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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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Η ΒΥΤΙΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Το φετινό καλοκαίρι έδειξε ότι αποτελεί το πιο ζωντανό κομμάτι της Γορτυνίας
με τις περισσότερες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης.

Τ

ον τίτλο τον εµπνευστήκαµε από διάφορες συζητήσεις, που ακούσαµε να γίνονται στις καλοκαιρινές παρέες της
πλατείας. Οι σκέψεις όµως που ακολουθούν γεννήθηκαν από την παρακολούθηση των φετινών τοπικών καλοκαιρινών εκδηλώσεων σε συνδυασµό µε την παρατηρούµενη και συνεχιζόµενη συµπεριφορά αδιαφορίας απέναντι στον τόπο µας και των Αρκάδων πολιτικών και της δηµοτικής αρχής .
Το φετινό καλοκαίρι λοιπόν οργανώθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν εδώ τόσες πολιτιστικές και ψυχα γωγικές εκδηλώσεις,
που δύσκολα θα συναντήσει κανείς σε άλλο
µέρος όχι µόνο της Γορτυνίας αλλά και της
ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου. Οι
περισσότερες από αυτές ήταν αυτοχρηµατοδοτούµενες από τους συλλόγους και
πολύ λίγες στηρίχτηκαν σε επιχορηγήσεις
του δήµου όπως το «έθνικ φέστιβάλ».
Συγκεκριµένα ο σύνδεσµος φιλοπροόδων
πραγµατοποίησε δύο εκδηλώσεις στις 246 και στις 26-7 θρη σκευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα µε σηµαντική συµµετοχή ντόπιων και ξένων και συνδιοργάνωσε
µε το δήµο το λάτιν φέστιβαλ. Ο πολιτιστικός σύλλογος οργάνωσε δύο εκδηλώσεις
στις 3 και 16-8-2013 µε τεράστια επιτυχία
και καθολική παρουσία της τοπικής κοινωνίας, ενώ πήρε µέρος στο διαγωνισµό
δηµοτικού τραγουδιού στα Λαγκάδια σηµειώνοντας εντυπωσιακή εµφάνιση. Ο
σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων επανέλαβε επιτυχώς το 10ο κατά σειρά «Βυτινιώτικο συναπάντηµα», στο οποίο προσήλθαν τριακόσια και πλέον άτοµα. Ο «όµιλος κυριών» προγραµµάτισε τον Αύγουστο
την «εβδοµάδα Μαινάλου» µε πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
Συγχρόνως το µή να Ιούνιο έδωσε ο
ίδιος όµιλος θεατρική παράσταση µε το έργο
«έξω οι κλέφτες». Θεατρική παράσταση τον
Ιούνιο έδωσαν και οι µαθητές του Λυκείου Βυτίνας υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας κ. Καραντζά µε το έργο « ο Μπακαλόγατος» και παράλληλα τον ίδιο µήνα

οργανώθηκε το λάτι ν φέστιβαλ από το
δήµο. Η βιβλιοθήκη της Βυτίνας πραγµατοποίησε «καλοκαιρινές εκδηλώσεις» για
παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας.
Επί πλέον οι φετινοί καλοκαιρινοί επισκέπτες του τόπου µας κινήθηκαν σε ευπρεπή επίπεδα µε δεδοµένη την οικονοµική
κρίση, τη µείωση του εσωτερικού τουρισµού
και τη σηµερινή προτίµηση της θάλασσας
έναντι του βουνού. Η Βυτίνα δε έχει το µεγαλύτερο αριθµό επαγγελµατιών από οποιαδήποτε άλλη κωµόπολη της Γορτυνίας µε
αξιόλογο κύκλο εργασιών, ενώ παρά την οικονοµική κρίση παραµένουν σε λειτουργία
όλες οι επιχειρήσεις και αναπτύσσονται και
νέες.
Αυτός όµως ο ζωντανός τόπος από πολιτιστικής, πνευµατικής και οικονοµικής
πλευράς δεν αντιµετωπίζεται µε τον ανάλογο σεβασµό και προσοχή είτε από τους
πολιτικούς παράγοντες είτε από τον τοπικό δήµο. Συγκεκριµένα η Βυτίνα έχει αρκετά αιτήµατα, που άπτονται της αρµοδιότητας του δήµου και δεν µπορούν να λυθούν µε ατοµική ή συλλογική πρωτοβουλία. ∆εδοµένου δε ότι εντός οκταµήνου περίπου θα διεξαχθούν δηµοτικές εκλογές, τα
γνωστοποιεί στην παρούσα δηµοτική αρχή
και αναµένει την κατά το δυνατόν ικανοποίηση τους. Επιθυµεί λοιπόν η Βυτίνα από
το δήµο α) να ολοκληρώσει τα ανολοκλήρωτα έργα της προηγούµενης δηµοτικής
αρχής όπως τη διαµόρφωση της νοτίας εισόδου και το δρόµο προσπέλασης από το
πάρκιγκ στο «Ντρούλα» µέχρι το νεκροταφείο. β) Να πραγµατοποιήσει τα έργα στη

χωµατερή όπως αυτά ορίστηκαν από τη διεύθυνση υγείας της περιφέρειας. γ) Να θέσει σε λειτουργία τη δεξαµενή Φαρµάκη,
που παραµένει ηµιτελής επί δεκαετία δ) Να
εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του βιολογικού καθαρισµού και παράλληλα να επεκτείνει το δίκτυο αποχέτευσης σε όλη την
κωµόπολη. ε) Να επισκευάσει και να
αποκαταστήσει τις φθορές των διδακτηρίων
του ∆ηµοτικού και του Γυµνασίου. στ) Να
πραγµατοποιήσει τη συντήρηση και επισκευή του εσωτερικού οδικού δικτύου.
Από την πλευρά της πολιτικής εξουσίας
απαιτεί τη δραστική υποστήριξη των τριών
Αρκάδων πολιτικών εκπροσώπων (κ.κ.
Λυκουρέντζου, Κωνσταντινόπουλου και
Ζαχαριά) στην επίλυση των µεγάλων τοπικών προβληµάτων που είναι α) η επαναλειτουργία του Τριανταφυλλιδείου κτήµατος, η αξιοποίηση της Τριανταφυλλιδείου σχολής και η συντήρηση και ευπρεπισµός του αλσυλλίου (δασάκι) από το Υπουργείο Γεωργίας µε χρηµατοδότηση του κληροδοτήµατος Τριανταφυλλίδη . β) η αξιοποίηση του χώρου των κατασκη νώσεων
από το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου γ) η
αξιοποίηση του χώρου του σανατορίου
ΙΘΩΜΗ από το νοσοκοµείο Καλαµάτας. δ)
η πώληση σε ιδιώτες ή η παραχώρηση στο
δήµο του ΞΕΝΙΑ Βυτίνας από το ΤΑΙΠΕ∆
προς αξιοποίηση.
Να υπενθυµίσουµε ότι η παρουσία και
στήριξη των πιο πάνω αιτηµάτων της
Βυτίνας από τους πολιτικούς εκπροσώπους
συνέχεια στη σελ.3

ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΙΜΗΘΟΥΜΕ...;
Η είδηση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα kalimera Arkadia λίγο πριν
δοθεί η εφηµερίδα στο τυπογραφείο και αφορούσε το σύλλογο επαγγελµατιών Λεβιδίου. Αντιγράφουµε αποσπασµατικά το ρεπορτάζ¨:
«Ο Σύλλογός Εµπόρων και Επαγγελµατιών Βόρειας Μαντινείας, µε έδρα το Λεβίδι, ιδρύθηκε πριν λίγους µήνες µε
σκοπό, όπως αναφέρει σχετική, ανακοίνωση, «µεταξύ άλλων,
τη συγκροτηµένη συµµετοχή των ανθρώπων που κινούν την
ανάπτυξη της οικονοµικής ζωής στη ν περιοχή µας, στη ν
λήψη αποφάσεων που αφορούν την ανάδειξη του πλούτου
και των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της. Στα πλαίσια αυτά
η θεσµική µας παρέµβαση θα περιλαµβάνει πολλές και συγκεκριµένες πρωτοβουλίες. Μια τέτοια πρωτοβουλία αφορά
ένα σηµαντικό φυσικό τουριστικό πλεονέκτηµα που διαθέτει η περιοχή µας: το Χιονοδροµικό Κέντρο του Μαινάλου.
……………. Ενόψει της διαµορφωµένης κατάστασης, ο Σύλλογός µας προτίθεται να συµβάλει, ουσιαστικά µε πρωτοβουλίες και την συστηµατική του παρέµβαση, στην αναζήτηση
λύσεων, τόσο για την αντιµετώπιση του άµεσου θέµατος λειτουργίας του χιονοδροµικού Κέντρου όσο και για τη ν διαµόρφωση ενός ρεαλιστικού και βιώσιµου και ολιστικού σχεδίου ανάπτυξής του, που θα λαµβάνει υπόψη την κλίµακα
τα αλπικής του ζώνης, το δασικό χαρακτήρα του Μαινάλου,
το αγροτοδασικό και κτηνοτροφικό µωσαϊκό που έχει διαµορφώσει την ανάπτυξή του δάσους µαζί µε οικισµούς του,
τα θέµατα ασφάλειας και την προστασία της βιοποικιλότη-

τας. Για τον σκοπό αυτό, οργανώνει δηµόσια συνάντηση –
ηµερίδα, την ∆ευτέρα 4 Σεπτεµβρίου και ώρα 6:30 µµ, στο
Πνευµατικό κέντρο του Λεβιδίου, στην οποία θα προσκαλέσει φορείς της αυτοδιοίκησης, κοινωνικούς φορείς, νοµικά
και φυσικά πρόσωπα, που µπορούν να συµβάλουν στην διαµόρφωση µιας εναργούς πρότασης, η οποία µε την στήριξη
της τοπικής κοινωνίας θα αποτελέσει τη σαφή, διαυγή και
συνεκτική βάση για οποιοδήποτε σχέδιο διαχείρισης και ανάπτυξης του Χιονοδροµικού Κέντρου του Μαινάλου.»
Αυτά γράφει το ρεπορτάζ και εµείς λέµε µήπως είναι καιρός να
επαναδραστηριοποιήσουν και οι δικοί µας επαγγελµατίες το σύλλογό τους και να επιληφθούν θεµάτων, που συµφέρουν τους ίδιους και θα ανεβάσουν την επισκεψιµότητα στον τόπο µας για το δικό
τους όφελος; Καιρός είναι. Οι Λεβιδιώτες δείχνουν το δρόµο! Στη
σηµερινή δύσκολη εποχή πολλά πετυχαίνει η οµαδική δράση και
όχι οι µεµονωµένες ενέργειες, όσο δυνατές και αν είναι. Και σε αυτήν την κίνηση πρέπει να µπουν µπροστά οι νέοι επα γγελµατίες,
που και προοδευτικοί είναι και µυαλό έχουν και διακρίνονται για
την κοινωνική τους ευαισθησία, όπως έδειξαν µε τη συµµετοχή τους
στις φετινές καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όταν ευδοκιµεί το σύνολο, ευδοκιµεί κι ο απλός πολίτης. Αντίθετα, όταν δυστυχεί
το σύνολο, όσο και αν είναι πλούσιοι µερικοί, η δυστυχία κάποια στιγµή θα επισκεφθεί και αυτούς. Αυτά µας τα δίδαξε ο Πλάτωνας πριν
δυόµισι χιλιάδες χρόνια. Ενεργοποιηθείτε λοιπόν κύριοι επαγγελµατίες της Βυτίνας. «Οι καιροί ου µενετοί»

«ΦΙΛΙ ΖΩΗΣ»
Τον τίτλο τον αντιγράψαµε από την αξιόλογη επαρχιακή εφηµερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», που εκδίδει ο φίλος Κ αλαβρυτινός Πάνος Τσαπάρας, από τους πρώτους επαρχιακούς δηµοσιογράφους. Το κείµενο παρουσίαζε τις επιπτώσεις των καλοκαιρινών εκδηλώσεων των τοπικών συλλόγων στη ζωή των χωριών της
επαρχίας τους µήνες Ιούλιο- Αύγουστο. Ο αρθρογράφος τόνιζε, δικαιολογώντας τον τίτλο, ότι αυτές οι εκδηλώσεις αποτελούν «φιλί
ζωής» για τους µόνιµους κατοίκους, που τους υπόλοιπους δέκα µήνες ζουν την αποµόνωση και την ερήµωση της επαρχίας.
Το άρθρο αυτό µας δηµιούργη σε µελαγχολικές σκέψεις και δυσοίωνες προβλέψεις και για τη δική µας επαρχία της Γορτυνίας. Η
επαρχία Καλαβρύτων πριν από τριάντα-σαράντα χρόνια «έσφυζε» από
ζωή. Κεφαλοχώρια όπως η Κέρτεζη, η Λυκούρια, του Φίλια, το Λειβάρτζι, το Σοπωτό είχαν πολυπληθή δηµοτικά σχολεία, εκατοντάδες
κατοίκους και οικονοµική ζωή αρκετά σηµαντική.
Το ίδιο και η επαρχία Γορτυνίας. Κεφαλοχώρια όπως τα Τρόπαια,
τα Λαγκάδια, η ∆ηµητσάνα, η Στεµνίτσα, το Βαλτεσινίκο αριθµούσαν πολλές εκατοντάδες µπορεί και χιλιάδες κατοίκους, µε δηµοτικά σχολεία, Γυµνάσια, Λύκεια και πολλές δηµόσιες υπηρεσίες. Το τελευταίο «θλιβερό» δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Γ ΟΡΤΥΝΙΑ» αναφέρεται στο δηµοτικό σχολείο Λαγκαδίων. Από το προσεχές σχολικό έτος υποβιβάζεται σε µονοθέσιο, αφού οι µαθητές εί ναι λιγότεροι από δέκα. Και να σκεφθεί κανείς ότι η κωµόπολ η αυτή τη δεκαετία του πενήντα είχε δύο δηµοτικά σχολεία µε πάνω από εκατό
µαθητές το καθένα. Η τελευταία απογραφή έδειξε την πληθυσµιακή συρρίκνωση της επαρχίας, η οποία µείωσε τον πληθυσµό της 50%.
(από 20.000 περίπου στη ν απογραφή του 2001 έφτασε τους
10.000 στην απογραφή του 2011). Αποτελεί δε την τρίτη περιοχή
της Ελλάδας, που κατοικείται από «γηρασµένο» πληθυσµό σε ποσοστό
54,8% (στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ).
Αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση στις δύο γειτονικές επαρχίες
και από τις δυσκολότερες της Πελοποννήσου, των Καλαβρύτων και
της Γορτυνίας. Και περιµένουν από τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις των
τοπικών συλλόγων να πάρουν ζωή. Να δεχτούν το «φιλί της ζωής»
για µια ακόµα χρονιά. Για το λόγο αυτό και το κύριο άρθρο του εκδότη της «ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» στο φύλλο Ιουνίου αναφέρετο σε αυτήν την
προσφορά των συλλόγων πολιτιστική, ψυχαγωγική και οικονοµική
προς τον τόπο καταγωγής. Τόνιζε δε ο φίλος Κώστας Καλύβας την
ανάγκη διατήρησης και ενεργοποίησης τους αλλά και τη συστράτευση γύρω από αυτούς, διότι είναι η µόνη ελπίδα απέναντι στην
«Καλλικράτειο» αχανή δηµοτική αρχή και στη σύγχρονη οικονοµική συρρίκνωση.
Το πώς φτάσαµε σε αυτήν την κατάσταση όλοι λίγο πολύ το γνωρίζουµε. Έλλειψη κρατικού ενδιαφέροντος και οργάνωσης. Περιφρόνηση της επαρχίας σε σχέση µε τα αστικά κέντρα. Εγκληµατική
συµπεριφορά των πολιτικών µε την πελατειακή νοοτροπία και την
αγελαία συσσώρευση των πολιτών γύρω τους. Και ο πολίτης; Αδιάφορος και παθητικά δεχόµενος τις συµφεροντολογικές συµπεριφορές των πολιτικών! ∆ουλοπρέπεια, φανατισµός και αντιπαράθεση, την
οποία τεχνητά υποδαύλιζαν οι πολιτικοί εκπρόσωποι. Και τώρα όλοι
αποποιούνται τις ευθύνες ρίχνοντας τα βάρη ο ένας στον άλλον,ενώ
ως θεατές παρακολουθούν το ξεθεµελίωµα των τελευταίων εστιών
πολιτισµού, προόδου, οικονοµίας και οργάνωσης, όπως υπηρεσίες που
φεύγουν, σχολεία που κλείνουν, βιβλιοθήκες που µεταφέρονται και
νέοι απογοητευµένοι που «παίρνουν των οµµατιών τους».
Γι’ αυτό και ο φίλος Πάνος Τσαπάρας ονοµάζει τις καλοκαιρινές
εκδηλώσεις «φιλί ζωής» για τη ρηµαγµένη επαρχία. Καθήκον όσων
λείπουν είναι να µην ξεχνούν τον τόπο τους. Οι επισκέψεις δυστυχώς αραιώνουν κάτω από την πίεση της οικονοµικής στενότητας.
Ας δώσουµε ζωή στους συλλόγους είτε αυτοί είναι τοπικοί, είτε εδρεύουν αλλού, για να έχουµε µια τελευταία ελπίδα διάσωσης των χωριών µας, αφού το κράτος δε θέλει, οι πολιτικοί µετά τη ν εξασφάλιση της ψήφου χάνονται και η «Καλλικράτειος» δηµοτική αρχή δεν
µπορεί να συµµαζέψει τα ασυµµάζευτα του τόπου.
Ευτυχώς για τον τόπο µας τα πρά γµατα παρουσιάζονται ευνοϊκότερα. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι έχει περισσότερους συλλόγους από κάθε άλλο τόπο και τους διατηρεί όλους σε αξιόλογη δράση. Αυτό οφείλεται στην αγάπη που δείχνουν οι Βυτιναίοι εντός και
εκτός Βυτίνας προς αυτούς και στα ικανά στελέχη που µετέχουν των
διοικητικών συµβουλίων. Ας τους διατηρούµε «ζωντανούς», όπως
σήµερα, διότι είναι η µόνη ελπίδα απέναντι στην απογοητευτική και
µη αναστρέψιµη κατάσταση που επικρατεί. Επίσης από απόψεως πληθυσµού η Βυτίνα είναι η πρώτη κωµόπολη της Γορτυνίας, όπως έδειξε η τελευταία απογραφή, και υπάρχουν ακόµα ευκαιρίες επαγγελµατικής δραστηριοποίησης.

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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Οι Άγιοι Απόστολοι

ήσυχη η Βυτινιώτικη ύπαιθρος, που
τότε «συγκλονιζόταν» από φωνές,
θορύβους και δηµιουργείτο πολύβουη ατµόσφαιρα.
Η εξέλιξη έφερε
άλλες συνήθειες. Τ ο αλώνισµα σήµερα αποτελεί
πλέον λαϊκό δρώµενο, που κάθε χρόνο λαµβάνει χώρα
στο γειτονικό Βαλτεσινίκο. ∆ιαβάσαµε στην εξαγγελία διανοµής κονδυλίων ΕΣΠΑ ότι αρκετά από αυτά
αφορούν τη χρηµατοδότηση ιδιωτικών έργων στον
τόπο µας, όπως ενός χώρου εστίασης. Επίσης τη χρηµατοδότηση συλλογικών ή δηµοτικών δραστηριοτήτων όπως του πολιτιστικού συλλόγου για την αγορά µουσικών οργάνων, του δήµου για την κατασκευή
γηπέδου µπάσκετ-βόλεϊ στο χώρο του Γυµνασίου και
για την οργάνωση της γιορτής του µελιού. Βέβαια είναι ικανοποιητικά όλα αυτά αλλά ο έπαινος θα αποδοθεί, όταν πραγµατοποιηθούν.
ία από τις αξιόλογες πρωτοβουλίες του πολιτιστικού συλλόγου, που επαναλαµβάνεται για τρίτη χρονιά, είναι η ετήσια εκδροµή στην οποία
µετέχουν αρκετές Βυτινιώτισσες και Βυτινιώτες. Η φετινή εκδροµή προγραµµατίστηκε να γίνει στον Πόρο
την Κυριακή 7 Ιουλίου. ΄Ενα πούλµαν γεµάτο µε 52
άτοµα ξεκίνησε από τη Βυτίνα και µετέφερε τους εκδροµείς στην Ερµιόνη από όπου διεκπεραιώθηκαν στο
νησί. Εκεί πέρασαν την ηµέρα, γευµάτισαν µαζί, έκαναν µπάνιο, όσοι ήθελαν, επισκέφτηκαν τα αξιοθέατα και επέστρεψαν το βράδυ µε ευχάριστες εντυπώσεις και χαρούµενη διάθεση! Περιττό να τονίσουµε
τη µεγάλη σηµασία των εκδηλώσεων αυτών , οι
οποίες συµβάλλουν όχι µόνο στη ν ψυχαγωγία των
ντόπιων κατοίκων αλλά ενισχύουν αποφασιστικά την
επικοινωνία και την ενδυνάµωση των σχέσεων µεταξύ τους.

✎Μ
Το πρόγραµµα της θεατρικής παράστασης

ελευταίες µέρες του Ιούνιου. Την Παρασκευή
✎Τ
το βράδυ παρακολουθήσαµε στο θεατράκι
στα Λαστέικα µια θαυµάσια παράσταση από τους τε-

λειόφοιτους µαθητές του Λυκείου µε το έργο «ο Μπακαλόγατος». Το έργο αυτό είχε παίξει στο παρελθόν
στον κινηµατογράφο ο αείµνηστος Κώστας Χατζηχρήστος, ενώ τελευταία ανέβασε σε Αθηναϊκό θέατρο ο Πέτρος Φιλιππίδης. Την επιµέλεια αλλά και τη
διδασκαλία της παράστασης είχε αναλάβει η δραστήρια
µαθηµατικός του σχολείου κ. Καρατζά. Παρακολουθώντας κανείς την παράσταση νόµιζε ότι έπαιζαν
επαγγελµατίες ηθοποιοί. Το έµφυτο ταλέντο των παιδιών «ξεχείλιζε» στη σκηνή, ενώ η επιµέλεια της παράστασης ήταν εµφανής. Ευχαριστούµε τους τελειόφοιτους για τη θαυµάσια βραδιά, που µας χάρισαν
και τους ευχόµαστε καλή τύχη στην ακαδηµαϊκή τους
πορεία. Στην ακούραστη κ. Καρατζά, η οποία για πολλοστή χρονιά µας προσφέρει θεατρική ψυχαγωγία, την
ευχαριστούµε θερµά και ευχόµαστε και άλλες τέτοιες επιτυχηµένες πρωτοβουλίες, που ανεβάζουν το πολιτιστικό επίπεδο του τόπου µας. Τ ο Σάββατο γιορτάσαµε τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο στο µικρό
εκκλησάκι στο βουνό, στο οποίο είχαν µεταβεί αρκετοί Βυτινιώτες και Νυµφάσιοι. Την Κυριακή πήγαµε
στην «κάτω Βυτίνα» για τη γιορτή των Αγίων Αποστόλων στην παλιά παραδοσιακή οµώνυµη εκκλησία. Οι καλές καιρικές συνθήκες αλλά και ο άνετος δρόµος έδωσαν την ευκαιρία σε αρκετούς φιλόθρησκους
Βυτιναίους να φτάσουν µέχρι εκεί.
ΛΩΝΑΡΗΣ: Μπήκε ο δεύτερος µήνας του
καλοκαιριού. Ποιος θα µπορούσε να φανταστεί πριν από σαράντα µε πενήντα χρόνια ότι ο πιο
κοπιώδης εργασιακά µήνας του χρόνου θα είναι σήµερα ο πιο ήρεµος και χαλαρός; Ούτε θέρος, ούτε αλώνια, ούτε θηµωνιές και πολύ περισσότερο παντελώς

✎Α

ψει τη λειτουργία του για µεγάλο διάστηµα, επαναλειτούργησε µε νέες προσφορές υπηρεσιών στους επισκέπτες. Όπως ανακοι νώθηκε διαδικτυακά αλλά
και διαπιστώσαµε µε προσωπική επίσκεψη στο
χώρο λειτουργεί πισίνα 500 τ.µ. και οργανωµένο bar
µε προσφορά ποτών και αναψυκτικών. Αποτελεί ένα
πρωτότυπο και ξεχωριστό χώρο για τη Βυτίνα, που
τους καλοκαιρινούς µήνες µπορεί να προσφέρει
στους επισκέπτες και τους ντόπιους υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και ευκαιρίες ξεχωριστής ψυχαγωγίας.
Ο χώρος λειτουργεί µε την ευθύνη δύο νέων παιδιών
από τη Βυτίνα και τη Νυµφασία που διακρίνονται για
το µεράκι στη δουλειά τους και τις καλαίσθητες ιδέες τους τις οποίες διακρίνει κανείς στη διαµόρφωση
του χώρου και την επικρατούσα ευταξία.
υστυχώς η φετι νή παραγωγή βανίλιας
Μαινάλου, το ξεχωριστό µέλι Βυτίνας µε την
κατοχυρωµένη ονοµασία και την εξαιρετική γεύση,
δεν ήταν η αναµενόµενη. Στην αρχή της συλλογής
τα πράγµατα έδειξαν πολύ διαφορετικά από ότι στη
συνέχεια. Ενώ φάνηκε ότι το «µελίτωµα» θα εί ναι
άφθονο, στη συνέχεια οι απότοµες αλλαγές του καιρού, οι βροχοπτώσεις και η πτώση της θερµοκρασίας
ανέκοψαν την παραγωγή και απογοήτευσαν τους µελοπαραγωγούς. ∆υστυχώς η δραστηριότητα αυτή είναι στενά συνδεδεµένη µε τις καιρικές συνθήκες και
φυσικά από αυτές εξαρτάται το ανάλογο οικονοµικό
αποτέλεσµα. Το καλό µε τη σύγχρονη µελισσοκοµία
είναι ότι τα σµήνη µετακινούνται από τους ιδιοκτήτες τους και η αποτυχία µιας περιοχής µπορεί να αναπληρωθεί από την απόδοση µιας άλλης. Εν τω µεταξύ
και φέτος στην ευρύτερη περιοχή της Αρκαδίας παρουσιάστηκε το φαινόµενο της κλοπής κυψελών. Η
κινητοποίηση όµως των αστυνοµικών αρχών οδήγησε
στη σύλληψη κάποιων από τους δράστες.
τις 10 Ιουλίου πραγµατοποιήθηκε η οριστική παραλαβή του κτιρίου της Τριανταφυλλιδείου σχολής, που ανακαινίστηκε µε δαπάνη του
κληροδοτήµατος Τριανταφυλλίδη. ∆υστυχώς και
αυτή τη φορά παρατηρήθηκαν ατέλειες και ελλείψεις,
τις οποίες ο ανάδοχος υποσχέθηκε να διορθώσει. Το
όλο έργο στοίχισε 1.500.000 €. Η πορεία του πέρασε από πολλές περιπέτειες και ολοκληρώθηκε µετά
επτά χρόνια, διάστηµα αδικαιολόγητο, αλλά, τι να πούµε, έτσι συµβαίνει στα δηµόσια έργα! Ολοκληρώθηκε δε µετά από µεγάλο αγώνα του συλλόγου «των απανταχού Βυτιναίων» και άλλων φορέων του τόπου µας,
όπως του παλαιού δήµου Βυτίνας και του σωµατείου «φίλοι του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήµατος».
Τώρα αρχίζει νέα περιπέτεια του νεοκλασικού κτιρί-
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✎Σ

νηγυρικά στο ειδυλλιακό εκκλησάκι στον οµώνυµο
λόφο. Κατάµεστη η µικρή εκκλησία και ο περιβάλλων
χώρος. Το άρτο προσέφερε όπως κάθε χρόνο η οικογένεια Αναγνωστοπούλου, στην οποία ανήκει ο χώρος. Το εσωτερικό της εκκλησίας εντελώς αλλαγµένο µετά την ολοκλήρωση της αγιογράφησης, που έγινε µε πρωτοβουλία του Βυτιναίου Αρχιµανδρίτη π. Νίκωνος Γαλανοπούλου, ο οποίος χοροστάτησε της λειτουργίας, και τις εισφορές πολλών φιλόθρησκων Βυτιναίων. Οι πρωτοβουλίες αυτές επιβεβαιώνουν το ευσεβές και το φιλόθρησκο που διακρίνει τον τόπο µας.

εράστιο πρόβληµα παρουσιάζει η λειτουργία
✎Τ
του βιολογικού καθαρισµού. Τα λήµµατα, τα
οποία εξέρχονται και διοχετεύονται στο ρέµα του «Πλά-

τανου» και από εκεί πλ ησιάζουν στο Μυλάοντα
(έχουν ήδη φτάσει στο µύλο του Σούρταρη) είναι µαύρα. Το νερό, ενώ θα έπρεπε να είναι διαυγές, είναι λασπώδες και υποπράσινο. Οι όχθες του ρέµατος είναι
και αυτές υποπράσινες, ενώ όπου λιµνάζουν τα νερά
συγκεντρώνονται σµήνη από κουνούπια και µύγες.
Στην όλη ατµόσφαιρα η κακοσµία είναι έντονη και η
µόλυνση του περιβάλλοντος καταφανής. Και µολονότι το νερό δεν θα έπρεπε να µολύνει το έδαφος, η
χροιά και η οσµή είναι ενδεικτικά της καταστροφής
που πραγµατοποιείται. Το τοπικό δηµοτικό συµβούλιο και ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων απευθύνθηκαν γραπτά και τηλεφωνικά στους υπεύθυνους
του δήµου και έλαβαν την απάντηση ότι ευθύνεται
η προηγούµενη ανάδοχος εταιρεία καθαρισµού και
συντήρησης, η οποία δεν υπολόγιζε σωστά τα χηµικά υλικά. Ελπίζεται ο νέος ανάδοχος να πρα γµατοποιεί σωστά τη δουλειά του. Η επιβάρυνση όµως του
περιβάλλοντος και του Μυλάοντα είναι µεγάλη αλλά
και η υγεία των πολιτών µπαίνει σε άµεσο κίνδυνο.
Τον ίδιο κίνδυνο αντιµετωπίζουν και τα κοπάδια των
αιγοπροβάτων, τα οποία περιφέρονται στη γύρω περιοχή. Ελπίζουµε ότι οι υπεύθυνοι του δήµου θα ευαισθητοποιηθούν από τις διαµαρτυρίες και θα διορθώσουν τις ατέλειες προς αποφυγή των κινδύνων
της δηµόσιας υγείας.
Ιουλίου: Της Αγίας Μαρίνας. Οι φιλόθρησκοι µετέβησαν στο εκκλησάκι του
Αγίου Βλασίου, όπου η εικόνα της Αγίας, και εόρτασαν.
Για µέρες τώρα έχουν αρχίσει απογευµατι νές βροχοπτώσεις, που επαναλαµβάνονται µε τη ν ίδια συχνότητα. Επόµενο είναι τις βραδινές ώρες να επικρατεί
υγρασία και ψύχρα. Όµως αυτές οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ασυνήθιστες στο µεγάλο υψόµετρο και
οι καλοκαιρινές µπόρες είναι κάτι που συµβαίνει συχνά. Ιδιαίτερα λύπησε πολλούς από τους Βυτιναίους
ο θάνατος του θεολόγου καθη γητή Απόστολου
Φωτιά, που είχε υπηρετήσει στο Γυµνάσιο Βυτίνας στα
µέσα της δεκαετίας του πενήντα και είχε µαθητές τους
σηµερινούς Βυτιναίους «εβδοµηντάρηδες». Οι αναµνήσεις από το πέρασµά του στο Γυµνάσιο ήταν θετικές και συνέβαλλε στην κατάρτιση των µαθητών του
τότε πολυπληθούς Γυµνασίου του τόπου µας. Οι µαθητές του εκφράζουν τα θερµά τους συλλυπητήρια
στην οικογένεια του θανόντος.
ολλά από τα έργα που είχε αρχίσει η προηγούµενη δηµοτική αρχή και δεν πρόφτασε να ολοκληρώσει έχουν εγκαταλειφθεί πράγµα που
δηµιουργεί λύπη αλλά και ακαλαίσθητο θέαµα.
Η µία από τις δύο εισόδους και συγκεκριµένα η έξοδος προς Ολυµπία δεν ολοκληρώθηκε µε αποτέλεσµα
να προκαλεί το αίσθηµα καλαισθησίας και να δηµιουργεί δυσµενή εντύπωση στον επισκέπτη. Και να σκεφτεί κανείς ότι η πλευρά αυτή είναι η πλέον πολυσύχναστη, διότι πλησίον της είναι δύο µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες. Η «Θέα Μαι νάλου» και το
«Vytina house». Επίσης είχε αρχίσει να κατασκευάζεται από την περιοχή του παρκι νγκ στο Ντρούλα
ένας δρόµος προσπέλασης, που οδη γούσε περιφερειακά στην έξοδο του νεκροταφείου και θα µείωνε
την κίνηση των τροχοφόρων δια µέσου της πλατείας. Ο δρόµος αυτός έχει χαραχθεί και διαµορφωθεί,
αφού κάποιοι Βυτιναίοι έχουν παραχωρήσει δωρεάν τον απαιτούµενο χώρο και αποµένει η επίστρωσή του. ∆υστυχώς και το έργο αυτό εγκαταλείφθηκε µε αποτέλεσµα να καταστραφεί από τις βροχοπτώσεις και να χρειάζεται νέα διαµόρφωση. Ένα σηµαντικό έργο που θα διευκόλυνε την κυκλοφορία των
οχηµάτων δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε από τη νέα
δηµοτική αρχή. Ένα τρίτο «περιπετειώδες» έργο, η δεξαµενή Φαρµάκη, δε λέει να τελειώσει δέκα χρόνια
τώρα και να δοθεί σε λειτουργία. Και όµως θα έλυνε πολλά από τα προβλήµατα ύδρευσης του τόπου µας.
Ιουλίου: Του Αϊ Λιος. Το παλιό πανηγύρι της Βυτίνας, που τόσες αναµνήσεις
έχει αφήσει στους παλιότερους. Αυτή η µέρα γιορταζόταν µε περίσσια χαρά από τους παλιούς Βυτιναίους µέχρι που όλα αυτά τα «σάρωσε» η σύγχρονη εποχή, που άρχισε από τα µέσα της δεκαετίας του
εβδοµήντα. Η εορτή του Αγίου εορτάστηκε φέτος πα-

ο εστιατόριο και αναψυκτήριο VYTINA
✎17
CLUB, που βρίσκεται στη νότια είσοδο της
✎Τ
Βυτίνας στις παρυφές του Μαινάλου και είχε διακό-

✎∆

Διμηνιαία Eφημερίδα
του Συλλόγου Aπανταχού
Bυτιναίων & Φίλων της Bυτίνας

ου, διότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, µε
µία αδικαιολόγητη απόφαση, δεν επιτρέπουν τη µεταστέγαση του ∆ασαρχείου µε αποτέλεσµα το κτίριο
να µένει κλειστό, να µην αερίζεται και να µην θερµαίνεται τους χειµερινούς µήνες. Εάν συνεχιστεί η αδικαιολόγητή συµπεριφορά του Υπουργείου, πολύ φοβούµεθα ότι η υγρασία θα επιφέρει αδικαιολόγητες
φθορές και µετά λίγο θα απαιτείται νέα επισκευή.

✎Π
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-21 Ιουλίου: Για τρίτη χρονιά πραγµα✎19
τοποιήθηκε το έθνικ φεστιβάλ της Βυτίνας µε πρωτοβουλία της Βυτιναίας καθηγήτριας µου-

σικής κ. Κυριακής Ζαχαροπούλου και την οικονοµικής ενίσχυσης του δήµου Γορτυνίας. Λεπτοµέρειες θα
διαβάσετε σε άλλη στήλη. Οι πρωτοβουλίες αυτές ανεβάζουν το τοπικό πολιτιστικό επίπεδο και εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα ψυχαγωγίας. Φέτος εκτός των
εργαστηρίων διδασκαλίας κουβανέζικων χορών έγινε και παρουσίαση παραδοσιακών χορών της Μακεδονίας από τοπικά Μακεδονικά χορευτικά συγκροτήµατα. Να επαι νέσουµε τους πρωτεργάτες
των πρωτοβουλιών αυτών και να ευχηθούµε για την
συνέχειά τους.
εράστια ανησυχία δηµιουργεί η είδηση περί
φορολογίας των ακαλλιέργητων γεωργικών
εκτάσεων και γενικά όλων των ιδιοκτησιών. ∆υστυχώς σπίτια ή χωράφια, που κληροδοτήθηκαν από τους
προγόνους πριν από αρκετές δεκαετίες και πολλών
αγνοούνται τα σύνορα ή έχουν µετατραπεί σε, δασικές εκτάσεις, θα κοστολογηθούν µε τσουχτερό
φόρο. Όπως όλοι γνωρίζουν η Βυτί να είχε µεγάλες
καλλιεργήσιµες εκτάσεις, οι οποίες όµως έχουν εγκαταλειφθεί προ τεσσάρων και πλέον δεκαετιών, όταν
πραγµατοποιήθηκαν οι τελευταίες καλλιέργειες. Οι
παλαιότερες µπορεί να αριθµούν και οκτώ δεκαετίες
ιδιαίτερα του εσωτερικού του Μαινάλου. Ποιος τώρα
θα διατηρήσει τις ιδιοκτησίες αυτές ή θα τις παραχωρήσει στο δηµόσιο είναι άγνωστο, διότι υπάρχουν
και τέτοιες σκέψεις.
Ιουλίου: Της Αγίας Παρασκευής. Γιορτάζει το οµώνυµο εκκλ ησάκι στα Λακκώµατα. Μετά την ανακαίνισή του από το σύνδεσµο
Φιλοπροόδων προ δεκαετίας περίπου συγχρόνως µε
τη θρησκευτική γιορτή πραγµατοποιείται και η καλοκαιρινή εκδήλωση του συνδέσµου κάτι που έγινε
και φέτος. Μετά τη λειτουργία, που τέλεσε ο παπά Νικόλας, πραγµατοποιήθηκε γλέντι µε την ορχήστρα
του Βαγγέλη του Ντάβου, που κράτησε µέχρι τις πρώτες απογευµατινές ώρες. Οι καλοκαιρινοί επισκέπτες
του τόπου µας µέρα µε την ηµέρα αυξάνουν χωρίς
ποτέ να φτάνουν βέβαια στις παλιές «δόξες» των δεκαετιών του πενήντα και του εξήντα. Όµως µε τις οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν και την αλλαγή των συνηθειών οι επισκέπτες αυτοί δίνουν εδώ
µια ανάσα ζωής.
Ιουλίου: Του Αγίου Παντελεήµονος. Η
γιορτή του γειτονικού Μεθυδρίου. Πολλοί Βυτιναίοι τίµησαν µε την παρουσία τους την εορτή, αφού οι δεσµοί που συνδέουν τους κατοίκους των
δύο χωριών είναι παραδοσιακοί. Της ακολουθίας χοροστάτησε ο τοπικός µητροπολίτης κ.κ. Ιερεµίας. Μετά
το τέλος της λειτουργίας το τοπικό εκκλησιαστικό συµβούλιο παρέθεσε µικρή δεξίωση. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του «Αλωνάρη». Λύπη και ανησυχία προκάλεσε το αυτοκινητιστικό δυστύχηµα, που συνέβη
στην έξοδο της Βυτίνας τα ξηµερώµατα, ευτυχώς χωρίς θύµατα. Τραυµατίστηκαν ελαφρά τρία νέα Βυτινιωτόπουλα, που µετά την επίδεση των τραυµάτων
στην Τρίπολη επέστρεψαν εδώ. Ζωηρεύει η κίνηση
και οι καλοκαιρινές παρέες γίνονται περισσότερες. ∆υστυχώς όµως ο δρόµος «της αγάπης» απέχει πολύ να
γνωρίσει τις «παλιές του δόξες», ο οποίος µετά τις οκτώ
το βράδυ πληµµύριζε από κόσµο. Τώρα θα δεις που
και που ελάχιστους περιπατητές να τον διασχίζουν.
Οι συνήθειες άλλαξαν και σήµερα προτιµούνται τα καθίσµατα της πλατείας µε τον «εσπρέσσο» ή το «φραπέ» στο χέρι από το ροµαντικό περίπατο.
η
Αυγούστου: Ο δεύτερος µήνας του καλοκαιριού. ∆ροσερός καιρός µε αέρα. Ο
δρόµος που οδηγεί στην Αλωνίσταινα ευρίσκεται σε
αθλία κατάσταση και τα αυτοκίνητα, που περνούν από
εκεί, υποφέρουν. ∆υστυχώς και αυτός ακολουθεί την
οικονοµική εξαθλίωση του τόπου µας και δεν υπάρχει ελπίδα βελτίωσης. Σε άσχηµη κατάσταση βρίσκεται
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και ο δρόµος του χιονοδροµικού, ο οποίος είναι γεµάτος λακκούβες. Οι φθορές που δηµιουργούνται από
τους χιονοκαθαρισµούς του χειµώνα δεν αποκαθίστανται χρόνια τώρα. Η εγκατάλειψη στο πλήρες µεγαλείο της. Πόσο άραγε θα αντέξουν τα έργα του παρελθόντος; Στην ίδια άσχηµη κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται και ο βιολογικός καθαρισµός. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και το περιβάλλον θα καταστραφεί και η υγεία των κατοίκων θα µπει σε κίνδυνο..
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Σήµερα επισκέφτηκαν τη Βυτίνα 618 µέλη του ΣΕΟ (Σώµα Ελλ ηνικού
Οδηγισµού) και παρέµειναν ένα τριήµερο. Κατασκήνωσαν στην περιοχή των ΡΟΥΧΩΝ. Λεπτοµέρειες θα
διαβάσετε σε άλλη στήλη. Είναι ενδιαφέρον ότι νέα
καταστήµατα «ανοίγουν» εδώ. Έτσι εκτός από το γραφείο φορολογικών υποθέσεων του κ. Ηλιόπουλου, που
προσέφερε φέτος τα µέγιστα και διευκόλυνε πολλούς
ντόπιους στο θέµα της υποβολής φορολογικών δηλώσεων, ετοιµάζονται δύο νέα καταστήµατα εµπορίας
ντόπιων προϊόντων. Το ένα στο κτίριο ιδιοκτησίας Κ.
Παπαναστασίου (όπου για χρόνια λειτουργούσε το ψιλικατζίδικο του Τριαντάφυλλου) από την κυρία Τασίκα
Γεωργία και το άλλο στο κτίριο Λαµπρι νόπουλου
(Χάπα). Στους νέους επα γγελµατίες ευχόµαστε ευδόκιµη επαγγελµατική πορεία. Έχουµε τονίσει και άλλη
φορά ότι ο τόπος µας προσφέρεται για πολλές επαγγελµατικές δραστηριότητες αρκεί να υπάρχει θέληση και οργάνωση. Παρόλα αυτά οι πέραν των εκατό
επαγγελµατίες της Βυτίνας παραµένουν χωρίς επίσηµη εκπροσώπηση, αφού ο σύλλογός τους είναι ανενεργός εδώ και µία τριετία.
ρώτη εβδοµάδα του Αυγούστου. Εβδοµάδα
εορταστικών εκδηλώσεων. Εβδοµάδα γλεντιού και χαράς. Το βράδυ του Σαββάτου 3/8 παρακολουθήσαµε στο µικρό θεατράκι στα «Λαστέϊκα» την
ετήσια εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου
«Κων/νος Παπαρρηγόπουλος». Κατάµεστος ο χώρος
σε µια πρωτοφανή για την εποχή µας εκδήλωση χορευτικής και µουσική πανδαισίας µε τίτλο «στο πανηγύρι του χωριού στης Παναγιάς τη χάρη». Στις 68 εορτή της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος πραγµατοποιήθηκε στο οµώνυµο εκκλησάκι το 10 ο «Βυτινιώτικο αντάµωµα» µε την παρουσία υπερτριακοσίων
Βυτιναίων. Τέλος από τις 8 έως τις 14 Αυγούστου
πραγµατοποιείται από τον «όµιλο κυριών» η εβδοµάδα
Μαινάλου. Για όλες αυτές τις εκδηλώσεις λεπτοµέρειες σε άλλες στήλες.
κούσαµε και µια ευχάριστη είδηση αυτόν τον
καιρό. Ο βουλευτής κ. Λυκουρέντζος, που
παραβρέθηκε στο 10ο συναπάντηµα του συλλόγου των
απανταχού Βυτιναίων, ανακοίνωσε παρουσία του προέδρου της εφορείας της δηµόσιας βιβλιοθήκης καθηγητή κ. Παναγοπούλου και του προέδρου του συλλόγου κ. Παπαδέλου ότι δε διακόπτεται η λειτουργία
της δηµόσιας βιβλιοθήκης και δεν κινδυνεύει µε µετάθεση το προσωπικό της. Η είδηση αυτή είναι ένα
παρήγορο µήνυµα για τον τόπο µας, διότι, όπως ειπώθηκε, µαταιώθηκε µία ιστορική ασέβεια και αδικία. Ελπίζουµε ότι η εξαγγελία του κ. Λυκουρέντζου
θα είναι υλοποιήσιµη και δε θα διαψευσθεί από τον
Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο, που είναι αρµόδιος για τις δηµόσιες βιβλιοθήκες.
πως τονίσαµε και στο προηγούµενο φύλλο,
πρέπει κάθε εθελοντική προσφορά στην εξυπηρέτηση δηµοσίων ανα γκών και καλλωπισµού
χώρων να προβάλλεται, να τονίζεται και να επαινείται. Όλο το διάστηµα του φετινού καλοκαιριού την
περιποίηση και το πότισµα των δένδρων και των λουλουδιών της πλατείας είχε αναλάβει ο δικηγόρος κ.
Θεόδωρος Κανελλόπουλος, γαµπρός της Βυτίνας (σύζυγος της καθηγήτριας Αγγλικής φιλολογίας κ. Ιωάννας Καραντζίνα), που µένει όλο το διάστηµα των
θερινών µηνών εδώ. Ο κ. Κανελλόπουλος κάθε δεύτερο απόγευµα φρόντιζε το πότισµα των φυτών ο ίδιος
προσωπικά και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη είχαν. Με
δικά του δε έξοδα αγόρασε και το λάστιχο του ποτίσµατος αντικαθιστώντας το παλαιό εφθαρµένο. Να ευχαριστήσουµε τον αγαπητό Θεόδωρο, ένθερµο φίλο
του τόπου µας, ο οποίος περνά, όπως είπαµε, αρκετό διάστηµα του έτους εδώ και να θυµίσουµε ότι το
ωραίο θέαµα της πλατείας µε τις χαρακτηριστικές άνθινες συνθέσεις ήταν αποτέλεσµα ιδιωτικής πρωτοβουλίας και παλαιότερα. Παρόµοια φροντίδα είχε εκδηλώσει και ο δραστήριος Σωτήρης Κούκας. Πολλές
φορές και ιδιαίτερα σήµερα η ιδιωτική πρωτοβουλία
αναπληρώνει την υπάρχουσα έλλειψη εξαιτίας της
δηµοτικής και κρατικής αδιαφορίας.
τοπική ψυχαγωγία ιδιαίτερα των ανδρών
εξαντλείται στα καφενεία µε τα παιχνίδια
της «δηλωτής» και του «ταβλιού». Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες οι παραδοσιακοί παίκτες αυξάνονται
και τα παιχνίδια στα καφενεία διαρκούν περισσότερο χρόνο. Πολλές δε καλοκαιρινές πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις διαφόρων τοπικών συλλόγων
των γύρω χωριών περιλαµβάνουν και τη διεξαγωγή
αγώνων των δύο αυτών ευχάριστων παιχνιδιών. Στον
τόπο µας το φετινό καλοκαίρι τη διεξαγωγή διαγω-
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νισµού µε τα παραδοσιακά παιχνίδια ανάλαβε το καφενείο- καφετέρια «1033» του πάντα δραστήριου και
ευρηµατικού Θεόδωρου Κουρεµένου. Έτσι το Σάββατο
10-8 διεξήχθησαν αγώνες «δηλωτής» και τη ∆ευτέρα 12-8 αγώνες «ταβλιού». Φέτος ενδεικτική ήταν
η απουσία του βιρτουόζου στο τάβλι αείµνηστου µπάρµπα Γιώργη Παναγόπουλου που «έφυγε» πρόσφατα
από κοντά µας. Για την ιστορία στον αγώνα της «δηλωτής» πρώτευσε ο Θεόδωρος Κουρεµένος, ενώ στο
τάβλι πρώτευσε ο Κώστας Σταθακόπουλος. Οι νικητές έλαβαν αναµνηστικό κύπελλο, που αθλοθέτησε η
καφετέρια.
εύτερη εβδοµάδα του Αυγούστου µε επίκεντρο τη γιορτή της Παναγίας. Η Βυτίνα γεµίζει σιγά-σιγά περισσότερο µε ντόπιους και λιγότερο µε ξένους. Βέβαια η διάρκεια της επισκεψιµότητας
θα είναι µικρή αλλά κάτι είναι και αυτό. Οι κάτοικοι
των γύρω χωριών µας τιµούν µε την παρουσία τους
για ένα καφέ ή αναψυκτικό στην πλατεία και αυτό φαίνεται από το αδιαχώρητο που παρουσιάζεται στο δηµοτικό πάρκιγκ ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Οι τέσσερις καφετέριες της πλατείας εκτός της ηµερήσιας
κίνησης παρουσιάζουν και αξιόλογη νυκτερινή. Η νεολαία του τόπου, ντόπια και ξένη, κάθε βράδυ διασκεδάζει µέχρις τις πρώτες µεταµεσονύκτιες ώρες. Εδώ
πρέπει να τονίσουµε τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες,
που προσφέρουν τα καταστήµατα αυτά, εφάµιλλες αυτών της πόλης. Αυτό βέβαια οφείλεται τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στο προσωπικό, που εργάζεται εκεί, το
οποίο διακρίνεται για την ευγένεια και την προθυµία
του. Θα ήταν άδικο να µην τονίσουµε τις υπηρεσίες,
που προσφέρουν στην εξυπηρέτηση του κοινού και
τα άλλα καφενεία- καφετέριες της Βυτίνας, τα οποία
βρίσκονται πιο µακριά από την πλατεία. Και εκεί η ίδια
προθυµία, ευγένεια και προπαντός σύγχρονη οργάνωση. Ο τόπος µας επαγγελµατικά προσαρµόζεται στις
σύγχρονες απαιτήσεις και προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
Αυγούστου: Η
µεγάλη γιορτή της Παναγίας. Το Πάσχα του
καλοκαιριού. Επίκεντρο των θρη σκευτικών εκδηλώσεων το
µοναστήρι της Κερνίτσας. Πλήθος πιστών
από όλη την Αρκαδία
έσπευσε εκεί και τίµησε τη µεγάλη γιορτή. Η
απουσία φέτος του
παπά Χαράλαµπου µας
στενοχώρησε όλους. Η περιπέτεια της υγείας του τον
κράτησε µακριά από το µοναστήρι, που τόσο αγαπά
και ιερουργεί για πολλά χρόνια. Του ευχόµαστε περαστικά και γρήγορη επάνοδο στα ιερατικά του καθήκοντα. Γιορτή όµως και στα χωριά. Στη Βυτίνα δηµιουργήθηκε το αδιαχώρητο από αυτοκίνητα και επισκέπτες. Ιδιαίτερα το µεσηµέρι δεν εύρισκες καρέκλα
να καθίσεις. Αλλά και στα γύρω χωριά τη Νυµφασία, την Καµενίτσα, τα Μαγούλιανα το ίδιο µε τους πολλούς επισκέπτες. Πιθανόν το έθιµο, πιθανόν η οικονοµική κρίση οδήγησε περισσότερους φέτος στα χωριά τους. ∆υστυχώς όµως το «πανηγύρι του χωριού»
κρατάει λίγο. Είναι όµως ένα «φιλί ζωής» όπως γράφει και η εφηµερίδα στην πρώτη σελίδα.
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Βυτίνας και πρα γµατοποιούν ψυχαγωγικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου που εντυπωσιάζουν τους
ντόπιους αλλά και τους επισκέπτες. Η σηµερινή «γιορτή» όπως και η άλλης της 3-8 προσέφερε τόσα πολλά και όλοι µας ευγνωµονούµε τα παιδιά του πολιτιστικού συλλόγου αλλά και τον πρόεδρο και τα µέλη
του δ.σ.
ροτελευταία εβδοµάδα του Αυγούστου.
«Καταλάγιασε» η φασαρία από τη µεγάλη
κίνηση του δεκαπενταύγουστου και επανήλθαµε
στους καθηµερινούς καλοκαιρινούς ρυθµούς. Η κίνηση
δεν είναι µεγάλη αλλά ικανοποιητική σε σχέση µε άλλα
µέρη. Στις 21 του µήνα χαρήκαµε την πανσέληνο του
Αυγούστου. Πολλοί έκαναν βόλτα περιφερειακά της
Βυτίνας, για να την απολαύσουν, ενώ ορισµένοι έφτασαν µέχρι την «άσπρη πλάκα». Ο ανοιχτός ορίζοντας
και η καθαρή ατµόσφαιρα τους επέτρεψε να θαυµάσουν το φεγγαρόφωτο. Μάθαµε ότι ο ΣΑΑΟ Τριπόλεως οργάνωσε άνοδο στην Οστρακίνα για να δουν
και απολαύσουν το Αυγουστιάτικο φεγγάρι από τα
1900 µέτρα.
Αυγούστου: Τα εννιάµερα της Παναγίας.
Της «Σφυρίδας» όπως συνηθίζεται να
ονοµάζεται η γιορτή εδώ. Γιορτάζει το «παλιοµονάστηρο» στην οµώνυµη τοποθεσία. Εκεί κάποτε ήταν
σηµείο συνάντησης όλων των χωριών της περιοχής
και ήταν το µεγαλύτερο υπαίθριο πανηγύρι. Εκεί οι
Τσελεπαίοι από τη Βυτίνα και ο Ζές από την Καµενίτσα διασκέδαζαν τους πανηγυριστές µέχρι αργά το
απόγευµα. Και φέτος τιµήθηκε η εορτή µε προσέλευση
από όλα τα χωριά αλλά ιδιαίτερα από τη Βυτίνα και
τη Νυµφασία. Μάλιστα µια δυο παρέες προτίµησαν
τον παραδοσιακό δρόµο «µε τα πόδια» από το γεφύρι της Τζαβάραινας, παρόλο που η χθεσινή ξαφνική
νεροποντή είχε «ψυχράνει» την ατµόσφαιρα. Πράγµατι χθες το απόγευµα έβρεξε καταρρακτωδώς για
λίγη ώρα και απότοµα η ατµόσφαιρα άλλαξε, λες και
ήθελε να θυµίσει το «από Αύγουστο χειµώνας»
ελευταίες µέρες του Αυγούστου. Πέρασε και
το φετινό καλοκαίρι µε όσα είδαµε και χαρήκαµε. ∆εν ήταν και άσχηµα, αν σκεφτεί κανείς τις
δύσκολες εποχές που περνάει ο τόπος και γενικά η
Ελλάδα. Οι τελευταίοι επισκέπτες ετοιµάζονται να φύγουν και θα µείνουν οι λίγοι του Σεπτέµβρη µέχρι να
πιάσουν τα πρώτα κρύα. Η Βυτίνα περιµένει το φθινόπωρο και το χειµώνα µε την ανάλογη κίνηση των
Σαββατοκύριακων, η οποία κανένας δεν γνωρίζει πως
θα διαµορφωθεί φέτος λόγω της ρευστότητας της γενικότερης κατάστασης και της οικονοµικής στενότητας. Ο τόπος µας «ζει» οικονοµικά µεν από τους επισκέπτες του, κοινωνικά δε από τα ζωντανά µέλη της
κοινωνίας του, που έχουν ακόµα όρεξη να δουλεύουν και να προσφέρουν. Ας βοηθήσουµε όλοι µε τον
τρόπο που µπορεί ο καθένας. Η κριτική βοηθά, όταν
υπάρχει συµµετοχή και δράση και όχι όταν γίνεται µε
διάθεση «εξυπνακισµού» και εκ του ασφαλούς χωρίς ανάλογη δραστηριοποίηση.
ΚΑΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
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Η ΒΥΤΙΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗΣ
συνέχεια από τη σελ. 1

ήταν ελαχίστη και άνευ αποτελέσµατος, αφού κανένα δεν έχει λυθεί µέχρι σήµερα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα το Τριανταφυλίδειο κτήµα που, παρόλο ότι πρώην πρωθυπουργός υπεσχέθη τη δηµιουργία κέντρου µεσογειακής διατροφής και
αρµόδιοι υπουργοί έφτασαν µέχρι εδώ, τα άφησαν
όλα αυτά να περάσουν ανεκµετάλλευτα και µέχρι
σήµερα να συνεχίζεται η ερήµωση του χώρου. Στις
συνεχείς δε εκκλήσεις των φορέων της Βυτί νας
«κωφεύουν» ή αντιδρούν άτονα και αποφεύγουν
τη σύγκρουση όπου χρειάζεται. Και να σκεφτεί κανείς ότι για το Τριανταφυλλίδειο και χρήµατα υπάρχουν (3.000.000 € αδιάθετα) και σχέδια και εγκαταστάσεις. Χρειάζεται µόνο πίεση να παρακαµφθεί
η γραφειοκρατία του Υπουργείου Γεωργίας. Αλλά,
εάν δεν υπάρχει η βούληση, τι να πούµε!
Η Βυτίνα λοιπόν απαιτεί και δικαιούται. Χρειάζεται όµως και η τοπική αντίδραση και η ανάλογη
πίεση. Χρειάζεται να αποβάλλουµε την αδιαφορία
και τον «καιροσκοπισµό». Τα προβλήµατα του τόπου είναι και προβλήµατα του καθενός. Οι επαγγελµατίες της Βυτίνας είναι οι περισσότεροι από
κάθε άλλο µέρος της Γορτυνίας και προσφέρουν
τα περισσότερα δηµοτικά τέλ η. Εδώ πραγµατοποιούνται ακόµα οι τελευταίες οικοδοµικές εργασίες και εκδίδονται άδειες επισκευής. Η τουριστική υποδοµή (ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήµατα εµπορίας αγαθών και τοπικών προϊόντων) είναι η πιο σοβαρή σε όλο το δήµο και η κίνηση των
επισκεπτών όλης της Γορτυνίας στηρίζεται στην
υποδοµή της Βυτίνας. Οι επαγγελµατίες λοιπόν
αλλά και όλοι οι πολίτες πρέπει να απαιτήσουν και
να πιέσουν τη δηµοτική αρχή για την πραγµατοποίηση των απαραίτητων έργων, που θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης και ανάπτυξης και
να αντιδράσουν ανάλογα σε περίπτωση αδιαφορίας. Το ίδιο πρέπει να γίνει και απέναντι στους
πολιτικούς εκπροσώπους. Η Βυτίνα δε ζητάει «ρουσφέτια» και πελατειακή συναλλαγή «κάτω από το
τραπέζι». Ζητάει βοήθεια για την ικανοποίηση δικαίων αιτηµάτων.
Από το βήµα τούτο η «ΒΥΤΙΝΑ» θα υπενθυµίζει
και θα τονίζει τη δηµοτική και τη ν πολιτική αδιαφορία προς τον τόπο µας. Θα υπενθυµίζει όµως και
το καθήκον όλων να είµαστε περισσότερο µαχητικοί για την ικανοποίηση των τοπικών αιτηµάτων και
να θυµόµαστε την ώρα των εκλογών µπροστά στην
κάλπη να τιµούµε τα πρόσωπα εκείνα, που έχουν δείξει έστω και το ελάχιστο ενδιαφέρον για τη Βυτίνα
και όχι τους κοµµατικούς «βαρώνους» ή αυτούς που
υποδεικνύουν άλλοι σε τοπικό επίπεδο.
Κύριοι της εξουσίας είτε δηµοτικής είτε πολιτικής «µνήσθητε της Βυτίνης», διότι την ώρα
της επιλογής θα γίνει και ανάλογη αξιολόγηση.

Ν έα του Συλλόγου
☞

Όπως είναι γνωστό οι δραστηριότητες του δ.σ. του συλλόγου τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο διακόπτονται και µεταφέρονται στη Βυτίνα όπου κατά το δίµηνο αυτό βρίσκονται τα περισσότερα µέλ η. Έτσι ο πρόεδρος του συλλόγου παραβρέθηκε στον εορτασµό του πολιούχου του Μεθυδρίου στις 27-7 και στην εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου στις 3-8 στο θεατράκι στα Λαστέικα. Στη γιορτή του
συναπαντήµατος παραβρέθηκαν όλα σχεδόν τα µέλη του δ.σ. και συνέβαλλαν στην
άρτια οργάνωση της εορτής. Παράλλ ηλα έγινε πορεία στο φαράγγι του Μυλάοντα
από µέλη του συλλόγου και πραγµατοποιήθηκε η φωτογράφιση των χαρακτηριστικών τοποθεσιών, για να καλυφθούν οι ανάγκες του ηµερολογίου του 2014 που θα
έχει ως θέµα του το προσφάτως διαµορφωθέν από τον Ε.Ο.Τ. φαράγγι.

Αυγούστου: Συνεχίζεται η χθεσινή κοσµοσυρροή. Οι επισκέπτες µας παρέ✎16
µειναν και σήµερα και πιθανόν µέχρι το Σαββατοκύ-

ριακο. Το αδιαχώρητο στην πλατεία και στους γύρω
χώρους ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Σηµαντική εκδήλωση πραγµατοποίησε το χορωδιακό τµήµα του πολιτιστικού συλλόγου στην πλατεία το βράδυ. Ποικιλία τραγουδιών αλλά και χορός µε το κλαρίνο του Βαγγέλη Ντάβου, το βιολί του παπά Νικόλα τον Κυριάκο Μαρκόγιαννη, τη Χριστίνα Ροζή, τα αδέλφια Άγγελο και Παναγιώτη Κοκκώνη και τον Τάσο Γουσέτη. Τραγούδησαν ο παπά Νικόλας ( ψυχή της εκδήλωσης), ο γυιός του Βαγγέλης, και η Χριστίνα Ροζή.
Η Βυτίνα είναι τυχερή που έχει ντόπια οµάδα µουσικών, οι οποίοι ανά πάσα στιγµή ικανοποιούν τις ψυχαγωγικές και πολιτιστικές ανάγκες του τόπου. Αλλά
και ένα τόσο δραστήριο πολιτιστικό σύλλογο µε
τόσα καλλιτεχνικά τµήµατα, τα οποία µε τις δραστηριότητές τους ανεβάζουν το πολιτιστικό επίπεδο της

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 Τοπικού ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Τ

ο τοπικό δηµοτικό συµβούλιο διαµαρτυρόµενο για την ολιγωρία του δήµου σε καίρια προβλήµατα, που απασχολούν τη Βυτίνα, απέστειλε έγγραφη διαµαρτυρία παρακαλώντας συγχρόνως για την ικανοποίηση όσων από αυτά µπορούν να αντιµετωπιστούν. Το έγγραφο έχει ως εξής.

∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ

Βυτίνα: 21/07/2013
ΠΡΟΣ: Τον κ. ∆ήµαρχο ∆ήµου Γορτυνίας

Κε ∆ήµαρχε
∆εν θέλουµε να το πιστέψουµε, αλλά δυστυχώς η µέχρι σήµερα αντιµετώπιση της Βυτίνας από τη δηµοτική αρχή του δήµου Γ ορτυνίας επιβεβαιώνει αυτό που εδώ και πολύ καιρό πλανάται στο µυαλό όλων των κατοίκων, ότι δηλαδή η Βυτίνα έχει πλήρως εγκαταλειφθεί από το δήµο. Βαριά η διαπίστωση αλλά και αµείλικτα τα πραγµατικά γεγονότα. ∆εν είναι
δυνατόν η ιστορική Βυτίνα να αντιµετωπίζεται µε αυτόν τον απαξιωτικό
τρόπο και να υπενθυµίζει συνεχώς προς τον δήµο τις εκ του νόµου υποχρεώσεις του για την αντιµετώπιση τοπικών προβληµάτων µικρών ή µεγάλων. Μακριά από εµάς η εύκολη και ατεκµηρίωτη κριτική. Πάντα προσπαθούµε µε λογική, σύνεση και πάνω απ’ όλα εποικοδοµητική συνεργασία
να αντιµετωπίσουµε, από κοινού µε τη δηµοτική αρχή, τα όποια προβλήµατα αντιµετωπίζουµε ως κοινότητα Βυτίνας. ∆εν µπορούµε όµως να µείνουµε αδιάφοροι σε ορισµένα σοβαρά ζητήµατα, που αντιµετωπίζει η περιοχή µας και για τα οποία επανειληµµένως έχουµε ζητήσει τη βοήθεια του
δήµου, χωρίς δυστυχώς να υπάρχει µέχρι σήµερα καµία ανταπόκριση εκ
µέρους του. Πιο συγκεκριµένα:
1. Με σχετικό fax (30/05/2013) προς τον ∆ήµαρχο Γορτυνίας και τις υπηρεσίες του ∆ήµου, αλλά και µε την από 13/06/2013 σχετική επιστολή µας
προς τον κ. ∆ήµαρχο αναφέραµε ότι µετά από σχετικό δειγµατοληπτικό έλεγχο πόσιµου νερού στο δηµοτικό Σχολείο Βυτίνας και εξέταση των δειγµάτων
από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµόσιας Υγείας (ΚΕ∆Υ), είχε διαπιστωθεί ότι
δεν πληρούνταν οι µικροβιακές και χηµικές παράµετροι καταλληλότητας
του νερού, όπως προβλέπει η Υ2/2600/2001 Κοινή Υπουργική. Ζητούσαµε
δε από τον ∆ήµαρχο Γορτυνίας να προβεί άµεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την επίλυση του σοβαρότατου αυτού προβλήµατος υγείας, όπως
περιγράφονται στο σχετικό έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας (αριθµ. Πρωτ.
1168/24/05/2013). ∆υστυχώς, µέχρι σήµερα δεν έχει γί νει καµία σχετική ενηµέρωση και ενέργεια εκ µέρους του δήµου, παρά τις επίµονες προσπάθειές µας να επικοινωνήσουµε µαζί σας.
2. Σε πολλά σηµεία του οδοστρώµατος έχουν δηµιουργηθεί επικίνδυνες
λακκούβες, που θέτουν σε κίνδυνο (ιδιαίτερα την νύκτα) όχι µόνο την σωµατική ακεραιότητα των κατοίκων της Βυτίνας και ιδιαίτερα των ηλικιωµένων, αλλά και τα ίδια τα οχήµατα. Γ ια την κατάσταση αυτή αντιµετωπίζουµε καθηµερινά τις πιεστικές και δικαιολογηµένες διαµαρτυρίες των
κατοίκων. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις προς τις τεχνικές υπηρεσίες του
δήµου για ασφαλτόστρωση των επικίνδυνων αυτών σηµείων και τις σχετικές υποσχέσεις, µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
3. Εδώ και αρκετό καιρό το σύστηµα επεξεργασίας λυµάτων αντιµετωπίζει σοβαρό τεχνικό πρόβληµα µε αποτέλεσµα τα λύµατα να χύνονται ελεύθερα στην γύρω περιοχή, µε σοβαρό κίνδυνο την µόλυνση των εδαφών και
των υπογείων υδάτων. Οι κίνδυνοι για την υγεία των κατοίκων είναι σοβαροί, ενώ στα εδάφη βοσκούν ελεύθερα αιγοπρόβατα µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για το σοβαρό αυτό ζήτηµα έχουµε ενηµερώσει τις τεχνικές υπηρεσίες του δήµου, οι οποίες µας ανέφεραν ότι έχει ανατεθεί σε εργολάβο
η επίλυση του σοβαρού αυτού τεχνικού προβλήµατος. ∆υστυχώς, µέχρι σήµερα δεν έχουµε καµία ενηµέρωση για το αν το έργο έχει ξεκινήσει και τα
λύµατα εξακολουθούν να χύνονται στο έδαφος.
4. Υπάρχει σοβαρό θέµα καθαριότητας των χώρων της Βυτίνας και χωρίς υπερβολή θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η Βυτίνα “βρωµάει”, ιδιαίτερα
µάλιστα αυτή την περίοδο που είναι έντονα τουριστική. Ενδεικτικά αναφέρουµε ορισµένα χαρακτηριστικά δεδοµένα:
◗ Οι δενδροστοιχίες είναι εγκαταλελειµµένες σε βαθµό απαράδεκτο και
η όποια καθαριότητά τους επαφίεται στην εθελοντική πρωτοβουλία των
κατοίκων ή των επισκεπτών της
◗ Το δασάκι, αυτός ο περιβαλλοντικά πανέµορφος χώρος που για χρόνια
αποτελεί σηµείο ηρεµίας και διασκέδασης παιδιών και γονιών, είναι πλήρως
απαξιωµένος γεµάτος άγρια χορτάρια και ξύλα, ενώ οι τουαλέτες αποτελούν
επικίνδυνη εστία µολύνσεων για όποιους τυχόν τις χρησιµοποιήσουν.
Κε ∆ήµαρχε
Ως Τοπικό Συµβούλιο Βυτίνας, έχοντας την ολόπλευρη συµπαράσταση
των κατοίκων της, σας δηλώνουµε ότι δεν µπορούµε να συνεχίσουµε να
ανεχόµαστε την απαξιωτική υποβάθµιση της περιοχής µας, αφήνοντας τα
πράγµατα στην τύχη τους. Η όλη αντιµετώπιση των προβληµάτων µας εκ
µέρους της δηµοτικής αρχής αποτελεί προσβλητική υποτίµηση της µέχρι
σήµερα ιστορικής, πολιτισµικής και τουριστικής παρουσίας της Βυτίνας και
δεν της αξίζει. Ως κοινότητα ποτέ δεν αρνηθήκαµε την ανοικτή και ειλικρινή συνεργασία µε τις υπηρεσίες του δήµου. ∆ιεκδικούµε όµως ισότιµη και ουσιαστική αντιµετώπιση και ελπίζουµε ότι µε την επιστολή µας αυτή
να αντιµετωπιστούν από το δήµο Γορτυνίας, άµεσα και µε πληρότητα, όλα
τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει εδώ και καιρό η περιοχή µας
και για τα οποία σας έχουµε ενηµερώσει αρκετές φορές, χωρίς δυστυχώς
καµία ανταπόκριση.
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Σ/λίου
Τα Μέλη
Θεόδωρος Λιαρόπουλος
Γεώργιος Κουρεµένος
Τρύφων ∆ηµάκος

∞¶√æ∂π™
ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ « ΗΘΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος Παναγιώτης Αντ. Παπαδέλος πρόεδρος του ∆.Σ. του συλλόγου
«Το χυδαίον γλωσσικόν ιδίωµα
µαρτυρεί χαµηλόν νοητικόν επίπεδον
και ανύπαρκτον πνευµατικήν καλλιέργεια»
Γεώργιος Χατζηδάκις γλωσσολόγος
Την αφορµή για τις σκέψεις αυτές έδωσε το ρεπορτάζ της εφηµερίδας ΒΗΜΑ την Κυριακή 21 Ιουλίου σχετικά µε τις εκφράσεις που χρησιµοποιούνται
στη Βουλή των Ελλήνων και τις «φιλοφρονήσεις» που
ανταλλάσσονται µεταξύ των βουλευτών. Τι να πρωτοθαυµάσει κανείς στο ρεπορτάζ αυτό; Τη γλωσσική
ένδεια των βουλευτών; Την «αγραµµατοσύνη» και την
κακοποίηση της γλώσσας; Τ η χυδαιότητα των εκφράσεων; Τη συχνότητα αναφοράς της «γενετήσιας
πράξης» στην ανταλλαγή….. «φιλοφρονήσεων» ακόµα και µεταξύ ανδρών και γυναικών; (Περιγράφεται
συγκεκριµένο περιστατικό πως απάντησε βουλευτής
σε συνάδελφό του γυναίκα εντός της αιθούσης). Τέλος αναφέρεται ο συνήθης χαρακτηρισµός µεταξύ γυναικών βουλευτών µε τη λέξη «τσόκαρο». Τ ο συµπαθέστατο ξύλινο υπόδηµα της κατοχής, που εξυπηρετούσε µε την ανάλογη ταλαιπωρία τους πιο φτωχούς Έλληνες, έγινε διάσηµο και επίκαιρο στη ν αίθουσα της Βουλής από τα χείλη γυναικών βουλευτών. ∆υστυχώς αυτή η θλιβερή και αναιδής εικόνα
επικρατεί στο χώρο του κοινοβουλίου από τους εκπροσώπους του έθνους, σύµφωνα µε το δηµοσίευµα το οποίο δε διαψεύστηκε, και προκαλεί θλίψη και
αγανάκτηση.
Η γλώσσα είναι instrumentum vocale (εργαλείο
που µιλάει) και απεικονίζει την προσωπικότητα, το
µορφωτικό επίπεδο, το ήθος, την ευγένεια και γενικά τα πνευµατικά χαρακτηριστικά του χρήστη. ∆ίνει
δε τη δυνατότητα µε τον πλούτο των λέξεων, ιδιαίτερα η πλουσιότατη Ελληνική, στον οµιλούντα να δείξει το χαρακτήρα του. «Χυδαία γλώσσα δεν υπάρχει.
Χυδαίοι άνθρωποι υπάρχουν, που την χρησιµοποιούν
ανάλογα» είχε τονίσει ο ποιητής Λορέτζος Μαβίλης
αγορεύοντας στη Βουλή των Ελλήνων το 1905 στις
µεγάλες κοινοβουλευτικές µάχες για το περίφηµο
γλωσσικό ζήτηµα.
Οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν νόµο στην εκκλησία του
δήµου περί γλωσσικής ευπρέπειας των οµιλ ητών.
Όποιος δε τον παραβίαζε τιµωρείτο µε την ποινή της
«αναίδειας» δηλ. της έλλειψης «αιδούς» ( σεβασµού)
προς το ακροατήριο. Ο υπέργηρος βασιλιάς της Πύλου Νέστωρας, που ακολούθη σε την Τρωική εκστρατεία ως σύµβουλος, αναφώνησε κατά τη διάρκεια διαπληκτισµών των στρατιωτών και ανταλλαγής ύβρεων στην Α ραψωδία της Ιλιάδος το περίφηµο
«Αιδώς Αργείοι» (ντροπή σας Έλλ ηνες). Ένας Νέστωρας χρειάζεται σήµερα στο Ελληνικό κοινοβούλιο να αναφωνήσει και να «απελάσει» τους «αναιδείς»,
αφού το προεδρείο της Βουλής είναι ανίκανο και ανύπαρκτο, για να επαναφέρει την ευπρέπεια στο χώρο
αυτό.
Ο ποιητής Σουρής, που χαρακτηριζόταν για την
αθυροστοµία του, σκιαγραφεί την κοινωνία της Αθήνας το δεύτερο µισό του 19 ου αιώνα τονίζοντας ότι:
« Στις περιοχές που σύχναζαν οι καραγωγείς και οι
εργάτες, όπως στου Ψυρρή ή το Μοναστηράκι ακούγονταν πολλές φορές χυδαίες εκφράσεις και ύβρεις
µεγάλης γλωσσικής ευρηµατικότητας. Α ν τύχαινε
όµως και πέρναγε κάποια γυναίκα τότε η φωνή χαµήλωνε και η οµιλία άλλαζε.» Αυτός ο σεβασµός των
αγράµµατων καραγωγέων της Αθήνας προ εκατόν πενήντα χρόνων είναι το ζητούµενο στη Βουλή των Ελλήνων το 2013.
Η γλώσσα λοιπόν, όπως είπαµε και πιο πάνω, αντικατοπτρίζει όχι µόνο το ήθος του οµιλούντος αλλά και
την πνευµατική του επάρκεια. Θέλει γνώση αλλά και
«κότσια», για να µιλάς σωστά Ελληνικά. ∆ε χρειάζονται φωνές και ύβρεις, για να αντιµετωπίσεις λεκτικά το συνοµιλητή σου όσο κακόβουλος και αναιδής
και αν είναι. Χρειάζεται γλωσσική επάρκεια και σωστή διατύπωση. «Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει» λέει ο θυµόσοφος λαός τονίζοντας τις
δυνατότητές της στην αντιµετώπιση επιθέσεων και
αναιδούς συµπεριφοράς. Οι νόµοι της γλωσσικής διατύπωσης, που καθορίζονται από το συντακτικό, είναι
αυστηροί και απαιτούν γνώση. Η παραβίασή τους οδηγεί σε ασάφειες και «σολοικισµούς». Η άγνοια των συντακτικών κανόνων δηµιουργεί βραχυπερίοδο λόγο

και καταλήγει σε συνθηµατολογία και άναρθρες
κραυγές. Από το σηµείο αυτό µέχρι το γλωσσικό εκχυδαϊσµό είναι µικρή η απόσταση.
Το γλωσσικό ήθος είναι µορφή συµπεριφοράς, έκφραση αµοιβαίου σεβασµού µεταξύ των συνοµιλητών και εικόνα ατοµικής καλλιέργειας. Η λεκτική
ύβρις είναι προστάδιο της βίας. Μετά την εξύβριση
ακολουθεί πολλές φορές η συµπλοκή. Ακόµα και η
χρήση τολµηρών λέξεων δηλώνει τον πρωτογονισµό
και την έλλειψη καλλιέργειας. Και όλα αυτά δε λέγονται από διάθεση ηθικολογικής κριτικής και σεµνοτυφίας, αλλά για διαπίστωση της γλωσσικής βαναυσότητας. Η γλώσσα είναι ζωντανός οργανισµός.
Η κακή χρήση και η κακοποίηση της οδηγεί στη σταδιακή συρρίκνωση και την απώλεια του πλούτου της.
Βέβαια και άλλοι παράγοντες όπως η ψηφιακή επικοινωνία µε γλωσσικές συντµήσεις οδηγούν στην παρακµή της. Η χυδαιολογία όµως από τους εκπροσώπους του έθνους είναι «η σταγόνα που ξεχειλίζει
το ποτήρι». Είναι όπως το εξαίσιο άνθος, που το βουτάς στη λάσπη και περιµένεις να ζωντανέψει το χρώµα του.
Ο Αριστοτέλης µας µίλησε για «γλωσσική ωριµότητα». Ο γλωσσικός πλούτος και η εκφραστική ποικιλία, λέει, συµβαδίζουν µε την πνευµατική και νοητική εξέλιξη του πλήθους, που οµιλεί το αντίστοιχο
ιδίωµα. Και όταν ένας λαός φτάνει στον ύψιστο βαθµό επιστηµονικής έρευνας και λογοτεχνικής παραγωγής, έχει ανάγκη µια γλώσσα εξίσου υψηλή, που
να «απεικονίζει» τις σκέψεις του. Οι αρχαίοι Έλληνες
έφτασαν σε αυτό το ύψος της επιστηµονικής και λογοτεχνικής δηµιουργίας, διότι είχαν τη δυνατότητα
γλωσσικής έκφρασης και διατύπωσης. Ο Σοφοκλής» ζωγραφίζει» γλωσσικά στις τραγωδίες του και
ο Αριστοφάνης «ραπίζει» µε την καυστικότητα των
εκφράσεων. Ο Ρωµανός ο Μελωδός «τρα γουδά»
χρησιµοποιώντας το επίθετο στην κορυφαία µορφή
του και ο Παπαδιαµάντης «κεντάει» εκφραστικά µε
τη χρήση συνθέτων και πολυσυνθέτων λέξεων.
Και σήµερα; Γλωσσικός ξεπεσµός µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τις ανταλλασσόµενες ύβρεις στο θεωρούµενο «λίκνο της δηµοκρατίας.» Και δε φτάνει που
οι πολιτικοί έφτασαν τη χώρα µας στα όρια της οικονοµικής εξαθλίωσης, καλλιεργούν τώρα και το
γλωσσικό εκχυδαϊσµό, για να ολοκληρώσουν την καταστροφή. Στο χώρο αυτό πραγµατοποιήθηκαν στο
παρελθόν αγορεύσεις, που αποτελούν σήµερα υποδείγµατα γλωσσικής αρτιότητας. Ακόµα και σε δύσκολες πολιτικές αντιπαραθέσεις ποτέ δε χρη σιµοποιήθηκαν χαµηλού επιπέδου εκφράσεις. Πιθανόν κάποιοι ατυχείς χαρακτηρισµοί, ναι. Όχι όµως και το σηµερινό θέαµα! Και κοντά σε αυτά η χαµηλή ποιότητα γλώσσας των τηλεοπτικών µέσων και του τύπου
από «αγράµµατους» εκφωνητές κάτι που γίνεται αντικείµενο σχολιασµού των χιουµοριστικών εκποµπών
των ιδίων µέσων.
∆υστυχώς όλα τα γλωσσικά ατοπήµατα οφείλονται στην άγνοια, την έλλειψη ήθους και την απουσία σωστής συµπεριφοράς. Η γλώσσα υπηρετεί τη
σκέψη και τη ψυχική διάθεση. ∆είχνει, όπως είπαµε, το σύνολο της πνευµατικής καλλιέργειας. Όταν
κάποιος χυδαιολογεί υποτιµά περισσότερο τον εαυτό του παρά προσβάλλει το συνοµιλητή του. Ο Κάτων
ο τιµητής (Cato censor), ένας από τους µεγαλύτερους
ρήτορες της Ρωµαϊκής συγκλήτου, είχε χαρακτηρίσει κάποτε τους χυδαίους οµιλ ητές ως vasa vacua
(κενά δοχεία), τα οποία ηχούν (φωνάζουν) πολύ
(plurimum sonant).
Να θεωρήσουµε τα περιστατικά αυτά ατυχή και
µεµονωµένα ή στο εξής θα τα συναντούµε και πιο συχνά; Ποιος ξέρει. Ο χρόνος θα δείξει. Όµως σε όσους
εθνοπατέρες ασχηµονούν έχουµε να συστήσουµε µεγαλύτερο σεβασµό στο χώρο, που είναι το λίκνο της
δηµοκρατίας και µεγαλύτερη αγάπη στην Ελληνική
γλώσσα, που δηµιουργήθηκε, για να εκφράζει βαθυστόχαστες σκέψεις και όχι εµπαθείς χυδαίες εκφράσεις. Αιδώς Αργείοι !
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Γενάρχης της οικογενείας Πανταζοπούλου θεωρείται ο Πανα γιώτης Πανταζόπουλος, ο οποίος
λίγο µετά το τέλος της επανάστασης του 1821 δηµιούργησε οικογένεια µετά της συζύγου του Θεοφάνης από οκτώ παιδιά. Ο τρίτος κατά σειρά ήταν
ο Θεµιστοκλής ο οποίος γεννήθηκε το 1842 και είχε
το υποκοριστικό Τακλής. Το πατρικό του σπίτι ήταν
στην «κάτω γειτονιά» κοντά στην εκκλησία της Παναγίας και σήµερα έχει πωλ ηθεί από τους κληρονόµους του τελευταίου ιδιοκτήτη του Νικολάου Πανταζοπούλου (Τακλή).
Ο Θεµιστοκλής (Τακλής) παντρεύτηκε
το 1879 τη Σµαραγδή, κόρη του ∆ηµητρίου και της
Κωνσταντίνας Τριανταφύλλη από τις µεγαλύτερες
και πιο ευκατάστατες Βυτι νιώτικες οικογένειες
εκείνης της εποχής. Η οικογένεια του ∆ηµητρίου
Τριανταφύλλη έχτισε το 1900 το εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου, όπως αναγράφεται σε µαρµάρινη ενεπίγραφο πινακίδα στο υπέρθυρο του ναΐσκου.
Ο Θεµιστοκλής και η Σµαραγδή Πανταζοπούλου απέκτησαν πέντε παιδιά εκ των οποίων
ο τέταρτος κατά σειράν ήταν ο Επαµει νώνδας γενάρχης της οικογενείας των σηµερινών Πανταζο-

Ο µέγας ευεργέτης ∆ηµήτριος
Πανταζόπουλος

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ
ΟΙ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΙ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Θεµιστοκλής Έπαµ. Πανταζόπουλος

πουλαίων, ο οποίος γεννήθηκε το 1886. Το πέµπτο
και τελευταίο παιδί ήταν ο ∆ηµήτριος (Τζίµης) ο µεγάλος ευεργέτης της Βυτίνας µε τη δηµιουργία του
οµωνύµου κληροδοτήµατος και την ανέγερση του
Πανταζοπουλείου πνευµατικού κέντρου. Η Σµαραγδή δυστυχώς πέθανε στη νεαρά ηλικία των 28 ετών
στις 9-3-1890 και τα τρία µικρότερα παιδιά τη Θεοφάνη, τον Επαµεινώνδα (τεσσάρων ετών τότε) και
το ∆ηµήτρη ανέλαβαν να µεγαλώσουν η γιαγιά και
ο παππούς Κων/να και ∆ηµήτριος Τριανταφύλλης.
Ο ∆ηµήτριος µετανάστευσε από µικρός στην Αµερική όπου ευδοκίµησε οικονοµικά. Όταν επέστρεψε
στο τέλος της δεκαετίας του πενήντα εκτός από την
οικονοµική βοήθεια, που προσέφερε σε πολλούς συγγενείς και συνεργάτες του άκουσε την εισήγηση του
αδελφού του Επαµεινώνδα και δηµιούργησε το γνωστό κληροδότηµα, που µέχρι σήµερα προικοδοτεί ικανό αριθµό «απόρων» κοριτσιών της Βυτίνας. Σχετικά µε την τεράστια προσφορά του ∆ηµητρίου Πανταζοπούλου προς την ιδιαιτέρα πατρίδα του η «ΒΥΤΙΝΑ» έχει γράψει κατ’ επανάληψη τιµώντας τη µνήµη του και αναγνωρίζοντας την προσφορά του. Ο µέγας ευεργέτης ∆ηµήτριος απέθανε στην Αµερική το
1963 και ετάφη στην Ατλάντα της Γεωργίας σε ηλικία 74 ετών.
Ο Επαµεινώνδας µεγάλωσε κοντά στον παππού
και τη γιαγιά και στρατεύτηκε το 1907 προς εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων .
Μετά το τέλος της θητείας του επέστρεψε στη Βυτίνα και σε ηλικία 25 ετών στις 30-11-1911 παντρεύτηκε την Ελένη Θεοδώρου Χρυσανθοπούλου
εικοσαετή τότε (γεννήθηκε στις 6-12-1891). Επιστρατεύτηκε πάλι στους Βαλ κανικούς πολέµους
1912 και 1913 και έλαβε µέρος σε αρκετές µάχες

τόσο µε τους Τούρκους κατά τον πρώτο Βαλκανικό
πόλεµο όσο και µε τους Βουλγάρους κατά το δεύτερο. Μέχρι το 1919 κλήθηκε στο στρατό αρκετές
φορές και πήρε µέρος στις µάχες του πρώτου παγκοσµίου πολέµου, οπότε και απεστρατεύθη οριστικά.
Ο Επαµεινώνδας από το γάµο του µε την Ελένη
Χρυσανθοπούλου απέκτησε εννέα παιδιά. Έξι αγόρια ( ∆ηµήτριος, Πανα γιώτης, Θεµιστοκλής, Τρύφωνας, Γεώργιος, Θεόδωρος) και τρία κορίτσια
(Κωνσταντίνα, Σµαραγδή, Βασιλική). Έµεινε διαρκώς
στη Βυτίνα και ανέπτυξε σηµαντικές εµπορικές δραστηριότητες. Εκτός όµως από αυτές αναµείχθηκε µε
τα κοινά και πολλές φορές εξελέγη κοι νοτικός
σύµβουλος, ενώ διατέλεσε και πρόεδρος της κοινότητος Βυτίνης σε καίριες περιόδους. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η οποία συνολικά διήρκεσε 29
χρόνια, πραγµατοποιήθηκαν αρκετά έργα υποδοµής,
που βοήθησαν αποφασιστικά στην ανάπτυξη του τόπου.
Από την τρίτη γενιά Πανταζοπούλων ορισµένοι
ασχολήθηκαν µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες και
ανεδείχθησαν σε επιτυχηµένους επιχειρηµατίες
των Αθηνών, όπως ο ∆ηµήτριος (ζαχαροπλαστείο
Λαύριο), ο Θεµιστοκλής (ζαχαροπλαστείο Περφέκτ),
ο Τρύφωνας (ζαχαροπλαστείο Σελέκτ). ∆ύο εξ αυτών
ανεδείχθησαν σε καθηγητές της ιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο Παναγιώτης καθηγητής της
ωτορινολαρυγγολογίας και ο Θεόδωρος καθηγητής
της ορθοπεδικής. Τέλος ο Γιώργος, απόστρατος αξιωµατικός, διετέλεσε για ένα διάστηµα διοικητής της
∆ΕΗ. Τα τρία κορίτσια παντρεύτηκαν επίσης επιτυχηµένους επιχειρηµατίες και δηµιούργησαν αξιόλογες οικογένειες.
Και λίγα λόγια για το εκκλησάκι του Αγίου Αθα-

νασίου, το οποίο συντηρείται από την οικογένεια Πανταζοπούλου και στον περίβολό του υπάρχει ο οικογενειακός τάφος. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω
αναγέρθηκε από το ∆ηµήτριο και τη ν Κων/να
Τριανταφύλλη (πεθερικά του Θεµιστοκλή Πανταζοπούλου) το 1900. Το 1957 ο Επαµεινώνδας και ο ∆ηµήτριος (Τζίµης) Πανταζόπουλοι ανακαίνισαν εκ βάθρων την εκκλησία και ευπρέπισαν τον περίβολο. Τρίτη ανακαίνιση έγινε το 2005 από το σύνδεσµο φιλοπροόδων µε δαπάνες της νεώτερης γενιάς Πανταζοπούλων δηλαδή των παιδιών του Επαµεινώνδα
και της Ελένης. Τ έλος στον οικογενειακό τάφο
έχουν ενταφιασθεί ο Επαµεινώνδας και η Ελένη Πανταζοπούλου και ο γιός τους Παναγιώτης καθηγητής της ιατρικής. Στο χώρο αυτό, όπως είναι γνωστό, πραγµατοποιεί την ετήσια εκδήλωσή του ο σύνδεσµος φιλοπροόδων ανήµερα της εορτής του Αγίου Πνεύµατος, κάτι που έγινε και εφέτος.
Η οικογένεια Πανταζοπούλου έχει ωφελ ήσει
πολλαπλώς τη Βυτίνα και συνεχίζει να ωφελεί µε
οικονοµικές ενισχύσεις προς τους συλλόγους. Χαρακτηριστική είναι περίπτωση του γ ράφοντος, ο
οποίος χρηµατοδότησε το εφετινό ηµερολόγιο του
συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και υπεσχέθη να χρηµατοδοτήσει και το επόµενο του 2014. Κορυφαία όµως προσφορά παραµένει αυτή του ∆ηµητρίου (Τζίµη) Πανταζοπούλου µε τη δηµιουργία
του κληροδοτήµατος για τη ν προικοδότηση των
απόρων κορασίδων και την ανέγερση του Πανταζοπουλείου πνευµατικού κέντρου, που τόσα έχει
προσφέρει στην ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής
της Βυτίνας.

Το µικρό εκκλησάκι του
Αγίου Αθανασίου
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EÈÎ·ÈÚﬁÙËÙ·
ΟΙ ΠΕΡΙΦΗΜΟΙ
« ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΡΙΟΙ»
ΠΕΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΝΕΑΡΩΝ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Στο Κυριακάτικο ΒΗΜΑ της 30-6-και στο επιστηµονικό ένθετο υπήρχε ένα εκτεταµένο επιστηµονικό ρεπορτάζ µε τίτλο «Πιο ασφαλής η εξωσωµατική» και υπότιτλος
«Νέα µέθοδος εξωσωµατικής γονιµοποίησης». Στην πορεία του ρεπορτάζ διαβάσαµε:
«Μάλιστα µεταξύ «των µάγων (της επιστήµης) µε τα δώρα» είναι όχι ένας αλλά
δύο Έλληνες ερευνητές ιατροί εξωσωµατικής γονιµοποίησης του νοσοκοµείου
Χάµερσµιθ στο Λονδίνο, οι οποίοι είχαν το δικό τους ρόλο στην πραγµατοποίηση του «θαύµατος» της εξωσωµατικής γονιµοποίη σης σε γυναίκες µε υπερδιέγερση ωοθηκών. Πρόκειται για τον κ. Γιώργο Χριστόπουλο, που εκπονεί και
τη διδακτορική του διατριβή επάνω στη νέα ασφαλή µέθοδο IVF και την κ. Μελίνα Στασινού»
Στη συνέχεια του ρεπορτάζ ο γιατρός Χριστόπουλος µε λόγο άρτιο και σαφή και µε κατάλληλη επιστηµονική ορολογία ανέλυσε τη νέα µέθοδο.
Εντυπωσιακή η λεκτική κατάρτιση και η γλαφυρότητα του λόγου του νεαρού επιστήµονα κάτι
που δεν απαντάται εύκολα σήµερα
Ρωτήσαµε και µάθαµε ότι ο νεαρός ερευνητής του νοσοκοµείου Χάµερσµιθ, που συνέβαλλε στην ανακάλυψη της νέας µεθόδου της εξωσωµατικής γονιµοποίησης,
ο Γιώργος ο Χριστόπουλος, εί ναι Βυτινιωτόπουλο. Είναι γιός του σπουδαίου ιατρού µαιευτήρα του Βυτι ναίου Γιάννη
Χριστόπουλου, που θεωρείται από τους πλέον διακεκριµένους µαιευτήρες των Αθηνών.
Ακολουθεί, όπως φαίνεται, τα «χνάρια» του πατέρα του και, αν και νεαρός στην ηλικία, έχει σπουδαίες επιστηµονικές διακρίσεις στην Αγγλία. Φέρει δε
και το όνοµα του παππού του, του αείµνηστου µπάρµπα Γιώργη
Χριστόπουλου (Θανασά), που όλοι τον θυµόµαστε για το ήπιο του χαρακτήρα του και την
υπερβολική εργασιακή του προσπάθεια σε όλους τους τοµείς απασχόλησής του.
Να πούµε ότι για τη Βυτίνα τέτοιες επιστηµονικές διακρίσεις και επιτυχίες αποτελούν
µεγάλη τιµή και καταξίωση. Στο νεαρό γιατρό Γιώργο Χριστόπουλο ευχόµαστε να σηµειώσει
και άλλες παρόµοιες επιστηµονικές επιτυχίες και να αναδειχτεί σε άξιο διάδοχο του πατέρα του. Τέλος στους ευτυχείς γονείς, το γιατρό Γιάννη Χριστόπουλος και την καθηγήτρια Βιολόγο Ναυσικά Ρήγα, να ευτυχήσουν να «γευτούν» και άλλες ίδιες επιτυχίες του
µοναχογιού τους πέραν των δικών τους επιστηµονικών διακρίσεων, που κατέκτησαν στην
επιστηµονική τους πορεία.
Να σηµειώσουµε επιπλέον ότι ο Γιώργος από µικρός επισκέπτεται τη Βυτίνα, κάτι που
συνεχίζει και σήµερα όταν βρίσκεται στην Ελλάδα, και διαµένει στο σπίτι που έχει κατασκευάσει ο πατέρας του στις παρυφές του Μαινάλου δίπλα στο εκκλησάκι της Αγίας
Σωτήρας

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
Σε παλαιότερο φύλλο µε πολύ χαρά είχαµε γ ράψει για
την αθλητική πορεία του φέρελπι αρσιβαρίστα Γιάννη Ν.
Ορφανού, καταγόµενου από τη Βυτίνα, ο οποίος διαµένει
στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας των
επαγγελµατικών υποχρεώσεων
του πατέρα
του. Ο Γιάννης Ορφανός, µαθητής Λυκείου
«σαρώνει»
και αναδεικνύεται
0 Γιάννης Ορφανός στο πρώτο σκαλί του
πρώτος νιβάθρου
κητής
σε
όλους τους
αγώνες που παίρνει µέρος. Έτσι στους πανελλ ήνιους
αγώνες της κατηγορίας «παίδων, εφήβων, νέων ανδρών, ανδρών» που πραγµατοποιήθηκαν στην Κόνιτσα στις 5-72013 κατέκτησε τέσσερα κύπελλα και δώδεκα χρυσά µετάλλια αναδειχθείς πρώτος πανελληνιονίκης στην κατηγορία
του.
Να τονίσουµε ότι αυτού του είδους οι διακρίσεις αποτελούν όχι µόνο τιµή για τον ίδιο και την οικογένεια του,
αλλά και για τη Βυτίνα που οι καταγόµενοι από αυτήν νέοι
ανεβαίνουν στα υψηλότερα «σκαλιά» των διακρίσεων .
Και για όσους δε θυµούνται από το προηγούµενο δηµοσίευµα, ο Γιάννης Ορφανός είναι γιος του αξιωµατικού της
αεροπορίας Νίκου Ορφανού που γεννήθηκε και µεγάλωσε στη Βυτίνα τελειώνοντας όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Είναι δε εγγονός του αείµνηστου Παντελή Ορφανού
(Παπαρούντα), του παραδοσιακού οπωροπώλη του τόπου
µας. Να ευχηθούµε στο σπουδαίο αθλητή Βυτιναίο Γιάννη Ορφανό να συνεχίσει τις διακρίσεις του και να τις επεκτείνει και σε παγκόσµιο επίπεδο.

Σ

τις 28 Ιουνίου το βράδυ πλήθος Βυτιναίοι και
άλλοι πλησιοχωρίτες και Τριπολιτσιώτες απήλαυσαν τη θεατρική παράσταση-κωµωδία µε
τίτλο «ο Μπακαλόγατος», που έδωσε οµάδα νέων
αποφοίτων µαθητριών και µαθητών του Λυκείου Βυτίνας. Τη «διδασκαλία» και την επιµέλεια της παράστασης είχε η καθηγήτρια µαθηµατικών κ. Γεωργία
Καρατζά, η οποία για µια ακόµα χρονιά, όπως και στο
παρελθόν, ανέλαβε την παρουσίαση µιας επιτυχηµένης παράστασης.
Το θεατρόφιλο κοινό είχε πληµµυρίσει από πολύ
ενωρίς τους χώρους µέσα και έξω από το µικρό θεατράκι στα «Λαστέικα» και απήλαυσε επί µιάµιση ώρα
µια θαυµάσια σε περιεχόµενο και απόδοση εκδήλωση.
Οι ηθοποιοί, µέλλοντες «ακαδηµαϊκοί πολίτες», γοητευτικές δεσποινίδες και επίδοξοι «ζεν πρεµιέ» βγήκαν στη σκηνή µε ενθουσιασµό και ζωντάνια, έκαναν το ντεµπούτο τους µε πηγαία «επαγγελµατική ευσυνειδησία» και προσέφεραν ασταµάτητο γέλιο.
Η κ. Καραντζά µε καλλιτεχνική φλόγα και τις πλούσιες καλλιτεχνικές γνώσεις, που, όπως απέδειξε, κατέχει, προετοίµασε άρτια µε τις πρόβες και καθοδηγούσε µε δεξιοτεχνία από τα παρασκήνια το θίασο καθόλη τη διάρκεια της παράστασης. Το ενθουσιασµένο κοινό µε επιφωνήµατα και παρατεταµένα χειροκροτήµατα επιβράβευσε τη διεύθυνση και

Ο ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ
Μια άξια επαίνου θεατρική παράσταση του Λυκείου Βυτίνας
ΓΡΑΦΕΙ: Ο «Μαινάλιος»
τους ερµηνευτές και τους επανέφερε επανειληµµένα
επί της σκηνής. Εύγε σε όλους
Στη συνέχεια παραθέτουµε τους πρωταγωνιστές
και τους ρόλους, που υπεδύετο ο καθένας, για να τους
τιµήσουµε ανάλογα:
Ασηµακόπουλος Θοδωρής κυρ Παντελής
∆ιάκου Ελένη
Λίτσα
Κοντογιάννης Νικήτας
Κιτσάρας
Λιαρόπουλος Παναγιώτης κυρ Μανώλης-Αντρέας
Μιλόβι Γρηγόρης
Ζήκος

Μπάρδο Μαρσέλα
Κατερίνα
Μπινιάκου Φράνκο
κυρ Σωτήρης
Μπουλούγαρης Νίκος
Αργύρης
Παπαδηµητρίου Πέτρος Σοφέρ
Σταθακοπούλου Ευγενία κυρά ∆έσποινα
Τουρλή Καννέλα
Φιφίκα
Προλόγισε η Βλάση Κωνσταντίνα

Υ.Γ. Η κ. Καραντζά υπεσχέθη ότι και τη νέα σχολική χρονιά
θα ανεβάσει και νέα θεατρική παράσταση µε τους µαθητές της.
Της το ευχόµαστε και ανυποµονούµε να απολαύσουµε µια νέα
θεατρική επιτυχία του Λυκείου µας.

Μια σπουδαία υδραυλική ανακάλυψη της προβιοµηχανικής περιόδου, οι υδραυλικοί κριοί, είχαν εγκατασταθεί στη Βυτίνα στη διάρκεια του µεσοπολέµου στην περιοχή «χαλιάνικα». Οι κριοί, των οποίων τον ήχο οι παλιότεροι θυµούνται χαρακτηριστικά, ανέβαζαν το νερό στο
λόφο του Αϊ Λια, για να υδρεύεται όλη η Βυτίνα ευκολότερα. Αγοράστηκαν το 1933 αντί 120. 000 δραχµών εκ
των οποίων 40.000 διέθεσε η τότε Κοινότητα Βυτίνας και
80.000 ο σύνδεσµος φιλοπροόδων.. Είχαν µέγεθος 60 γαλονιών, ανυψωτικής ικανότητας 115 κυβικών µέτρων νερού ανά εικοσιτετράωρο και ανύψωσης 70 µέτρων.
Το υδραυλικό αυτό σύστηµα εξυπηρέτησε για πενήντα
και πλέον χρόνια τη Βυτίνα έως ότου αντικαταστάθηκε από
ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα. Ποια η τύχη των µοναδικών
αυτών µηχανηµάτων σήµερα; Όπως καταλαβαίνει κανείς
η µουσειακή τους αξία είναι τεράστια, αφού ελάχιστα σώζονται, και θα µπορούσαν να κοσµούν κάποιο σηµείο της
Βυτίνας και να αποτελούν ένα αξιοθέατο. ∆υστυχώς όµως,
µετά την κατεδάφιση του οικίσκου λειτουργίας στα «χαλιάνικα», βρίσκονται «πεταµένοι» στο χώρο κατασκηνώσεων και, εάν δεν είχαν µεγάλο βάρος, κάποιος διερχόµενος
θα τους είχε «υφαρπάσει».

Οι δύο «κριοί» αφηµένοι στην τύχη τους στο χώρο
των κατασκηνώσεων

Οι µηχανές αυτές λοιπόν αποτελούν κειµήλια για τον
τόπο µας και έχουν αγοραστεί µε τον «ιδρώτα» των παλαιών Βυτιναίων. Υποχρέωση εµάς των νεωτέρων είναι
να τα σεβόµαστε και να τα διαφυλάσσουµε. Κάνουµε έκκληση στο δήµο και στο τοπικό δηµοτικό συµβούλιο να
τα ασφαλίσει καταλλήλως και σε δεδοµένη στιγµή να διαµορφώσει χώρο έκθεσης, όπου θα τα παρουσιάζει. Η εγκατάλειψη των «κριών» είναι ένα χαρακτηριστικό δείγµα του
πως αντιµετωπίζονται σήµερα από τους αρµόδιους τα ιστορικά και µουσειακά µνηµεία, τα οποία όµως δείχνουν το
ενδιαφέρον των παλαιών Βυτιναίων για τον τόπο τους.
Και λίγα λόγια για τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας των µοναδικών αυτών πρωτοποριακών µηχανικών
κατασκευών. «Το 1797 ένας µηχανικός, που το όνοµά του ήταν Montgolfier, από τη γαλλική πόλ η
Saint-Cloud, κοντά στο Παρίσι, επινόησε και κατασκεύασε µια συσκευή, που είναι αντλία και δε χρειάζεται εξωτερική ενέργεια. Ολόκληρη η λίστα των
κινητών στοιχείων αυτής της αντλίας περιορίζονταν
σε ένα ζευγάρι βαλβίδες. Το σύστηµα είχε ονοµαστεί
υδροέµβολο και πρακτικά µπορούσε να λειτουργεί
µεγάλο διάστηµα χωρίς φθορές και χωρίς ανάγκη
επιτήρησης. Για πολλά χρόνια το όλο σχέδιο διάφοροι µηχανικοί προσπάθησαν να το εξελίξουν και
να το µετατρέψουν από µία αντλία υδραυλικού πλήγµατος και µεταφοράς νερού από ένα σηµείο σε ένα
άλλο µε υψηλότερο υψόµετρο, σε ένα σύστηµα παραγωγής ενέργειας ελέγχοντας την κινητική ενέργεια του νερού, που αναπτύσσεται σε ένα κλειστό κύκλωµα και παρεµβάλλοντας σε αυτό µία υδροτουρµπίνα µε γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύµατος.»
Ας µην αφήσουµε να χαθεί το µοναδικό αυτό µουσειακό δείγµα της υδραυλικής µηχανικής. Η ευθύνη όλων
µας είναι µεγάλη!

ΣΠΟΥ∆ΑΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η βιβλιοθήκη της Βυτίνας ανέπτυξε µια σπουδαία καλοκαιρινή δραστηριότητα, που απευθύνεται περισσότερο στα
µικρά παιδιά. Αντιγράφουµε την ανακοίνωση, η οποία είναι
αρκετά ενδιαφέρουσα και αποδίδεται έπαινος στους εµπνευστές της.

«Στη ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας θα πραγµατοποιούνται
καθηµερινά καλοκαιρινές δράσεις για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Κάθε Τρίτη 11πµ-12µµ θα λειτουργεί Λέσχη Ανάγνωσης και ανταλλαγή απόψεων για τα βιβλία που
διαβάστηκαν. Κάθε Πέµπτη 11πµ-13 µµ προβολή VIDEODVD και προβολή ταινιών επιµορφωτικού και ψυχαγωγικού
χαρακτήρα για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Επίσης το µήνα Αύγουστο θα πραγµατοποιηθούν δύο σηµαντικές εκδηλώσεις.

1. 14/8/2013 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ {Ζωγραφίζουµε ότι µας
αρέσει και βραβευόµαστε γι’ αυτό!)
2. 16/8/2013 Παιχνίδι µε το ΣΩΚΡΑΤΗ (Επιτραπέζιο
παιχνίδι για 2-16 παίκτες, µικρούς και µεγάλους). Το παιχνίδι
ΣΩΚΡΑΤΗΣ είναι ένα παιχνίδι για εκείνους που ενδιαφέρονται να µάθουν περισσότερα για τη Φιλοσοφία, τον Πολιτισµό, την Ιστορία και την Επιστήµη. Περιέχει 1.200 Ερωτήσεις
από την Αρχαιότητα, τον Μεσαίωνα, το ∆ιαφωτισµό και τη
Σύγχρονη Εποχή. Είναι δε ένα συναρπαστικό παιχνίδι γνώ-

σεων γεµάτο προκλήσεις και εκπλήξεις!
3. 21/8/2013 Γνωρίζω το Τόπο µου. Στο Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης θα βρείτε πλούσια συλλογή για την Ιστορία, την παράδοση, τα αξιοθέατα, τα ήθη τα έθιµα και τους
ήρωες του τόπου µας.»
Η οργάνωση των καλοκαιρινών εκδηλώσεων όχι µόνο επιβεβαίωσε τον πνευµατικό και µορφωτικό χαρακτήρα του σπουδαίου πνευµατικού ιδρύµατος του τόπου µας, αλλά προσέφερε τα µέγιστα στη βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου των
µικρών µαθητών του δηµοτικού σχολείου. Σηµειωτέον ότι στις
εκδηλώσεις αυτές προσήλθε ικανοποιητικός αριθµός µικρών
παιδιών.
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Ο

Ο πρώτος στο διαγωνισµό φλογέρας
Βυτιναίος Παν.Κοκκώνης

διαγωνισµός δηµοτικού τρα γουδιού στα γειτονικά µας Λαγκάδια πραγµατοποιήθηκε και εφέτος µε αρκετή
επιτυχία το διήµερο 26 και 27 Ιουλίου. Για
τη Βυτίνα όµως είχε ιδιαίτερη σηµασία, διότι αφενός συµµετείχε, µετά από πρόσκληση του δήµου Γορτυνίας, ο πολιτιστικός σύλλογος «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος» µε
το χορευτικό και χορωδιακό του τµήµα και
αφετέρου ο νεαρός συµπατριώτης µας Παναγιώτης Φ. Κοκκώνης πρώτευσε στη µουσική απόδοση της ποιµενικής φλογέρας.
Συγκεκριµένα ο πολιτιστικός σύλλογος
ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της οργανωτικής επιτροπής του δια γωνισµού,

Το χορωδιακό και το χορευτικό τµήµα του πολιτιστικού συλλόγου στο δια γωνισµό

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ Σ.Ε.Ο ΣΤΟΥΣ ΡΟΥΧΟΥΣ

Οι σηµαίες Ελλάδας-Λιβάνου
και Πορτογαλίας

Η Κατασκήνωση στους Ρούχους

Ο χώρος παραστάσεων συζήτηση µπροστά στις σκηνές

Οι φετινές εκδηλώσεις του Συνδέσµου
Ελληνικού Οδηγισµού προγραµµατίστηκαν
να γίνουν στην περιοχή των ΡΟΥΧΩΝ,
στο εσωτερικό του Βυτινιώτικου Μαινάλου.
Έτσι το τριήµερο από 2 έως 4 Αυγούστου
κατέφθασαν στη Βυτίνα από διάφορες κατευθύνσεις 618 µέλη του συνδέσµου όλων
σχεδόν των ηλικιών. Η εκδήλωση είχε την
ονοµασία «έργα ανθρώπων» και πήραν
µέρος εκτός από τους Έλληνες οδηγούς και
αντιπροσωπείες από το Λίβανο και τη ν
Πορτογαλία.
Πολλές οµάδες έφτασαν εδώ οδοιπορικά
διασχίζοντας µεγάλες αποστάσεις. Έτσι
είδαµε οµάδα από πενήντα περίπου νέους
και νέες να φτάνουν στη Βυτίνα «µε τα πόδια» διασχίζοντας τη ν απόσταση Κ αρύταινα-Ελληνικό- Ζάτουνα- Ελάτη-φαράγγι Μυλάοντα-Βυτίνα. Η εγκατάστασή τους
στους «Ρούχους» διήρκεσε όλ η την Παρασκευή 2-8. Στήθηκαν εκατόν ογ δόντα
σκηνές από τους ίδιους τους «οδη γούς»,
ενώ είχαν µεταφερθεί και τοποθετηθεί στο
χώρο ευάριθµες χηµικές τουαλέτες για την
εξυπηρέτηση των κατασκηνωτών.
Την Παρασκευή το βράδυ πρα γµατοποιήθηκε ψυχαγωγική εκδήλωση σε αυτοσχέδια σκηνή, ενώ το οροπέδιο φωτιζόταν «εκτυφλωτικά» από τις γεννήτριες
που είχαν τοποθετηθεί. Πολλά από τα
«δρώµενα» µεταφράζοντο για τις ανάγκες κατανόησης των ξένων αντιπροσωπειών.
Το Σάββατο έγιναν οµάδες εργασίας και

πραγµατοποιήθηκαν οµιλίες και συζητήσεις γύρω από το περιβάλλον, τα σύγχρονα προβλήµατα και άλλα ενδιαφέροντα θέµατα. Οι ανάγκες διατροφής καλύφθηκαν
από κέτερινγκ, ενώ αρκετές οµάδες κατέβηκαν στη Βυτίνα για την εξυπηρέτηση
διαφόρων άλλων αναγκών και ψυχαγωγία. Η αναχώρηση άρχισε την Κυριακή το
απόγευµα 4-8, ενώ κάποιες οµάδες παρέµειναν και τη ∆ευτέρα για τη διευθέτηση και καθαριότητα του χώρου.
Περιττό να τονίσουµε ότι οι εντυπώσεις
των επισκεπτών ήταν ενθουσιαστικές, τις
οποίες µας εξέφρασαν στις συζητήσεις που
είχαµε µαζί τους. Το θαυµάσιο τοπίο, η πυκνή βλάστηση, το ελατόφυτο περιβάλλον
και η παρθένα φύση ήταν αυτά που τόνιζαν στις συζητήσεις τους. Το µόνο αρνητικό, αν µπορεί κάποιος να το πει έτσι, ήταν
το τσουχτερό κρύο που επικρατούσε τις νυκτερινές ώρες. Αυτό δε που πρέπει να τονιστεί είναι η καθαριότητα που υπήρχε
µετά την αποχώρηση των κατασκηνωτών
και ο σεβασµός του περιβάλλοντος σε τέτοιο βαθµό που αναρωτιόταν κάποιος,
µετά την αναχώρηση αν παρέµειναν για
τρεις µέρες τόσα άτοµα στο χώρο αυτό.
Εµείς να ευχαριστήσουµε τους διοργανωτές για την επιλογή του τόπου µας για
την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης και
να τους διαβεβαιώσουµε ότι η Βυτίνα θα
«προσφέρει» πάντοτε το θαυµάσιο φυσικό
περιβάλλον της και τη φιλόξενο διάθεση
για παρόµοιες δράσεις.

αλλά και του δήµου Γ ορτυνίας και πραγµατοποίησε µια ακόµα εντυπωσιακή εµφάνιση µε το χορευτικό και χορωδιακό του
τµήµα. Το χορευτικό υπό τη διεύθυνση της
καθηγήτριας φυσικής αγωγής κ. Χριστίνας
Ζαµπαθά απέδωσε χορούς από διάφορα
µέρη της Ελλάδας και εντυπωσίασε για µια
ακόµα φορά καταχειροκροτηθέν. Συγχρόνως
οι χορευτές, που αποτελούσαν και τη χορωδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή µουσικής κ. Παναγιώτη Παπαδηµητρίου, απέδωσαν δύο παραδοσιακά τοπικά δηµοτικά
τραγούδια, το «κόρη Μαγουλιανίτισσα»
και το «τα δυο σου µαύρα µάτια», τα
οποία τραγουδώντας τα συγχρόνως τα χόρεψαν ξεσηκώνοντας το πλήθος που παρακολουθούσε το διαγωνισµό, πράγµα που
φάνηκε στο παρατεταµένο χειροκρότηµα και
στις ζητωκραυγές που ακολούθησαν.
Σχολιάζοντας τη συµµετοχή αυτή αποδίδουµε το µέγιστο έπαινο στον πολιτιστικό σύλλογο του τόπου µας για το έργο που
παράγει µε τα χορευτικά, µουσικά και χορωδιακά του τµήµατα. Επίσης διότι έχει καταφέρει να εντάξει σε αυτά όλο το έµψυχο
δυναµικό της Βυτίνας από παιδιά προσχο-

λικής και σχολικής ηλικίας µέχρι ώριµης. Οι
συµµετέχοντες κάτω από τη διεύθυνση πανάξιων δασκάλων όπως της καθηγήτρια φυσικής Αγωγής κ. Χριστίνας Ζαµπαθά, του καθηγητή µουσικής Βυτιναίου κ. Παναγιώτη
Παπαδηµητρίου και του καθηγητή εκµάθησης παραδοσιακών µουσικών οργάνων
κ. Νίκου Μαρκάλα έχουν ξεπεράσει τα
στενά τοπικά όρια και έχουν γίνει περιζήτητοι σε όλες τις ευρύτερες πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγµατοποιώντας επιτυχηµένες
και ξεχωριστές εµφανίσεις, που προκαλούν
το θαυµασµό όσων τις παρακολουθούν .
Και παραµένει η απορία και το ερώτηµα:
Πως ένα τόσο µικρό µέρος όπως η Βυτίνα
έχει τόσο µεγάλη πολιτιστική δραστηριότητα;
Αυτό οφείλεται στην τεράστια δύναµη που
έχει η κοινωνία µας, στη µακρόχρονη πολιτιστική παράδοση του τόπου µας, και στα
ικανά πρόσωπα που ηγούνται των συλλόγων.
Η δεύτερη επιτυχία σηµειώθηκε από το
νεαρό αυτοδίδακτο βιρτουόζο της φλογέρας
Παναγιώτη Φ. Κοκκώνη. Ο Παναγιώτης είναι ένας καταπληκτικός µουσικός αυτοδίδακτος, που εντυπωσιάζει τους ακροατές του

µε το θαυµάσιο «χειρισµό» του παραδοσιακού µουσικού οργάνου, της φλογέρας.
Απόδειξη της ικανότητάς του αυτής αποτελεί η κατάκτηση του πρώτου βραβείου στο
διαγωνισµό δηµοτικού τρα γουδιού στο
αντίστοιχο όργανο. Πιστεύουµε ότι ο καταπληκτικός αυτός Βυτι ναίος καλλιτέχνης
πολύ γρήγορα θα ξεπεράσει τα στενά όρια
του τόπου µας και θα γίνει ευρύτερα γνωστός. Και για να τονίσουµε την καταγωγή
του και τις καλλιτεχνικές του ρίζες, να θυµίσουµε ότι παρόµοια ικανότητα είχε η γιαγιά του η Αµαλία η Κοκκώνη, η οποία µε τη
φλογέρα της γέµιζε µε µελωδία τις γύρω περιοχές της Βυτίνας βόσκοντας τα πρόβατά
της. Αυτή την ικανότητα και πιθανόν µεγαλύτερη κληρονόµησε και ο εγγονός της
Παναγιώτης, την οποία και δείχνει σε κάθε
παρουσιαζόµενη ευκαιρία. Να του ευχηθούµε την πρωτιά του διαγωνισµού να την
επαναλάβει και σε άλλες παρόµοιες εκδηλώσεις, που θα πάρει µέρος. (Λίγο πριν κλείσουµε την ύλη της εφηµερίδας πληροφορηθήκαµε ότι πρώτευσε και σε παρόµοιο
διαγωνισµό στην Τεγέα στις 16-8).

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Nικόλαος Κ. Φίλης
συνταξιούχος δάσκαλος
Το εύανδρο, το ιστορικό Μεθύδριο, «το κεφαλάρι της Αρκαδίας», εόρτασε κι εφέτος κατά τα καθιερωµένα, µε λαµπρότητα και κάθε επισηµότητα τον πολιούχο του Ιαµατικό Άγιο Παντελεήµονα. Ευλαβείς προσκυνητές οι καταγόµενοι από τούτο τον ευλογηµένο τόπο και όχι µόνο, προσήλθαν
αφοσιωµένοι λάτρεις τoυ, για να καταθέσουν την
ευλάβειά τους και να εναποθέσουν τις ελπίδες τους
στα ρείθρα των ιαµάτων του.
Τιµή και ευλογία για το χωριό µας η παρουσία
του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη µας κ.κ. Ιερεµία,
ο οποίος επέλεξε αυτή τη µέρα, για να χειροτονήσει κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας σε
διάκονο το νεαρό πατέρα Αδάµ από το Κοπανάκι της Μεσσηνίας.
Συγκινητική οµολογουµένως και κατανυκτική
η στιγµή της τελέσεως του µυστηρίου της χειροτονίας παρουσία και των συγγενών του χειροτονηθέντος. Αναφωνούµε και πάλι το «άξιος» ως
ευχή και βεβαιότητα και εκφράζουµε την άφατη
χαρά µας, γιατί ένας νέος άνθρωπος εισήλθε στους
κόλπους της ιεροσύνης εκεί στον Ι. Ναό του χωριού µας την ηµέρα της µνήµης του Αγίου µας.

Συγκινητικοί επίσης οι λόγοι που εκφωνήθηκαν
κατά την τέλεση του µυστηρίου. Ο του Σεβασµιότατου, µεστός νουθεσιών, πατρικών παραινέσεων και ευχών, ο δε του χειροτονούµενου πλήρης συγκίνησης, δέους και διαβεβαιώσεων. Στη συνέχεια, όπως η παράδοση του χωριού µας επιβάλλει, προσφέρθηκαν αναµνηστικά δώρα στην
οικογένεια του πατρός Αδάµ αλλά και απλόχερη
φιλοξενία στους προσκυνητές.
Θερµά ευχαριστούµε: Τον ιερέα της ενορίας
µας πατέρα Νικόλαο Ντάβο και τον υιό πατέρα Βασίλειο Ντάβο, γιατί ο µεν προ του θυσιαστηρίου,
ο δε επί του αναλογίου, διακόνησαν κατανυκτικά και καλλίφωνα τον τιµώµενο Ά γιο και λάµπρυναν την πανήγυρη. Ευχαριστούµε επίσης για
την παρουσία τους: Τον Περιφερειακό Σύµβουλο
Πελοποννήσου κ. Ρουµελιώτη Γ εώργιο, απεσταλµένο του Περιφερειάρχη µας κ. Π. Τατούλη,
κοµιστή πειστικών, θέλουµε να πιστεύουµε αυτή
τη φορά, διαβεβαιώσεων για την αποκατάσταση
των στατικών προβληµάτων του Ιερού µας Ναού.
Τον απεσταλµένο του κ. ∆ηµάρχου Γορτυνίας, αντιδήµαρχο του ∆ήµου, αντιπρόεδρο του Συνδέσµου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΒΥΤΙΝΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΙΑΝΙΣΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΙΑΒΡΟΥΜΗ
Συµπληρώθηκαν
εφέτος 15
χρόνια από
το θάνατο
του αξέχαστου πολιτικού µηχανικού και σηµαντικού πιανίστα συµπατριώτη
µας Νικολάου Γιαβρούµη. Σε ένδειξη σεβασµού και µνήµης η
Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Τρίπολης και το Αττικό Ωδείο
Τρίπολης οργάνωσε την Κυριακή
25 Αυγούστου 2013, ώρα 9:00 µ.µ.
στο Θέατρο Άλσους Αγίου Γεωργίου τιµητική συναυλία. Στη συναυλία πήραν µέρος µαθητές του
Νίκου Γιαβρούµη από τη θητεία
του στο Αττικό Ωδείο Τρίπολης. Συγκεκριµένα εµφανίστηκαν σε κορυφαία έργα του παγκόσµιου ρεπερτορίου ο γιος του βιολονίστας
Όµηρος Γιαβρούµης, η κόρη του
πιανίστα Μαρία Γιαβρούµη και ο
Γιώργος Κότσικας στο πιάνο, ο
οµποΐστας Σταύρος Θεοδωρόπουλος, ο κιθαρίστας ∆ηµήτρης Ρογάρης. Ευγενική συµµετοχή είχε η

Γιορτάζει ο Άγιος του χωριού γίνεται πανηγύρι
γλυκά τα σήµαντρα χτυπούν παπάδες καλογήροι

Γιέλενα Γιοβάνοβιτς-Μπακοπούλου
στο τραγούδι. Προλόγισε η φιλόλογος Ελένη ∆ήµου-Καπόγιαννη,
ενώ σύντοµο χαιρετισµό απηύθυναν ο ∆ήµαρχος Τρίπολης Γιάννης
Σµυρνιώτης και ο τέως ∆ήµαρχος
Τρίπολης ∆ηµοσθένης Σωτηρόπουλος.
Να σηµειώσουµε εδώ ότι ο αείµνηστος Νίκος εκτός από εξαίρετος µηχανικός µε πολλές κατασκευές στο ενεργητικό του υπήρξε και σηµαντικός πιανίστας. Τ ο
µουσικό του ταλέντο, όπως θυµούνται οι παλιότεροι, είχε επιδείξει πολλές φορές και ως µουσικός
και ως δάσκαλος στο ωδείο της Τρίπολης. ∆υστυχώς έφυγε πρόωρα
από κοντά µας και το έργο του
έµεινε ανολοκλήρωτο. Εµείς όµως
οφείλουµε να θυµόµαστε και να τιµούµε το κοινωνικό αλλά και το
µουσικό και επιστηµονικό του
έργο. Επάξιοι διάδοχοί του, όπως
και στο παρελθόν έχει γ ράψει η
«ΒΥΤΙΝΑ», είναι 0 βιολονίστας
γιος του Όµηρος και η πιανίστα
κόρη του Μαρία.

Υδάτινων Έργων Μεθυδρίου και φίλο του χωριού µας, κ. Γόντικα Τρύφωνα. Τον πρόεδρο του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος, α γαπητό συµπατριώτη,
φίλο και πολύτιµο συνεργάτη, Κοσµά Θεόδωρο,
τον πανταχού παρόντα και πολλά προσφέροντα
ακάµατο εργάτη. Τον πρόεδρο της Παγγορτυνιακής, το δραστήριο εκλεκτό συµπατριώτη µας κ. Παναγιώτη Πλέσσια.n Τον πρόεδρο των απανταχού
Βυτιναίων, άξιο τέκνο της γενέτειράς του και διακεκριµένο φιλόλογο, κ. Παναγιώτη Παπαδέλο. Toν
πρόεδρο του Συνδέσµου Υ δάτινων Έργων Μεθυδρίου, τον εκλεκτό συνάδελφο κ. Ι. Κατσίρη τόσο
για την παρουσία του όσο και για την οικονοµική στήριξη προς τον Ι. Ναό. Ως επίσης και τους
Ζαχαρόπουλο Αθανάσιο, πρόεδρο του Συλλόγου
Φιλοπροόδων Βυτίνας και Κ ατσούλια Φώτιο,
πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου Βυτί νας.
Ένα µεγάλο ευχαριστώ στις κυρίες, που αφιλοκερδώς φρόντισαν για την ευπρέπεια του ναού µας
και σ΄ όλους τους προσκυνητές της χάρης του Αγίου µας.
Και του χρόνου, φίλοι µου!

ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
«ΤΡΑΧΙΝΙΑΙ» ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ
ΓΡΑΦΕΙ: Η Ευγενία Σταθακοπούλου
τελειόφοιτος του Λυκείου Βυτίνας
Χάρη στον Όµιλο Κ υριών της
Βυτίνας, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω στις 9 Αυγούστου
του 2013 την θεατρική παράσταση
«Τραχίνιες» του Σοφοκλ ή, ύστερα
από κλήρωση µεταξύ των κοριτσιών της φετινής Γ’ Λυκείου (της
Βυτίνας). Οµολογώ πως χάρηκα
πολύ µε την πρόσκληση και ανυποµονούσα να περάσουν οι µέρες, για
να βρεθώ στον ιερό χώρο της Επιδαύρου. Όπως αναµενόταν, η πραγµατικότητα ξεπέρασε τις προσδοκίες
µου. Με το που µπήκα στο αρχαίο
Θέατρο ένιωσα τεράστιο δέος εξαιτίας της ιστορίας που αυτό κουβαλά.
Στην συνέχεια, όταν η παράσταση ξεκίνησε και το θέατρο βουβάθηκε, µεταφερθήκαµε σχεδόν αυτόµατα στην
εποχή που η ∆ηιάνειρα, η οποία βρίσκεται στην Τραχίνα, περιµένει τον
Ηρακλή να επιστρέψει µετά από
πολλά χρόνια απουσίας.
Καθ’ όλη την διάρκεια του έργου,
οι ερµηνείες τραβούσαν την αµέριστη προσοχή µου, καθώς ήταν πραγ-

µατικά καθηλωτικές. Μου έκανε
εντύπωση το πόσο πολύ οι ηθοποιοί είχαν ταυτιστεί µε τους ρόλους
τους οποίους υποδύονταν, σε βαθµό
που φαινόταν ότι πραγµατικά ζούσαν
σε εκείνη την εποχή. ∆υστυχώς
όµως, η ώρα πέρασε γρήγορα και η
επιστροφή στο σήµερα ήταν απότοµη. Ήταν σπουδαία εµπειρία για
µένα και ευχαριστώ τα άτοµα που
µου την προσέφεραν. Αν δεν ήταν
αυτά, το πιθανότερο είναι να µην είχα
σκεφτεί καν να πάω σε µία τέτοια
παράσταση. Από εδώ και πέρα όµως,
είµαι σίγουρη πως θα προσπαθήσω
να βρεθώ ξανά στη ν Επίδαυρο σε
αντίστοιχα καλές παραστάσεις.
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ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ;

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

«Ξαφνικά, νιώθουµε πως ήµασταν ευτυχισµένοι, όταν ήδη χάσαµε την ευτυχία.»
Ν. Καζαντζάκης (Ασκητική).

ΓΡΑΦΕΙ: Ο πρωτοπρεσβυτεροσ
π. κωνσταντινοσ παναγιωτοπουλοσ

Γλυκά-γλυκά κτυπούν οι καµπάνες και των µεγαλόπρεπων Ναών
των µεγαλουπόλεων και των πτωχών των απόµερων χωριών από χθες
το βράδυ. Κι ο κόσµος όλος τρέχει. Κάποιο µυστικό, κρυµµένο στα βάθη
του τον σπρώχνει προς την Εκκλησία. Θεέ µου! Τι κόσµος! Λίγοι είναι
χαρούµενοι. Λίγοι πηγαίνουν στο πανηγύρι. Ο πολύς κόσµος είναι πονεµένος και ζητεί παρηγοριά. Η µητέρα κρατεί στην αγκαλιά Της το Χριστό και καταδέχεται τους πονεµένους µε ένα γλυκό χαµόγελο. Χιλιάδες κόσµου περιτριγυρίζουν τη Βασίλισσα του πόνου, ανάβουν κεράκια, χύνουν δάκρυα, γονατίζουν ευλαβικά, κρεµούν τάµατα στην εικόνα
Της. Τα βλέµµατα τους καρφώνονται επάνω Της και τα χείλη τους ψελλίζουν λόγια καρδιάς, ακατάληπτα για τους άλλους, µα λόγια, που παρουσιάζουν δράµατα και τραγωδίες ζωής.
Οι ψάλτες ψάλλουν τους συγκλονιστικούς ύµνους. Όλοι για τον πόνο
της ανθρώπινης καρδιάς µιλούν, για τα νέφη των συµφορών της, για
την αντίληψη της Παναγίας την κραταιά, για τα δράµατα και τους πόνους της ζωής της. Οι πονεµένοι κλαίνε διαρκώς και αισθάνονται ότι
τα δάκρυα τους τα ευλογεί η Παναγία και γίνονται βάλσαµο και γλυκαίνουν τον πόνο. Λάµπει ολόκληρος ο Ναός από τα αναµµένα κεριά.
Είναι γεµάτος έως επάνω από τα µυρωµένα του µοσχολίβανου σύννεφα. Ο Ναός είναι σήµερα όµορφος. Τον οµορφαίνει η εορτή της Παναγιάς µας. Τον οµορφαίνετε εσείς οι ενορίτες µας µε την παρουσία σας,
φορώντας τα γιορτινά σας.
Ο κόσµος ξεκουράζεται από τον πόνο. Η Βασίλισσα του πόνου έχει
σφίξει στη µητρική αγκαλιά τους υπηκόους Της. Και εκείνοι αρχίζουν
πλέον τας εκδηλώσεις. «Εθαυµάστωσας όντως νυν επ’ εµοί, ∆έσποινα τας ευεργεσίας Σου, Κόρη και τα ελέη Σου».Άλλος που αισθάνεται να ξεσπούν επάνω του οι βαρυχειµωνιές της ζωής, τρέχει ζητώντας την σωτηρία µε συγκινητικές επικλήσεις. «Καταιγίς µε χειµάζει των συµφορών, ∆έσποινα και των λυπηρών τρικυµίαι καταποντίζουσιν». Χοροί διάφοροι ψάλλουν «Χαίρε, Βασίλισσα των
Αγγέλων,...». Άλλοι συµπληρώνουν «Χαίρε των προφητών το κήρυγµα, πατριαρχών η δόξα...», «Χαίρε άσπιλε, αµόλυντε, άφθορε Παναγία...», «Χαίρε των απελπισµένων η ελπίς και των πολεµουµένων η βοήθεια». Και εξακολουθούν όλοι να ψάχνουν να βρίσκουν τα καλύτερα λόγια, για να εκδηλώσουν την ευγνωµοσύνη τους
προς τη Βασίλισσα του πόνου, την Παναγία Μητέρα του Θεού και γλυκιά Μητέρα όλου του κόσµου. Είναι αφάνταστο τι γίνεται σήµερα στους
Ναούς της Παναγίας από τους πονεµένους της ζωής.
Αγαπητοί µας. Μόνον η µητέρα του Θεού και δική µας µητέρα, µπορεί να φτάσει. Ποτέ δεν εχύθησαν άδικα εµπρός Της δάκρυα πόνου και
προσευχής. Ας κλίνωµε εµπρός Της το γόνυ όλοι µας σήµερα, όλος ο
κόσµος. Από τα βάθη των καρδιών µας ας αφήσωµε να βγουν στοχασµοί
προσευχής. Καµιά άλλη δεν µας απέµεινε ελπίδα εκτός από Σένα, Μητέρα.
Αγαπητοί µας, η Πατρίδα µας διέρχεται σήµερα µια µεγάλ η οικονοµική κρίση, µε δυσάρεστα αποτελέσµατα για το λαό µας. Απολύσεις,
ανεργία, πείνα. Επιπρόσθετα, επιστήµονες φεύγουν για το εξωτερικό.
Ελάτε λοιπόν σήµερα, ευλαβείς προσκυνητές όλοι µας να καταφύγουµε εις την Παναγία µας Μητέρα του Θεού και Μητέρα όλων µας,
για να µεσιτεύσει προς τον Υιόν Της και Κύριον µας «Και Σε µεσίτριαν
έχω πρός τον φιλάθρωπον Θεόν...» να βάλει το χέρι Της, για να σταµατήσει το κακό. Να φύγει από τις πληγωµένες καρδιές ο πόνος. Να
ξαναγελάσουν τα χείλη των ανθρώπων. Να ξανανθίσουν τα λουλούδια. Να απλωθεί και πάλι η γαλήνη στις ταραγµένες ανθρώπινες κοινωνίες, στη φίλτατη Πατρίδα µας, στα έθνη, σε όλο τον κόσµο.

ΓΡΑΦΕΙ: Ο
φιλόλογος
Απόστολος
Τζίφας

Ψάχνοντας την ευτυχία συναντάµε πολλούς ορισµούς και διαφορετικές ερµηνείες. Σύµφωνα µε το
Λεξικό του Lalande, είναι «η κατάσταση της πλήρους ικανοποιήσεως
που γεµίζει όλη τη συνείδηση». Για
τον µεγάλο φιλόσοφο της ελληνικής
αρχαιότητας τον Αριστοτέλη, η ευτυχία συνδέεται µε τη ν ευδαιµονία
και η ευδαιµονία µε την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου, ο οποίος διακρίνεται
µε σαφήνεια από τον εργάσιµο, καθώς, όπως τονίζει, «εργαζόµαστε για
να σχολάσουµε, όπως κάνουµε πόλεµο για να εξασφαλίσουµε ειρήνη».
Την ίδια εποχή περίπου ο Επίκουρος θεωρεί ότι η ευτυχία µας βοηθάει « να µην πονάµε στο σώµα και

να µην ταρασσόµαστε στην ψυχή»,
µια θεωρία που θα επιβιώσει µέχρι τις
µέρες µας, µετρώντας πολυπληθείς
οπαδούς. Μάλιστα θεωρεί ότι η θλίψη και η κακοκεφιά έχουν τη δύναµη να επηρεάσουν µια ολόκληρη κοινωνική οργάνωση και κρίνει πως η
ευτυχία «δεν είναι καθόλου µεταδοτική αρρώστια». Κ ατά τον Freud
«δεν υπάρχει καµιά συµβουλή που να
κάνει για όλους.· Ο καθένας πρέπει
να δοκιµάσει µόνος του µε ποιον ιδιαίτερο τρόπο µπορεί να γίνει ευτυχισµένος», καθώς διαφέρουν οι συνθήκες µέσα στις οποίες οι άνθρωποι
αναπτύσσονται και λειτουργούν. Είναι γεγονός πάντως, και θα συµφωνήσουµε όλοι σ’ αυτό, πως η ευτυχία είναι υποκειµενική. Ο καθένας
µας θέτει τα δικά του κριτήρια για το
πως, πότε, µε τι ή µε ποιους την νιώθει. Για κάποιους είναι πιθανόν συνυφασµένη µε τις επίγειες απολαύσεις ή µε το συναίσθηµα της χαράς
και της ευφορίας. Για άλλους είναι η
σχέση µε τα α γαπηµένα τους πρό-

σωπα και για άλλους η επίτευξη στόχων ή ακόµα και το αίσθηµα ότι ανήκουν κάπου ή είναι ταγµένοι σε ένα
σκοπό. Ή και όλα αυτά µαζί...
Η ευτυχία είναι συναίσθηµα, διάθεση ή βίωµα; Είναι στόχος, πορεία
ή ουτοπία; Εί ναι διαρκής ή εξαντλείται σε στιγµές; Και τι καθορίζει
την ευτυχία µας ή την έλλειψή της;
Ποιες µορφές µπορεί να πάρει και σε
ποιο βαθµό και µε ποιο τρόπο επηρεάζει την επικοινωνία µας µε τους
άλλους; Το σίγουρο είναι ότι η ευτυχία δεν είναι µια µόνιµη κατάσταση,
ούτε µας χτυπάει ξαφνικά από το
πουθενά. Είναι όµως στιγµές που γεµίζουν µε χαρά και αισιοδοξία τη ζωή
µας. Είναι το αίσθηµα ολοκλήρωσης
και πληρότητας που αισθανόµαστε µε
διαφορετικούς τρόπους ο καθένας
µας. Εξάλλου, ανάλογα µε τη φάση
της ζωής µας στην οποία βρισκόµαστε, τα κριτήρια µας για το τι ορίζουµε
ως ευτυχία διαφοροποιούνται. Κάτι
που µας έκανε ευτυχισµένους στα είκοσι µπορεί να µην µας κάνει πια ευ-

τυχισµένους στα τριάντα ή στα σαράντα µας. Καθώς αλλάζουµε οι ίδιοι, αλλάζουν και οι ανάγκες µας, οπότε και όλα όσα χρειαζόµαστε, για να
είµαστε ευτυχισµένοι. Κάποιες φορές
µάλιστα, για να προσεγγίσουµε τη ν
ευτυχία, πρέπει πρώτα να περάσουµε από τη δυστυχία του πόνου ή της
απώλειας. Γιατί µόνο τότε µπορούµε
να αναγνωρίσουµε τι είναι αυτό που
χρειαζόµαστε για να γίνουµε πραγµατικά ευτυχισµένοι. Οι άνθρωποι
επιδιώκουν να αποκτή σουν αυτό
που τους λείπει, επενδύοντας αυτή
την προσµονή µε τις ελπίδες τους.
Καθώς, λοιπόν, είναι τα µόνα όντα
που ασχολούνται, διερωτώνται, και
συλλογίζονται για την ευτυχία αυτή,
αγγίζουν την µορφή της πάντα εµπειρικά. .
Ας κλείσουµε µε την πάντα επίκαιρη ρήση : «Ευτυχία εί ναι όταν,
αυτά που σκέφτεσαι, αυτά που λες και
αυτά που πράττεις βρίσκονται σε αρµονία.» (Μαχάτµα Γκάντι).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Η ΓΝΩΣΗ;
ΓΡΑΦΕΙ: Η Αριάννα Σταθακοπούλου φοιτήτρια της φιλοσοφικής σχολής του Παν/µίου Αθηνών*
Ζούµε στην εποχή της πληροφορίας. Αυτό νοµίζω είναι κοινώς αποδεκτό. Κι όµως πόσες πραγµατικά χρήσιµες πληροφορίες µπορείς να πεις
ότι αποκτάς καθηµερινά τώρα που ζεις στην εποχή που όλα διαδίδονται
µε την ταχύτητα του φωτός;
Είναι όλο αυτό µια ψευδαίσθηση... Ζούµε σε µια από τις αναπτυγµένες χώρες - κακά τα ψέµατα- κι όσο κι αν «µιζεριάζουµε», έχουµε προνόµια που πολλές χώρες ακόµα αναπτυσσόµενες, όχι µόνο δεν έχουν αλλά
δε θα αποκτήσουν και σύντοµα. Το ίντερνετ είναι και µε το παραπάνω
στοιχείο της καθηµερινότητάς µας. Ο τρόπος ενηµέρωσής, διασκέδασής,
δουλειάς µας έχει αλλάξει ριζικά εξαιτίας του. Και υποτίθεται ότι µας διευκολύνει. Κάνει τις διεργασίες γρηγορότερες και λιγότερο χρονοβόρες
τις καθηµερινές µας ασχολίες. Ναι πράγµατι, αν µιλάµε σε ένα αυστηρό πλαίσιο µε χρονοδιαγράµµατα και προθεσµίες, η δουλειά µέσω διαδικτύου είναι πολύ προτιµότερη για πολλούς λόγους. Η ψυχαγωγία µε
τη µορφή των πολυµέσων είναι επίσης στον υπολογιστή ή το “έξυπνο
τηλέφωνο” που αγόρασες σε χρόνο dt. Κατά τα άλλα όµως στο διαδίκτυο
ισχύει ό,τι ακριβώς ισχύει και µε κάθε υπερβολική ελευθερία: Σπανίζει
η ουσιαστική χρήση και βλέπεις παντού κατάχρηση. Με λίγα λόγια, όταν
δεν έχεις κάτι ουσιαστικό να κάνεις στην καθηµερινότητά σου ή κάτι που
να σε δεσµεύει, είναι πολύ εύκολο να παραδοθείς σε µια ανούσια και διαρκή περιήγηση, που θα σου απορροφήσει και ενέργεια και χρόνο, πολύτιµα στοιχεία που θα µπορούσαν να σου χαρίσουν κάτι που όντως να
αξίζει.
Το βλέπω σε µένα. ∆ε θα σας κοροϊδέψω! Στη ν προσπάθειά µου να
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“δικτυωθώ” και να εξυπηρετήσω κάποιους πιο επαγγελµατικούς σκοπούς, καταλήγω να περιπλανιέµαι άσκοπα σε σελίδες ψάχνοντας δήθεν
υλικό για άρθρα στο Neopolis ή για το προσωπικό µου blog. Εί ναι βέβαια κάτι που παίρνει χρόνο, αλλά στην πραγµατικότητα ποτέ δεν ήµουν
καλή στο να διαχειρίζοµαι το χρόνο. Είµαι πολύ ευάλωτη σε αυτό που
λένε οι φίλοι µας οι α γγλόφωνοι “distractions”. Και αυτοί οι περισπασµοί µπορούν να γεννηθούν σχεδόν από το ο,τιδήποτε. Όταν όµως µιλάµε για το µαγικό κόσµο του διαδικτύου και ευρύτερα της τεχνολογίας
- το διαδίκτυο εί ναι αυτό που δί νει τον εθιστικό χαρακτήρα στη ν τεχνολογία - πρέπει να ξέρει κανείς µε τι τέρας τα βάζει.
Το κακό είναι ότι όλα αυτά µας «µουδιάζουν» τον εγκέφαλο. Χάνουµε τα αντανακλαστικά µας και παύουµε να αξιολογούµε σωστά την πραγµατική γνώση, παρά µόνο αναλωνόµαστε σε έναν εξωφρενικό όγκο άχρηστων πληροφοριών του οποίου γινόµαστε δέκτες καθηµερινά. Το καλό
είναι ότι πού και πού υπάρχουν ακόµα και στους πιο «κοιµισµένους» µικρές αλλά καθοριστικές εκλάµψεις. Όπως έπιασε εµένα πρόσφατα. Αναρωτήθηκα πόσο καιρό είχα να διαβάσω κάτι. Όχι στο νί τερνετ, ούτε φυσικά ο,τιδήποτε που να περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα της σχολής µου.
Κάποιο βιβλίο, κάποιο περιοδικό, από µυθιστόρηµα µέχρι βιογραφία κι
από Άρλεκιν µέχρι εφηµερίδα. Με µεγάλη µου έκπληξη συνειδητοποίησα ότι δεν θυµόµουν πότε ήταν η τελευταία φορά που ασχολήθηκα µε
ο,τιδήποτε άλλο σε επίπεδο πληροφορίας πέρα από τα διάφορα news
feed και τα πανεπιστηµιακά µου συγγράµµατα (που σε πολλές περιπτώσεις
είναι εξαιρετικά αλλά δεν έχεις και άλλ η επιλογή από το να τα διαβάσεις).
Κι έτσι άρχισα σιγά -σιγά από το τίποτα. Άρχισα και έψαχνα σε εγκυκλοπαίδειες για προσωπικότητες πασίγνωστες, που όµως λίγα πράγµατα
ήξερα επί της ουσίας. Μετά άρχισα να διαβάζω την Ιστορία των Ηνωµένων Πολιτειών, στην πιο ανάλαφρη έκδοσή της από το Νίκο Τσιφόρο. Πόσο λίγα ξέρω για ένα λαό τόσο σηµαντικό! Πόσο λίγα ξέρω για το
δικό µου λαό! Πόσα λίγα ξέρω και ξέρουµε οι περισσότεροι γενικά...Συνειδητοποιώ πόσο δύσκολο µου είναι να εντάξω λίγη ώρα διαβάσµατος
στη µέρα µου και θυµώνω. Γιατί θυµάµαι πως µε το που έµαθα στα 4
µου να διαβάζω άρχισα να καταβροχθίζω όλη την Πηνελόπη ∆έλτα και
τον Παπαδιαµάντη και ό,τι άλλο κλασικό µου έπαιρναν οι δικοί µου, άσχετα αν καµιά φορά δεν ήταν τόσο της ηλικίας µου. Κι όσο κι αν µεγάλωσα
κι έµαθα για αυτούς τους µεγάλους δηµιουργούς, Έλληνες και ξένους,
και εκτίµησα το έργο τους, τόσο λιγότερο πια τους διαβάζω, τόσο λιγότερο διαβάζω γενικά και τόσο περισσότερο άλλα πράγµατα εκτόπισαν την
αξία ενός καλού βιβλίου στο χρόνο µου.
∆ίνω µια υπόσχεση στον εαυτό µου, µια υπόσχεση που θα παλέψω
σκληρά να κρατήσω. Λιγότερες πληροφορίες, περισσότερες γνώσεις. Λιγότερη ψηφιακή πληροφορία, περισσότερος έντυπος, παλιός και καλός
λόγος. Κι ας κάνουµε µια προσπάθεια όλοι, λιγάκι κάθε µέρα, να δώσουµε
χώρο σε ένα βιβλίο, σε ένα περιοδικό, κι από το πιο ελαφρύ ανάγνωσµα
κάτι θα πάρεις.
(Επόµενος σταθµός µου το Inferno του Dan Brown. Όχι τόσο για το
εµπορικό του πράγµατος, όσο γιατί ο συγγραφέας είναι ένα λαµπρότατο παράδειγµα πώς από ένα υπέροχα περίτεχνο µυθιστόρηµα µπορείς
να πάρεις αµέτρητα ερεθίσµατα και να ενθαρρυνθείς να ερευνήσεις µόνος σου γεγονότα, ανθρώπους, κτίρια, τόπους κλπ. που ούτε έχεις ξανακούσει. Ήταν ο πρώτος που µου ξύπνησε τόσο έντονα αυτό το αίσθηµα).

Η Αρριάνα Σταθακοπούλου είναι αριστούχος του Λυκείου Βυτίνας και
απεφοίτησε το σχ. έτος 2010-2011. Φοιτά στο 3ο έτος της φιλοσοφικής
σχολής του Παν/µίου Αθηνών (τµήµα ΦΠΨ) Το αξιόλογο αυτό άρθρο
αναρτήθηκε στον ιστότοπο NEOPOLIS.gr στις 23-7-2013
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§ÔÁÔÙÂxÓÈÎ¤˜ ™ÂÏ›‰Â˜
Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗ...
¶·È‰ÈÎ¤˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂÈ˜ ·ﬁ ÙÈ˜ Î·Ù·ÛÎËÓÒÛÂÈ˜ ÙË˜ μ˘Ù›Ó·˜
ΓΡΑΦΕΙ: O Ηλίας Γιαννικόπουλος, Νοµικός πρώην πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης
∆ιάβασα µε πολύ ενδιαφέρον και µεγάλη συγκίνηση το
πύρινο άρθρο του Προέδρου του Συλλόγου Βυτιναίων κ. Παν.
Παπαδέλου για την οικτρή κατάσταση, στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των µαθητικών κατασκηνώσεων της
Βυτίνας λόγω της γνωστής αβελτερίας των κάθε είδους κρατικών αρχών.
Αλλά οι κατασκηνώσεις αυτές δεν είναι απλά κτήρια. Είναι κοµµάτι της ψυχής πολλών ανθρώπων από όλα τα µέρη
της Αρκαδίας. Χιλιάδες παιδιά από όλα τα αρκαδικά χωριά
φιλοξενήθηκαν κατά καιρούς σε αυτές και έζησαν εκεί αξέχαστες στιγµές και εµπειρίες. Ένας από αυτούς είµαι και εγώ,
που έζησα εκεί µερικές από τις εντονότερες συγκινήσεις της
παιδικής µου ζωής.
∆υστυχώς, ο πανδαµάτορας χρόνος ήρθε να σκεπάσει µε
το πέπλο της λήθης αρκετές από τις τότε εντυπώσεις µου,
αλλά πολλά παραµένουν ακόµα ζωντανά στη µνήµη µου και
συχνότατα έρχονται στο µυαλό µου, ιδιαίτερα, όταν περνώ
από τη Βυτίνα ή όταν στις στιγµές της ωριµότητας και του
λυκόφωτος της ζωής µου νοσταλγώ µε συγκίνηση το χαµένο
παράδεισο των παιδικών χρόνων µου.
Έχει περάσει από τότε πάνω από µισός αιώνας! Ήταν τα
µέσα της δεκαετίας του 1950. Εγώ ήµουν δεκαετής στην ηλικία και µαθητής της Τρίτης τάξης του Β΄ ∆ηµοτικού Σχολείου Λαγκαδίων. Μαζί µε µερικούς άλλους µαθητές των δύο
δηµοτικών της ιδιαίτερης πατρίδας µου είχα την τύχη να επιλεγώ για τις κατασκηνώσεις Βυτίνας. Εννοείται ότι όλοι οι
επιλεγέντες ήµασταν από φτωχές οικογένειες και, από απόψεως σωµατικής διάπλασης, πρα γµατικά «τσιροπούλια».
Την ορισµένη ηµέρα λοιπόν µπήκαµε στο λεωφορείο της
γραµµής και αναχωρή σαµε για τη ν «εξωτική» Βυτί να.
΄Ολοι µπαίναµε για πρώτη φορά σε αυτοκίνητο, και έτσι το
ταξίδι µάς φάνηκε πολύ µακρύ, σχεδόν ατέλειωτο! Η ναυτία µάς έκοψε τα πόδια, και ως εκ τούτου φτάσαµε στη Βυτίνα ζαλισµένοι και κατάκοποι, κυριολεκτικά ξεθεωµένοι.
Τακτοποιηθήκαµε στους ορισµένους θαλάµους µας και
καθένας µας έπιασε από ένα κρεββάτι -ίσως να ήταν και ράντσο στρατιωτικό, δεν ενθυµούµαι ακριβώς-, πράγµα πρωτοφανές για µας που είχαµε συνηθίσει να µοιραζόµαστε το
κρεββάτι µε ένα ή περισσότερα αδέλφια µας.
Το βράδυ πέσαµε «ξεροί» για ύπνο. Αυτό που µε εντυπωσίασε ήταν ότι στο θάλαµο υπήρχε µια λάµπα κρεµασµένη
από το ταβάνι, που µε το πάτηµα ενός διακόπτη άναβε και
φώτιζε όλο το δωµάτιο. Εµείς στα Λαγκάδια, και φυσικά και
στα άλλα χωριά, ξέραµε µόνο τις «τσιµπλούδες», ή έστω τις
Γνωρίζουν καλά οι Γερµανοί από την πείρα τους πόσο
επικίνδυνο είναι να ταπεινώνεται ένας λαός. Έζησαν µετά
τον Α΄παγκόσµιο πόλεµο την ταπείνωσή τους µε την υπογραφή της συνθήκης των Βερσαλλιών. Έζησαν τη φρίκη του ναζισµού και του ολοκαυτώµατος στο Β΄παγκόσµιο πόλεµο. Ο Γερµανικός λαός είχε θεοποιήσει τους παρανοϊκούς µακελάρηδες. ∆ίκασαν, τιµώρησαν και ταπείνωσαν οι νικητές στη Νυρεµβέργη την ηγεσία των ηττηµένων. Προσέφεραν όµως τεράστια οικονοµική βοήθεια
στο Γερµανικό λαό, για να µπορέσει να ανακάµψει από
τον όλεθρο του πολέµου και παράλληλα υποχρέωσαν τα
λοιπά κράτη, µεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, να αποποιηθούν τα Γερµανικά χρέη.
Τη σηµερινή Ελλάδα οι ευεργετηµένοι Γερµανοί την
ταπείνωσαν χωρίς να διαφοροποιούν τη µεταχείριση του
λαού, που αυτοί οδήγησαν στον παρανοϊκό υπερδανεισµό και στην χρεωκοπία και αυτοί έδιναν τις µίζες µέσω
του Χριστοφοράκου στους Έλληνες πολιτικούς. Οι Γερµανοί
γνώριζαν άριστα τις επιπτώσεις σχετικά µε τα δάνεια, που
παίρναµε και τις µίζες που πλήρωναν στους υπογράφοντες και περίµεναν πότε θα φθάσει η ώρα της χρεωκοπίας µας από τον υπέρογκο δανεισµό. Τα «γεράκια» της
Γερµανικής πρεσβείας των Αθηνών κρατούσαν σηµειώσεις και κανόνιζαν το χρόνο, που θα χρεωκοπήσουν και
θα ταπεινώσουν την Ελλάδα, διότι τόσα χρόνια συνέχιζαν να δανείζουν µια χώρα, που δε θα µπορούσε κάποτε να πληρώσει τα δανεικά.
Η κ. Μέρκελ αντί για το Ρεχάγκελ να στείλει τους ιθύνοντες της Ζήµενς, για να µας πουν ποιους Έλληνες πολιτικούς ή κρατικούς παράγοντες «λάδωσαν», πότε και
πόσο και να µας εξηγήσουν τη σχέση της διαφθοράς και
να καταγγείλει ως ανήθικον αυτόν που ο ίδιος διέφθειρε, για να µάθουµε και εµείς. Να µας στείλλλει τους συµπατριώτες της, εκείνα τα «ξεφτέρια», που κατάφεραν να
µας «πλασσάρουν» τα υποβρύχια που γέρνουν. Να µας
στείλλει ακόµα το Χριστοφοράκο, για να οµολογήσει και
αυτός ποιοι τα έπαιρναν και πόσα πήρε ο καθένας. Τότε
θα πάρουµε κουράγιο. Να µας διαφωτίσουν για τους Ολυµπιακούς αγώνες της σπατάλης και πόσες µίζες πήρανε.
Αυτούς θέλουµε και όχι το Ρεχάγκελ. Για τα αεροδρόµια,
το µετρό, τους δρόµους,τους εξοπλισµούς, τους Ολυ-

λάµπες πετρελαίου, ή ακόµα τις πιο φωτεινές λάµπες ασετιλίνης ΛΟΥΞ στα καφενεία και στα καταστήµατα. Στη Βυτίνα είδαµε για πρώτη φορά ηλεκτρικό ρεύµα!
Κάθε πρωί κάναµε προσευχή και έπαρση της σηµαίας. Σε
τακτές ώρες πηγαίναµε στο εστιατόριο για το πρωινό, το γεύµα ή το δείπνο. Τρώγαµε φαγητά, που δεν είχαµε ξαναφάει συνοδευµένα σχεδόν πάντοτε µε φρούτο και πολλές φορές µε γλυκό. Γάλα, βούτυρο και µαρµελάδες, βραστά, ψητά
κρέατα, λαχανικά και µακαρονάδες, όλα περιποιηµένα και
στην ώρα τους. Ήταν πράγµα πρωτόφαντο για µας, να τρώµε τόσες φορές την ηµέρα και τόσο ποικίλα φαγητά, που πολλά από αυτά δεν τα είχαµε ιδεί ούτε στον ύπνο µας! Θυµάµαι ότι αυτό που µου άρεσε πιο πολύ ήταν το σταφιδόψωµο και η µαρµελάδα.
Την Κυριακή πηγαίναµε στον Άγιο Τρύφωνα για εκκλησιασµό. Θυµάµαι έναν σεβάσµιο ιερέα µε άσπρα γένια και
ένα νεαρό δεξιό ψάλτη, που έψελνε µελωδικά και µουσικά
αλλά κούναγε πολύ τα χέρια. Ο Άγιος Τρύφωνας µου άρεσε σαν εκκλησία και ήµουν σίγουρος ότι τον είχαν χτίσει οι
συµπατριώτες µου Λαγκαδινοί µαστόροι. (Αργότερα διαπίστωσα ότι µεταξύ των άλλων ονοµάτων, που έχουν χαραχθεί σε διάφορα σηµεία των τοίχων του, βρίσκεται και το όνοµα κάποιου προγόνου µου).
Πολλές φορές πηγαίναµε βόλτα στο κοντινό αλσύλλιο, το
ούτως καλούµενο «δασάκι», όπου παίζαµε κάτω από τα πυκνά πεύκα. Αυτά που µε εντυπωσίαζαν ήσαν τα άγνωστα σε
µένα µέχρι τότε σπόρια, που έπεφταν από τα κουκουνάρια
των πολυπληθών και πανύψηλων δέντρων, νοστιµότατα στη
γεύση και «µήλον της έριδος» για µας τα παιδιά που συναγωνιζόµασταν ποιος θα µαζέψει τα περισσότερα. Μια φορά
πήγαµε βόλτα και στη Γεωργική Σχολή και θαυµάσαµε το πλήθος των φυτών και την τάξη µε την οποία ήσαν φυτεµένα.
Η Βυτίνα µου άρεσε γιατί ήταν περίκλειστη από ψηλά βουνά και πανέµορφα ελατοδάση, και κυρίως γιατί ήταν επίπεδη.
Σκεπτόµουν ότι όλες τις ανηφόρες και τις κατηφόρες ο Θεός
τις είχε ρίξει στα Λαγκάδια... Ακόµα, µου έκανε εντύπωση,
ότι ενώ τα Λαγκάδια από τουριστικής πλευράς βρίσκονταν
στα σπάργανα, η Βυτίνα είχε σηµειώσει σηµαντική πρόοδο.
Είχε πολλά ξενοδοχεία και ενοικιαζόµενα δωµάτια. Θυµάµαι τις βόλτες που κάναµε προς τη ΒΙΛΛΑ ΒΑΛΟΣ, που τότε
στα µάτια µου φάνταζε σαν τη «Μεγάλη Βρετανία»...
Μου άρεσαν τα ωραία πέτρινα σπίτια της Βυτίνας µε τα
κόκκινα κεραµίδια –αυτά µοιάζανε µε τα λαγκαδινά- το ωραίο
πέτρινο σχολείο της και η µαρµάρινη βρύση του κεντρικού

Η ΕΥΡΩΠΗ ΥΠΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Παναγιώτης Κ. Ματθαίου,
στρατηγός ε.α.
µπιακούς αγώνες και άλλα πρόσφατα έργα Γερµανούς καλέσαµε, που µας παρακαλούσαν και πλήρωναν τεράστιες
µίζες, για να κερδίσουν. Σήµερα η ηγεσία και ο κίτρινος
τύπος της Γερµανίας ασχολούνται µε τη χώρα µας και την
Κύπρο, τη δεύτερη Ελλάδα, απαξιωτικά. Τα Καλάβρυτα,
το ∆ίστοµο και η βάρβαρη συµπεριφορά τους ξεχάστηκανσαν να µη συνέβησαν ποτέ. Το ∆΄Ράιχ πέτυχε ό,τι δεν
κατάφερε να ολοκληρώσει το Γ΄Ράιχ. Τα νιάτα της Ελλάδας, που σπούδασαν στα Ελληνικά πανεπιστήµια µε χρήµατα του Ελληνικού λαού µετανάστευσαν, για να δουλέψουν για την προκοπή των Γερµανών. Τα καλά και δυνατά µυαλά της Ελλάδας τα εκµεταλλεύονται οι Γερµανοί, διότι η δική µας πολιτική ηγεσία στάθηκε ανίκανη να
τα κρατήσει στη χώρα µας. Απίστευτης έκτασης ληστεία
των τραπεζικών καταθέσεων στην Κύπρο από τους Γερµανούς στα πλαίσια του Ευρωκρούπ. Η Γερµανία πέτυχε αυτό που ήθελε, δήλωσε ο Γερµανός Υπουργός των Οικονοµικών Σόιµπλε και συνέχισε: «∆ε χρειάζεται επικύρωση της συµφωνίας από την Κύπριακή Βουλή». Οι Γερµανοί σε όποια χώρα της Ευρώπης θέλουν αρπάζουν όποιο
τίµηµα των καταθέσεων αποφασίζουν ακριβώς όπως τα
ναζιστικά στρατεύµατα κατοχής άρπαζαν τα αποθέµατα
χρυσού όσων κρατών καταλάµβαναν και υποδούλωναν.
∆ε θα µείνει τίποτε όρθιο στην Κλυπρο.
Ο οικονοµικός Αττίλας της Ε.Ε., που ηγεµονεύουν οι
Γερµανοί, θα ρηµάξει τον τόπο ίσως χειρότερα από το γνήσιο στρατιωτικό Α ττίλα των Τ ούρκων εισβολέων το
1974. Το οικονοµικό σύστηµα της Κύπρου ήταν ίδιο το
2004, όταν έγινε δεκτή στην Ευρώπη και επειδή ήταν σαγηνευτικά αποδοτικό για τους επενδυτές το εκµεταλλευόταν άνευ ηθικών διληµµάτων. ∆εν επρόκειτο για αποκλειστική Κυπριακή «πατέντα».
Στο Λουξεµβούργο, τη Μάλτα, την Ανδόρα, το Μόντε

δρόµου µε το λιονταρίσιο κεφάλι. Μου άρεσαν ακόµα τα αγάλµατα της κωµόπολης, όσο κι αν µου έµενε η άλυτη απορία,
για το τί ακριβώς ήταν αυτό που κράτα γε στο χέρι ο εικονιζόµενος στο µαρµάρινο άγαλµα Καθηγητής (Βασ. Οικονοµίδης), και γιατί δεν κράταγε ένα βιβλίο αφού ήταν επιστήµονας! (Σήµερα βλέπω που κρατάει τον πάπυρο και γελάω µε την αφέλειά µου...).
Ένα µεσηµέρι µετά το φαγητό ήρθε ένας καλοντυµένος
και ενθουσιώδης κύριος, δε θυµάµαι το όνοµά του ούτε την
ιδιότητά του. Θυµάµαι µόνο ότι στάθηκε ανάµεσα στα δύο
εστιατόρια, για να τον ακούνε όλοι και έβγαλε έναν καταπληκτικό λόγο χωρίς χειρόγραφο. Θα ήταν σίγουρα ή δικηγόρος ή Καθηγητής Πανεπιστηµίου. Με τόση ρητορική
δεινότητα µάς µιλούσε επί πολύ ώρα. Φυσικά κανείς µας δεν
κατάλαβε τίποτε! Εκείνο όµως που καρφώθηκε στο µυαλό
µας ήταν η συχνά αναφερόµενη από τον ρήτορα λέξη «Σαβινύ», την οποία περιπαικτικά επαναλαµβάναµε κι εµείς επί
πολύ καιρό µετά την αναχώρησή µας από την κατασκήνωση.
Θα ήθελα να µάθαινα το όνοµα του άγνωστου οµιλητή.
Γιατί σίγουρα ήταν αξιόλογος, και όπως συµπέρανα αργότερα, µας µιλούσε για το εκλεκτό τέκνο της Βυτίνας, τον διαπρεπή νοµοδιδάσκαλο Βασίλειο Οικονοµίδη, που πολύ αργότερα τον έµαθα καλά, διάβασα τα συγγράµµατά του και πολλές ώρες πέρασα ως φοιτητής της Νοµικής στην αίθουσα
που φέρει το όνοµά του. Και ο «Σαβινύ» δεν ήταν άλλος παρά
ο δάσκαλος του Οικονοµίδη, διαπρεπής και αυτός µελετητής του Ρωµαϊκού ∆ικαίου.
Τα µεσηµέρια ήταν υποχρεωτική η ανάπαυση. Εγώ συνηθισµένος τα µεσηµέρια να πιάνω τον ίσκιο του πλατάνου
της γειτονιάς µου ή να αναζητώ καταφύγιο στο πυκνό και
δροσερό φύλλωµα µιας µουριάς, δεν µπορούσα να κοιµηθώ. Και επειδή ήµουν βιβλιόφιλος από τότε, είχα πάρει µαζί
µου, ελλείψει βιβλίων, ένα τεύχος του περιοδικού «ΕΡΥΘΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ», το έβγαζα κρυφά κάτω από το µαξιλάρι µου και
διάβαζα, προς µεγάλη απογοήτευση της οµαδάρχισσάς µας
Ορσιάς, που µου το άρπαζε ξαφνικά και µε επέπληττε, πως
«εδώ ήρθαµε να ξεκουραστούµε, όχι να διαβάσουµε».
Πολλές φορές από τον δρόµο που περνούσε µπροστά από
την κατασκήνωση πέρναγαν διάφορα αυτοκίνητα. Θυµάµαι
τα γύφτικα φορτηγά που πωλούσαν καρπούζια και στα µεγάφωνα έπαιζαν συνεχώς το σουξέ της τότε εποχής «Γ αρύφαλλο στ’ αυτί...». Ήταν µια ευχάριστη νότα, που γλύκαινε κάπως τη «στρατιωτική» και πειθαρχηµένη ζωή της κατασκήνωσης.
Κάρλο, τη Λεττονία, το Λιχενστάιν θεριεύει περισσότερο
από την Κύπρο το φαινόµενο του ασύδοτου χρήµατος,
αλλά φαίνεται ότι οι «ηθικοί» δουλεύουν µε επιλεκτικότητα των συµφερόντων τους. Ο πρωθυπουργός του Λουξεµβούργου Κ. Γιούνκερ δήλωσε πρόσφατα «Οι Ευρωπαίοι
φέρθηκαν στους Κυπρίους σαν να ήταν γκάνκστερ και
συµµορίτες». ∆ήλωσε επίσης την επόµενη ηµέρα «Όποιος πιστεύει ότι δεν τίθεται πλέον στην Ευρώπη το ζήτηµα του πολέµου µπορεί να πλανάται πλάνην οικτρά οι δαίµονες δεν έχουν εξαφανισθεί απλά κοιµούνται».
Για να δώσουν δάνειο βοηθείας οι Ευρωπαίοι στην Κύπρο 10 ∆ίς. Ευρώ, θα αρπάξουν από τους καταθέτες στις
Κυπριακές Τράπεζες πάνω από 20 δίς. Ευρώ ίσως και περισσότερα. Μ’ αυτήν την ενέργεια οι Γερµανοί ήθελαν να
στείλουν µήνυµα πρός όλους τους λαούς της Ευρώπης
ότι από εδώ και πέρα οι καταθέσεις θα κατάσχονται και
αυτό το µήνυµα το έστειλαν µε επιτυχία. Όλοι οι πολίτες
της Ευρωζώνης πανικοβλήθησαν, οι συνταγές που συστήνουν καταλήγουν σε τραγωδία. Πίσω δεν µπορείς να
γυρίσεις όπως σου υπόσχονται! Μπροστά δε βλέπεις τον
ορίζοντα! Τι σου µένει λοιπόν; Απάθεια, θλίψη, αντίδραση, δυστυχία.
Η Ελλάδα είναι µια µικρή πανέµορφη και ένδοξη χώρα.
Στην Ευρώπη ζουν Αγγλοσάξωνες, Νεολατίνοι, Σλάβοι και
Έλληνες. Είµαστε µοναδική και ξεχωριστή χώρα, γιατί εδώ
γεννήθηκαν η φιλοσοφία, η δηµοκρατία, το θέατρο,ο µύθος, η ποίηση, ο αθλητισµός, το ολυµπιακό ιδεώδες. Έχουµε την ωραιότερη χώρα της Ευρώπης. Έχουµε ήλιο, θάλασσα, αέρα, ακρογιαλιές, ορυκτό πλούτο, χλωρίδα µε βότανα που δεν ευδοκιµούν πουθενά αλλού. Έχουµε κρασί, λάδι, φρούτα, πολιτισµό, ιστορία. Έχουµε επιχειρηµατίες, επιστήµονες µε παγκόσµια αναγνώριση, περήφανη
ναυτιλία….
Σήµερα χαµένοι µέσα στα θολά νερά της κρίσης πασχίζουµε να επιβιώσουµε χωρίς κουράγιο, ελπίδα και όνειρα για το µέλλον. Οι τριακόσιοι της Βουλής πρέπει να ηρεµήσουν, να τα βρούν µεταξύ τους, να αλλάξουν τη συνολική εικόνα, που εκµέµπουν και να συσπειρώσουν το
λαό γύρω τους µε βάση τις αρχές και τις αξίες πριν η ιστορική φράση της Βούλα Πατουλίδου «για την Ελλάδα ρε
γαµώτο!» γίνει «για ποια Ελλάδα ρε γαµώτο;» Χρειάζεται
να προσπαθήσουµε πολύ. Όλοι µαζί.

Θυµάµαι επίσης ότι ασυνήθιστος καθώς ήµουν στην ξενιτιά, άρχισε να µε καταλαµβάνει η νοσταλγία για τα Λαγκάδια.
Ήθελα να έρθει η µάνα µου και να µε πάρει ή τουλάχιστον
να την ιδώ λίγο και µετά να φύγει πάλι. (Την ξενιτιά του πατέρα µου την είχα συνηθίσει, γιατί αυτός τον περισσότερο χρόνο έλειπε στα Καλαβρυτοχώρια για «µαστοριά»). Μάλιστα κάποια στιγµή της έγραψα ένα σύντοµο γράµµα µε αυτό το περιεχόµενο και το έδωσα στην ευγενώς προσφερθείσα οµαδάρχισσά µου, για να το ταχυδροµήσει. Εννοείται ότι το γράµµα αυτό δεν έφτασε ποτέ στον προορισµό του, γιατί απλούστατα δεν απεστάλη ποτέ... Έτσι και εγώ ξαναείδα τη µάνα
µου µόνον όταν επέστρεψα στα Λαγκάδια...
Φίλους θα έκανα ασφαλώς πολλούς στην κατασκήνωση.
∆εν θυµάµαι ονόµατα. Θυµάµαι µόνον ένα παιδί από το Πυρρί και ένα ευγενικότατο παιδί ονόµατι Γιάννη από το Καστρί
Κυνουρίας. Ποιοί να είναι άραγε και πού να βρίσκονται σήµερα;
∆ε θυµάµαι αν το τακτικό φαγητό µάς έκανε καλό, µε την
έννοια της πρόσθεσης κάποιου βάρους. Αµφιβάλλω αν πήραµε κανένα κιλό, από το πολύ τρέξιµο. Εξάλλου τότε δεν
είχαµε πρόχειρες ζυγαριές να ζυγιζόµαστε, για να κάνουµε
συγκρίσεις. Σίγουρα όµως µας έκανε καλό η κατασκήνωση
γενικότερα στη σωµατική και ψυχική µας υγεία. Κ αι ίσως
να έπαιξε κάποιο ρόλο για να φτάσουµε ηλικιακά εδώ που
φτάσαµε... Εξάλλου, µας έδωσε τότε τη ν ευκαιρία να καυχιόµαστε στους άλλους συνοµηλίκους µας ότι είχαµε χορτάσει «αυτοκινητάδα» από τα Λαγκάδια µέχρι τη Βυτίνα, ενώ
αυτοί δεν είχαν καν µπει σε αυτοκίνητο!
Την τελευταία ηµέρα, θυµάµαι, ο Αρχηγός διοργάνωσε ειδική αποχαιρετιστήρια γιορτή. Εκλήθησαν οι µαθητές που
µπορούσαν, να βοηθήσουν. Θυµάµαι ότι συµµετείχα κι εγώ
στη γιορτή απαγγέλλοντας το ποίηµα του Ιωάννη Πολέµη
«Τί είναι η Πατρίδα µας». ∆εν θυµάµαι καθόλου αν κατάφερα
να δείξω τα πατριωτικά µου αισθήµατα ή να διεγείρω τα πατριωτικά αισθήµατα των άλλων...
Ακόµα ενθυµούµαι ότι την τελευταία ηµέρα είχαµε όλοι
φτιάξει έξω από τους θαλάµους µας διάφορα καλλιτεχνήµατα, µε χρωµατιστές πετρούλες και βρύα. Η δική µας οµάδα είχε φτιάξει µε αυτόν τον τρόπο µια ωραία παράσταση
που είχαµε «ξεσηκώσει» από το εξώφυλλο κάποιου Α ναγνωστικού του ∆ηµοτικού (µε δάφνες, περικεφαλαίες, σπαθιά, κλπ.).
Αν «στίψω» το µυαλό µου ενδεχοµένως να θυµηθώ και
άλλα περιστατικά. Αλλά σηµασία δεν έχει πόσα πράγµατα θυµάται κανείς. Το ζήτηµα δεν είναι αριθµητικό ή ποσοτικό. Το
ζήτηµα είναι ότι η εµπειρία της κατασκή νωσης έχει αποκρυσταλλωθεί στο ατοµικό µας υποσυνείδητο, στο βάθος της
ψυχής µας και αποτελεί έναν από τους κρυφούς πολύτιµους
εσωτερικούς θησαυρούς µας. Όσοι βλέπουν τα κτίρια της κατασκήνωσης σαν απλά ντουβάρια, κάνουν πολύ µεγάλο λάθος, για να µην ειπώ έγκληµα...
Εγώ τουλάχιστον, µε την ευκαιρία της κατασκήνωσης, αγάπησα τη Βυτίνα! Αν τα Λαγκάδια είναι η «µάνα» που µε γέννησε, η Βυτίνα είναι η πρώτη µου αγάπη, η παιδική, και γι’
αυτό παντοτινή!
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κοινωνικά
ΓΑΜΟΙ
◗ Ο ∆ηµήτρης Γαραντζιώτης και η Μαρία Παναγοπούλου, κόρη του Κώστα και της Γωγώς Παναγοπούλου, στις 7 Ιουλίου 2013, στον Ι.Ν. Αγίας
Τριάδας στα Παραδείσια, τέλεσαν το γάµο τους και τη βάφτιση της κορούλας τους και της έδωσαν το όνοµα Ευσταθία. Κ ουµπάρα και νονά
ήταν η Λίνα Σµέρου, κόρη του Παναγιώτη και της Σταυρούλας Σµέρου.
◗ Ο Νίκος Μαρκόπουλος, γιος του Θανάση και της Φωτεινής Μαρκοπούλου, και η Κ ωνσταντίνα Προκόπου, κόρη της Μαρίκας Παπαντωνίου, τέλεσαν το γάµο τους στις 31 Αυγούστου 2013 στον Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνα στη Βυτίνα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
◗ Ο Αλέξανδρος Παναγόπουλος, γιος του Κώστα Παναγόπουλου, και η
∆ήµητρα Τζαδήµα στις 12 Ιουλίου 2013 απέκτησαν κοριτσάκι.
◗ Η Ρεββέκα σύζυγος του Θεόδωρου Λιαρόπουλου, πρόεδρου του τοπικού
δηµοτικού συµβουλίου Βυτίνας γέννησε κοριτσάκι στις 8-8-2013.

ΘΑΝΑΤΟΙ

◗ Απεβίωσε ο θεολόγος καθηγητής Απόστολος Φωτιάς ετών 87 ο οποίος στα µέσα της δεκαετίας του πενήντα είχε υπηρετήσει στο Γυµνάσιο
Βυτίνας
◗ Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα στις 5-8-2013 η Κωνσταντίνα Γ. Τζίφα ετών 86.
◗ Απεβίωσε στην Πάτρα και ετάφη στο Μεσσολόγγι στις 10-8-2013
ο Βυτιναίος συνταξιούχος δασικός υπάλληλος Ιωάννης Θ. Πούλιας
ετών 78.
◗ Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στο νεκροταφείο Ζωγράφου στις 257-2013 ο Τυράσκης Νικόλαος το γένος Σωτηρακοπούλου ετών 73
◗ Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στο κοιµητήριο Μελισσίων στις 278-2013 ο Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος ετών 88.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ ΑΓΑΠΗΤΕ
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΖΕΜΗ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο δάσκαλος Νικόλαος Κ. Φίλης
Τεθλιµένοι, κατηφείς και βαρύθυµοι προσήλθαµε ενώπιών σου,
εκεί στον Άγιο Παντελεήµονα Μεθυδρίου, φίλε Παντελή, για να σε
προπέµψουµε στην τελευταία σου κατοικία. Ένα αναπάντητο
«γιατί» στα χείλη όλων µας, µια εξόδιος ευχή για ανάπαυση της ψυχής σου και τα ειλικρινή και ανυπόκριτα δάκρυά µας για τον απρόσµενο χαµό σου. Απλόχερα άδικη και σκληρή η µοίρα µαζί σου, έκοψε το νήµα της ζωής σου πρώιµα κι ανεπάντεχα πρι ν προλάβεις
να καµαρώσεις και να χαρείς τους καρπούς των µόχθων σου. Υπήρξες, φίλε Παντελή, ο απλοϊκός εκείνος ποιµένας, που «…αγραυλούσε
επί την ποίµνην του…» ως εκείνοι της γραφής και διηύθυνες τις ποιµενικές σου ενασχολήσεις πιστός σε αρχές και αξίες. Όσιος των παραδόσεων, θεµατοφύλακας, ταπεινός, γαλήνιος και αθόρυβος, µε πίστη θερµή στην άδολη καρδιά σου, προσερχόσουν στη µνήµη του
προστάτη µας Αγ. Παντελεήµονα, αφοσιωµένος λάτρης του, κοµίζοντας τα δικά σου ταπεινά δώρα, όπως οι µάγοι στο θείο βρέφος.
Μας έλειψες την ηµέρα της πανήγυρης του χωριού µας. Το πόστο
της διακονίας σου κενό όµως τα ίδια ταπεινά δώρα που η οικογενειακή σου παράδοση είχε καθιερώσει, από ευλαβή ευγνωµοσύνη
προς τον Άγιό µας, προσέφερε και πάλι φέτος η οικογένειά σου έτσι
σαν θύµηση στη δική σου µνήµη
Τους συντετριµµένους από τη θλίψη οικείους σου, την άξια σύζυγό σου Βούλα, τα προκοµµένα και φιλόπονα παιδιά σου Γιώργο,
Αφροδίτη, Θεώνη και Χαραλάµπη, τους γαµπρούς και τα εγγόνια
σου, θερµώς συλλυπούµεθα. Το πλήγµα βαρύ, οι λόγοι της παρηγορίας ανίσχυροι. Αντίο φίλε Παντελή. Το χώµα της πάτριας γης
να είναι ελαφρύ και φιλόξενο για σένα και η ψυχή σου, εκεί στην
ουράνια πόλη, αναπαυµένη µε εκείνες των Αγίων της πίστης µας.
Αιωνία η µνήµη σου.
Οι εισφορές προς το σύλλογο και την εφηµερίδα «ΒΥΤΙΝΑ» του διµήνου Ιουλίου-Αυγούστου λόγω πληθώρας
ύλης, που οφείλεται στις πολλές εκδηλώσεις, θα δηµοσιευτούν στο επόµενο φύλλο. Επίσης ορισµένα κείµενα
αναγνωστών και συνεργατών, που µας απεστάλησαν, θα
δηµοσιευτούν και αυτά µελλοντικά. Ευχαριστούµε που
µας θυµάστε και ζητάµε την κατανόησή σας.

§ÔÁÔÙÂxÓÈÎ¤˜ ™ÂÏ›‰Â˜
Ο ΘΕΟΣ ΠΑΝ ΣΤΗ ΡΟΚ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Θεόδωρος Λαµπρόπουλος*
Η ροκ υπήρξε ένα από τα δηµοφιλέστερα µουσικά ιδιώµατα όλων των εποχών και επίσης µια από
τις τρεις κυριότερες διεθνείς µουσικές «γλώσσες»
των τελευταίων εκατό ετών (οι άλλες δύο είναι η
τζαζ και η κλασική). Προήλθε από µια παθιασµένη συνεύρεση της δηµώδους µουσικής των αφροαµερικανών (blues) και της επίσης δηµώδους µουσικής των λευκών βορειοαµερικανών (f olk και
country). Στα χρόνια µάλιστα από το 1955 µέχρι
το 1995 περίπου, υπήρξε το κατεξοχήν εκφραστικό
µέσο τού πιο «ανήσυχου» κοµµατιού της παγκόσµιας νεολαίας, αλλά και η µουσική υπόκρουση µιας
διεθνούς πολιτισµικής επανάστασης, οι µετασεισµοί
της οποίας γίνονται αισθητοί µέχρι σήµερα.
Μέσα από τη ροκ περιγράφτηκε και εκφράστηκε
η πιο πρόσφατη εκδοχή ενός ανθρωπότυπου, ο
οποίος ανιχνεύεται ήδη στην ελληνιστική και ρωµαϊκή αρχαιότητα. Ο ανθρώπινος αυτός τύπος ιστορικά δεν έπαψε έκτοτε να υπάρχει και να διαιωνίζεται υπογείως (κοι νωνιολογικός όρος:
underground), αλλά και να αναδύεται δυναµικά,
όποτε η Ανάγκη το αποφάσιζε. Τα ειδοποιά χαρακτηριστικά του είναι η αποστροφή για τη ν υποκρισία, που συνήθως κρύβεται πίσω από τις διάφορες κοινωνικές συµβάσεις, ο πόλεµος εναντίον
κάθε είδους αλλοτρίωσης (εργασιακής, πολιτικής,
υπαρξιακής), η αποκλειστικά ιδίοις χερσί (=φιλοσοφική) αναζήτηση του εαυτού, ο επίµονος αγώνας για προσωπικό (και άρα συλλογικό) αυτοκαθορισµό,, για να ζήσουµε τη δική µας ζωή και όχι
τη ζωή «φασόν», που µας επιβάλλεται. Η αναζήτηση
µιας αυθεντικής ζωής και της ανάκτησης του εαυτού, αρχικά γέννησε φιλοσοφικά ρεύµατα όπως ο
Επικουρισµός, που ανέδειξε την Ηδονή (=χαρά της
ζωής) ως την µόνη πραγµατική απελευθέρωση από
τις αγκυλώσεις και τις φοβίες, επάνω στις οποίες
έχτιζαν ανέκαθεν οι πολιτικές, θρησκευτικές και οικονοµικές εξουσίες. Ή όπως ο Κυνισµός, που ανέδειξε (και επέβαλε) την Αµφισβήτηση, την Αυθάδεια και το Χιούµορ ως το τρίπτυχο της καθηµερινής πρακτικής κάθε γνήσια ελεύθερου µυαλού.
Ο ανθρωπότυπος του underground «λανθάνει»
κατά την περίοδο του χριστιανικού Μεσαίωνα, επανεµφανίζεται περιορισµένα κατά τη ν εποχή της
Αναγέννησης, «ξαναχάνεται» µέχρι τη Βιοµηχανική Επανάσταση, ξαναεµφανίζεται σε ανοδική πορεία τον 18ο και 19ο αιώνα (Ροµαντισµός, ουτοπικοί σοσιαλιστές, Νίτσε, Αναρχισµός) και αποκτά διαστάσεις «επιδηµίας» (το αποκληθέν «χάσµα γενεών») στις πρώτες δεκαετίες µετά τον Β’ Παγκόσµιο
Πόλεµο.
Έτσι, δεν εί ναι περίεργο που η καλλιτεχνική
έµπνευση και αναζήτηση των µουσικών της ροκ
τούς οδήγησε πολύ γρήγορα, όχι µόνο στη ν ενστικτώδη επανανακάλυψη αρχαίων ελληνικών φιλοσοφικών τρόπων, αλλά και (σε συνδυασµό µε τη
δηµώδη καταγωγή της) στην υιοθέτηση αρχετυπικών παραστάσεων που εκπληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η ελληνική µυθολογία προµήθευσε (για άλλη µια φορά) το φαντασιακό υλικό:
µορφές όπως του µακρυµάλλη ∆ιονύσου, ή του Πανός, (αυτο)εξόριστων θεών -που µάλιστα συνδέο-

νται µε φιλία- που ζουν έξω από το «κατεστηµένο» των Ολυµπίων, που δεν αναγνωρίζουν καµία
εξουσία και καµία ιεραρχία, θεϊκή ή ανθρώπινη, ούτε
σεµνότυφες κοινωνικές συµβάσεις, που βρίσκονται
στις υγιείς ρίζες της «ακατέργαστης» -και ανυπότακτης- ζωικότητας (Παν), ή δείχνουν τον δρόµο
του στασιαστή που χορεύει «εκτός εαυτού» επάνω
στα κοµµένα κεφάλια των βασιλιάδων (Βάκχος), είναι υπεύθυνοι για µερικές από τις πιο µεγάλες στιγµές της σύγχρονης µουσικής.
Εδώ θα ασχοληθούµε µε τον Αρκάδα Πάνα.
Τον Ιούνιο του 1967 διεξάγεται στην αµερικανική πόλη Μοντερέυ το αρχετυπικό ίσως φεστιβάλ
ροκ µουσικής. Το εισιτήριο είναι συµβολικό (ένα δολάριο), ο καιρός ιδανικός (βρισκόµαστε στο εµβληµατικό Καλοκαίρι του Έρωτα), η περιοχή όµορφη σαν την Αρκαδία (Πολιτεία της Καλιφόρνια) και
το παρόν δίνουν µερικά από τα µεγαλύτερα µουσικά ονόµατα της εποχής, σε ένα ακροατήριο από
σχεδόν εκατό χιλιάδες χίππυς.

Στην διαφηµιστική αφίσα της διοργάνωσης, αλλά
και στους δίσκους που κυκλοφόρησαν µεταγενέστερα µε τα ηχητικά ντοκουµέντα της, δεσπόζει ο
Παν σε µια εξαιρετική απεικόνισή του. Η επιλογή
του ως ψυχεδελικού συµβόλου δεν υπήρξε τυχαία.
Ο «σεξοµανής», χορευτής και συχνά µεθυσµένος
θεός θεωρείται ότι θα θεραπεύσει το γιγάντιο ψυχολογικό µπλοκάρισµα από το οποίο κατεξοχήν πάσχει (κατά τα «παιδιά των λουλουδιών») ο βιοµηχανικός πολιτισµός.
Ο τίτλος του πρώτου δίσκου ενός από τα κορυφαία ροκ µουσικά σχήµατα όλων των εποχών,
των Βρετανών Pink Floyd, «The Piper at the Gates
of Dawn» (Ο Αυλητής στις Πύλες της Αυγής, 1967),
παραπέµπει εµφανώς στον Πάνα. Έχει ληφθεί από
το κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας Ο Άνεµος στις Ιτιές (1908) του Κέννεθ Γκραίηαµ. Ο Ίαν
Άντερσον, τραγουδιστής και φλαουτίστας των επίσης κορυφαίων Βρετανών Jethro Tull, απεικονίζεται επανειληµµένα στα εξώφυλλα των δίσκων
τους σε «πανική» στάση.

Ο Παν έχει δεχτεί επανειληµµένα τιµές από τον
Σκωτσέζο Μάικ Σκοτ και το προσωπικό µουσικό
του όχηµα, τους Waterboys. Στο τραγούδι «The
Pan Within» από τον δίσκο «This Is The Sea» του
1985, οι εραστές αναζητούν τον εσώτερο Πάνα
υπό την καταιγιστική συνοδεία ηλεκτρικής κιθάρας, πιάνου και βιολιού. Αλλά η µεγάλη ανατριχίλα έρχεται µε το τρα γούδι «Τhe Return Of
Pan» (Η επιστροφή του Πάνα) από τον δίσκο
«Dream Harde»r του 1993, όπου µε αφορµή µία
ιστορία του Πλούταρχου από το «Περί των Εκλελοιπότων Χρηστηρίων» ο Σκοτ πετάει το γάντι σε
όσους πιστεύουν την φήµη για τον θάνατο του
εν λόγω θεού: «από τις πανάρχαιες ηµέρες και σε
όλους τους χρόνους/ από την Αρκαδία µέχρι τα
πέτρινα λειβάδια του Inisheer/ κάποιοι λένε, πως
οι θεοί είναι απλώς ένας µύθος/ αλλά µάντεψε µε
ποιόν έχω χορέψει/ ο Μέγας Παν ζει! [...] Λοιπόν,
ακολούθησε τον Χριστό όσο καλύτερα µπορείς/
Ο Παν είναι νεκρός – ζήτω ο Παν!». Στο τραγούδι εκτός από τα κατά παράδοση χρη σιµοποιούµενα στη ροκ µουσικά όργανα γίνεται και εκτεταµένη χρήση κλαρίνου (!). Για την ιστορία να αναφέρουµε, ότι ο Σκοτ επισκέπτεται συχνά την Αρκαδία. Αλλά και οι εγχώριοι ροκάδες τίµησαν τον
«προστάτη θεό» τους. Πρόκειται για το τρα γούδι «Ο Παν» τού σηµαντικού (και όχι µόνο για τα
ελληνικά δεδοµένα) συγκροτήµατος «Ακρίτας»,
από έναν σπάνιο µικρό δίσκο τους τού 1973. Για
την ιστορία να αναφέρουµε ότι πίσω από τους
«Ακρίτας» βρισκόταν ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες και µουσικούς των τελευταίων δεκαετιών, ο Σταύρος Λογαρίδης.
Ο Παν εξακολουθεί να αποτελεί σταθερό σηµείο αναφοράς για τους ροκ µουσικούς της νεώτερης γενιάς. Π.χ. οι Γάλλοι Northwinds έχουν
τιτλοφορήσει έναν ολόκλ ηρο δίσκο τους ως
Great God Pan (1998). Ενώ και οι Κ αναδοί
Blood Ceremony στον δίσκο τους «Living With
The Ancients» (2011) έχουν συµπεριλάβει ένα µικρό έπος διάρκειας επτάµισυ λεπτών, επίσης µε
τίτλο «Great God Pan». Τα παραπάνω είναι φυσικά µόνο µερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα, που δεν εξαντλούν µε κανέναν τρόπο το –
τεράστιο- θέµα.
«Πιστεύουν» άραγε οι ροκ µουσικοί στον Πάνα;
Στην τέχνη τέτοια ερωτήµατα προφανώς δεν
έχουν νόηµα. Ειδικά η ροκ, ούτε υπήρξε ποτέ θρησκευτική τέχνη, ούτε λειτούργησε ως θρησκεία,
ούτε προπαγάνδισε ποτέ ετοιµατζίδικες «αλήθειες»
και συνταγές ζωής. Ο Τραγοπόδαρος πιθανότατα θα θεωρούσε τίµια και αντάξιά του τη στάση
της αυτή...
(*Ο Βυτιναίος Θεόδωρος Λαµπρόπουλος
προέρχεται από τον χώρο των Κοινωνικών
Επιστηµών. Υπήρξε τακτικός συνεργάτης στα
περιοδικά «∆αυλός» και «Ο Κήπος του Επίκουρου», επάνω σε ζητήµατα Ιστορίας των
Ιδεών. Πρόσφατα εκδόθηκε το µυθιστόρηµά
του «It’s not only Rock and Roll»: «πώς
ακούστηκε κάποτε η ροκ µουσική από τους
νέους µιας τριτοκοσµικής χώρας»)

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΥΤΙΝΑΣ
ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι.
Η έκδοση των αποτελεσµάτων των φετινών εισαγωγικών εξετάσεων για τα
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ήταν επιτυχής για το Λύκειο Βυτίνας και ικανός αριθµός αποφοίτων
πέρασε το κατώφλι των ανωτάτων σχολών. Στη συνέχεια παρατίθενται τα ονόµατα των επιτυχόντων.

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

1. Ασηµακόπουλος Θεόδωρος Γεωπονίας Παν/µίου Θεσσαλίας
2. Βλάσση Κων/να ∆ηµόσιας Υγείας ΤΕΙ Αθήνας
3. ∆ιάκου Ελένη Χηµείας Παν/µίου Πατρών
4. Κατσίγιαννη Αδαµαντία Οικονοµίας Παν/µίου Πειραιά
5. Λιαρόπουλος Παναγιώτης Θεατρικών σπουδών Παν/µίου Αθηνών
6. Μιλόβι Γρηγόρης Γραφιστικής ΤΕΙ Αθήνας
7. Μπουλούγαρης Νικόλαος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ζακύνθου
8. Παπαδηµητρίου Πέτρος Μαθηµατικό Παν. Αιγαίου
9. Πετρόπουλος Κων/νος Λογιστικής Παν/µίου Πελοποννήσου
10. Σταθακοπούλου Ευγενία Αρχιτεκτονικής ΤΕΙ Αθήνας
Σε όλους τους επιτυχόντες ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων εύχεται
ευδόκιµο πορεία στις σπουδές τους και αρίστευση στη φοίτησή τους.
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∫·ÏÔÎ·ÈÚÈÓ¤˜ ∂Î‰ËÏÒÛÂÈ˜
ΤΟ 3ο ΕΘΝΙΚ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙ: Η καθηγήτρια µουσικής Κυριακή Ζαχαροπούλου
υποψήφια διδάκτωρ του Παν/µιου Θεσσαλονίκης

Α

ρκετά χρόνια πριν την εποχή της κρίσης και των µνηµονίων µε είχε ιδιαίτερα εντυπωσιάσει
µία συλλογή φωτογραφιών της δεκαετίας του 1950 δηµοσιευµένη από τον πολύ δραστήριο
εκπολιτιστικό σύλλογο των απανταχού Νυµφασίων «Η Αγία Τριάς». Οι φωτογραφίες απεικονίζουν την προσωπική –σκληρή- εργασία των κατοίκων για την έλευση του νερού στο χωριό. Προφανώς, αυτές οι πρακτικές εφαρµόζονταν πριν αρχίσουν οι δήµοι να αναθέτουν τα δηµόσια έργα σε
εργολάβους, ωστόσο οι φωτογραφίες αναπαριστούν και «διηγούνται» γλαφυρά τη χαρά για τη συµµετοχή και την προσφορά για το κοινό καλό, µε µοναδική ανταµοιβή –εικάζω- το τραγούδι, το καλαµπούρι και τα πειράγµατα που γεννούσε η δυναµική της οµάδας µε τη συνοδεία κρασιού και σπιτίσιων µεζέδων.
Αυτή είναι η αίσθηση, που µου δίνει χρόνο µε το χρόνο και το Έθνικ φεστιβάλ. Μία προσπάθεια
που ξεκίνησε µε αρκετές φιλοδοξίες, ανάλογες και της εποχής τρία χρόνια πριν, εξελίχθηκε σε µία µετρηµένη προσπάθεια, η οποία έχοντας περιορισµένους πόρους κι αποκλειστικά στήριξη από την εθελοντική εργασία και την αγάπη για τον τόπο µας και
τους κατοίκους του, θεωρώ ότι έχει πάρει πλέον πιο
ιδανική µορφή από εκείνη που τυχόν ονειρευόµαστε
κάποτε.
Για τρίτη λοιπόν συνεχή χρονιά, το Έθνικ φεστιβάλ
∆ήµου Γορτυνίας σηµείωσε µεγάλ η επιτυχία. Συνδιοργανώθηκε από τον ∆ήµο Γορτυνίας και τον Σύνδεσµο Φιλοπροόδων Βυτίνας, και διήρκεσε τρεις µέρες (19-21 Ιουλίου). Φέτος έλαβαν χώρα καθηµερινά
εργαστήρια παραδοσιακών χορών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, µε έµφαση σε Μακεδονία-Θράκη, µε δάσκαλο τον εξαιρετικό και συνάµα σεµνό Λάζαρο Τσουκαλά, αλλά και τα καθιερωµένα πλέον εργαστήρια λατινοαµερικάνικων κρουστών. Μαθήµατα δόθηκαν από τους σπουδαίους µουσικούς
Enrique Bu Pascual (Kikicha) και Jose Daniel Allen Garcia (Κούβα), οι οποίοι στηρίζουν τρία χρόνια τον εν λόγω θεσµό. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκαν καθηµερινές εκδηλώσεις, όπως πάρτυ µε χορούς λάτιν στην πλατεία της Βυτίνας, παρουσίαση χορών και εθίµων από την περιοχή Ρουµλούκι της
Ηµαθίας (Κατερίνα Βαρσαµοπούλου - Λαογραφικός όµιλος Ντόπιων Αλεξανδρείας και Περιχώρων),
παρουσίαση-επίδειξη των µαθητών, αλλά και των δασκάλων το τελευταίο βράδυ στην κεντρική πλατεία της Βυτίνας, Το φεστιβάλ έκλεισε µε µια υπέροχη συναυλία από την εξαιρετική τραγουδίστρια και
συµπατριώτισσά µας Νάντια Καραγιάννη και την
ορχήστρα της. Η κ. Καραγιάννη µας «ταξίδεψε» µε
τη φωνή της στον προηγούµενο αιώνα της ελληνικής µουσικής δηµιουργίας, αποτίοντας φόρο τιµής σε όλους τους µεγάλους αλλά και τόσο πολύ
σύγχρονους Έλληνες δηµιουργούς (θεατράκι της
∆ηµητσάνας/Ζάτουνας «Μίκης Θεοδωράκης»).
Κάνοντας τον επίλογο του φεστιβάλ, θα ήθελα
να ευχαριστήσω θερµά όσους συνέβαλαν καθοριστικά στη συνέχιση και επιτυχηµένη διεξαγωγή αυτού του θεσµού: Να ξεκινήσω από τον Τάκη Παπαδηµητρίου, νέο συνάδελφο µουσικολόγο, ο οποίος
αναδεικνύεται ανεκτίµητο κεφάλαιο για τον τόπο µας, µε την ανεξάντλητη διάθεση για προσφορά, το
φιλότιµο, τις ειδικές γνώσεις και τις δηµιουργικές ιδέες. Ορµώµενος από την ίδια αγάπη για την πατρίδα, έστω και από την πρωτεύουσα, είναι και ο Τρύφωνας Χριστόπουλος, που µέσα στο χάος του
καθηµερινού τρεξίµατος για τη δουλειά και την οικογένεια, αφιέρωσε ακούραστα και µε πάθος πάρα
πολλές ώρες, οργανώνοντας ιδανικά τα εργαστήρια των παραδοσιακών χορών. Ανάλογη συµπαράσταση βρήκαµε από τον ∆ήµο Γορτυνίας και ιδιαίτερα την πολύ αξιόλογη κ. Μαρίνα ∆ιαµαντοπούλου, από τη δηµιουργική Χριστίνα Μασσούρου), επίσης συµπατριώτισσα από την ΑΘήνα , η οποία ανέλαβε τις αφίσες µας, Την πάντα γεµάτη εκπλήξεις παρουσία της Νίκης Μαρκοπούλου, την Κατερίνα
Βαρσαµοπούλου και την οµάδα της από τον Λαογραφικό όµιλο Ντόπιων Αλεξανδρείας και Περιχώρων, αλλά και τα νεότερα µέλη της οµάδας εργασίας του φεστιβάλ, την Κάτια Μάρις, την Βούλα Λιαροπούλου και τον Πάνο Λιαρόπουλο, που έβαλαν και αυτοί το δικό τους λιθαράκι στο συντονισµό της
προσπάθειας. Επιπλέον, δίπλα µας ήταν µε υλική και όχι µόνο συµπαράσταση το κατάστηµα µε είδη
δώρων και χάντρες «Λαβύρινθος» στην Τρίπολη, τα ξενοδοχεία «Εκάτη» και «Grand Hotel» στην Βυτίνα, η ιστοσελίδα www.greekteachers.gr (χορηγός ηλεκτρονικής επικοινωνίας), τα dozen donuts από
την Τρίπολη και το ανθοπωλείο (www.beautyflower.gr) στην Αθήνα. Ευχαριστίες επίσης για την πολύτιµη βοήθεια και τη στήριξή τους οφείλουµε στο Μουσικό Σχολείο Τρίπολης για παραχώρηση µουσικών οργάνων, και ιδιαίτερα στην πολύ γλυκιά Νάντια Καραγιάννη για την αφιλοκερδή προσφορά
της να µας ζεστάνει µε τα τραγούδια της, κλείνοντας την αυλαία του φεστιβάλ.
Υ.Γ. Επ’ ευκαιρίας να ευχηθώ συγχαρητήρια και καλή φοιτητική ζωή στο νεότερο µέλος της οµάδας µας, τον Πάνο Λιαρόπουλο, για τη ν εισαγωγή του στο τµήµα θεατρικών σπουδών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών!

Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο πολιτιστικός σύλλογος «Κ ων/νος Παπαρρηγόπουλος»
συνηθίζει να παρουσιάζει το ετήσιο έργο του σε µια εκδήλωση, που οργανώνει το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου στο µικρό θεατράκι στα Λαστέϊκα, που κατασκεύασε η προηγούµενη
δηµοτική αρχή µε δήµαρχο το Γιάννη Σακκελαρίου. Ο χώρος
αυτός αν και µικρός καλύπτει όλες τις ανάγκες των πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγµατοποιούνται στον τόπο µας υπαιθρίως και σε συνδυασµό µε το Πανταζοπούλειο πνευµατικό κέντρο κάνει τη Βυτίνα αυτάρκη από άποψη χώρων οποιασδήποτε µορφής εκδηλώσεων.

Το χορευτικό µπροστά
στο χώρο του Ιδρύµατος
Θαλασσινού

Στο δρόµο για την
εκδήλωση

Έτσι και φέτος η επίσηµη ετή σια εκδήλωση του συλλόγου
ορίσθη να πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 3 Αυγούστου στο χώρο
που προαναφέρθηκε και είχε τον τίτλο «στο πανηγύρι του χωριού στης Παναγιάς τη χάρη». Η διάρκεια της ήταν περίπου 2.30
ώρες και ήταν συνδυασµός θεατρικών δρωµένων µε την παρεµβολή αφηγητή και χορών από διάφορα µέρη της Ελλάδας
προσαρµοσµένα στη µεγάλη καλοκαιρινή εορτή της Παναγίας
και του τρόπου εορτασµού της πανελλήνια.
Τα καλογραµµένα κείµενα, απόλυτα διευκρινιστικά για το θεατή σε σχέση µε το θέαµα που ακολουθούσε, εισή γαγαν στην
κάθε σκηνή, η οποία απαρτίζετο από µικρούς διαλόγους και τραγούδια χορωδιακά. Συνοδεύετο δε από χορούς που πραγµατοποιούντο από τα χορευτικά σύνολα του συλλόγου, τα οποία συγκροτούντο από µικρούς (προσχολικής και σχολικής ηλικίας)
και µεγάλους χορευτές Βυτιναίους ή της ευρύτερης περιοχής.

Σκηνή από τα
«δρώµενα»

Το χορευτικό «εν δράσει»

Ρόλο εκφωνητή ανέλαβε η δασκάλα της Βυτίνας και µέλος
του δ.σ. του συλλόγου κ. Μπέτα, η οποία µε καθαρό και «χρωµατισµένο» λόγο εισήγαγε το θεατή στα «δρώµενα». Στη συνέχεια οµάδες τραγουδιστών εξασκηµένες από τον καθηγητή µουσικής και µέλος του συλλόγου κ. Παναγιώτη Παπαδηµητρίου
απέδιδαν είτε µονοφωνικά είτε κατά διφωνία ή πολυφωνία τραγούδια αφιερωµένα στην εορτή της Παναγίας. Τέλος τα χορευτικά
του συλλόγου εκπαιδευµένα άρτια από την καθηγήτρια φυσικής αγωγής κ. Χριστίνα Ζαµπαθά απέδωσαν χορούς καλύπτοντας γεωγραφικά όλη την Ελλάδα.
Στην αρχή της εκδήλωσης ο πρόεδρος του δ.σ. του συλλόγου κ. Φώτης Κατσούλιας στο χαιρετιστήριο λόγο του, αφού ευχαρίστησε τους προσελθόντας, αναφέρθηκε στο πολυσχιδές έργο
του συλλόγου και παρακάλεσε όλους να συµβάλλουν µε τον τρόπο που µπορεί ο καθένας στην προσπάθεια αυτή. Στη συνέχεια
παρουσιάστηκε το πρόγραµµα της εκδήλωσης και στο τέλος η
καθηγήτρια κ. Ζαµπαθά την έκλεισε αναφερόµενη στο πολιτιστικό έργο του συλλόγου και στην µεγάλη σηµασία, που έχει αυτό
για τον τόπο µας. Χαιρετισµό απηύθυνε, µετά από πρόσκληση

της κ. Ζαµπαθά, ο ιερέας π. Νικόλαος Ντάβος και ο αντιδήµαρχος
υπεύθυνος του δηµοτικού διαµερίσµατος Βυτίνας κ. Γόντικας.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο ιερέας του
τόπου µας π. Νικόλαος Ντάβος, ο αντιδήµαρχος του δηµοτικού
διαµερίσµατος κ. Τρύφωνας Γόντικας (ήταν η πρώτη επίσηµη
εµφάνισή του µετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του
ως αντιδηµάρχου του τοπικού δηµοτικού διαµερίσµατος Βυτίνας), ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ.κ. Πλέσσιας και Καρβελάς, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Τρυφωνόπουλος, ο πρόεδρος του συνδέσµου φιλοπροόδων κ. Ζαχαρόπουλος, ο πρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων κ. Παπαδέλος και µεγάλο πλήθος από Βυτινιώτες και πλησιοχωρίτες, που κατέκλισαν το χώρο του θεάτρου, ο οποίος φάνηκε ανεπαρκής για µια τέτοια εκδήλωση, και τους γύρω χώρους από όπου µπορούσε κανείς να παρακολουθήσει το θέαµα.
Και λίγα λόγια για την εκδήλωση. Έπαινος και τιµή σε όλους
τους συντελεστές. Τον πρόεδρο και το διοικητικό συµβούλιο, που
άοκνα προσπαθούν για την επιτυχία του έργου του συλλόγου.
Τους καθηγητές χορών κ. Ζαµπαθά, µουσικών οργάνων κ. Μαρκάλα, χορωδίας κ. Παπαδηµητρίου και προπαντός στα µέλη του
συλλόγου µικρούς και µεγάλους, που απαρτίζουν τα τµήµατά

Το κατάµεστο θεατράκι

Η λεβεντιά σε όλο
το µεγαλείο της

του. Σε οποιονδήποτε δε άλλον που βοηθά µε εµφανή και αφανή τρόπο το σύλλογο. Τη σηµερινή εποχή µε τα αναµφισβήτητα
οικονοµικά αδιέξοδα, την υπάρχουσα αδιαφορία, την υποτίµηση
της παράδοσης, την κρίση των πολιτιστικών αξιών και την παρατηρούµενη έλλειψη προσώπων , αποτελεί εξαίρεση και
υπερβολική «πολυτέλεια» να υπάρχουν φορείς µε πλούσιο έργο
όπως αυτό του Βυτινιώτικου πολιτιστικού συλλόγου. Πέραν του
εντυπωσιακού έργου, που παράγει και παρουσιάζει σε κάθε του
εµφάνιση, έχει καταφέρει να συµπεριλάβει στους κόλπους του
όλα τα «ζωντανά» µέλη της κοινωνίας µας από µικρούς έως ώριµους και να τους εµφυσήσει την αγάπη για την παράδοση και
το λαϊκό πολιτισµό, αλλά και να τους δηµιουργήσει ένα µεγάλο κίνητρο δραστηριότητας και συµµετοχής στα κοινά.
Τα τµήµατα του συλλόγου σε κάθε παρουσιαζόµενη ευκαιρία συµµετέχουν και εντυπωσιάζουν όχι µόνο στις τοπικές εκδηλώσεις αλλά και της ευρύτερης περιοχής όπως συνέβη µε
τον πρόσφατο διαγωνισµό δηµοτικού τραγουδιού στα Λαγκάδια και όπως αναµένεται να συµβεί και στη µεγάλη εκδήλωση
της Παγγορτυνιακής ένωσης στα τέλη Σεπτέµβρη στο Ίλιον της
Αττικής. Μέσα δε στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του συλλόγου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρός του στην εκδήλωση, είναι και η δηµιουργία τοπικής «µπάντας» µετά τη ν χρηµατοδότηση του συλλόγου από τα προγράµµατα ΕΣΠΑ.
Σηµαντική επίσης εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε και στις 16
Αυγούστου στην πλατεία µε τίτλο «το πανηγύρι του χωριού» για
την οποία λόγω έλλειψης χώρου θα αναφερθούµε στο επόµενο φύλλο της ΒΥΤΙΝΑΣ
Να ευχαριστήσουµε για µια ακόµα φορά τον πολύτιµο σύλλογο του τόπου µας για το παραγόµενο πολιτιστικό έργο και να
του ευχηθούµε συνέχιση των δραστηριοτήτων του µε την υπόσχεση ότι όλοι θα είµαστε στο πλευρό του και θα τον ενισχύουµε υλικά και ηθικά στο µέγεθος που µπορεί ο καθένας. Εξάλλου αυτό είναι το καθήκον µας, εάν θέλουµε να παρακολουθούµε
εκδηλώσεις εντυπωσιακές, όπως η πρόσφατη.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ

Παραµύθια στο «δασάκι»

Ο «Όµιλος Κυριών Βυτίνας» διοργάνωσε από 8
έως 14 Αυγούστου εβδοµάδα αφιερωµένη στο Μαίναλον, το βουνό του τόπου µας. Γιορτές, οµιλίες, περίπατοι, «φιλέµατα» και δώρα που θύµιζαν τα µοναδικά δάση του και τις κορυφές του. Την πρώτη ηµέρα των εκδηλώσεων, Πέµπτη 8-8, πραγµατοποιήθηκαν στα δύο περίπτερα του οµίλου, στην πλατεία και
την είσοδο του δηµοτικού σχολείου φιλέµατα µε µικρά
βαζάκια από γλυκό βύσσινο, µέλι και κουκουνάρια από
το δασάκι. Την ίδια µέρα λειτούργησε έκθεση φωτογραφίας µε θέµα «Χρώµατα και αρώµατα» στο Πανταζοπούλειο πνευµατικό κέντρο µε φωτογραφίες από
τη χλωρίδα και την πανίδα του βουνού. Αρκετές φωτογραφίες έδωσε ο νεαρός Βυτιναίος Γιάννης Ιµπλιξιάδης που αυτόν τον καιρό συνεχίζει τις σπουδές του
στη ∆ανία. Βέβαια τις περισσότερες παραχώρησε ο ανεξάντλητος ερευνητής του τόπου µας Θανάσης Λαµπρόπουλος. Ανοίχτηκε και βιβλίο επισκεπτών όπου
εγράφησαν πολλά και ενδιαφέροντα σχόλια. Την Παρασκευή στον ίδιο χώρο έγιναν δύο οµιλίες-παρουσιάσεις από τις κ.κ. Χρύσα Μπατιστάκη και Λίνα Φαµέλου µε θέµα «Τοπικά προϊόντα, παραδοσιακά και σύγχρονα» και «Θέσεις και απόψεις για τις τοπικές δραστηριότητες».

Το Σάββατο 10-8 στο «δασάκι» έγινε από τις κ.κ Έλλη
Χαµεζοπούλου και Έλσα Θαλασσινού «Ανάγνωση παραµυθιού για µικρούς και µεγάλους» µε δραµατοποίηση, ζωγραφική και δηµιουργικές δραστηριότητες. Την Κυριακή
11-8 έγινε οµιλία στο Πανταζοπούλειο από την κ. Έλσα
Θαλασσινού µε θέµα «όρος Μαίναλον, ιστορία-µύθοι και
πραγµατικότητα». Τη ∆ευτέρα 12-8 οργανώθηκε πορεία
στο φαράγγι του Μυλάοντα από τη Ζωοδόχο Πηγή µέχρι
τους Αγίους Θεοδώρους σε µια προσπάθεια ευρύτερης
γνωριµίας µε το ορεινό φυσικό περιβάλλον. Την Τρίτη 138 στην πισίνα του VITINA CLUB έγινε εκδήλωση µε θέµα
«κολύµπι στο βουνό» και τέλος η εβδοµάδα έληξε την ΤεΠερίπατος στο Μαίναλον
τάρτη 14-8 µε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε θέµα
«Όρος Μαίναλον- προτάσεις και προοπτικές». Στα πλαίσια της εκδήλωσης κληρώθηκε ένα εισιτήριο για την Επίδαυρο για την παράσταση της τραγωδίας «Τραχίνιαι» για µία απόφοιτο µαθήτρια του Λυκείου Βυτίνας. Τυχερή
αναδείχθηκε η τελειόφοιτος Ευγενία Σταθακοπούλου
Η εβδοµάδα σηµείωσε απόλυτη επιτυχία και παρακολουθήθηκε από αρκετούς κατοίκους αλλά και επισκέπτες της Βυτίνας. Το Μαίναλον προβλήθηκε για µια ακόµα φορά µε επιτυχή τρόπο. Να ευχηθούµε στο νεοφανή όµιλο να συνεχίσει τις δραστηριότητές του και να ψυχαγωγεί τους κατοίκους µε πρωτότυπους τρόπους αλλά
και επιτυχείς δραστηριότητες. Πρόθυµα δε ανταποκρίθηκαν και ενίσχυσαν την εκδήλωση οι Βυτιναίοι επαγγελµατίες
Γιώργος Παπαντωνίου, Μαντώ Τριάδη, Μαρία Μπουρνά, Ξενοφώντας Λιακόπουλος, Χρήστος Β.Λιαρόπουλος, Χριστίνα Τελώνη τους οποίους ο όµιλος ευχαριστεί θερµά και περιµένει ανταπόκριση και από τους
άλλους επαγγελµατίες του τόπου στις προσπάθειές του. Επίσης τη ν εκδήλωση ενίσχυσε οικονοµικά και η νηπιαγωγός Έλσα Θαλασσινού.
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ραγµατοποιήθηκε και φέτος το αντάµωµα των Βυτιναίων ανήµερα της εορτής της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος στις 6 Αυγούστου στο οµώνυµο εκκλησάκι στις παρυφές του Μαινάλου.
Η εκδήλωση αυτή συµπλήρωσε δέκα χρόνια από την εποχή της πρώτης πραγµατοποίησης της,
το 2004, από το σύλλογο των «απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας» και όσο περνάει ο καιρός γίνεται πλέον απαραίτητη και αναζητιέται όλο και περισσότερο. Τ η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει και η προσέλευση των άνω των τριακοσίων ατόµων, που παρόλο το εργάσιµο της ηµέρας, τίµησαν την εκδήλωση και παρέµειναν διασκεδάζοντας µέχρι τις απογευµατινές ώρες.
Ο περιβάλλων χώρος είχε ετοιµαστεί από τα µέλη του δ.σ., που είχαν αναλάβει την οργάνωση της
εκδήλωσης, κ. κ. Κάρκουλα και Λιαρόπουλο και το φιλόπονο και πρόθυµο πάντα να προσφέρει σε τέτοιες εκδηλώσεις Τρύφωνα Παπαλάµπρο. Ο δρόµος είχε καθαριστεί µε φροντίδα του τοπικού δηµοτικού συµβουλίου, ενώ ο εσωτερικός και εξωτερικός χώρος της εκκλησίας ευπρεπίστηκε και διακοσµήθηκε από τις φιλόθρησκες Βυτινιώτισσες, φίλες του συλλόγου, όπως γίνεται χρόνια τώρα.
Οι εκδηλώσεις άρχισαν µε τον πανηγυρικό εσπερινό, που τέλεσε ο εφηµέριος της Βυτίνας πατέρας Νικόλαος Ντάβος και παρακολούθησαν, όπως συνηθίζεται, αρκετοί κάτοικοι. Τίµησε δε µε την παρουσία του ο αντιπρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Παναγιώτης Καρβελάς. Κατά τη διάρκεια
του εσπερινού διαβάστηκε άρτος, που προσέφερε η οικογένεια Πανα γιώτη και Αδαµαντίας Πετροπούλου όπως συµβαίνει τα τελευταία χρόνια.

Τα θρησκευτικά «δρώµενα»

Ο χαιρετισµός του προέδρου

Η πανηγυρική θεία λειτουργία άρχισε στις 07.00 πρωινή χοροστατούντος του πατρός Ντάβου και
µε τη βοήθεια των ιεροψαλτών Βαγγέλη Ντάβου και Τρύφωνα Παπαλάµπρου. Η διάρκεια λόγω του
πανηγυρικού της χαρακτήρα έφτασε µέχρι τις 10.30 και τον άρτο της ηµέρας προσέφερε ο σύλλογος των «απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας» που διοργάνωνε την εκδήλωση. Η προσέλευση των φιλόθρησκων Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας πολύ µεγάλη που ξεπέρασε κάθε προηγούµενο. Οι χώροι γύρω από την εκκλησία γεµάτοι από πιστούς, ενώ τα αυτοκίνητα των προσκυνητών
κατέκλισαν τους γύρω χώρους. Για να καταλάβει κανείς τη φετινή κοσµοσυρροή πρέπει να συγκρίνει τους τριακοσίους και πλέον που παρέµειναν στο γλέντι και αρκετούς, που αναχώρησαν µετά το
πέρας της θείας λειτουργίας.

Το τραπέζι των επισήµων

Ο µεγάλος δεξιοτέχνης της φλογέρας
Παναγιώτης Κοκκώνης

Αµέσως µετά άρχισε το καθιερωµένο γλέντι. Το κέτερινγκ Τσαρουχά από τη Βλαχέρνα είχε ετοιµάσει το γύρω χώρο µε τραπέζια και καρέκλες, ενώ όλη η περιοχή είχε καλυφθεί µε τέντες για την
αποφυγή του µεσηµεριανού καύσωνα ή κάποιας ξαφνικής Αυγουστιάτικης νεροποντής, που δεν είναι άγνωστη στον τόπο µας.
Η εκδήλωση άρχισε µε την καθιερωµένη ολιγόλεπτη οµιλία του προέδρου του συλλόγου κ. Παπαδέλου,
ο οποίος, αφού ευχαρίστησε όλους τους προσελθόντες, τόνισε την αναγκαιότητα της πραγµατοποίησης της εκδήλωσης για τη σύσφιξης και ανανέωση των σχέσεων των ντόπιων και φίλων του τόπου µας. Υπενθύµισε δε ότι η Βυτίνα βρίσκεται σε εποχή πολιτιστικής ακµής και αναφέρθηκε στη δραστηριότητα των Βυτινιώτικων συλλόγων, που και πολλοί είναι και δράση αξιόλογη παρουσιάζουν. Τέλος κάλεσε όλους τους Βυτιναίους και φίλους της Βυτίνας να βρίσκονται κοντά σε αυτούς και να βοηθούν σε κάθε παρουσιαζόµενη περίσταση, διότι ο τόπος σήµερα έχει όλους ανάγκη.
Κατόπιν παρετέθη το γεύµα, προσφορά του συλλόγου, που ετοίµασε το κέτερινγκ και περιελάµβανε
νηστίσιµα εδέσµατα λόγω της ηµέρας. Όλα τα ποτά των συνδαιτυµόνων προσφέρθηκαν δωρεάν από
την Αµαλιάδα από το Βυτιναίο Σάκη Κικκινή, που επαναλαµβάνει πολλά χρόνια τώρα την αποστολή και δείχνει µε αυτόν τον τρόπο την αγάπη για τον τόπο του. Μετά λίγη ώρα και αφού δόθηκε η
ευκαιρία σε όλους να δοκιµάσουν τα νοστιµότατα φαγητά άρχισε το γλέντι. Τα µεγαφωνικά µηχανήµατα
ήταν του Σταύρου ∆ηµάκου ο οποίος τα εγκατέστησε για τις ανάγκες της εκδήλωσης.

δεξιοτέχνης του βιολιού πατέρας Νικόλαος Ντάβος, ο βιρτουόζος του κλαρίνου Βαγγέλης Ντάβος και
το µεγάλο ταλέντο του λαούτου Βυτιναίος Σταύρος Σουλακιώτης. Ο Σταύρος, γιος του δάσκαλου και
ιεροψάλτη Νίκου Σουλακιώτη, αποτελεί µεγάλο ταλέντο στο λαούτο, που το παρουσιάζει σε περιοδείες σε όλη την Ελλάδα και περισσότερο στη Βυτίνα σε πολλές εκδηλώσεις και ιδιαίτερα σε αυτή του
συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων. Απολαύσαµε και φέτος το ταλέντο του στην απόδοση της παραδοσιακής µουσικής. Θα πάρει δε µέρος το επόµενο χρονικό διάστηµα σε πολλές µουσικές εκδηλώσεις
σε διάφορα µέρη της Ελλάδος.
Για την οικογένεια Ντάβου τα έχουµε γράψει πολλές φορές. Ο Βαγγέλης είναι µεγάλος «κλαρινίστας» και σε λίγο πιστεύουµε ότι θα αναδειχτεί στα πρώτα ονόµατα του είδους. Ο παπα- Νικόλας µοναδικό φαινόµενο ιερωµένου, που αποδίδει τόσο τέλεια τη δηµοτική µουσική. Συνα γωνίζεται επάξια τον άλλο Γορτύνιο ιερωµένο τον παπά Χρήστο Κυριακόπουλο. Η Βυτίνα έχει την τύχη να έχει έναν
πανάξιο ιερωµένο, θεολόγο, καλλίφωνο παπά, άριστο χειριστή του βιολιού και µοναδικό τρα γουδιστή. Στην περίπτωση του παπά Νικόλα ισχύει αυτό που είπε ο φίλος οµότιµος καθη γητής του Πολυτεχνείου Κώστας Παναγόπουλος. «Τον παπά Νικόλα πρέπει να το λέµε, όπως ο Παπαδιαµάντης,
«παπά του χωριού», διότι ανταποκρίνεται πλήρως όχι µόνο στα ιερατικά του καθήκοντα αλλά περισσότερο
στα κοινωνικά µε τη συµµετοχή του, την καλοσύνη και την απλότητά του, παρόλους τους τίτλους σπουδών που έχει.»

Μικροί και µεγάλοι στο χορό

Το χορευτικό µέρος της εκδήλωσης άρχισε περίπου στις 11.30 και ολοκληρώθηκε στις 16.00. Τραγούδι, χορός και συµµετοχή όλων σχεδόν των παρισταµένων. Το Βυτινιώτικο ξεφάντωµα έφτασε στη
µεγαλύτερη του απόδοση κατά το φετινό συναπάντηµα. Στο τραγούδι εναλλάσσονταν ο παπά Νικόλας µε το γιο του Βαγγέλη , ενώ κάποια στιγµή κλαρίνο έπαιξε και ο Άγγελος ο Κοκκώνης αδελφός
του Παναγιώτη.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο βουλευτής Αρκαδίας και πρώην Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο δήµαρχος Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος, ο αντιδήµαρχος Βυτίνας κ. Γόντικας, ο δηµοτικός σύµβουλος και πρώην δήµαρχος Βυτίνας κ. Κουντάνης, ο νέος πρόεδρος του συλλόγου Μαγουλιανιτών κ. Κυριακόπουλος, ο πρόεδρος του συνδέσµου φιλοπροόδων κ. Ζαχαρόπουλος, ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου κ. Κ ατσούλιας, ο πρόεδρος του συνδέσµου «φίλων του
Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήµατος» οµότιµος καθηγητής Πολυτεχνείου κ. Κώστας Παναγόπουλος,
ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων κ. Κοκκαλιάρης, τα µέλη του δ.σ. του συλλόγου και περίπου τριακόσιοι Βυτιναίοι και φίλοι της Βυτίνας. Να σηµειώσουµε εδώ ότι ο π. Υπουργός κ. Λυκουρέντζος σε συνοµιλία του µε τον καθηγητή κ. Παναγόπουλο, πρόεδρο του δ.σ της βιβλιοθήκης
της Βυτίνας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας της Βυτίνας και µετακίνησης του προσωπικού. Ελπίζουµε η διαβεβαίωση να υλοποιηθεί στην πράξη από τον Υπουργό Παιδείας.
Ο σύλλογος ευχαριστεί θερµά όλους τους Βυτιναίους και φίλους της Βυτίνας, οι οποίοι τίµησαν µε
την παρουσία τους την εκδήλωση και συνέβαλλαν είτε µε την προσωπική τους εργασία είτε µε την
οικονοµική τους προσφορά στην επιτυχία της. ∆εν αναφέρουµε ονοµαστικά τον καθένα από το φόβο
παράλειψης. Όµως αυτοί που προσέφεραν µε οποιοδήποτε τρόπο ήσαν περισσότεροι από κάθε άλλη
φορά κάτι που δείχνει την αγάπη όλων για το σύλλογο και τη Βυτίνα.
Και λίγα λόγια για την εκδήλωση. Η µεγάλη προσέλευση του κόσµου, η σύσσωµη συµµετοχή στο
γλέντι, τα ενθουσιώδη σχόλια, τα θερµά συγχαρητήρια στους διοργανωτές και η έκφραση της µεγάλης αγάπης προς τη Βυτίνα δείχνει την αναγκαιότητα της διατήρησης µε κάθε θυσία του «συναπαντήµατος». Η εκδήλωση δίνει την ευκαιρία της συνάντησης και της ανανέωσης της επικοινωνίας µεταξύ των Βυτιναίων και φίλων του τόπου. Για το λόγο αυτό και ο σύλλογος υπόσχεται να τη διατηρήσει µε οποιαδήποτε θυσία.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ο νεοσύστατος σύνδεσµος «βιώσιµης ανάπτυξης» πρα γµατοποίησε τις πρώτες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου δ.σ. στις 13-8-2013. Μετά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών τα εκλεγέντα µέλη συνήλθαν στην πρώτη συνεδρίαση για την εκλογή του πρώτου δ.σ. του συνδέσµου. Μετά από ψηφοφορία συγκροτήθηκε το προεδρείο του συνδέσµου
σε σώµα µε την εξής σύνθεση. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καψάλης Παναγιώτης ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Αγγελόπουλος Κων/νος (Πολιτικός Μηχ.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νικήτα Ελένη (∆ηµοτική Υπάλ.) ΤΑΜΙΑΣ: Παπαναστασίου Κωνστ/νος (Επιχειρηµατίας) ΜΕΛΗ: Καρατασάκης Αναστάσιος (Οικονοµολόγος), Κουρεµένος Θεόδωρος (Επιχειρηµατίας), ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Μπαντουδάκης Σταύρος (Ιδιωτικός Υπάλ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ορχήστρα

Οι «πανηγυριστές»

Το µουσικό µέρος ξεκίνησε µε µία «σόλο» απόδοση φλογέρας από το δεξιοτέχνη του είδους και πρωτεύσαντα στο διαγωνισµό τραγουδιού των Λαγκαδίων Βυτιναίο Πάνο Κοκκώνη. Η πανδαισία της µουσικής και το ταλέντο του νεαρού καλλιτέχνη ξεδιπλώθηκαν και αντήχησαν οι πλαγιές του Μαινάλου
από την πλέρια αρµονία. Ο Πάνος ο Κοκκώνης διασκέδασε για αρκετή ώρα τους Βυτιναίους αποδίδοντας ποικιλία δηµοτικών τραγουδιών από χαρούµενα συρτά, µελωδικά τσάµικα και βαριά ιστορικά κλέφτικα. Στη συνέχεια ήρθε η σειρά της ορχήστρας του Βαγγέλη του Ντάβου να διασκεδάσει τους
µετέχοντας της εορτής και να τους δώσει την ευκαιρία να χορέψουν. Την ορχήστρα αποτελούσαν ο

Ο Σύνδεσµος Βιώσιµης Ανάπτυξης και ο Σύλλογος Αρκάδων
Βόρειας Αττικής «Κολοκοτρώνης», δώρισαν, µέσω του
∆ήµου Γορτυνίας, σε παιδιά της Γορτυνίας και µε προτεραιότητα
τα παιδιά της ∆Ε Βυτίνας, 104 στολές γυµναστικής, που
αντιστοιχούν στις ηλικίες από έξη µέχρι δώδεκα ετών.

