεταξύ τους (50 ηµέρες) απεβίωσαν ο Χρήστος και η Θεοδώρα
Ηλιοπούλου από τη Λάστα. Ο Χρήστος Ηλιόπουλος και η σύζυγός του Θεοδώρα το γένος Κούκα (αδελφή του συνεργάτη της «ΒΥΤΙΝΑΣ» Σωτηρίου Κούκα) αναχώρησαν από τη Λάστα και
εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα σε αναζήτηση καλύτερης τύχης. Εργατικότατοι και οι δύο ευτύχησαν να σπουδάσουν και τα πέντε παιδιά τους και να τα δουν να καταλαµβάνουν επίζηλες επαγγελµατικές και επιστηµονικές θέσεις στην κοινωνία. Η µοίρα θέλησε όπως πάντα ενωµένοι ήταν στη ζωή να φύγουν και πάλι ενωµένοι στο θάνατο µη αντέχοντας ο ένας την απώλεια του άλλου. Στον πολύτιµο συνεργάτη της «ΒΥΤΙΝΑΣ» Σωτήριο Κ ούκα, αδελφό της αείµνηστης Θεοδώρας, αλλά και στην κόρη τους Βασιλική Ηλιοπούλου-Παπανδρέου εφέτη, ένθερµη φίλη της Βυτίνας και αναγνώστη της εφηµερίδας µας εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια ευχόµενοι για τη διατήρηση της µνήµης των τεθνεώτων.
Το δ. σ. του συλλόγου
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Βαθύτατα συγκινηµένοι από τις εκδηλώσεις συµπαράστασης και συµπάθειας για το θάνατο του αγαπηµένου µας πατέρα, παππού και προπάππου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.Π. ΦΙΛΗ
Το γένος ΑΘ. ΚΑΨΙΜΑΛΑΚΟΥ ετών 97
Εκφράζουµε τις θερµές ευχαριστίες µας προς όλους όσους παρέστησαν στη νεκρώσιµη ακολουθία και σ΄ όσους καθ’ οιονδήποτε τρόπο συµµετείχαν στο βαρύ πένθος µας.
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ

Λίνα Σαλίχου γ. Ανδριανοπούλου
αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ
μελέτη - κατασκευή
ανακαίνηση - διακόσμηση
αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων
νομιμοποίηση ημιυπαιθρίων χώρων
Λακωνίας 8, Χαλάνδρι 152 34
Τηλ.: 210 6840183 Kιν.: 6974 453072 • e-mail:
lina.salichou@gmail.com

TAXI
ΑΓΟΡΑΙ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΑΧΙ - Ι.Χ.

«ΚΑΡΔΑΡΑΣ»
ΛΙΟΣΙΩΝ 59 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210.88.14.235 - 210.88.14.225 - 6977084123

§ÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ™ÂÏ›‰Â˜
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΑΠΟ ΤΟ
«ΧΑΜΕΝΟ» ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΤΑΓΟΥ

συνέχεια από τη σελ.1
Περσικήν επαρχίαν ανήκουσαν εις την Αρίαν. ∆ια δε του ποταµού
Φαρά µετά τριών ηµερών οδόν εν ερήµω προς το Φαρά της Αρίας
επίσης, πλην ανήκον εις την περιοχήν του Εράτ, υποτελές ον τοις
Αφγάσι, ως εν τω Β΄ τόµω εις το περί Αρίας προεγράφη.
Εκείθεν συνεφώνησα µεθ΄ ετέρου Βδελουχιστανού, ίνα µε µεταβιβάση εις το παρά την όχθην του ποταµού Ντζιαναµπάτ, και ηνάγκαζον αυτόν ίν’ αναχωρήσωµεν αυθηµερόν. Αλλ’ αύθις και η οικογένεια αυτού πάσα αντέλεγον και µοι προελόγιζον, ότι εάν ανεχώρουν αµέσως µετά το κλείσιµον της συµφωνίας, ήθελε συµβή
κακόν εις το ταξίδιόν µας. Επειδή πιστεύεται εκεί, ότι πρέπει µετά
την συµφωνίαν να δίδεται καιρός µιας ηµέρας χάριν της προσκόψεως της καµήλου, δηλ. δια το σκόνταµµα. Αλλ’ εγώ επιθυµών την
πορείαν µου να ταχύνω ήλεγχον εκεί νους και εις τον θεόν διεµαρτυρούµην, ευχόµενος ίνα, ό,τι κακόν συµβή, επ’ εµοί πέση, και
κατώρθωσα να πείσω εκείνους ίν’ αναχωρήσωµεν. Μ’ όλις όµως
µακρυνθέντες επί ώραν ηµισείαν προσεκόψαµεν εις κυβερνητικά
όργανα, άπερ εµπόδισαν την οδόν µας, θέλοντες να µας διευθύνωσι
δια Σεκούς, την πρωτεύουσαν των εκεί χωρίων, και συλλαβόντες
την κάµηλον εκράτουν, µέχρις ου απεφάσισα να διευθυνθώ εις Σεκούς, µίαν παρασάγγαν ανατολικώς Βαρµάλ κειµένην. Ο δ’ εκείσε κυβερνών µ’ έστρεψεν έτι προς την πρωτεύουσαν, προφασιζόµενος ότι η µεταξύ του Σεκούς, Ντζιαναµπάτ και Πεντέρ χώρα, ήτις
εδόθη άλλοτε παρά του Ναστραδή Σιά προς τον Σερδάρ Σιερήφ χαν
ήτο δήθεν ύποπτος. Ώστε την αύριον λαβών Β∆ διεύθυνσιν, διήλθον το πρώτον τα χωρία Τζιαρχαµή, Κουσιά, και µετά ταύτα εβαδίζοµεν εις αµµώδεις τόπους, έχοντες προς αριστερά τα παρά την
λίµνην χωρία Τζιλίγγ, Ιµπραήµ αµπάτ κλπ., µέχρις ου αφίχθηµεν
µετά πέντε παρασαγγών οδόν εις την πρωτεύουσαν, ήτις ήτο νεωστί κτισµένη, διότι η παλαιά κατεστράφη υπό του Σερδάρ Σιερήφ
χαν, και εκ ταύτης απερχόµενος, Ανατολικώς του λοιπού στραφείς,
διήλθον το πρώτον χωρίδια τινά µέχρι φρουρίου ακατοικήτου καλουµένου Καλέ Αφγάν, όπερ ήτο αποικία Αφγανών–Γλυντζιανών
εκ του βασιλέως Απυράχ καταγοµένων και κατοικούντων εκείσε
µέχρι προ ολίγου χρόνου ότε εξώσθησαν υπό του Ναστραδή Σιά.
Όθεν διελθών αµµώδεις τόπους, εν οις και διώρυγα, δι’ ης πολλοί
τόποι ταπεινοί ελίµναζον, αφίχθην εις πόλιν µεγάλην προ πολλού
κατεστραµµένην, ήτις ελέγετο ότι ήτο το παλαιόν Συστάν, και µετ’
ολίγον κατέλυσα µετά επτά παρασαγγών οδόν εις το Ντζιαναµπάτ,
ελάχιστα απέχον του ποταµού, απέναντι του οποίου επί λοφιδίου
εφαίνετο πεφρουρηµένον το ανήκον εις τον Βδελουχιστανόν Σερδάρ Ιµπραήµ χαν, Νοτιαλή».
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Απόκριες
°ÈÔÚÙ·ÛÙÈÎﬁ ÍÂÊ¿ÓÙˆÌ·
Î·È ÙÈ˜ ‰‡Ô ∫˘ÚÈ·Î¤˜
Όταν ένας τόπος διακρίνεται για την κοινωνική του συνοχή, την αγάπη των ανθρώπων µεταξύ τους, το χιούµορ και τη χαρούµενη διάθεση των κατοίκων, τότε οι εκδηλώσεις που οργανώνονται, έχουν στόχο την ψυχαγωγία των ντόπιων και λιγότερο την προσέλκυση επισκεπτών
και την αποκόµιση εµπορικού κέρδους. Όλα
αυτά γράφονται, για να γίνει διάκριση των γιορταστικών εκδηλώσεων, οι οποίες οργανώνονται
στον τόπο µας, σε σύγκριση µε άλλους και να φανεί η ανθρώπινη ζεστασιά που τις χαρακτηρίζει
και όχι το φαντασµα γορικό θέαµα και η εντυπωσιακή διαφήµιση. Αυτό το χαρακτήρα είχαν και
οι αποκριάτικες γιορτές, που οργανώθηκαν τόσο
τη πρώτη όσο και τη δεύτερη Κυριακή της αποκριάς.
Στις µικρές και συµπαθητικές αυτές γιορτές
µε τη συµµετοχή των ντόπιων κατοίκων, µικρών
και µεγάλων, πρωτοστάτησε και εφέτος ο πολιτιστικός σύλλογος αλλά και άλλοι τοπικοί συλλογικοί φορείς. Την πρώτη Κυριακή ο σύλλογος
οργάνωσε µια θαυµάσια γιορτή µε χορό και τραγούδι µεταµφιεσµένων στην αίθουσα τελετών του
ιδρύµατος Θαλασσινού µε το σύνθηµα «ελάτε να
χορέψετε και να γλεντήσετε φέρνοντας τα φαγητά
σας». Το τελευταίο τέθηκε, για να αποφευχθούν
τα έξοδα και να αυτοχρηµατοδοτηθεί η εκδήλω-

ση, αφού η εποχή δεν επιτρέπει έξοδα και επιβαρύνσεις στο σύλλογο. Ας αφήσουµε όµως τον
ίδιο µε το δελτίο τύπου του να µας «πει» τι έγινε
στη χαρούµενη αυτή εκδήλωση από όπου και οι
φωτογραφίες.
«Ο πολιτιστικός σύλλογος Βυτίνας «Κων.
Παπαρρηγόπουλος» διοργάνωσε µια ξεχωριστή αποκριάτικη βραδιά την Κυριακή 103-2013 στο χώρο των εκδηλώσεων του
ιδρύµατος «Τρύφωνος Θαλασσινού» στην
Βυτίνα. Από νωρίς το απόγευµα κατέφθαναν
µικροί και µεγάλοι µασκοφόροι και µη και
στα χέρια τους βαστούσαν το φαγητό που είχαν φτιάξει απ΄ το σπίτι όπως κιούλµπασι,
κεφτέδες, πίτες , κρασί, γλυκά κ.λ.π. αφού το
σύνθηµά µας ήταν θα φάµε και θα πιούµε
ό,τι φέρεται µαζί σας δηλαδή « ΠΑΡΤΕ ΚΑΙ
ΕΛΑΤΕ». Η βραδιά εξελίχθηκε µε πολύ κέφι,
άφθονο φαγητό και κρασί και µε τη συνοδεία πολύ καλής παραδοσιακής µουσικής µε
κλαρίνο, λαούτο και νταούλι µε τη φροντίδα του Παναγιώτη Παπαδηµητρίου, καθη-

γητή µουσικής και υπεύθυνου της νεοσύστατης χορωδίας του συλλόγου. Αργά το
βράδυ το κέφι «µεταφέρθηκε» έξω στον
υπαίθριο χώρο ανάβοντας φωτιές για να ζεσταθούµε και να παίξουµε το Γ αϊτανάκι
πλέκοντας τις κορδέλες του, χορεύοντας. Τέλος δώσαµε ραντεβού για την επόµενη Κυριακή της αποκριάς στον ίδιο χώρο µασκαρεµένοι να παρελάσουµε στους δρόµους

της Βυτίνας και καταλήγοντας στην πλατεία,
για να κάψουµε τον καρνάβαλο στήνοντας
ξέφρενο χορό παρασύροντας και τον κόσµο
που θα µας παρακολουθεί».
Χαρούµενες αποκριάτικες γιορτές οργάνωσε
και ο σύλλογος γονέων του δηµοτικού σχολείου.
Η πρώτη πραγµατοποιήθηκε την Τσικνοπέµπτη
στο προαύλιο του σχολείου και η δεύτερη έγινε
την Παρασκευή της «Τυρι νής» το απόγευµα
στην αίθουσα του Πανταζοπουλείου πνευµατικού
κέντρου µε τη συµµετοχή των µικρών µαθητών
και των γονέων τους, αλλά και όποιου άλλου ήθελε να συµµετάσχει. Επικράτησε πολύ κέφι και προσφέρθηκαν αναψυκτικά και ποτά τα έξοδα των
οποίων καλύφθηκαν από το µικρό «εισιτήριο» των
3 € που ίσχυσε. Πολλοί µικροί µαθητές προσήλθαν ντυµένοι κλόουν και επικράτησε πολύ κέφι
µε µουσική και χορό.
Το Σαββατοκύριακο της Τυρινής οργανώθηκαν αρκετές χαρούµενες αποκριάτικες εκδηλώσεις, που έδωσαν την ευκαιρία σε όλους να χορέψουν, να µεταµφιεσθούν και να τηρήσουν τα
πατροπαράδοτα έθιµα, που θέλει τη ν Κυριακή
αυτή ηµέρα των «µασκαράδων» µε πολλές µεταµφιέσεις. ∆εδοµένου ότι σηµειώθηκε µεγάλ η
επισκεψιµότητα στον τόπο µας και οι δρόµοι και
η πλατεία ήταν γεµάτοι, το κέφι ήταν σε όλους διάχυτο.
Το µεσηµέρι της Κυριακής οµάδες µικρών µε-

ταµφιεσµένων ξεκίνησαν από την πλατεία Οικονοµίδη και κατέληξαν στην κεντρική πλατεία
του χωριού µε ενδιάµεσες στάσεις απέναντι από
το ιατρείο και πλάι από τη ν εκκλησία όπου και
τραγούδησαν παραδοσιακά σατυρικά τρα γούδια. Τους συνόδευε «αποκριάτικο άρµα» (γουρούνα
στολισµένη), το παραδοσιακό γαϊτανάκι, καθώς και
µασκαρεµένοι ενήλικες. Όλοι κρατούσαν µουσικά όργανα (ντέφια, µαράκες, κουδουνάκια, ταµπουρίνα κλπ) και έπαιζαν αυτοσχέδια µουσική.
∆ιέσχισαν τους δρόµους και στο τέλος συγκεντρώθηκαν στην πλατεία όπου χόρεψαν και
διασκέδασαν µε τη συνοδεία αποκριάτικης µουσικής από στερεοφωνικά µηχανήµατα που εγκατέστησε ο δήµος. Προσφέρθηκαν «πίτσες» στους
συµµετέχοντες στην παρέλαση καθώς και στους
παρευρισκόµενους επισκέπτες . Οι µικροί µαθητές του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού συνοδεύονταν από τη νηπιαγωγό κ. Θαλασσινού.

των ντόπιων χωρίς επιδείξεις αλλά µε πολύ διασκέδαση και χορό. Εξάλλου εφέτος συνέρρευσαν
στον τόπο µας πολλοί επισκέπτες παρά τις δυσοίωνε προβλέψεις. Να ευχηθούµε και του χρόνου να έχουµε την ίδια προσέλευση επισκεπτών
και το ίδιο αποκριάτικο ξεφάντωµα.

Το απόγευµα οµάδες µεταµφιεσµένων γυναικών και ανδρών ξεκινώντας από τον περίβολο του κτιρίου του πολιτιστικού συλλόγου συνόδευσαν τον αυτοσχέδιο καρνάβαλο µέχρι την πλατεία όπου εκεί τον έκαψαν. Ακολούθησε γλέντι και
χορός µέχρι τις βραδινές ώρες. Όταν το κρύο έγινε τσουχτερό, η διασκέδαση µεταφέρθηκε στις γειτονικές καφετέριες, οι οποίες ήταν έτοιµες να δεχτούν ντόπιους και ξένους, που επιθυµούσαν να
διασκεδάσουν αποκριάτικα. Παρόλο το κρύο,
µέχρι αργά τις µεταµεσονύκτιες ώρες σε αρκετές
καφετέριες επικράτησε κέφι και χορός. Αποκριάτικο κέφι και διασκέδαση επικράτησε και στις
ρεσεψιόν αρκετών ξενοδοχειακών καταλυµάτων.
Τα κούλουµα της Καθαράς ∆ευτέρας ήταν και
αυτά µε αρκετό κέφι αλλά λόγω του επικρατούντος ψύχους γιορτάστηκαν στις ταβέρνες και τα
εστιατόρια. Η ηµέρα αυτή όµως ήταν και ηµέρα
αναχώρησης, οπότε και ο µεγάλος αριθµός επισκεπτών του τόπου µας έφευγαν σιγά-σιγά.
Το φετινό αποκριάτικο τριήµερο ήταν από τα
πλέον κεφάτα µε γλέντι οργανωµένο στα µέτρα

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
«ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΕΙΟΥ
ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ»
Το σωµατείο σε εκτέλεση της απόφασης του δ.σ. για ανακήρυξη του 2013 ως έτους του
Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 150 χρόνων από το θάνατό του έκανε τις πρώτες του κι νήσεις. Ο πρόεδρος του σωµατείου κ. Κ ώστας Παναγόπουλος απέστειλε επιστολή προς όλους τους φορείς (Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Οικονοµικών, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο, κ.λ.π.), καλώντας τους να συµµετάσχουν στον εορτασµό. Παράλληλα όρισε η κύρια εκδήλωση να πρα γµατοποιηθεί το Σάββατο 8-6-2013 στη Βυτί να,
στο χώρο της Τριανταφυλλιδείου σχολής. Επίσης έγινε δεκτό το αίτηµα του σωµατείου από
τη ∆ιεύθυνση Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας για την παραχώρηση ενός γραφείου για τη στέγαση του και ενός άλλου, για να δηµιουργηθεί ένα µουσείο που θα στεγάσει όσα στοιχεία είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν, που αφορούν τον Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη αλλά και την ιστορία όλου του κτήµατος και της Τριανταφυλλιδείου σχολής.

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
Ο νεοσυγκροτηθείς (προ τριµήνου) όµιλος κυριών της Βυτίνας ανέπτυξε αρκετές κοινωνικές και ψυχαγωγικές πρωτοβουλίες. Η πιο σπουδαία όµως είναι ότι αποφασίστηκε σε
συνεργασία µε τη φαρµακοποιό της Βυτί νας κ. Τίτσα Μουγγοπέτρου αλλά και µε τις κοπέλες του προγράµµατος «βοήθεια στο σπίτι» να εντοπίσουν υπάρχουσες ανάγκες εξυπηρέτησης σε ανήµπορα άτοµα. Συγκεκριµένα να καταγραφούν ανάγκες σε είδη πρώτης ανάγκης, φάρµακα, τρόφιµα και άλλα και στα πλαίσια των δυνατοτήτων του οµίλου να ικανοποιηθούν. Οι έχοντες ανάγκη µπορούν να επικοινωνούν (όπως µας πληροφόρησε ο όµιλος) στο τηλέφωνο 6980634559.
Η δραστηριοποίηση αυτή είναι µια πρωτοβουλία που έλειπε από τον τόπο µας (παρόλη την ύπαρξη αρκετών συλλόγων και κοινωνικών φορέων) και πιστεύουµε ότι θα προσφέρει αρκετά στην κοινωνική φροντίδα αλλά και τη ψυχαγωγία του γυναικείου πληθυσµού της Βυτίνας. Ελπίζουµε την αρχική ιδρυτική οµάδα να στελεχώσουν και άλλες κυρίες του τόπου µας δίνοντας δύναµη και ενίσχυση στην πρωτοβουλία αυτή.
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ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΕΞΑΡΣΗ ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Μπροστάρηδες τα σχολεία µας

Ο τόπος µας διακρίνεται για τα υψηλά πατριωτικά του αισθήµατα, τα οποία σε κάθε δεδοµένη ευκαιρία τα επιδεικνύει και οι Βυτινιώτες
συµµετέχουν στις πατριωτικές εκδηλώσεις µε
όλη τους τη ψυχή. Αυτό συνέβη και φέτος κατά
τον εορτασµό της επετείου της Ελληνικής επανάστασης, που οδήγησε στη δηµιουργία του νεώτερου Ελληνικού έθνους. Η Βυτίνα είχε ενεργό συµµετοχή, όπως είναι γνωστό, στο µεγάλο
αυτό γεγονός, κατέβαλλε σοβαρό «φόρο αίµατος» και βοήθησε ποκιλοτρόπως, οικονοµικά και
ηθικά στην επιτυχία του εγχειρήµατος αυτού. Για
το λόγο αυτό και οι µισοί δρόµοι της φέρουν ονοµασίες πρωταγωνιστών του αγώνα.
Επόµενο λοιπόν είναι ο εορτασµός τέτοιων
επετείων να έχει ιδιαίτερο χρώµα και µαζική
συµµετοχή κάτι που συνέβη και φέτος. Το ότι ο
εορτασµός συνέπεσε µε Σαββατοκύριακο έδωσε την ευκαιρία για µεγάλ η προσέλευση επισκεπτών, µεγάλος αριθµός των οποίων παρακολούθησε όσα έγιναν κατά τον εορτασµό. Το βάρος των «δρωµένων», όπως γί νεται χρόνια
τώρα, έπεσε στα σχολεία, ενώ αυτό των ετοιµασιών στις τοπικές δηµοτικές αρχές. Η ετοιµασία των χώρων όπως η καθαριότητα, ο σηµαιοστολισµός, η µεγαφωνική και η µουσική κάλυψη έγινε από το τοπικό δηµοτικό συµβούλιο,
τον υπεύθυνο αντιδήµαρχο κ. Καδά και τον πρόεδρο του τοπικού συµβουλίου κ. Λιαρόπουλο.
Ο εορτασµός άρχισε το πρωί της 25ης Μαρτίου µε τη λειτουργία του Ευαγγελισµού στην εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα χοροστατούντων
των ιερέων του τόπου µας. Η καθιερωµένη δοξολογία πραγµατοποιήθηκε στις 10.00 µε την
προσέλευση των τοπικών αρχών και των σχολείων. Η φαντασµαγορική και µεγαλόπρεπη είσοδος των σχολείων στο ναό µε επικεφαλής τις
σηµαίες, µε τις µαθήτριες και τους µαθητές µε

εθνικές ενδυµασίες και µε συνοδία του εκπαιδευτικού προσωπικού δηµιούργησε ρίγη εθνικής έξαρσης και ενθουσιασµού.
Ακολούθησε η καθιερωµένη δοξολογία µε
την ποµπώδη ψαλµωδία και ο πανηγυρικός της
ηµέρας, ο οποίος εκφωνήθηκε από το διευθυντή του Γυµνασίου κ. Καραντζά. Να σταθούµε
λίγο στο περιεχόµενο του λόγου και στον αντίκτυπο του στο ακροατήριο. Υπάρχουν πανηγυρικοί που χαρακτηρίζονται από µονοτονία, παρακολουθούνται λίγο και στο τέλος κουράζουν. Υπάρχουν όµως και άλλοι, οι οποίοι εγγίζουν την καρδιά του ακροατή, ενθουσιάζουν και
παρακολουθούνται µε µεγάλο ενδιαφέρον. Ο πανηγυρικός, που εκφωνήθηκε από το διευθυντή
του Γυµνασίου, ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.
Παρακολουθήθηκε από όλο το πλήθος µε µεγάλο
ενδιαφέρον, συγκίνησε και ενθουσίασε. Αυτό επιτεύχθηκε, διότι ο οµιλητής πέραν της απλής και
κατανοητής ανάλυσης του ιστορικού γεγονότος
αναφέρθηκε εµπεριστατωµένα στη συµµετοχή
της Βυτίνας στο ιστορικό γεγονός της επανάστασης και µνηµόνευσε πολλά ονόµατα τοπικών
πρωταγωνιστών, που ακούστηκαν µε πολύ ενδιαφέρον και συγκίνησαν υπερβολικά το πλήθος. Να συγχαρούµε θερµά το διευθυντή του Γυµνασιου κ. Καραντζά, ο οποίος κατόρθωσε να µας
πάει πίσω στο µεγάλο γεγονός και να µας ενθουσιάσει. Μεγάλη δε η επιτυχία του οµιλ ητή
ο οποίος, παρόλο που δεν είναι ιστορικός, πέτυχε απόλυτα το στόχο του. Να τον συγχαρούµε και να τον ευχαριστήσουµε.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟ

Η παρέλαση των σχολείων

χώρο της πλατείας, οι οποίοι διήρκησαν πέραν
της ώρας. Οι χορευτές όλων των σχολείων από
τους µικρούς του νηπιαγωγείου µέχρι τους µεγάλους του Λυκείου ξανάφεραν στην επιφάνεια
και ζωντάνεψαν την εθνική παράδοση της δηµοτικής µουσικής, που έθρεψε και συντήρησε
το ηρωικό πνεύµα εκείνων των χρόνων. Τα χορευτικά των σχολείων επιµελήθηκαν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής, ιδιαίτερα ο κ. Γιώργος
Μαρκόπουλος του Γυµνασίου και Λυκείου, µε
απόλυτη επιτυχία, τους οποίους και ευχαριστούµε για το υπέροχο θέαµα που µας προσέφεραν.
Και λίγα λόγια για τη γιορτή. Προη γουµένως όµως να κάνουµε µια διαπίστωση. Την εποχή αυτή τα σχολεία της Βυτίνας έχουν το πιο άρτιο και φιλότιµο εκπαιδευτικό προσωπικό, που
θα µπορούσε να επιδιώξει να έχει ένα σχολείο.
Ο τόπος µας είναι τυχερός από την άποψη αυτή,
διότι και εκπαιδευτικό έργο παράγεται και κοινωνικές δραστηριότητες αναπτύσσονται. Οι
εκδηλώσεις της εθνικής γιορτής λοιπόν καλλιέργησαν και ανέπτυξαν αίσθηµα εθνικής περιφάνειας και έξαρσης σε µια εποχή που χαρακτηρίζεται από κατήφεια και απαισιοδοξία,
αλλά και κρίση ιδεών. Θυµηθήκαµε τους µεγάλους εκείνους πρωταγωνιστές και συνειδητοποιήσαµε περισσότερο το δικό µας χρέος.
Να συγχαρούµε και να ευχαριστή σουµε
τους συντελεστές του θαυµάσιου αυτού θεάµατος, που ζήσαµε, από τους εκπροσώπους των
τοπικών αρχών µέχρι τους µαθητές των σχολείων και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Να ευχηθούµε δε µε τον τρόπο που γιορτάστηκε εφέτος η εθνική επέτειος στη Βυτίνα να συνεχίζει
να γιορτάζεται το ίδιο για πολλά χρόνια, διότι
είναι ο πλέον βιοφόρος για τις µικρές κοινωνίες
όπως η δική µας.

Δ∞ ™Ã√§∂π∞ ª∞™

Μια σπουδαία ενηµερωτική εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο Λύκειο Βυτίνας µε πρωτοβουλία του συλλόγου των καθηγητών και των µαθητικών κοινοτήτων µε σκοπό την ενηµέρωση των µαθητών για τα σηµερι νά επαγγέλµατα και την αγορά εργασίας, ώστε να κάνουν τη ν
καλύτερη κατά το δυνατόν επιλογή µετά το πέρας των πανελλαδικών εξετάσεων.Μια σειρά από
διακεκριµένους οµιλητές αναφέρθηκαν εµπεριστατωµένα στα σύγχρονα επαγγέλµατα και µε γλαφυρό λόγο έδωσαν συγκεκριµένα στοιχεία και παρουσίασαν παραστατικά την εικόνα του κάθε
επαγγέλµατος. Οι οµιλητές και το θέµα της οµιλίας τους φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο µνηµείο των πεσόντων από τους εκπροσώπους των
τοπικών αρχών, των συλλόγων, των διαφόρων
φορέων και των σχολείων. Και εδώ σηµαντική
η παρουσία των µαθητών. Ως εκπρόσωποι των
σχολείων εντυπωσίασαν και ο εντυπωσιασµός
αυτός εκδηλώθηκε µε παρατεταµένο χειροκρότηµα. Ακολούθησε η παρέλαση των σχολείων όλων των βαθµίδων µπροστά στους εκπροσώπους των αρχών του τόπου. Προηγείτο
το νηπιαγωγείο µε τους έντεκα λιλιπούτειους µαθητές, οι οποίοι κρατούσαν από τα άκρα τη σηµαία τους και συνοδεύοντο από τις δύο νηπιαγωγούς κ.κ. Ζαχαροπούλου και Θαλασσινού. Μας
εντυπωσίασε η παρουσία της κ. Θαλασσινού, η
οποία συνόδευε τους µαθητές ντυµένη µε εθνική ενδυµασία.
Κατόπιν ερχόταν το δηµοτικό µε πολυπληθέστερη παρουσία, ευσταλέστερη εµφάνιση και
εντυπωσιακή τάξη και βηµατισµό. Η παρουσία
των δύο άλλων σχολείων εντυπωσιακή µε τις
εθνικές τους ενδυµασίες και το παράστηµα των
νεαρών εφήβων µαθητών , που αντιπροσωπεύουν «το αύριο». Όσο και να σχολιάζεται πολλές φορές αρνητικά η σηµερινή νεολαία για ιστορική άγνοια, η παρουσία της και µόνο σε τέτοιες
εκδηλώσεις αρκεί, για να δηµιουργήσει το κλίµα της εθνικής περιφάνειας. Περιττό να πούµε
τις επεφηµίες, το χειροκρότηµα και τις ζητωκραυγές µε τις οποίες έγινε δεκτό το πέρασµα
των σχολείων.
Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν χοροί στο

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

«Ενηµέρωση για τις
παραγωγικές σχολές του
Στρατού και τις προοπτικές
εξέλιξης Αξιωµατικών –Μ
Υπαξιωµατικών»

Αξιωµατικός βαθµού Λοχαγού του 11ου ΣΠ και
Αξιωµατικός προέλευσης ΣΣΑΣ από το 411ΓΣΝ

«Το επάγγελµα του
ηλεκτρονικού»

Πετσέλης Ιωάννης Ηλεκτρονικός-Τεχνικός
Τηλεπικοινωνιών

«Το επάγγελµα του ∆ιαιτολόγου
– ∆ιατροφολόγου»

∆έδε Βασιλική Κλινικός ∆ιαιτολόγος –
∆ιατροφολόγος, MSc

«Οι επιστήµες των υπολογιστών»

Ραφτοπούλου Παρασκευή, ΕΕ∆ΙΠ Τµήµα
Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

«Το µέλλον δεν είναι κάτι που
ανοίγουµε την πόρτα και
µπαίνουµε. Το µέλλον είναι κάτι
που δηµιουργούµε»

Καψάλης Παναγιώτης , Επιχειρησιακή
Στρατηγική και εφαρµογές

«Η τέχνη του ηθοποιού ως
επάγγελµα στη σύγχρονη
Ελλάδα”

Σαράντος Κωτσιόπουλος ΘεατρολόγοςΗθοποιός Υπεύθυνος Θεατρικού Εργαστηρίου
Θεατρόσφαιρα

«Το επάγγελµα του Επισκέπτη
Υγείας»

Αβρανά Ευαγγελία, Επισκέπτρια Υγείας,
Παναρκαδικό Νοσοκοµείο Τρίπολης

«Το επάγγελµα ψυχολόγου»

Ιωάννα Σίδερη Ψυχολόγος 2710235243
Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η µαθητική κοινότητα της Γ΄ (Τρίτης) τάξης του Λυκείου Βυτίνας ευχαριστεί θερµά όσους ενίσχυσαν οικονοµικά για την πραγµατοποίηση της φετινής εκδροµής τους. Συγκεκριµένα το σεβασµιότατο
µητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κ.κ. Ιερεµία, ο οποίος προσέφερε 500 €. Τον ιατρό κ. Ευθύµιο Χριστόπουλο, ο οποίος προσέφερε 300 € και το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων των µαθητών Γυµνασίου- Λυκείου Βυτίνας, ο οποίος προσέφερε 400 €. Οι τελειόφοιτοι µαθητές του Λυκείου
πέραν των ευχαριστιών τους θεωρούν την ενέργεια ενδεικτική του µεγάλου ενδιαφέροντος των προσώπων αυτών για τους ίδιους και το σχολείο τους, η οποία συµβάλλει αποφασιστικά στη ν ψυχολογική ενίσχυση για την περαιτέρω πορεία τους, αφού βρίσκουν ανταπόκριση στις εκκλήσεις τους.

Β΄∆ΗΜΟΤΙΚΟ

✓ Πολύτιµη αποδεικνύεται η
ιστοσελίδα του δηµοτικού σχολείου, η οποία ενηµερώνει για
όλες τις εκδηλώσεις και δίνει αρκετές πληροφορίες για τη λειτουργία του σχολείου και τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Έτσι:
✓ Την Τσικνοπέµπτη, όπως
αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου των διδασκόντων, πρα γµατοποιήθηκε στο προαύλιο του
σχολείου εορταστική εκδήλωση
από το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων µετά τη λήξη του ωρολογίου προγράµµατος. Με την
ανακοίνωση ενηµερώνονται οι
γονείς, για να επιτρέψουν στα
παιδιά τους να συµµετάσχουν.
✓ Τη ∆ευτέρα 11 Μαρτίου
πραγµατοποιήθηκε συγκέντρωση γονέων των µαθητών προκειµένου να ενηµερωθούν για
την πρόοδό τους µε την ευκαιρία
της λήξης του δευτέρου τριµήνου
διδασκαλίας.

✓ Αποκριάτικη εκδήλωση
πραγµατοποιήθηκε, όπως φαίνεται στην πιο κάτω πρόσκληση,
από το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων στο Πανταζοπούλειο
πνευµατικό κέντρο µε µεγάλη
επιτυχία και αξιόλογη προσέλευση µικρών και µεγαλών

✓ Την Παρασκευή στις 22-3
στις 09.30 το πρωί πρα γµατοποιήθηκε η σχολική γιορτή για
τον εορτασµό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην αίθουσα τελετών του σχολείου. Η
καλαίσθητη πρόσκληση, που
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του
δηµοτικού, καλούσε τους γονείς

των µαθητών να τη ν παρακολουθήσει.
✓ Μια υψηλού επιπέδου ανθρωπιστική κίνηση πρα γµατοποιήθηκε µε την ευκαιρία της
έλευσης της µεγάλης γιορτής
του Πάσχα από το δηµοτικό σχολείο Βυτίνας. Σε συνεργασία µε
την εθελοντική οργάνωση «χαµόγελο του Παιδιού» οργανώθηκε συγκέντρωση τροφίµων για τις
ανάγκες του σωµατείου και συγκεκριµένα για τα παιδιά που διαµένουν στα σπίτια του. Η συγκέντρωση πραγµατοποιήθηκε στο
διάστηµα από 11 µέχρι 19 Απριλίου και περιελάµβανε συσκευασµένα είδη τροφίµων, είδη υγιεινής και είδη οικιακής χρήσης.
Η ενέργεια αυτή δείχνει το υψηλό ανθρωπιστικό ήθος που διακρίνει τους µαθητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και
τους γονείς των µαθητών και
χρειάζεται να συνεχίζονται και να
πραγµατοποιούνται σε κάθε δεδοµένη στιγµή.

