Tα θεμέλια μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους
και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος...
Οδυσσέας Ελύτης

Κωδικός 01-4170
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Η ΒΥΤΙΝΑ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΗΣ ΤΕΚΝΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟ

Λαμπρή η εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος Γορτυνίας,
η Παγγορτυνιακή Ένωση και ο Σύλλογος των Απανταχού Βυτιναίων

Τ

ην Κυριακή στις 20
θηκε με πολλούς τρόπους.
Νοεμβρίου
2016
Παρουσίασε την αλληλοστην αίθουσα της
γραφία του με τον μεγάλο
Παλαιάς Βουλής πραγμασχολάρχη αρχιμανδρίτη Πατοποιήθηκε τιμητική εκδήναγιώτη Παπαζαφειρόπουλωση με τη συμπλήρωση
λο αλλά και τις δωρεές του
διακοσίων χρόνων από τη
προς την ιστορική βιβλιοθήγέννηση και εκατόν είκοσι
κη του τόπου του τόσον του
πέντε από τον θάνατο του
ιδίου όσο και του αδελφού
μεγάλου Βυτιναίου ιστοτου Πέτρου καθηγητή της
Νομικής σχολής.
ρικού Κων/νου ΠαπαρρηΚατόπιν χαιρετισμό απηύγόπουλου. Την εκδήλωση
οργάνωσαν ο Δήμος Γορθυναν μετά από πρόσκληση
Το ακροατήριο της εκδήλωσης
της συντονίστριας εγκωμιάτυνίας, η Παγγορτυνιακή
Ένωση και ο Σύλλογος των Απανταχού Βυτιναίων. Αυτή ζοντας τη μεγάλη προσφορά του Παπαρρηγόπουλου ο
έλαβε λαμπρές διαστάσεις με την προσέλευση υπερτρι- τοπικός μητροπολίτης κ. κ. Ιερεμίας, ο βουλευτής Αρκαακοσίων Βυτιναίων και την παρουσία πολλών επισήμων δίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιώργος Παπαηλίου, η βουλευτής κ.
προσώπων, που αντιπροσώπευαν θεσμούς, φορείς και Γεωργία Μαρτίνου, η οποία εκπροσωπούσε τον αρχηγό
συλλόγους.
της Νέας Δημοκρατίας κ. Μητσοτάκη, ο βουλευτής της
Η εκδήλωση άρχισε περίπου στις 12.00 το μεσημέρι και Ένωσης Κεντρώων κ. Γεώργιος Καρράς. Οι βουλευτές
την παρουσίασή της ανέλαβε η εκδότρια της εφημερίδας κ. κ. Κ. Βλάσης και Οδ. Κωνσταντινόπουλος απέστειλαν
«ΓΟΡΤΥΝΙΑ» και Γενική Γραμματέας της Παγγορτυνιακής χαιρετισμό μη δυνάμενοι να παραστούν.
Ένωσης κ. Πέννυ Καλύβα. Στην αρχή χαιρετισμό απηύΣτη συνέχεια προβλήθηκε ένα ντοκιμαντέρ 15λεπτης

2017: ΕΤΟΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΝ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ

Τ

ην τελευταία πενταετία κάθε καινούργια χρονιά αντιμετωπίζεται
με επιφύλαξη λόγω της περιρρέουσας ατμόσφαιρας ανασφάλειας και των διαρκών αλλαγών και εκπλήξεων αλλά και με κρυφή αισιοδοξία ότι κάτι θα βελτιωθεί και θα αλλάξει προς το καλύτερο. Τα
δύο μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, το οικονομικό
και το προσφυγικό, δημιούργησαν την προηγούμενη χρονιά μια «μουντή» ατμόσφαιρα, που την επιδείνωνε κάθε φορά και η «ρομφαία» της
τρόικα, η οποία δεν άφηνε έστω και την παραμικρότερη «χαραμάδα»
ελπίδας. Κοντά σε αυτά η ανεργία των νέων και η ανασφάλεια ιδιαίτερα των μεγάλων πόλεων με τα διαρκώς αυξανόμενα κρούσματα
βίας και τρομοκρατίας. Βέβαια η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει τα αιματηρά φαινόμενα των Ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων, όπως το τελευταίο
του Βερολίνου, αλλά οι συγκρούσεις αναρχικών και αστυνομίας και η
πυρπόληση τρόλεϊ και επιβατικών αυτοκινήτων ταράσσουν την ήδη βεβαρυμμένη ατμόσφαιρα της πρωτεύουσας και άλλων μεγαλουπόλεων.
Όμως ο Έλληνας έχει ως βασικό διαχρονικό χαρακτηριστικό την
ελπίδα, την υπομονή και κοντά σε αυτά την εργατικότητα και με αυτά
ελπίζει ότι θα ξεπεράσει τις δύσκολες καταστάσεις, που βιώνει και με
δικές του προσπάθειες θα επαναφέρει την κοινωνική και οικονομική
ισορροπία, που τόσο διασαλεύτηκε τα τελευταία χρόνια.
Και η Βυτίνα μας τι περιμένει για το 2017; Περιμένει ότι θα συνεχιστεί η οικονομική πορεία των τελευταίων μηνών του 2016, που
ήταν αρκετά ενθαρρυντική και ενίσχυσε πολύ την τοπική αγορά
και το σύνολο των επαγγελματιών. Περιμένει ότι θα έχει μεγαλύτερη συμπαράσταση των Δημοτικών αρχών για την επίλυση βασικών προβλημάτων της καθημερινότητας όπως των σκαμμένων
δρόμων και της καθαριότητας που το τελευταίο διάστημα έγινε
έντονο λόγω του κλεισίματος της χωματερής. Και τέλος ελπίζει σε
μεγαλύτερη ατομική κινητοποίηση και προσφορά ατόμων και φορέων, ώστε να συνεχίσει να είναι πρώτη ανάμεσα στις κωμοπόλεις
της Πελοποννήσου, που καλλιεργούν τον χειμερινό τουρισμό και
δέχεται τον μεγαλύτερο όγκο των επισκεπτών του χειμώνα.
Καλή και ευτυχισμένη χρονιά λοιπόν με υγεία και αγάπη και σε
πρώτη προτεραιότητα να βάζουμε πάντα τη Βυτίνα!
Η«Β»

ΕΥΧΕΣ

Ο χαιρετισμός του προέδρου του
Συλλόγου των Βυτιναίων

Η κ. Πέννυ Καλύβα και οι κ.κ. Γ.Γιαννόπουλος,
Π.Πλέσσιας, Π.Παπαδέλος. Ε. Καραμανωλάκης

θυναν ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννόπουλος
και ο Πρόεδρος της Παγγορτυνιακής Ένωσης Βυτιναίος
κ. Π. Πλέσσιας. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συλλόγου
των Απανταχού Βυτιναίων κ. Π. Παπαδέλος, αφού απηύθυνε χαιρετισμό στους προσελθόντας, ανέλυσε τη σχέση
του Παπαρρηγόπουλου με την ιδιαίτερη πατρίδα του τη
Βυτίνα και το ενδιαφέρον του γι’ αυτή, που εκδηλώ-

διάρκειας με τη ζωή και την επιστημονική δραστηριότητα του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου. Το ντοκιμαντέρ είχε δημιουργήσει ο κ. Περικλής Ηλιού καθηγητής
των σχολών «Σταυράκου», ενώ την όλη επίβλεψή του
είχε ο Γορτύνιος σκηνοθέτης και διευθυντής των ιδίων
σχολών κ. Σωτήρης Λαμπρόπουλος. Εκφωνήτρια ήταν
η Τριπολιτσιώτισσα κ. Νταϊφώτη και τα κείμενα είχαν
Συνέχεια στη σελίδα 8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Α. Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας ο «Άγιος Τρύφων» καλεί τα μέλη του σε τακτική
εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση την Κυριακή 12/2/2017 και ώρα 12.00 στο ξενοδοχείο NOVUS στην οδό
Καρόλου 23 (απέναντι από το θέατρο ΒΕΜΠΟ) στον πρώτο όροφο. Θέματα της συνελεύσεως θα είναι:
1. Απολογισμός δραστηριοτήτων της διετίας 2015-2016
2. Οικονομικά πεπραγμένα
3. Εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών δ. σ.
Υπενθυμίζουμε ότι οι επιθυμούντες να εκθέσουν υποψηφιότητα χρειάζεται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
στο ψηφοδέλτιο μέχρι πέντε μέρες προ των εκλογών στα γραφεία του συλλόγου ή στη γραμματέα κ. Αθανασία
Χαραλαμποπούλου. Οι εκλογές θα διαρκέσουν μέχρι τις 15.00, οπότε θα κλείσει η κάλπη και θα αρχίσει η καταμέτρηση των ψήφων.
Ο Πρόεδρος			
Η Γραμματέας
Π. Παπαδέλος		
Αθανασία Χαραλαμποπούλου

• Το τοπικό δημοτικό συμβούλιο
• Το δ.σ. του συλλόγου «των απανταχού Βυτιναίων και
φίλων της Βυτίνας»
• Το δ.σ. του συνδέσμου Φιλοπροόδων
• Το δ.σ. του πολιτιστικού συλλόγου «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος»
• Ο σύλλογος επαγγελματιών Βυτίνας
• Ο κυνηγετικός σύλλογος Βυτίνας
• Οι σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών των σχολείων Βυτίνας
• Το σωματείο φίλων του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος
• Ο όμιλος κυριών Βυτίνας
• Ο σύνδεσμος βιώσιμης ανάπτυξης Βυτίνας

Εύχονται σε όλους τους Βυτιναίους
και φίλους του τόπου

«αίσιον και ευτυχές»
το 2017

Β. Επίσης η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου θα πραγματοποιηθεί, όπως χρόνια τώρα, στο ξενοδοχείο NOVUS στην οδό Καρόλου 23 (απέναντι από το θέατρο ΒΕΜΠΟ) στον πρώτο όροφο την ίδια ημέρα και
προ της έναρξης της γενικής συνέλευσης δηλ. στις 11.00.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμηθούν οι επιτυχόντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ νέοι και νέες καταγόμενοι από τη
Βυτίνα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Καλούνται όλοι οι Βυτιναίοι και φίλοι της Βυτίνας να τιμήσουν με την παρουσία τους την κοπή της πίτας και να
συμμετάσχουν στη διαδικασία των εκλογών, ώστε ο σύλλογος να έχει την όσο το δυνατόν ευρύτερη αποδοχή.
Bytinaie, eaν θελεις να συνεχισεισ να παιρνεισ την εφημεριδα, μη ξεχνασ να στελνεισ τη συνδρομη σου. η εφημεριδα βρισκεται σε ηλεκτρονικη μορφη στη διευθυνση www.vytina.info
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✎ Βυτινιώτικα... και άλλα

✎1

η ΝΟΕΜΒΡΗ: Ο τελευταίος μήνας
του φθινοπώρου. Είμαστε στον απόηχο της μεγάλης κοσμοσυρροής του τριημέρου
της εθνικής γιορτής. Παρόλο που οι καιρικές
συνθήκες δεν ήταν ιδανικές ο τόπος μας για
μια ακόμα φορά προσήλκυσε πολλούς επισκέπτες και η τοπική αγορά ενισχύθηκε οικονομικά. Ο επαγγελματισμός και η εμπειρία των
τοπικών καταστηματαρχών και των ιδιοκτητών
ξενοδοχείων και λοιπών καταλυμάτων έβγαλε
ασπροπρόσωπη τη Βυτίνα και ικανοποίησε κατά
το δυνατόν τους επισκέπτες. Η μεγάλη επισκεψιμότητα ανέδειξε δύο μεγάλα προβλήματα,
που εμφανίζονται σε ημέρες μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών. Αυτά είναι της κίνησης και
της στάθμευσης. Νομίζουμε ότι ωρίμασε πλήρως το θέμα της μονοδρόμησης τουλάχιστον
τα Σαββατοκύριακα και τις ημέρες μεγάλης επισκεψιμότητας και της ανεύρεσης νέου χώρου
στάθμευσης. Η χωματερή της Βυτίνας έκλεισε.
Δεν πρόκειται να ξανανοίξει και ο χώρος αναπλάθεται. Όμως καμία πρόβλεψη δεν έχει γίνει,
ούτε τα κατάλληλα μέτρα έχουν ληφθεί για την
αποκομιδή των σκουπιδιών αλλά και την τύχη
των άχρηστων αντικειμένων του κάθε σπιτιού,
που μέχρι σήμερα δεχόταν η χωματερή. Η ευθύνη του Δήμου και της Περιφέρειας είναι μεγάλη
για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει και ανάλογη ευαισθησία από
πλευράς κατοίκων και δε θα «γεμίσει» η Βυτινιώτικη ύπαιθρος και ιδιαίτερα τα «ρέματα» του
βουνού με σκουπίδια και άχρηστα αντικείμενα,
όπως είχε συμβεί στο παρελθόν! Η διαφύλαξη
του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας και
στον τομέα αυτό φαίνεται η υπευθυνότητα του
καθενός. Προέχει όμως η επίδειξη υπευθυνότητας από τους φορείς, Δήμο και Περιφέρεια, που
άφησαν το πρόβλημα να φτάσει στο αδιέξοδο,
ενώ γνώριζαν χρόνια τώρα ότι οι πρόχειρες χωματερές θα κλείσουν.

✎Κ

υκλοφόρησε το φύλλο της «ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» του Νοεμβρίου 2016. Ο εκδότης Κώστας Καλύβας σχολιάζει τα προβλήματα
χωροταξίας των κωμοπόλεων της Γορτυνίας ως
προς την εξυπηρέτηση των οχημάτων τις ημέρες της μεγάλης επισκεψιμότητας. Στο σημείο
αυτό βρίσκει τη Βυτίνα να υπερέχει των άλλων
τουλάχιστον στη στάθμευση των πούλμαν. Έτσι
γράφει: «τα μεγάλα μέσα μεταφοράς προτιμούν
να σταθμεύουν στη Βυτίνα, διότι αφήνουν τους
επιβάτες στην πλατεία και σταθμεύουν εύκολα
στην είσοδο της κωμόπολης». Θα συμφωνήσουμε με τον φίλο εκδότη της ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ότι
ο χώρος στάθμευσης των πούλμαν είναι βασικός λόγος που τα περισσότερα σταθμεύουν
εδώ, ενώ στις άλλες κωμοπόλεις της Γορτυνίας

Διμηνιαία Εφημερίδα
του Συλλόγου Απανταχού
Βυτιναίων & Φίλων της Βυτίνας
«Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ»
ΓΡΑΦΕΙΑ: Χαλκοκονδύλη 37 - 39
104 32 Αθήνα
Τηλ./Fax: 210 52 28 100
Ταχ Δ/νση: Τ.Θ. 3456, Τ.Κ. 10210
email:agiostryfon@vytina.info
Yπεύθυνος Έκδοσης
Παπαδέλος Παναγιώτης
Τηλ.: 6937 718 102
email: panagiotispapadelos@yahoo.gr
Tηλ./ Fax: 210 6917556
Mέλη Συντακτικής Επιτροπής
Παναγοπούλου Αρετή
Τηλ.: 6972 013194
Χαραλαμποπούλου Αθανασία
Τηλ.: 6984 984788
email: nancy@on.gr
Διαχείρηση ύλης:
Παπαδέλος Βασίλειος
Υπεύθυνος διακίνησης:
Κάρκουλας Βασίλειος
Τηλ: 6976 992953
Ετήσια Συνδρομή 20€
Παραγωγή: ALKODI GROUP
Αριστοτέλους 91, Πλ. Βικτωρίας, Αθήνα
www.alkodi.gr | print@alkodi.gr

ταλαιπωρούνται. Όμως επιμένουμε ότι πρέπει
να οργανωθεί η μονοδρόμηση τις μέρες της
μεγάλης επισκεψιμότητας και τα αυτοκίνητα
στο κέντρο της Βυτίνας να κινούνται προς μία
κατεύθυνση και παράλληλα να οργανωθούν
καλύτερα οι χώροι «πάρκινγκ». Χρειάζεται να
οργανώσουμε περισσότερο τους τρόπους υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών και να
αναπτύξουμε όλες τις μορφές ορεινού τουρισμού, εάν θέλουμε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η οικονομική πορεία του τόπου μας.

✎Π

ρώτο Σαββατοκύριακο του Νοέμβρη. Αντίθετα με το προηγούμενο
ο καιρός «ηρέμησε» και επικράτησαν καλύτερες
συνθήκες με άνοδο της θερμοκρασίας. Η κίνηση κανονική για την εποχή με διαμένοντες και
διερχόμενους. Πολύ μακριά βέβαια από την κοσμοσυρροή του προηγούμενου τριημέρου, αλλά
ικανοποιητική με τα δεδομένα που επικρατούν.
Το θέμα της αποκομιδής των σκουπιδιών είναι
έντονο και καθημερινά θα επιδεινώνεται, αν
δεν βρεθεί λύση με βάση τα νέα δεδομένα που
προκύπτουν μετά το κλείσιμο της χωματερής.
Οι αναρτήσεις του διαδικτύου αναφέρουν ότι
το πρόβλημα γενικεύεται και γίνεται έντονο σε
όλη τη Γορτυνία και ευρύτερα την Αρκαδία! Θα
δούμε πώς θα εξελιχθεί.

✎8

Νοέμβρη. Των Ταξιαρχών. Ο νους
μας σήμερα στρέφεται στην Κρήτη
και στο ιστορικό μοναστήρι του Αρκαδίου. Σαν
σήμερα πριν από εκατόν πενήντα χρόνια πραγματοποιήθηκε η ανατίναξή του και το ολοκαύτωμα των έγκλειστων αγωνιστών, επικεφαλής
των οποίων ήταν ο Βυτιναίος Ιωάννης Δημακόπουλος. Κάθε τέτοια μέρα περνάμε μπροστά
από τον ανδριάντα του δίπλα από το ηρώο των
πεσόντων και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για τη μεγάλη του θυσία. Είναι μεγάλο
πράγμα για έναν τόπο να έχει γεννήσει ήρωες
όπως ο Ιωάννης Δημακόπουλος. Στις φετινές
γιορτές στο Αρκάδι, που έλαβαν χώρα μέσα σε
εξαιρετική λαμπρότητα, το όνομά του ακούστηκε πολλές φορές. Ο σύλλογος των «απανταχού
Βυτιναίων» απέστειλε ευχετήριο επιστολή προς
τον ηγούμενο της Ι.Μ. Αρκαδίου για την επέτειο
της ανατίναξης τονίζοντας τη σημασία της εορτής, που είχε παγκόσμιο απήχηση τότε. Το υπόλοιπο της εβδομάδας κύλησε μέσα σε βροχές
και με καθαρά φθινοπωρινές συνθήκες, αφού η
θερμοκρασία έπεσε σε μονοψήφια νούμερα με
πολλές συννεφιές και βαριά ατμόσφαιρα.

ενίσχυαν τον κοινωνικό ιστό του χωριού μας. Οι
καιρικές συνθήκες έχουν φθινοπωρινό χρώμα
και η μικρή μας κοινωνία «ξεκουράζεται», για να
υποδεχθεί την επόμενη επίσκεψη διερχομένων
του Σαββατοκύριακου, που πλέον έγινε ρουτίνα.
Η ανεβασμένη για φέτος τιμή του πετρελαίου
κάνει πιο δύσκολη την εξασφάλιση θέρμανσης, η οποία στον τόπο μας είναι απαραίτητη
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι περισσότεροι
από τους μόνιμους κατοίκους προσπαθούν να
χρησιμοποιούν λιγότερο πετρέλαιο και περισσότερο άλλο είδος καύσιμης ύλης ιδιαίτερα δε
καυσόξυλα από το βουνό ή από ιδιωτικές εκτά-

✎Η
σεις. Απόψε απολαύσαμε την «υπερπανσέληνο». Όπως μας πληροφόρησαν τα Μ.Μ.Ε απόψε
είδαμε το μεγαλύτερο φεγγάρι μετά από πολλά
χρόνια. Το φαινόμενο θα επαναληφθεί το 2034.
Ο Βυτινιώτικος ουρανός γέμισε φως και, όταν
σκόρπαγαν τα σύννεφα, ήταν ένα φαντασμαγορικό θέαμα ιδιαίτερα εάν το απολάμβανες από
το λόφο του «Αϊ Λια» ή από την «Άσπρη Πλάκα».

✎Γ

ια ακόμα μια φορά τονίζουμε ότι
το κλείσιμο της χωματερής έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην αποκομιδή
των σκουπιδιών τη στιγμή που δεν έχει βρεθεί
λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων όλης
της Γορτυνίας. Κανένας δεν αρνείται ότι το πρόβλημα της παράνομης χωματερής της Βυτίνας
έπρεπε κάποτε να αντιμετωπιστεί. Όμως παράλληλα έπρεπε να προβλεφθεί και η αντιμετώπιση
της αποκομιδής των σκουπιδιών. Μέχρι τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές δε φαίνεται να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα. Εάν παραμείνει όμως όπως είναι τώρα σε λίγο καιρό θα
είναι αξεπέραστο. Παράλληλα θα έχει τεράστιες
επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση, αφού οι επισκέπτες θα αντικρίζουν ένα ακαλαίσθητο θέαμα
με την κακοσμία και την ανάλογη επικινδυνό-

✎14

Νοέμβρη, του Αγίου Φιλίππου:
Αρχή του «σαραντάημερου», μιας
περιόδου γεμάτης έθιμα και λαϊκές παραδόσεις, οι οποίες στο παρελθόν τηρούντο αλλά
σήμερα έχουν ατονήσει αρκετά. Αρχή της θρησκευτικής νηστείας των Χριστουγέννων. Όμως
η παλιά Βυτινιώτικη κοινωνία είχε και πολλά
άλλα έθιμα κοινωνικά και εργασιακά, αφού η
σπορά έφτανε στο μέσον της περιόδου και την
ημέρα του Αγίου Φιλίππου «απονήσευαν» δηλ.
έτρωγαν για τελευταία φορά κρέας μέχρι τα
Χριστούγεννα. Όλα αυτά τα θυμόμαστε, διότι
στο παρελθόν ήταν τα συνδετικά στοιχεία, που

νέα εβδομάδα άρχισε με τη γιορτή
της Παναγίας της «μεσοσπορίτισσας»
(έτσι έχει καθιερωθεί να λέγεται στη λαϊκή παράδοση η εορτή των «εισοδίων»), η οποία τιμήθηκε στην εκκλησία της Παναγίας της «πισωμαχαλίτισσας». Μας λύπησε όλους ο θάνατος του
ευπατρίδη πρώην προέδρου της Δημοκρατίας
Κωστή Στεφανόπουλου, ο οποίος ως πρόεδρος είχε επισκεφθεί τη Βυτίνα δύο φορές. Μία
κατά την πρώτη του θητεία και είχε τύχει λαμπρής υποδοχής τόσο από τους εκπροσώπους
του τόπου μας όσο και από τους κατοίκους και
η δεύτερη το 2003 στα αποκαλυπτήρια του
ανδριάντα του Μάνθου Πόταγα. Ας είναι καλοτάξιδος εκεί που πάει και το ήθος του αλλά
και ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων του θα
αποτελούν παράδειγμα και σημείο αναφοράς
για τους μεταγενέστερους. Στα μέσα της εβδομάδας κυκλοφόρησε μια καλαίσθητη αφίσα που

αναγγέλλει την «εβδομάδα τέχνης» για τέταρτη
συνεχόμενη χρονιά, η οποία οργανώνεται από
τον «όμιλο κυριών». Οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν
το Σάββατο 27-11 και θα πραγματοποιηθούν
στο χώρο της Τριανταφυλλιδείου σχολής.

✎Δ

εύτερο Σαββατοκύριακο του Νοέμβρη. Ο καιρός καθαρά φθινοπωρινός. Κίνηση ικανοποιητική με αρκετούς επισκέπτες αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι περισσότεροι
της μιας μέρας, που έμειναν όμως για φαγητό.
Πολύ λύπησε τη μικρή μας κοινωνία η απώλεια
δύο καλών Βυτιναίων του Μάνθου του Ματθαίου και του Χρήστου του Τουρή, που αγαπούσαν
με ιδιαίτερη ευαισθησία τον τόπο τους και τον
επισκέπτοντο συχνά. Ας είναι καλοτάξιδοι εκεί
που πάνε, αλλά η απώλειά τους κάνει τον τόπο
μας φτωχότερο. Πενήντα οδοιπόροι έφτασαν
μέχρις εδώ το Σάββατο από το Βαλτεσινίκο διανύοντας την απόσταση πεζοπορώντας μέσω
του παραδοσιακού μονοπατιού Βυτίνα-Βαλτεσινίκο, που ανήκει στο δίκτυο των μονοπατιών
του Mainalon trail. Τα μονοπάτια της Γορτυνίας
γίνονται όλο και περισσότερο γνωστά αλλά και
πιο φιλικά στους οδοιπόρους όχι μόνο πανελλαδικά αλλά και διεθνώς. Πιστεύουμε ότι θα
αποτελέσουν μελλοντικά σημαντικό πόλο τουριστικής έλξης. Την Κυριακή λόγω της φθινοπωρινής λιακάδας είχαμε περισσότερους επισκέπτες, που απόλαυσαν τη φθινοπωρινή τους
βόλτα στους δρόμους της Βυτίνας.

επειδή δεν υπήρξαν αρκετοί ενδιαφερόμενοι.
Πάντως η αίθουσα της παλαιάς Βουλής γέμισε
από Βυτιναίους, οι οποίοι τίμησαν τον μεγάλο
συμπατριώτη μας.

✎Τ
τητα. Ως μόνη λύση, για να περιοριστεί ο όγκος
των απορριμμάτων είναι αυτή της ανακύκλωσης που πρέπει να την εφαρμόσουν όλοι από τα
απλά νοικοκυριά μέχρι τις μεγάλες επιχειρήσεις.

✎Τ

ΡΙΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ του
Νοέμβρη. Το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» στις
17-11 πρότεινε να πραγματοποιήσουν, όσοι
μπορούν, μια επίσκεψη ένα χειμωνιάτικο Σαββατοκύριακο στην Αρκαδία και εστίασε την προσοχή του στη Γορτυνία. Κυρίαρχη θέση στις προτάσεις του η Βυτίνα και η τοπική της αγορά με όσα
καταστήματα πρόλαβε να «περάσει» ο ρεπόρτερ
στον κεντρικό δρόμο. Η εικόνα του τόπου μας
είναι πάντα εντυπωσιακή και ενθουσιάζει τον
επισκέπτη με τη συμπεριφορά των καταστηματαρχών, οι περισσότεροι των οποίων σημειωτέον είναι νέοι. Η κίνηση του Σαββατοκύριακου
ικανοποιητική με αρκετούς διαμένοντας αλλά
και διερχόμενους. Η φθινοπωρινή όψη αφήνει
σιγά – σιγά τη θέση της στη χειμερινή, που είναι και το «σήμα κατατεθέν» της Βυτίνας. Την
Κυριακή πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η εκδήλωση που οργάνωσε ο σύλλογος «των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας» προς
τιμή του μεγάλου ιστορικού Κων/νου Παπαρρηγόπουλου με απόλυτη επιτυχία. Το πούλμαν
που είχε προγραμματισθεί να μεταφέρει από τη
Βυτίνα τους επιθυμούντας να παραστούν στην
εκδήλωση δεν πραγματοποίησε το δρομολόγιο,

ελευταίο Σαββατοκύριακο του
Νοέμβρη. Πτώση της θερμοκρασίας
και χειμωνιάτικο κρύο. Οι μετεωρολογικές πληροφορίες αναγγέλλουν χειμερινές συνθήκες
από την Τρίτη με πιθανό χιονόνερο. Το Σάββατο
το απόγευμα στις 5.00 έγιναν τα εγκαίνια της
εβδομάδας τέχνης του ομίλου κυριών στο χώρο
της Τριανταφυλλιδείου σχολής. Και αυτό το
Σαββατοκύριακο όπως και τα άλλα είχαμε αρκετή επισκεψιμότητα με δύο επιστημονικά συνέδρια, που πραγματοποιήθηκαν στις αίθουσες
των τοπικών ξενοδοχείων. Οι εκδηλώσεις αυτές
θα εξυπηρετηθούν καλύτερα, όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνισης του Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου. Το διήμερο αυτό
μεταξύ των επισκεπτών του τόπου μας συναντήσαμε εργαζόμενους γνωστής ναυτιλιακής
εταιρείας (περίπου εβδομήντα), που έφτασαν
εδώ μετά από προσφορά του διημέρου από
την εταιρεία τους, ενώ πραγματοποιήθηκε και
ιατρικό συνέδριο με άνω των εκατό συμμετεχόντων, οι οποίοι παρέμειναν όλο το διάστημα
του διημέρου.

✎Μ

ε το υπ’ αρ. 2/21-11-2016 πρακτικό του δήμου Γορτυνίας κατακυρώθηκε το έργο της ανακαίνισης του Πανταζοπουλείου Πνευματικού Κέντρου στον κ.
Γρηγόριο Μυστακόπουλο με τιμή προσφοράς
55.200 € χωρίς ΦΠΑ (μέσο ποσοστό έκπτωσης
5,90%), ενώ ανάθεσε στον Δήμαρχο την πραγματοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για την
υπογραφή της σύμβασης. Ελπίζουμε ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες θα ολοκληρωθούν
σύντομα και το έργο, παρόλες τις χειμερινές
συνθήκες, θα τελειώσει μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια. Μετά την ολοκλήρωση
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✎ Βυτινιώτικα... και άλλα
του έργου η Βυτίνα θα αποκτήσει ένα σύγχρονο
συνεδριακό κέντρο. Ο Νοέμβρης τελειώνει με
χειμωνιάτικες συνθήκες, κρύο και χιονόνερο.
Σήμερα του Αγίου Ανδρέα σημειώθηκε η μικρότερη θερμοκρασία. Το θερμόμετρο τη νύχτα
έδειξε -3ΟC, ενώ «άσπρισαν» οι βουνοκορφές

Το χιονοδρομικό το πρωί στις 30-11

της «Πατερίτσας» και του «Αϊ Λια». Χιόνι έπεσε και στην περιοχή του χιονοδρομικού, στο
οποίο το προσεχές Σαββατοκύριακο διεξάγεται
η πρώτη φετινή χειμερινή εκδήλωση. Ονομάστηκε «Mainalon winter trails» (Χειμωνιάτικα
μονοπάτια του Μαινάλου). Άραγε η πλούσια
Ελληνική γλώσσα δεν καλύπτει τις ανάγκες των
διοργανωτών και πρέπει να χρησιμοποιούν Αγγλικές εκφράσεις!;

ΚΑΠΗ όπως συνέβη την Πέμπτη 8-12 που μας
επισκέφθηκαν τέσσερα πούλμαν με εκδρομείς. Το Σαββατοκύριακο επίσης επισκέφθηκαν
τη Βυτίνα άνω των διακοσίων παιδιάτρων, οι
οποίοι συμμετείχαν σε ιατρικό συνέδριο που
αφορούσε τις παιδικές αλλεργίες. Το συνέδριο
πραγματοποιήθηκε στο χώρο του ξενοδοχείου
«Σελένη» και στο Πανταζοπούλειο πνευματικό
κέντρο. Δεν θα σταματήσουμε να φωνάζουμε
κάθε μέρα και να το λέμε σε κάθε δημοσίευση
ότι το θέμα των απορριμμάτων, που μένουν
αμάζευτα, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και
χρειάζεται άμεση επίλυση ιδιαίτερα τώρα που
πλησιάζουν οι εορτές.

✎12

Δεκέμβρη. Εορτή του Αγίου
Σπυρίδωνα. Γιορτάζει ο ένας
από τους τρεις Αγίους, που είναι αφιερωμένος ο
τρισυπόστατος κεντρικός ναός της κωμόπολης.
Τελέστηκε πανηγυρική λειτουργία με την παρουσία αρκετών φιλοθρήσκων. Ανησυχία έχουν

✎1

Η Δεκέμβρη: Η πρώτη μέρα του χειμώνα. Πάγος πολύς και τσουχτερό
κρύο. Η τοπική ιστοσελίδα «kalimera Arkadia»
πρόβαλε φωτογραφίες από τον παγωμένο δρόμο του δάσους προς το χιονοδρομικό, μία των
Η βρύση του «ΑΡΤΟΤΣΙ» μετά την
ανάπλασή της προ πενταετίας

οποίων δημοσιεύουμε. Η θερμοκρασία τη νύχτα
έπεσε στους -5ΟC. Από την Παρασκευή ο καιρός άνοιξε, ο χειμωνιάτικος ήλιος έλαμψε αλλά
με όλες τις επιπτώσεις, όταν υπάρχει χιόνι στο
Μαίναλο ή το Χελμό δηλ. έντονη παγωνιά. Τα
τζάκια, οι σόμπες και κάθε είδους θερμαντικά
σώματα καίνε στο «φουλ» με όλες τις οικονομικές επιπτώσεις, που δημιουργούνται από την
ανάγκη θέρμανσης στις ορεινές περιοχές. Και
αυτό το Σαββατοκύριακο, πρώτο του Δεκέμβρη, η επισκεψιμότητα ήταν ικανοποιητική. Και
πάλι κάποια επιστημονικά συνέδρια πραγματοποιήθηκαν, τα οποία συνδυάζουν την αναψυχή
του Σαββατοκύριακου των συνέδρων με τις
επιστημονικές ανακοινώσεις, που είναι άκρως
ενημερωτικές και απαραίτητες. Ο συνεδριακός
τουρισμός σιγά-σιγά αναδεικνύεται σε «ισχυρό βραχίονα» της χειμερινής επισκεψιμότητας.
Απαιτούνται όμως, για να συνεχιστεί, υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες και άψογη συμπεριφορά και
όχι μόνο από τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων
και των καταλυμάτων αλλά από το σύνολο των
επαγγελματιών που εμπλέκονται στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Και εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι στο διαδίκτυο εκτός από
τα εγκωμιαστικά σχόλια για τον τόπο μας διατυπώνονται και κάποια αραιά παράπονα για την
εξυπηρέτηση ή τις τιμές που ισχύουν. Απαιτείται
λοιπόν προσοχή, διότι υπάρχουν ανταγωνιστικές
περιοχές και κοντά και μακριά από τη Βυτίνα.

✎Δ

εύτερο Σαββατοκύριακο του
Δεκέμβρη: Ο καιρός συνεχίζει το
χειμωνιάτικο πρόσωπό του με την εναλλαγή
των έντονων βροχοπτώσεων και του ισχυρού
παγετού. Οι ετοιμασίες για τις εορτές των Χριστουγέννων έχουν αρχίσει, αφού και φέτος
αναμένεται μεγάλη επισκεψιμότητα λόγω του
τριημέρου των εορτών, το οποίο πιθανόν και
να παραταθεί με πρωτοβουλία των επισκεπτών.
Με επιτυχία συνεχίζεται η εβδομάδα τέχνης του
«ομίλου κυριών» για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Επειδή υπήρχε ικανοποιητική συμμετοχή
καλλιτεχνών αλλά και μεγάλο ενδιαφέρον από
πλευρά επισκεπτών, αποφασίστηκε να συνεχιστεί η λειτουργία της τα Σαββατοκύριακα και
κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων. Αυτή την εποχή έχουμε, τις καθημερινές,
κάποιες σχολικές εκδρομές αλλά και εκδρομές

δημιουργήσει οι φθορές που σημειώνονται σε
έργα εξωραϊσμού, τα οποία έχει πραγματοποιήσει ο «σύνδεσμος Φιλοπροόδων». Πρόσφατα
παρατηρήθηκαν ακαλαίσθητες παρεμβάσεις και
«βανδαλισμοί» στη βρύση στον «Αρτότσι» από
βοσκούς της περιοχής, όπως διαπίστωσε ο πρόεδρος του συνδέσμου σε επίσκεψη στο χώρο.
Όμως τα έργα εξωραϊσμού της Βυτίνας έχουν
γίνει με πολύ κόπο και προσωπικές εισφορές
των Βυτιναίων και προέχει ο σεβασμός σε αυτά
και μάλιστα σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους όπως ο λόφος της Αγίας Παρασκευής.
Ιδιαίτερη ικανοποίηση προκάλεσε η αναφορά
του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA στο βραδινό
δελτίο της 13-12 στην επισκεψιμότητα της Γορτυνίας κατά τη διάρκεια των εορτών και στην
αναμενόμενη πληρότητα των καταλυμάτων
κατά 100%. Το ντοκιμαντέρ έδειξε την αγορά
της Βυτίνας, ενώ μίλησαν και κάποιοι από τους
επαγγελματίες. Το vIdeo αυτό με τους σπουδαιότερους προορισμούς της Γορτυνίας «ανέβασε»
και η τοπική ιστοσελίδα kalimera Arkadia.

✎Σ

ΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ προ των Χριστουγέννων: Υποτονική κίνηση εν
αναμονή της μεγάλης επισκεψιμότητας των
εορτών, η οποία εγγίζει το 100% της πληρότητας. Η Βυτίνα έχει πάρει το Χριστουγεννιάτικο
χρώμα της με τον στολισμό των πλατειών, των
δρόμων και των καταστημάτων. Ένα πούλμαν
με γυναίκες από τη Βυτίνα και τα περίχωρα την
Παρασκευή το βράδυ 16-12 μετέβη στην Αθήνα, διασκέδασε σε γνωστό κέντρο της «παραλιακής» και επέστρεψε το πρωί στη Βυτίνα. Την
Κυριακή η Ομοσπονδία Κρητικών πολιτιστικών
συλλόγων και η Παναρκαδική ομοσπονδία τέλεσαν μνημόσυνο σε μνήμη του φρουράρχου
της μονής Αρκαδίου Βυτιναίου Ανθυπολοχαγού
Ιωάννη Δημακόπουλου. Όλο το Σαββατοκύριακο επικράτησαν πολικές συνθήκες με θερμοκρασίες κάτω του μηδενός ιδιαίτερα τις νυκτερινές
ώρες, ενώ ο παγετός ήταν έντονος. -7ΟC έδειξε
το θερμόμετρο τη νύκτα του Σαββάτου. Οι διαχειριστές του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος κ. κ. Πλέσσιας και Χριστόπουλος μαζί με
το Δήμαρχο κ. Γιαννόπουλο και τον αντιδήμαρχο κ. Καραντώνη «εγκατέστησαν» την Κυριακή
τον ανάδοχο επισκευής του Πανταζοπουλείου
πνευματικού κέντρου και του εξοπλισμού του,
ώστε να γίνει ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο.
Φυσικά κατά τη διάρκεια των εργασιών δε θα
πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στο χώρο αυτό.
Ένα καινούργιο κατάστημα με τοπικά προϊόντα
και με την επωνυμία «τ’ αλέτρι» άνοιξε στο κτίριο, που έχει ανακαινισθεί παραδοσιακά ιδιοκτησίας του Τάκη του Κοκκαλιάρη. Το κατάστημα
άνοιξαν οι γιοι του Δημήτρης και Αντρέας. Στους
νεαρούς Βυτιναίους επαγγελματίες ευχόμαστε
ευδόκιμη επαγγελματική πορεία, διότι η επιτυχία
και η εγκατάσταση νέων ανθρώπων εδώ και μάλιστα ντόπιων είναι μεγάλο κέρδος για τον τόπο.
Χρειάζεται όμως να προτιμηθούν και να βοηθηθούν από την Βυτινιώτικη κοινωνία.

✎Ε

βδομάδα ετοιμασιών θεωρείται
αυτή προ των Χριστουγέννων. Δεν
εννοούμε μόνο τους επαγγελματίες, που ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους πολλούς επισκέπτες, οι οποίοι αυτή τη φορά θα ξεπεράσουν,
όπως αναμένεται, κάθε προηγούμενο, αλλά
αναφερόμαστε στα Βυτινιώτικα νοικοκυριά,
που προσπαθούν να διατηρήσουν κατά το δυνατόν τα τοπικά έθιμα. Όλη την εβδομάδα στις
γειτονιές και σε όλα τα σπίτια, που είναι «ανοικτά», οι μυρωδιές από τους κουραμπιέδες και
τα μελομακάρονα είναι έντονες, ενώ σε πολλά
υπάρχουν τα μικρά φωτάκια που θυμίζουν τον
ερχομό της μεγάλης γιορτής. Τα καταστήματα το ένα μετά το άλλο παίρνουν το Χριστουγεννιάτικο χρώμα. Το ίδιο και οι δρόμοι και οι

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
• Στις 7 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η
μηνιαία συνεδρίαση του δ.σ. και συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες της τιμητικής εκδήλωσης για τον Παπαρρηγόπουλο της 20ης του
μήνα. Ανατέθηκαν σε μέλη του δ.σ. καθήκοντα οργάνωσης και υποδοχής των προσερχομένων στην αίθουσα της παλιάς Βουλής.
Από μέρες όμως πριν ο σύλλογος ετοιμάζει
την εκδήλωση και πρέπει να οργανωθεί με
κάθε λεπτομέρεια, διότι θα αντιπροσωπεύει
τη Βυτίνα. Απεστάλησαν, σε συνεργασία με
τους συνδιοργανωτές πέραν των διακοσίων
προσκλήσεων, ενώ ανάλογη δημοσιοποίηση έγινε από τη «ΒΥΤΙΝΑ», την ιστοσελίδα
του συλλόγου και τις τοπικές ιστοσελίδες.
Παράλληλα δόθηκε το ανάλογο υλικό
φωτογραφικό και κειμενικό στον σκηνοθέτη Περικλή Ηλιού, για να δημιουργηθεί
το 15λεπτο ντοκιμαντέρ με τη ζωή και την
επιστημονική πορεία αλλά και με τη σχέση
του με τη Βυτίνα του μεγάλου ιστορικού. Τα
κείμενα του ντοκιμαντέρ, τα οποία έγραψε
ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Παπαδέλος
σε συνεργασία με τον σπουδαίο φιλόλογο
κ. Γιαννημάρα εκ Νυμφασίας εκφωνεί η κ.
Νταϊφώτη από Τρίπολη. Επίσης την Παρασκευή προ της εκδήλωσης η αντιπρόεδρος
του συλλόγου κ. Παναγοπούλου πήγε
στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής και
επιλήφθηκε των λεπτομερειών της προε-

τοιμασίας της εκδήλωσης.
• Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης για τον Κων/νο Παπαρρηγόπουλο όλοι
τόνισαν ότι σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Όλα
σχεδόν τα μέλη του δ.σ. παρέστησαν και συνέβαλαν τόσο στην υποδοχή όσο και στην
ευταξία των προσερχομένων. Μετά το τέλος οι προσελθόντες διατύπωσαν τα συγχαρητήριά τους προς τον σύλλογο για την
άψογη οργάνωση της εκδήλωσης. Ο σύλλογος απέστειλε ευχαριστήριες επιστολές σε
όλους όσους συνετέλεσαν στην επιτυχία της
είτε οργανωτικά είτε με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο. Η εκδήλωση εκτός από την απόδοση της οφειλόμενης τιμής στο μεγάλο Βυτιναίο ιστορικό, έδωσε την ευκαιρία στους
πολυάριθμους Βυτιναίους, που προσήλθαν,
να συναντηθούν και να ανταλλάξουν χαιρετισμούς.
• Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου ο πρόεδρος του
συλλόγου συναντήθηκε στα γραφεία τους
στο κτίριο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών με τον αντιπρύτανη του ιδρύματος

πλατείες, που στολίζονται είτε με ατομική είτε
με συλλογική πρωτοβουλία. Το μόνο μεγάλο
πρόβλημα τα αμάζευτα σκουπίδια, που πλημμυρίζουν τους δρόμους και μάλιστα τους κεντρι-

κούς και καταστρέφουν την όμορφη εικόνα του
τόπου μας! Ας ελπίζουμε ότι μέχρι να φτάσουν
οι επισκέπτες θα μαζευτούν και θα καθαριστούν
οι δρόμοι και οι πλατείες.

✎Τ

ελευταίο Σαββατοκύριακο της
χρονιάς. Η επισκεψιμότητα χτύπησε «κόκκινο» και έφτασε σε ποσοστό κάλυψης
των καταλυμάτων 100%. Ο καιρός μετά την
κακοκαιρία του μεσοβδόμαδου ήταν πιο ήπιος,
παρόλες τις χαμηλές θερμοκρασίες. Πανηγυρική η λειτουργία των Χριστουγέννων το πρωί
της Κυριακής στον ναό του Αγίου Τρύφωνα

ιερουργούντων των πατέρων Χρυσοστόμου και
Νικολάου, την οποία παρακολούθησαν πολλοί
ντόπιοι και ξένοι. Αρκετοί οι Βυτιναίοι που είχαν
έλθει, για να γιορτάσουν στη γενέτειρα τη μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης. Το Σάββατο, την
Κυριακή και τη Δευτέρα οι δρόμοι της Βυτίνας
γεμάτοι από τους επισκέπτες. Στις καφετέριες
δημιουργήθηκε αδιαχώρητο, ενώ πολλοί παρέμειναν στις ρεσεψιόν των ξενοδοχείων. Αρκετοί
από τους επισκέπτες εξέδραμαν στα γύρω χωριά για φαγητό ή βόλτα. Μετά την Τρίτη επανήλθαμε στους κανονικούς ρυθμούς περιμένοντας την Πρωτοχρονιά και των Φώτων, όποτε
κατά τις προβλέψεις θα σημειωθεί πάλι μεγάλη
επισκεψιμότητα. Και με αυτά τελειώνουμε το
2016 και ελπίζουμε ότι σας κρατήσαμε όλο το
χρόνο με την παρουσίαση της τοπικής επικαιρότητας κοντά στη Βυτίνα.

ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2017
κ. Ζωγραφάκη (ένθερμο φίλο της Βυτίνας)
και τον καθηγητή της οινολογίας κ. Κοτσερίδη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η
επιστημονική στήριξη τόσο στην οργάνωση,
όσο και στην καλλιέργεια του Τριανταφυλλιδείου κτήματος και η συνεργασία τους με
τον προϊστάμενό του κ. Πιέρρο Δημάκο. Ο
κ. Κοτσερίδης δέχθηκε να δώσει την επιστημονική του «υποστήριξη» στην αναπτυσσόμενη αμπελοκαλλιέργεια και να υποδείξει
νέες καλλιέργειες, οι οποίες στο παρελθόν
ευδοκίμησαν στη Βυτίνα, όπως αυτή του λυκίσκου. Ο κ. Ζωγραφάκης πρότεινε επί τόπου επίσκεψη και μελέτη των υπαρχόντων
προβλημάτων. Ο πρόεδρος εξέφρασε τις
ευχαριστίες του για την προθυμία των πανεπιστημιακών δασκάλων να μελετήσουν όσα
έχουν σχέση με το Τριανταφυλλίδειο κτήμα
(του οποίου σημειωτέον αγνοούσαν πολλές
λεπτομέρειες της λειτουργίας του) και εξέφρασε την ελπίδα ότι η συμμετοχή τους θα
προσφέρει πολλά στην πορεία του κτήματος,
το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό
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Αγαπητέ αναγνώστη μη ξεχνάς τη συνδρομή σου προς την εφημερίδα.
Ειναι ο μοναδικός πόρος έκδοσης. Τη συνδρομή σου μπορείς να τη στέλνεις
ταχυδρομικά στη διεύθυνση του συλλόγου Τ.Θ. 3456, τ.κ. 10210 ή στην
ALPHA BANK ονομαστικά στο λογαριασμό
179-002101-084697. Eπίσης μπλοκ εισπράξεων έχουν τα μέλη του Δ.Σ.
και ο ανταποκριτής μας στη Βυτίνα κ. Σταύρος Γιαβής.
Σε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι.
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αναπτυξιακό παράγοντα όχι μόνο για τη Βυτίνα αλλά και για
την ευρύτερη περιοχή.
• Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η τελευταία
συνεδρίαση του δ.σ. για το 2016. Όλο το δ.σ. εξέφρασε τις
ευχαριστίες του προς τον κ. Δημήτριο Πανταζόπουλο για την
κάλυψη των εξόδων της εκτύπωσης του φετινού ημερολογίου και ανέθεσε στον πρόεδρο να τις διατυπώσει και γραπτά. Επίσης συζητήθηκε η ετοιμασία της μελλοντικής γενικής
συνέλευσης και η συμπλήρωση του ψηφοδελτίου. Ο πρόεδρος ανακοίνωσε την επίσκεψη στη Βυτίνα της Ομοσπονδίας
Πολιτιστικών Συλλόγων Κρήτης την Κυριακή 18-12 και την
πραγματοποίηση μνημοσύνου σε μνήμη του φρουράρχου
της μονής Αρκαδίου Ιωάννη Δημακόπουλου, στο οποίο θα
παραστεί ο ίδιος εκπροσωπώντας το σύλλογο. Η μελλοντική

• ΤΟ «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ

Στο φύλλο της 17-11 η εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» έκανε
πρόταση για μια βόλτα ένα από τα χειμερινά Σαββατοκύριακα
στην Αρκαδία. Τις προτάσεις μονοπωλούσε η Γορτυνία, που είναι ο «φυσικός παράδεισος» της περιοχής και τα δείγματα για
επιβεβαίωση της πρότασή της επικεντρώθηκαν στη Βυτίνα, της
οποίας πρόβαλε τα κεντρικά καταστήματα. Βέβαια η αγορά του
τόπου μας δεν περιορίζεται μόνο στα προβληθέντα από την
εφημερίδα αλλά είναι πλουσιότερη. Όμως όσα γράφτηκαν γι’
αυτά είναι άκρως επαινετικά και ενημερωτικά. Επειδή ό,τι γράφεται για τον τόπο μας πάντα μας ενθουσιάζει, μεταφέρουμε το
δημοσίευμα και όσα καταστήματα περιέλαβε το άρθρο ευχαριστώντας τον καλό δημοσιογράφο του «ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ»
για την προβολή της Βυτίνας.
Ζαχαροπλαστείο Μαέστρο: Μπακλαβάς να γλείφεις τα δάχτυλά σου, δίπλες τραγανές και αφράτες, μελομακάρονα με ντό-

συνεδρίαση του δ.σ. και τελευταία του παρόντος συμβουλίου
θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Ιανουαρίου του 2017. Τα παρόντα μέλη αντάλλαξαν ευχές για καλές γιορτές.
• Ο σύλλογος θεωρεί υποχρέωσή του να δημοσιοποιεί τα οικονομικά στοιχεία κάθε χρονιάς, ώστε το κάθε μέλος να γνωρίζει πώς διατέθηκαν οι εισφορές του και ποια τα οικονομικά
του συλλόγου. Η ταμειακή λοιπόν εικόνα του συλλόγου για
το οικ. έτος 2016 είναι η εξής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016
Α΄ ΕΣΟΔΑ
1. Εισφορές των μελών και δωρεές προς το

σύλλογο και την εφημερίδα «ΒΥΤΙΝΑ»

16.100 €

Β΄ΕΞΟΔΑ
1. Εφημερίδα «ΒΥΤΙΝΑ» (Εκτύπωση και
ταχυδρομικά 950 € χ 6 φύλλα)		
2. Έξοδα Γραφείου (ΔΕΗ, ΟΤΕ,
Κοινόχρηστα)				
3. Εκδηλώσεις (αντάμωμα-πίτα κ.λ.π.)
4. Δημόσιες σχέσεις (ιστοσελίδα, ταχ. θυρίδα,
αλληλογραφία, γραφική ύλη, εφημερίδες)
5. Ημερολόγιο (εκτύπωση-ταχυδρομικά)
6. Απρόβλεπτα				

3.000 €
5. 000 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ		

16.100€
0

5.700 €

1.000€
1.200 €
200 €

έλατο, πεύκο, κουμαριά, καστανιά, θυμάρι, πορτοκαλιά αλλά και
βασιλικό πολτό και γύρη. Μαζί και μυρωδικά και βότανα, που
μαζεύουν από το βουνό. Μην προσπεράσετε τις μαρμελάδες:
είναι χειροποίητες από γυναίκα του χωριού.
Παλιά Αγορά: Θα μπορούσε να είναι στο κέντρο της Αθήνας. Το παντοπωλείο έχει τα πάντα: μπαχαρικά, ζυμαρικά, τυριά,
γλυκά, όσπρια και όχι μόνο από την περιοχή. Εκτός από το μέλι,

Ο Κωστής Στεφανόπουλος κατά την επίσκεψή
του στη Βυτίνα το 2003

τα τυριά και τα ζυμαρικά Αρκαδίας, εδώ θα βρείτε βραστερά
φασόλια από τις Πρέσπες, εξαιρετικό παστέλι από την Τζια, ζουμερά κράνα από τα Γιάννενα και πολλά ακόμα εκλεκτά ελληνικά
προϊόντα.

• ΚΑΙ ΒΥΤΙΝΑΙΟΙ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ

κόμματος και τέλος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας για
δύο θητείες (1995-2000 και 2000-2005). Κατά τη δεύτερη θητεία του εξελέγη με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, που είχε
εξασφαλίσει μέχρι τότε ανώτατος άρχων. Κατά τη διάρκεια της
πολιτικής του καριέρας είχε κατορθώσει να προκαλέσει και
εξασφαλίσει τον σεβασμό φίλων και αντιπάλων με κορυφαία
απόδειξη ότι εξελέγη πρόεδρος Δημοκρατίας με την πρόταση
του τότε πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, που ανήκε σε

ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

πιο μέλι, μπουρεκάκια με ινδική καρύδα, τούρτες, πορτοκαλόπιτες και άλλα πεντανόστιμα και αφράτα γλυκά στο οικογενειακό
ζαχαροπλαστείο. Ο,τι πρέπει για τις χειμωνιάτικες υπογλυκαιμίες
αλλά και για να πάρετε στο σπίτι φεύγοντας από την περιοχή.
Φέτα Τσατσούλης: Η φήμη της έχει ξεπεράσει τα όρια της
Αρκαδίας, αφού η «φέτα Βυτίνας» διατίθεται σε όλη την Ελλάδα μέσω πολλών μεγάλων σούπερ μάρκετ. Η οικογένεια

Τσατσούλη φτιάχνει τυριά από το 1958 και η φέτα τους είναι
ελαφρώς σκληρή και πικάντικη. Δοκιμάστε επίσης το ανθότυρο,
αλλά αυτό που θεωρείται αποκάλυψη είναι το πρόβειο γιαούρτι
με πέτσα.
Εργαστήριο Ζυμαρικών Βυτίνας: Μόλις μπαίνεις στο μαγαζί, σε πιάνει η μοσχοβολιά του ζυμαρικού, του αυγού και του
πρόβειου γάλακτος. Η οικογενειακή επιχείρηση φτιάχνει νόστι-

μα λαζάνια, τραχανά, χυλοπίτες, βίδες, κριθαράκι και ζυμαρικά
με φρέσκα λαχανικά. Ωραία αυτά με τη ντομάτα!
Μέλι Βυτίνας: Η οικογένεια Λιαρόπουλου έχει παράδοση
στο μέλι. Γυρίζει όλη την Πελοπόννησο αλλά και την Εύβοια, για
να βρει τα καλύτερα σημεία για τα μελίσσια της. Και στα δύο καταστήματα στη Βυτίνα θα βρείτε εκλεκτές ποικιλίες κάθε είδους:

Τα αποκαλυπτήρια
του ανδριάντα του
Πόταγα από τον
τότε πρόεδρο της
Δημοκρατίας

Πατέρας και κόρη τρέχουν μαζί

Ο 34ος Μαραθώνιος της Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε στις
13 Νοεμβρίου, απετέλεσε διεθνές αθλητικό γεγονός και πήραν
μέρος 50.000 περίπου δρομείς από 115 χώρες. Τις «πρωτιές»
τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες μονοπώλησαν για μια
ακόμα χρονιά οι Κενυάτες δρομείς. Όμως για μας τους Βυτινιώτες η εκδήλωση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της
συμμετοχής στον αγώνα της οικογένειας του Δημήτρη Παπαγιαννακόπουλου με εκπροσώπους τριών γενεών δηλ. του παππού Δημήτρη, του γιου Γεωργίου, της κόρης και των εγγονών.
Ο Δημήτρης Παπαγιαννακόπουλος παλαιό μέλος του δ. σ. του
συλλόγου των «απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας»
έλαβε μέρος στον αγώνα των 5.000 μέτρων μαζί με την κόρη του
και ήταν μόνο αυτός μαζί με άλλους δύο δρομείς άνω των 85
χρόνων που τερμάτισαν. Η υπόλοιπη οικογένεια Παπαγιαννακόπουλου έτρεξε σε άλλα γκρουπ. Να ευχηθούμε στον αειθαλή Δημήτρη να συνεχίσει να παίρνει μέρος και μέχρι τα 100 του χρόνια
και να προβάλλει τη Βυτίνα με τις αθλητικές του δραστηριότητες.

• ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: ΠΡΩΗΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ο ευπατρίδης πολιτικός

Απεβίωσε στις 22 Νοεμβρίου πλήρης ημερών σε ηλικία 90
ετών ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Αχαιός
με Γορτυνιακή καταγωγή Κωστής Στεφανόπουλος. Κατά την
εξηκονταετή πολιτική του πορεία κατέλαβε όλα τα πολιτικά
αξιώματα εκτός αυτό του Πρωθυπουργού. Για πολλές κοινοβουλευτικές θητείες βουλευτής Αχαΐας, υπουργός σε νευραλγικά υπουργεία στις κυβερνήσεις Κων/νου Καραμανλή, αρχηγός

αντίθετη πολιτική παράταξη. Χαρακτηρίστηκε ο εντιμότερος πολιτικός, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε με την επιστροφή της κρατικής επιχορήγησης, όταν διέλυσε το κόμμα του τη ΔΗΑΝΑ. Του
απεδόθη ο τίτλος του «ευπατρίδη» για τις υψηλές του ιδέες
και την αδιαπραγμάτευτη φιλοπατρία του. Εξάλλου θεωρείται
μνημειώδης ο χαιρετισμός του προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ
Κλίντον, ο οποίος παραμένει το ακραιφνέστερο κείμενο μεγάλης φιλοπατρίας. Δεινός ρήτορας σαγήνευε τα πλήθη, που τον
άκουγαν. Αγάπαγε τη Γορτυνία, που ήταν ο τόπος καταγωγής
των προγόνων του (η Ζάτουνα από την πλευρά του πατέρα του
και τα Λαγκάδια από την πλευρά της μητέρας του). Αγαπούσε
όμως και τη Βυτίνα, για την οποία είχε εκφραστεί με κολακευτικά λόγια. Κατά τη δεκαετή διάρκεια της προεδρικής του θητείας την είχε επισκεφτεί δύο φορές. Την πρώτη στις 31-8-1997
στα πλαίσια της πενθήμερης Αρκαδικής του περιοδείας και τη
δεύτερη στις 3-5-2003 στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του
Βυτιναίου ήρωα Μάνθου Πόταγα. Κατά την πρώτη του επίσκεψη εντυπωσιακός ήταν ο χαιρετισμός του τότε προέδρου του
συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων Τρύφωνα Θεοφιλόπουλου λόγω του πανηγυρικού τόνου και του περιεκτικού περιεχομένου. Κατά τη δεύτερη επίσκεψή του χαιρετισμό απηύθυνε
ο τότε πρόεδρος του συλλόγου Γιάννης Σακκελαρίου. Και στις
δύο επισκέψεις τον υπεδέχθη και τον προσφώνησε ως εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης ο Κωνσταντίνος Κουντάνης,
την πρώτη ως πρόεδρος κοινότητας και τη δεύτερη ως δήμαρχος Βυτίνας.
Ας είσαι καλοτάξιδος πρόεδρε Κωστή Στεφανόπουλε και η
ζωή σου αλλά και οι παρακαταθήκες σου θα είναι σημείο αναφοράς και καθοδηγητική πυξίδα για τους σημερινούς αλλά και
τους μελλοντικούς πολιτικούς.

• ΤΟ 8ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΛΙΟΥ
Είναι χιλιοειπωμένο ότι η παραγωγή μελιού αποτελεί πλέον
μια από τις κύριες αγροτικές απασχολήσεις και οι μελισσοκόμοι
ασκούν με ιδιαίτερα σύγχρονες προδιαγραφές το επάγγελμά
τους. Η Βυτίνα είναι στο επίκεντρο της μελοπαραγωγής και το
μέλι «Ελάτης» αποτελεί προϊόν Π.Ο.Π. Η πολιτεία τα τελευταία ▶
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▶ Συνέχεια από τη σελίδα 4

χρόνια στρέφει την προσοχή της προς το προϊόν αυτό και οι
ομοσπονδίες των παραγωγών μελιού οργανώνουν εκδηλώσεις
προβολής του προϊόντος. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ μελιού της
Βυτίνας αποτελεί κύρια εκδήλωση του δήμου Γορτυνίας, αλλά
η κεντρική ετήσια εκδήλωση είναι το «φεστιβάλ μελιού» στο
στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η φετινή εκδήλωση ήταν η 8η κατά
σειρά και επίσημα μετείχε ο δήμος Γορτυνίας μέσω της ΔΗΚΕΓ
με δικό του περίπτερο και φυσικά στο περίπτερο αυτό υπήρχε
κεντρική παρουσία της Βυτίνας με προϊόντα μέλισσας του τόπου μας. Το όνομα της Βυτίνας στο τριήμερο φεστιβάλ 2,3,4,
Δεκεμβρίου 2016 ακούστηκε πολλές φορές και προβλήθηκε
πρώτο από όλες τις περιοχές που παράγουν το προϊόν αυτό.

Αναδημοσιεύουμε ένα από τα πολλά δημοσιεύματα όπου φαίνεται η θέση του τόπου μας στην παραγωγή μελιού.
«Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν
αλλά και να προμηθευτούν μέλι, από τους ίδιους τους παραγωγούς, από όλες τις περιοχές της χώρας μας που παράγουν αγνό – ποιοτικό μέλι, όπως Βυτίνα, Μάνη, Πάρο,
Κάλυμνο, Τήνο, Μεσσηνία, Φθιώτιδα, Λάρισα, Ηλεία, Ροδόπη, Αμοργό, Ικαρία, Ιωάννινα και πολλές άλλες».
Να συγχαρούμε το δήμο Γορτυνίας και ιδιαίτερα τη ΔΗΚΕΓ
και τη δραστήρια πρόεδρό της αντιδήμαρχο κ. Διαμαντοπούλου
για την άψογη εμφάνιση του δήμου μέσω του περιπτέρου όπως
επίσης και τους μελοπαραγωγούς του τόπου μας, όσους συμμετείχαν, για την προβολή της Βυτίνας μέσω των προϊόντων τους,
που έκαναν τον κόπο να τα φέρουν μέχρι την Αθήνα.

• ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Μετά το οριστικό κλείσιμο των δύο χωματερών της Γορτυνίας,
της Βυτίνας και των Τροπαίων λόγω παράνομης λειτουργίας,
επειδή δεν κάλυπταν τις προδιαγραφές της σωστής διευθέτησης του χώρου, το πρόβλημα της αποκομιδής των απορριμμάτων έχει γίνει έντονο και απασχολεί όλη την περιοχή του Δήμου
Γορτυνίας. Τα σκουπίδια, μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές
οι γραμμές λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μένουν αμάζευτα και
σκόρπια στους δρόμους με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα

ακαλαίσθητο θέαμα αλλά και μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση
για την υγεία όλων των δημοτών. Στη Βυτίνα το πρόβλημα είναι ακόμα πιο έντονο, αφού κάθε Σαββατοκύριακο δέχεται τους
μισούς και παραπάνω από τους επισκέπτες όλης της Γορτυνίας και επομένως τα απορρίμματα των ξενοδοχείων, εστιατορίων και λοιπών καταστημάτων είναι πολλά και δημιουργούν
τεράστιο αδιέξοδο. Δυστυχώς οι υπεύθυνοι φορείς, ο Δήμος
και προπαντός η Περιφέρεια, παρόλο που έφτανε η ώρα της
διακοπής λειτουργίας των χωματερών, δεν πήραν κανένα μέτρο
και ρίχνει ο ένας το βάρος στον άλλο μέχρι και το Υπουργείο
περιβάλλοντος, που είναι και ο κορυφαίος υπεύθυνος του προβλήματος.
Την άποψη των Αρχαίων Ελλήνων «προνοείν και ου μετανοείν
χρη τον άνδρα τον σοφόν» κανένας δεν την υπολογίζει και όλοι
δυσαρεστούμεθα χωρίς να προτείνουμε έστω και κάποια υποτυπώδη λύση. Και τώρα τι γίνεται; Εάν δε λυθεί το πρόβλημα
μέσα στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους η κατάσταση θα γίνει
αφόρητη και θα βλάψει ανεπανόρθωτα την επισκεψιμότητα

της Βυτίνας. Ο επισκέπτης δεν ανέχεται στον τόπο που πηγαίνει
για ξεκούραση ή αναψυχή να μην επικρατούν οι βασικές προϋποθέσεις καθαριότητας. Χρειάζεται κινητοποίηση φορέων και
απλών δημοτών, εάν θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα και να μην
περιμένουμε από άλλους να το λύσουν! «Οι καιροί ου μενετοί».
Μια πρόταση περιορισμού του προβλήματος είναι η συμμετοχή όλων στη διαδικασία της ανακύκλωσης με το διαχωρισμό των απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και μη, ώστε να
περιοριστεί ο όγκος τους. Εάν διαχωρίζουμε τα απορρίμματα
και τοποθετούμε τα ανακυκλώσιμα στους ειδικούς κάδους, που
υπάρχουν στη Βυτίνα θα αντιμετωπισθεί έστω και μερικώς το
πρόβλημα. Η «ΒΥΤΙΝΑ» δημοσιεύει σε άλλη στήλη ένα σημαντικό άρθρο του Στάθη του Λιδωρίκη για την ανακύκλωση και
όλοι οι Βυτιναίοι πρέπει να το διαβάσουν και να συμμετέχουν με
όλες τους τις δυνάμεις στη διαδικασία αυτή.

• Η 4Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΗΣ
Ο «Όμιλος Κυριών Βυτίνας», ο οποίος ιδρύθηκε προ πενταετίας από δραστήριες κυρίες του τόπου μας με επικεφαλής την
αεικίνητη, φιλότεχνο και άκρως «φιλοβυτινιώτισσα» νηπιαγωγό
κ. Έλσα Θαλασσινού, αναπτύσσει πολλές πρωτοβουλίες πολιτιστικές, κοινωνικές και ψυχαγωγικές και κάθε τοπική φιλότεχνη

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ:
Ο μεγάλος μουσικός που μεσουρανεί στην Αμερική με
καταγωγή από τη Βυτίνα
Η μεγάλη εφημερίδα της ομογένειας της Αμερικής, ο «Εθνικός
Κήρυξ» της Ν. Υόρκης, στις 7 Δεκεμβρίου δημοσίευσε συνέντευξη του διακεκριμένου καθηγητή
της μουσικής στο Πανεπιστήμιο
Berklee College of Music της Βοστώνης Παναγιώτη Λιαρόπουλου.
Τη συνέντευξη έλαβε ο σπουδαίος δημοσιογράφος Θεόδωρος
Καλμούκος και με αυτή πρόβαλλε
ακόμα περισσότερο τον σημαντικό μουσικό. Ο κ. Λιαρόπουλος,
όταν ρωτήθηκε για την καταγωγή του απάντησε. «Γεννήθηκα
και μεγάλωσα στην Αθήνα, αλλά η οικογένειά μου κατάγεται από την ορεινή Αρκαδία την Πελοπόννησο, συγκεκριμένα από τη Βυτίνα, την οποία επισκέπτομαι πάρα
πολύ συχνά».
Ο σπουδαίος αυτός μουσικός είναι γιος του αειμνήστου γιατρού Σταύρου Λιαρόπουλου και εγγονός του παλιού φαρμακοποιού της Βυτίνας Παναγιώτη Λιαρόπουλου, που τόσο άδικα
χάθηκε στα χρόνια της κατοχής. Διατηρεί δε την πατρική του
οικία στον κεντρικό δρόμο της Βυτίνας και για το λόγο αυτό
την επισκέπτεται διατηρώντας σχέσεις με αρκετούς ομήλικους
Βυτιναίους, με τους οποίους συνδέθηκε από την παιδική του
ηλικία, όταν επισκεπτόταν τον τόπο μας τα καλοκαίρια με τους
αειμνήστους γονείς του.
Στη συνέχεια της συνέντευξης παρουσίασε την πορεία του
στον κλάδο της μουσικής:«Στην Αμερική ήλθα για σπουδές και έμεινα. Μεγαλώνοντας στην Αθήνα δεν είχα δει
ποτέ τον εαυτό μου στο μέλλον εκτός Ελλάδας, πόσο
μάλλον στην Αμερική όπου τελικά κατέληξα για μεταπτυχιακές σπουδές στη μουσική σύνθεση. Έκανα το διδακτορικό μου στο Boston University κοντά σε δύο ιερά
τέρατα της μουσικής, τον Έλληνα συνθέτη και μαέστρο
Θεόδωρο Αντωνίου και τον Γερμανο-Αμερικανό πρωτοποριακό συνθέτη, πιανίστα και μαέστρο Lukas Foss. Οι
σπουδές μου στο BU ήταν καθοριστικές για τη μετέπειτα
πορεία μου και τη διαμόρφωση της μουσικής μου προσωπικότητας».
Ο κ. Λιαρόπουλος είναι καταξιωμένος στη σύνθεση και στο
πιάνο και χαίρει της εκτίμησης του ακαδημαϊκού κόσμου της
Βοστώνης και της ευρύτερης Ομογένειας. Πρόσφατα έλαβε μία
σημαντική χορηγία με την οποία θα ηχογραφήσει μέσα στον
Ιανουάριο του 2017 τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι και του
Μίκη Θεοδωράκη σε cd και η ηχογράφηση θα γίνει στα υπερσύγχρονα studios του Berklee.
Σχετικά με τη σχέση του με τη μουσική δήλωσε: «Είναι το
πεδίο δημιουργικής έκφρασης του εαυτού μου. Είναι
σύντροφός μου σχεδόν από όσο μπορώ να θυμάμαι τον
εαυτό μου. Παρόλα αυτά, νιώθω ότι υπάρχουν πολλά
στοιχεία της που μου είναι άγνωστα και που βρίσκομαι
σε μια διαρκή πάλη, για να κατακτήσω. Κάθε νέα μικρή
κατάκτηση, που επιτυγχάνεται συνήθως με πολύ κόπο,
γεννάει καινούργια ερωτήματα και φοβάμαι ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι που δεν θα τελειώσει ποτέ. Ο κόσμος θα
ήταν εξαιρετικά απωθητικός χωρίς μουσική. Νομίζω δεν
υπήρξε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας μια τέτοια
στιγμή. Η μουσική, και γενικότερα η τέχνη, σε κάποια έκφανσή της, αποτελούσε πάντα σημείο αναφοράς και έκφρασης της ανθρώπινης δραστηριότητας και δημιουργικότητας. Προσωπικά, από πολύ μικρή ηλικία, η μουσική
είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής και της καθημερινότητάς μου. Την έχω σπουδάσει και υπηρετήσει πιστά σε
όλη σχεδόν τη διάρκεια της ζωής μου».
Να ευχηθούμε στον εκλεκτό συμπατριώτη μας να συνεχίσει
την ανοδική του πορεία στο χώρο της μουσικής, να κατακτά
και στο μέλλον μεγάλες μουσικές διακρίσεις και να επισκέπτεται
όσο συχνά μπορεί τον τόπο καταγωγής του. Εμείς οι Βυτιναίοι
θα νιώθουμε πάντα περηφάνια μαθαίνοντας τη λαμπρή πορεία
των διακεκριμένων συμπατριωτών μας και ιδιαίτερα εκείνων
που κρατούν ψηλά το όνομα της πατρίδος τους στο εξωτερικό.

προσπάθεια προέρχεται από τον «όμιλο». Στα πλαίσια αυτών
των δραστηριοτήτων καθιέρωσε προ τριετίας κάθε αρχή Δεκέμβρη την «εβδομάδα Τέχνης» σε μια προσπάθεια να προβληθούν
οι τοπικοί καλλιτέχνες όχι μόνο της Βυτίνας αλλά και της ευρύτερης περιοχής και παράλληλα να δοθεί η ευκαιρία στο τοπικό
φιλότεχνο κοινό να θαυμάσει τις δημιουργίες των καλλιτεχνών.
Συγχρόνως δε στόχος της πρωτοβουλίας είναι να εξοικειωθούν
με όλες τις μορφές Τέχνης οι μαθητές των σχολείων και ιδιαίτερα αυτοί του Δημοτικού. Η φετινή 4η εβδομάδα Τέχνης οργανώθηκε για το διάστημα από 1ης μέχρι 4ης Δεκεμβρίου στο
χώρο της Τριανταφυλλιδείου σχολής και κατά τη διάρκειά της
εκτέθηκαν έργα τοπικών καλλιτεχνών τα ονόματα των οποίων
γράφονται στη στήλη του «ομίλου».
Εμείς θα αναφερθούμε στη μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης
τόσο από άποψης συμμετοχής καλλιτεχνών όσο και από άποψη
επισκεψιμότητας. Επειδή και η συμμετοχή και η επισκεψιμότητα
ήταν πολύ μεγάλη οι υπεύθυνες του «ομίλου» απεφάσισαν να
παρατείνουν τη λειτουργία της «έκθεσης» τα σαββατοκύριακα
όλου του Δεκεμβρίου και κατά τη διάρκεια των εορτών. Η φετινή «εβδομάδα Τέχνης» ξεπέρασε κάθε προσδοκία και υλοποίησε τους στόχους της από κάθε πλευρά, το δε αποτέλεσμα ήταν
εξίσου εντυπωσιακό και σχολιάστηκε επαινετικά από όλους
τους επισκέπτες και από τους φιλότεχνους της περιοχής, διότι
σε μικρές επαρχιακές κωμοπόλεις πρωτοβουλίες τέτοιες είναι
σπάνιες ή ακόμα και μοναδικές!

Να συγχαρούμε και να αποδώσουμε τον έπαινο σε όσους
στήριξαν τις πρωτοβουλίες αυτές, τους καλλιτέχνες που εξέθεσαν τα έργα τους, τις κυρίες της Βυτίνας και των περιχώρων
που οργανώνουν τέτοιου υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις και το
κοινό του τόπου μας ιδιαίτερα τους μικρούς μαθητές, που τις
αγκαλιάζουν με θέρμη και τις τιμούν με την παρουσία τους. Θα
σταθούμε όμως σε ένα πρόσωπο, που είναι η «ψυχή» του «ομίλου» και πρωτοστατεί σε κάθε προσπάθεια. Στην άξια παιδαγωγό Έλσα Θαλασσινού. Κάθε προσπάθεια αρχίζει και τελειώνει
σε αυτή με την πολύτιμη βέβαια συμπαράσταση και των άλλων
κυριών του ομίλου. Όμως η ειδικότητά της ως νηπιαγωγού και
η ιδιαίτερη ευαισθησία της γύρω από τις τέχνες της δίνουν τη
δυνατότητα να οργανώνει εκδηλώσεις μοναδικές για τον τόπο
μας. Να ευχηθούμε τόσο η κ. Θαλασσινού όσο και οι ακάματες
κυρίες του ομίλου να συνεχίσουν να προσφέρουν στην τοπική
κοινωνία μοναδικές εκδηλώσεις όπως αυτή που «γευτήκαμε»
με τη φετινή «4η εβδομάδα τέχνης».

• ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

ΕΙΔΩΝ PERFECTOYS ΤΟΥ ΒΥΤΙΝΑΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΜ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Βυτιναίος επιχειρηματίας Δημήτρης Πανταζόπουλος, γιός
του Θεμιστοκλή και εγγονός του Επαμεινώνδα Πανταζοπούλου
θεωρείται σήμερα από τους μεγαλύτερους εμπόρους παιδικών
ειδών και παιχνιδιών στην Αθήνα. Διαθέτει πέντε μεγάλα καταστήματα στην περιοχή της πρωτεύουσας και της ευρύτερης
Αττικής και συγκεκριμένα στην Πλατεία Βικτωρίας δύο (Γ΄ Σεπτεμβρίου 90 και 96), στα Κ. Πατήσια (Στρ. Καλλάρη 3), στη
Ν. Μάκρη (20ο χιλ. Λεωφ. Μαραθώνος) και στο Πικέρμι (20ο
χιλ. λεωφ. Μαραθώνος). Ο τίτλος των καταστημάτων είναι ο
συνδυασμός του τίτλου του ζαχαροπλαστείου PERFECT, που
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Στάθης Λιδωρίκης χημικός, μηχανικός
1. Ο Άνθρωπος και το Φυσικό Περιβάλλον
Ο πλανήτης είναι ο χώρος που ζουν και αναπαράγονται αμέτρητα είδη οργανισμών, ένας εκ των οποίων είναι και ο άνθρωπος. Για χιλιετίες ο άνθρωπος έζησε σε αρμονία με τη φύση και
το φυσικό περιβάλλον παράγοντας και καταναλώνοντας όσα
χρειαζόταν για να ζήσει (τροφή, ξύλα, ρούχα κ.ά.). Αυτό το περιβάλλον ποτέ δεν είχε και ποτέ δε θα έχει από μόνο του σκουπίδια. Όλα όσα υπάρχουν σ’ αυτό μετά από κάποιο χρόνο ζωής
και κάποιες διεργασίες γίνονται χρήσιμα υλικά, που χρησιμοποιούνται και πάλι.
Μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι ανθρώπινες κοινωνίες λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο και η έννοια «σκουπίδια» ήταν σχεδόν
άγνωστη. Τα αποφάγια δεν ήταν σκουπίδια, αλλά τροφή για τα
ζώα. Τα αγαθά ήταν κατασκευασμένα από φυσικά υλικά και μπορούσαν εύκολα να επανενταχθούν στη φύση μετά το τέλος
της χρήσιμης ζωής τους. Οι συσκευασίες των προϊόντων
ήταν τότε πιο απλές από τις σημερινές, ενώ τα πλαστικά
ήταν σχεδόν άγνωστα. Οι γυάλινες και πήλινες συσκευασίες ήταν οι πιο συνηθισμένες, ενώ οι καταναλωτές
χρησιμοποιούσαν υφασμάτινες τσάντες, δίχτυα ή καλάθια, για να μεταφέρουν τα ψώνια τους.
Παλιότερα δεν υπήρχε η καταναλωτική μανία, που
υπάρχει σήμερα, ενώ πολλά αντικείμενα επιδιορθώνονταν ή μετατρέπονταν σε κάτι άλλο, πριν καταλήξουν
στα άχρηστα. Αυτό βέβαια είναι κάτι που σε έναν βαθμό
συμβαίνει και σήμερα σε αγροτικές περιοχές. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στις αστικές περιοχές και τις μεγάλες πόλεις όπου τα τελευταία χρόνια συγκεντρώθηκε
το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Συγχρόνως
με την εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργήθηκαν χιλιάδες νέα προϊόντα και έγινε δυνατή η μαζική παραγωγή τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη
αύξηση στην ποσότητα των απορριμμάτων, την υπέρμετρη χρήση φυσικών πόρων και τη ρύπανση του περιβάλλοντος με στερεά απορρίμματα, υγρά απόβλητα
και αέριους ρύπους. Οι υπερκαταναλωτικοί ρυθμοί,
που αναπτύχθηκαν οδήγησαν σε ανισορροπία τον ίδιο
τον πλανήτη με κίνδυνο την οριστική διάλυσή του.
Δεν χρειάζεται να τονιστεί ιδιαίτερα η σοβαρότητα,
που έχει για τον ίδιο τον άνθρωπο η προστασία του περιβάλλοντος και η αποκατάσταση των μέχρι σήμερα περιβαλλοντικών καταστροφών. Η μόλυνση του περιβάλλοντος έχει
γίνει πλέον παγκόσμιο πρόβλημα. Η διεθνοποίηση των βιομηχανικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων μπορεί να προσέφερε πολυάριθμα οφέλη στην παγκόσμια οικονομία, ταυτόχρονα όμως
δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στο παγκόσμιο περιβάλλον,
τα σοβαρότερα από τα οποία είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη και η ερημοποίηση μεγάλων εκτάσεων. Τα παγκόσμια αυτά
προβλήματα έχουν τις ρίζες τους στον ασυγκράτητο υλικό τρόπο
ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, που στηρίζεται στη σπάταλη
και ανεξέλεγκτη χρήση ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό
αέριο, άνθρακας), όχι μόνο στις δυτικές κοινωνίες αλλά και στις
ταχύτατα αναπτυσσόμενες χώρες, όπως Κίνα και Ινδία.
Για τη χώρα μας το πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος έχει αποκτήσει επικίνδυνα εκρηκτικές διαστάσεις. Πολύχρονες καθυστερήσεις και αδυναμία συνεργασίας ανάμεσα στις
πολιτικές δυνάμεις οδήγησαν στη σημερινή τραγική κατάσταση
του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το θέμα της διαχείρισης των αστικών στερεών απορριμμάτων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα είναι από τις

τελευταίες χώρες στη διαχείριση των απορριμμάτων με ποσοστά
81% στην ταφή των απορριμμάτων και μόλις 19% ανακύκλωση
και κομποστοποίηση (16% ανακύκλωση και 3% κομποστοποίηση),
σε σύγκριση με χώρες όπως Σουηδία, Δανία, Βέλγιο, Γερμανία,
Ολλανδία, στις οποίες τα ποσοστά ταφής δεν ξεπερνούν το 1%.
2. Η ανάγκη για ανακύκλωση
Η αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος για τη χώρα
μας απαιτεί αλλαγή στάσης απέναντι στην ίδια την καθημερινότητά μας και στην αντίληψη, που έχουμε για την ζωή. Μια πλευρά
της αλλαγής στην καθημερινότητά μας θεωρείται και η ανακύκλωση χρήσιμων υλικών, με κύριο στόχο τη μείωση του όγκου
των απορριμμάτων, που οδηγούνται στους χώρους υγειονομικής
ταφής. Από μόνη της η λύση αυτή δεν αποτελεί και την μοναδική
λύση στο σοβαρό πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος,
αλλά αποτελεί ένα μικρό μεν αλλά σοβαρό βήμα στην όλη αντι-

μετώπισή του.
Ως ανακύκλωση χαρακτηρίζεται η διαδικασία επανεισαγωγής
στο παραγωγικό κύκλωμα, ως πρώτων υλών, υλικών που θεωρούνται απορρίμματα. Είναι δηλαδή η επανεπεξεργασία ήδη
επεξεργασμένων υλικών, αυτών που θεωρούμε «άχρηστα-σκουπίδια», σε μορφή νέων προϊόντων. Υλικά όπως Γυαλί, Πλαστικό, Χαρτί, Μέταλλα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, στην
παραγωγική διαδικασία. Αυτή η διαδικασία αποτελεί σημαντική
διέξοδο στα προβλήματα, που έχουν προκύψει από τη συσσώρευση όλων αυτών των απορριμμάτων και συμβάλλει σημαντικά
στη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών, την εξοικονόμηση
της ενέργειας, αλλά και τη μείωση της ρύπανσης. Με αυτόν τον
τρόπο εξασφαλίζουμε ότι μόνο τα σκουπίδια, που απομένουν στο
τέλος αυτού του κύκλου, θα φτάσουν στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) που σήμερα ονομάζονται Χώροι Υγειονομικής
Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
Ειδικά για την περιοχή της Βυτίνας η υλοποίηση ενός συστηματικού προγράμματος ανακύκλωσης αποτελεί σήμερα επιτακτική
ανάγκη. Δυστυχώς, παρά την ύπαρξη δύο διαφορετικών κάδων

απόθεσης των απορριμμάτων, δηλαδή πράσινος κάδος για απόρριψη μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και μπλε κάδος για ανακυκλώσιμα υλικά, εν τούτοις μέχρι σήμερα και οι δύο κάδοι δέχονται κάθε είδους απορρίμματα με αποτέλεσμα να καθίσταται πολύ
δύσκολη η ανακύκλωση των πραγματικά ανακυκλώσιμων υλικών.
Είναι επιτακτική ανάγκη όλοι οι πολίτες της Βυτίνας και ιδιαίτερα οι καταστηματάρχες να συμβάλλουν με όλες τις δυνάμεις
τους στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού και υλοποιήσιμου προγράμματος ανακύκλωσης με συστηματικό διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων και μη ανακυκλώσιμων υλικών μετά τη χρήση τους.
Στα πλαίσια αυτά και σε πρώτη φάση προτείνεται η εφαρμογή
ενός ρεαλιστικού προγράμματος ανακύκλωσης, σύμφωνα με το
οποίο στον μπλε κάδο ανακύκλωσης θα πρέπει να απορρίπτονται
τα παρακάτω (και μόνο αυτά) ανακυκλώσιμα υλικά όπως χαρτί,
γυαλί, πλαστικά και μέταλλα (πχ. κονσέρβες, αλουμινένια
κουτάκια). Τα υλικά αυτά θα πρέπει να διαχωρίζονται στο σπίτι ή τα καταστήματα και τα ξενοδοχεία από τα υπόλοιπα απορρίμματα. Βέβαια, εκτός από τα ανακυκλώσιμα
αυτά υλικά υπάρχουν και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά
που θα μπορούσαν να ανακτηθούν, όπως μπαταρίες,
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά, ορυκτέλαια και συσκευασίες τους, λάστιχα, οχήματα, συσσωρευτές,
ρούχα, απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων,
ογκώδη, λαμπτήρες. Αλλά στη σημερινή κατάσταση
που υπάρχει στο όλο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων όχι μόνο στη Βυτίνα και την Τρίπολη αλλά
και γενικότερα στην Πελοπόννησο, θα ήταν χωρίς
αντίκρισμα η συμμετοχή των ανακυκλώσιμων αυτών
υλικών στην προσπάθεια για συστηματική ανάκτηση
τουλάχιστον εκείνων των υλικών που στη Βυτίνα καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες (χαρτί, γιαλί,
πλαστικά, μέταλλα).
Έτσι, σε πρώτη φάση, προτείνεται η εφαρμογή
ενός ρεαλιστικού προγράμματος ανακύκλωσης που
θα πρέπει να περιλαμβάνει τα υλικά συσκευασιών,
όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικά και μέταλλα (πχ. κονσέρβες, αλουμινένια κουτάκια). Πιο συγκεκριμένα:
• Χάρτινες Συσκευασίες: Χαρτόκουτα και χαρτοκιβώτια
φαρμάκων, ποτών, παπουτσιών, απορρυπαντικών, δημητριακών, χυμών, γάλακτος, καφέ, τροφίμων (π.χ πίτσα, μπισκότα,
ζάχαρη), ηλεκτρικών συσκευών, οδοντόκρεμες, χαρτοσακούλες,
εφημερίδες, περιοδικά, διαφημιστικά έντυπα, χαρτί γραφείου.
• Γυάλινες Συσκευασίες: Μπουκάλια από μπύρες, αναψυκτικά, νερά, γάλατα, χυμοί, κρασιά, λοιπά αλκοολούχα και βαζάκια
τροφίμων.
• Αλουμινένιες Συσκευασίες: Κουτάκια αλουμινίου (αναψυκτικά, χυμοί, μπύρες, καφέδες, energy drinks κ.τ.λ.).
• Λευκοσιδηρές (μεταλλικές) Συσκευασίες: Κουτάκια από
γάλα, κονσέρβες τροφίμων (ζαμπόν, κομπόστα, τόνοι, τοματοπολτό, κ.α), καφέ, ζωοτροφές.
• Πλαστικές Συσκευασίες: Συσκευασίες από αναψυκτικά,
νερό, τρόφιμα (γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, κ.α), απορρυπαντικά,
είδη καθαρισμού (σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, αποσμητικά) πλαστικές σακούλες, φιλμ περιτυλίγματος κ.τ.λ.
Τονίζεται ότι τα προς ανακύκλωση υλικά θα πρέπει να
είναι καθαρά και όχι ρυπασμένα.
3. Γιατί πρέπει να πετύχει η ανακύκλωση
Με την ανακύκλωση συσκευασιών συνεισφέρουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας και επενδύουμε σ' ένα καλύτερο μέλλον για
μας και τα παιδιά μας.
Γι' αυτό, ας ξεχωρίσουμε από το σύνολο των απορριμμάτων τα
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υλικά συσκευασιών πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο,
σίδερο, χαρτί και ας τα μεταφέρουμε στους ειδικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης.
Οι άδειες συσκευασίες με την κατάλληλη επεξεργασία μετατρέπονται σε αξιοποιήσιμη πρώτη
ύλη, από την οποία κατασκευάζονται πλαστικά,
γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα καθημερινής
χρήσης. Γιατί ό,τι πετάμε, δεν είναι σκουπίδι!
Κανείς δεν αμφισβητεί ότι γίνονται (πάντα
με μεγάλη καθυστέρηση και υψηλό κόστος)
προσπάθειες για την υλοποίηση και αποπεράτωση της ιδέας της ανακύκλωσης. Όμως, καμιά πολιτική ή πρόγραμμα ανακύκλωσης δεν
μπορεί να πετύχει αν δεν ευαισθητοποιηθεί ο
ίδιος ο άνθρωπος. Είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε την αναγκαιότητα για αρμονική
συμβίωση με το περιβάλλον και τη βελτίωση
της ποιότητας της ζωής. Δεν θα πρέπει να στεκόμαστε ως παθητικοί αποδέκτες αποφάσεων
αλλά υπεύθυνα και ενεργά να εφαρμόζουμε
ορισμένους κανόνες σαν γενικές αρχές για τις
αγορές μας, απλά αλλάζοντας τις μέχρι τώρα
συνήθειές μας ορίζοντας νέους κανόνες για τις
αγορές μας.
Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανακύκλωση είναι μια καλή δεύτερη λύση. Η καλύτερη
πρώτη είναι αυτή του να μην δημιουργούμε
απορρίμματα. Στόχος μας πρέπει να είναι η συνειδητή συμμετοχή μας κατανοώντας ότι αυτή
αποτελεί αναγκαιότητα και όχι εξαναγκασμό
για έναν τρόπο ζωής ισορροπίας και αποκατάστασης της φύσης, εναρμόνισης της καθημερινότητας με βαθύ αίσθημα συλλογικότητας. Να
αποκατασταθεί η «οικονομία» με την ευρύτερη
έννοιά της και όχι μόνο χρηματική, να κατανοήσουμε ότι δεν ήμαστε μόνοι και η σχέση αλληλεξάρτησης είναι ζωντανή και παρούσα.
Να γίνει η ανακύκλωση μέρος της καθημερινότητάς μας, κομμάτι της ζωής και της αντίληψής μας. Μπορεί η Βυτίνα να αποτελεί ένα
πολύ μικρό μέρος του Πλανήτη, αλλά η αγωνία
για το μέλλον είναι η ίδια σε κάθε μέρος του
Πλανήτη και για όλους τους ανθρώπους. Το
μήνυμα που πρέπει να αντηχεί από άνθρωπο σε
άνθρωπο είναι: συμμετοχή, ενεργοποίηση,
και επαγρύπνηση μέσα από αγάπη για τη
διατήρηση της ομορφιάς του κόσμου. Θα
πρέπει να απαιτούμε από τους εαυτούς μας,
ποιότητα στη σκέψη, ποιότητα στη δράση.
Ας σταματήσουμε να περιμένουμε από τους
άλλους να δράσουν για μας. Εμείς είμαστε οι
χρήστες του συστήματός μας και εμείς είμαστε
αυτοί που θα το αλλάξουμε. Η δική μας ανησυχία, πιέζει την πολιτεία για δράση και όχι το
αντίστροφο. Ουσιαστική συμμετοχή στα κοινά
και όχι παθητική στάση και εύκολη κριτική. Η
κριτική είναι χρήσιμη όταν υπάρχει συμμετοχή
και προσπάθεια για την επίλυση ενός προβλήματος. Αντίθετα η στείρα κριτική όχι μόνο διαιωνίζει ένα πρόβλημα αλλά και το χειροτερεύει.
Η εποικοδομητική κριτική και η συνεχής δράση
με συνείδηση αποτελούν τις κρίσιμες παραμέτρους για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων, που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια
κοινότητα και κατά συνέπεια και τη βελτίωση
στην ποιότητα της ζωής μας.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΓΡΑΦΕΙ: ο εκ Νυμφασίας φιλόλογος Κων/
νος Τρ. Γιαννημάρας
(συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Τέταρτη περίοδος η
βιομηχανική: Αναπτύσσεται στους τρεις τελευταίους αιώνες
18ο, 19ο και 20ο. Αν παροµοιάσουµε τις
τρεις προηγούµενες περιόδους µε µικρές
λίµνες, στις οποίες η έρευνα µπορούσε
να επισηµάνει και να καταγράψει το περιορισµένο σε εφευρέσεις, η Βιοµηχανική
θα ωµοίαζε µε Ωκεανό απέραντο, όπου η
έρευνα θα προκαλούσε ίλιγγο και τάραχο
νοητικό από το πλήθος και το είδος των
τεχνικών επιτευγµάτων. Παρόλα αυτά
θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε
τις κυριότερες εφευρέσεις, που άλλαξαν
εντυπωσιακά τη ζωή της Ανθρωπότητος.
Η Βιοµηχανική περίοδος ή Βιοµηχανική
Επανάσταση ξεκινάει από την Αγγλία τον
18ο αιώνα φυσικά µ.Χ. µε την υφαντουργία και τη σιδηρουργία. Το 1769 ο Βρετανός Τζέιµς Bat ανακαλύπτει την ατµοµηχανή. Οι άνθρωποι εξόρυξαν άνθρακα
από τα ανθρακωρυχεία για την παραγωγή
ατµού, οι δε µηχανικοί έβρισκαν νέες µεθόδους παραγωγής σιδήρου. Στη ζωή των
ανθρώπων µπήκε η µηχανή που έχει τον
κύριο ρόλο στην επεξεργασία των πρώτων υλών στην παραγωγή παντός είδους
αγαθών. Διότι µηχανή είναι οποιοδήποτε
εργαλείο ή µέσον που αυξάνει τη δυνατότητα και την αποτελεσµατικότητα της
ανθρώπινης εργασίας και τούτο, αφού οι
µηχανές είναι προεκτάσεις των ικανοτήτων του ανθρωπίνου σώµατος ακόµη και
της διανοίας.
Με τη χρήση της µηχανής έγινε ένα
ανώτατο ανοδικό άλµα, που διεµόρφωσε µηχανοκρατικά τη ζωή και την πορεία
της Ανθρωπότητος. Παράλληλα µε την
αύξηση των πληθυσµών παρήχθησαν
µαζικά καταναλωτικά αγαθά, τρόφιµα,
ποτά, ιµατισµός, υποδήµατα, µεταφορές,
ψυχαγωγία κινηματογράφος, ραδιόφωνο,
γραµµόφωνο και άλλες ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές και ψηφιακές κατασκευές επικοινωνίας όχι µόνο ήχου αλλά και εικόνας.
Η κινητήρια δύναµη µηχανών γινόταν
στην αρχή µε άνθρακα για την παραγωγή ατµού, µετά µε υγρά καύσιµα πετρελαιοειδή, για να φτάσει τελευταία στην
πυρηνική ατοµική ενέργεια. Θα σταθούµε
σε δύο σηµαντικές εφευρέσεις, που προώθησαν τη ζωή των ανθρώπων στο ζή-

τηµα της συγκοινωνίας και της επικοινωνίας. Της συγκοινωνίας µε την εφεύρεση
µηχανισµών που εκίνησαν τα τραίνα, τα
αυτοκίνητα, τα πλοία και τα αεροπλάνα.
Το πρώτο τραίνο κινήθηκε στη Μεγάλη
Βρετανία το 1830. Το πρώτο αυτοκίνητο
το 1908, µε την ίδρυση της πρώτης αυτοκινητοβιομηχανίας στην Αµερική από τον
Φόρντ. Το πρώτο αεροπλάνο µε κινητήρα
το 1895 από τους µηχανικούς αδελφούς
Άντερ και Ράϊτ.
Τι έγινε στην επικοινωνία; Ο άνθρωπος
εκ φύσεως κοινωνικό ον, αισθάνεται αδήριτη την ανάγκη να επικοινωνεί µε τους
άλλους ανθρώπους. Σήµερα επικοινωνεί
µε τον λόγο, δηλ. τη γλώσσα και με διάφορα κωδικά μηνύματα. Στους πρώιμους
όμως αιώνες, κατά την Ιστορική Ανθρωπολογία, δεν είχε αναπτύξει έναρθρo λόγο,
δηλ. γλώσσα• γι' αυτό, για να επικοινωνεί
με τους πλησίον ευρισκομένους συνανθρώπους του, κάθε άλλο παρά γλώσσα
χρησιμοποιούσε. Η ιστορική ανθρωπολογία δέχεται ότι ο άνθρωπος απέκτησε
φωνητικό αγωγό όμοιο με του σημερινού
ανθρώπου. Πριν από 300.000 χρόνια τι
χρησιμοποιούσε; Γριλίσματα φωνητικά,
άναρθρες κραυγές, κάποια υποτυπώδη
μελωδήματα ενδεικτικά των επιθυμιών
του, μορφασμούς, χειρονομίες ή χάραζε
σκίτσα πραγμάτων, όπως διατηρούνται
ακόμη σε τοιχώματα σπηλαίων. Για μακρινότερες αποστάσεις έβρισκαν κάποιον
που είχε δυνατή φωνή, ώστε να ακούγεται
σε όση απόσταση θα μπορούσε να φτάσει
ανθρώπινη φωνή.
Αυτό έγινε και στον Τρωικό πόλεμο,
όπου ο αρχιστράτηγος Αγαμέμνων είχε
τον Αρκάδα Στέντορα με τη βροντώδη
φωνή του, για να εκφωνεί τις προσταγές
του στα ελληνικά στρατεύματα. Από τότε,
δηλ. το 1.200 περίπου π.Χ. που έγινε ο
Τρωικός πόλεμος, καθιερώθηκε να λέγεται «Στεντόρεια» κάθε δυνατή ανθρώπινη
φωνή, ακόμη και σε τμήματα μουσικής
εκτελέσεως. Το ίδιο δε γινόταν με τον αείμνηστο Ελευθερωτή του Γένους Θεόδωρο
Κολοκοτρώνη, ως απόγονο του Στέντορα,
με τη βροντώδη φωνή του τράνταζε τα
φαράγγια και εμψύχωνε τους κατατρεγμένους Έλληνες, για να φέρουν εις πέρας
το εθνικό έργο της απελευθερώσεως που
τους είχε χρεώσει η Ιστορία. Αυτά γινόντουσαν, όταν επρόκειτο για κοντινές ή
σχετικά κοντινές αποστάσεις.
Για μακριά όμως η επικοινωνία ήταν δύσκολη ή αδύνατη και επενοήθηκαν διάφοροι τρόποι εκ των οποίων ο πιο εντυπωσιακός ήταν εκείνος των «φρυκτωριών»

ή «πυρσειών», δηλ. η χρήση φωτιάς από
βουνοκορφή σε βουνοκορφή. Έτσι μεταδόθηκε η αναμενόμενη είδηση από την
Τροία στις Μυκήνες του Άργους, ότι οι Έλληνες κατέλαβαν την Τροία, όπως την βρίσκουμε στην τραγωδία «Αγαμέμνων» του
Αισχύλου, που διηγείται τη διαδρομή της η
βασίλισσα των Μυκηνών Κλυταιμνήστρα.
Η διαδρομή του φωτεινού σήματος ξεκίνησε από τη κορυφή του βουνού Ίδη της
Τροίας, μετεδόθη στο Έρμαιο της Λήμνου,
μετά στην κορυφή του Άθωνος, μετά στον
Μάκιστο της Εύβοιας, στο Μεσσάπιο του
Ευρίπου, στον Κιθαιρώνα στο Αραχναίο
κοντά στις Μυκήνες και τέλος στο ανάκτορο όπου περίμενε η βασίλισσα Κλυταιμνήστρα, σύζυγος του Αγαμέμνονα. Και
αυτό γινόταν, όταν το επέτρεπε η μορφολογία του εδάφους, ειδάλλως έβρισκαν
άλλους τρόπους, όπως με τους εκπαιδευμένους δρομείς μεγάλων αποστάσεων.
Έτσι μετεδόθη στην Αθήνα το 490 π.Χ. η
καλή είδηση της νίκης των Αθηναίων στο
Μαραθώνα από τον δρομέα Φειδιππίδη,
ο οποίος, αφού ανήγγειλε εκείνο το ποθούµενο µήνυµα «νενικήκαµεν» έπεσε
νεκρός και έκτοτε καθιερώθηκε ο Μαραθώνιος δρόμος και οι Μαραθωνοδρόµοι.
Κάτι ανάλογο, αλλά µε θλιβερό µήνυµα,
έγινε µε τον Αριστόδηµο, που έφερε τη δυσάρεστη είδηση στη Σπάρτη από τη µάχη
των Θερµοπυλών, το 480 π.Χ. διανύοντας
περίπου 250 χιλιόμετρα. Αλλά ας έλθουµε
και αργότερα στην Ελληνική Επανάσταση
του 1821. Επτά ηµέρες χρειάστηκαν, για
να φέρουν στις 3 Απριλίου στην Κωνσταντινούπολη, όπου ήταν ο Σουλτάνος, την
είδηση της Επαναστάσεως από την Πελοπόννησο µε τη µέθοδο της σκυταλοδροµίας οι ιππείς Τούρκοι.
Όλα όµως αυτά άλλαξαν µε τη χρήση
του ηλεκτρισµού. Ο ηλεκτρισµός δεν είναι
ανθρώπινο δηµιούργηµα, αλλά ανακάλυψη του ανθρώπου. Είναι παλιός όσον
και το Σύµπαν. Στην Αρχαιότητα είχαν
επισηµάνει ηλεκτρισµό στα ηλεκτροφόρα
ψάρια του Νείλου στα 2.750 π.Χ. που τα
ονόµαζαν «προστάτες των άλλων ψαριών». Έβλεπαν ακόµη ότι, αν έτριβαν ένα
κοµµάτι ήλεκτρον, δηλ. κεχριµπάρι, πάνω
σε κάποιο υλικό, τότε αυτό τραβούσε κάποια ελαφρά αντικείµενα. Γι' αυτό η ενέργεια αυτή από το ήλεκτρο πήρε το όνοµα
ηλεκτρισµός. Μετά από πειράµατα διαφόρων επιστηµόνων τους 17ο, 18ο και 19ο
αιώνα µετέτρεψαν τον ηλεκτρισµό από
θέµα απλής επιστηµονικής περιέργειας σε
νευραλγικής σηµασίας εργαλείο πολλαπλής χρήσεως.
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διατηρούσε ο πατέρας του αείμνηστος Θεμιστοκλής Πανταζόπουλος στην πλατεία Βικτωρίας, και της αγγλικής «TOYS» (παιχνίδια). Η ιστοσελίδα της επιχείρησης γράφει για το ιστορικό
και τη σύγχρονη δομή της: «Η ιστορία των Perfectoys βρίσκεται
βαθιά μέσα στο χρόνο και έχει γλυκιά γεύση εμπλουτισμένη με
σιρόπι και πολλή σοκολάτα! Ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1960
ως ζαχαροπλαστεία με την επωνυμία PERFECT με πολλές καλές αναμνήσεις της πάλαι ποτέ αριστοκρατίας της Πλατείας Βικτωρίας! Το 1992 το PERFECT έγινε Perfectoys και άλλη μια
εξίσου γλυκιά ιστορία ξεκίνησε γεμάτη νοσταλγικές αναμνήσεις
και πολλά μα πάρα πολλά ποιοτικά παιχνίδια, διαλεγμένα με
φινέτσα και γούστο, που εξυπηρετούν τόσο τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές όσο και εκείνους που απλά θέλουν να
ξεγελάσουν τα μικρά τους με κάτι συμβολικό! Ιδιοκτήτης των
Καταστημάτων Perfectoys είναι ο Δημήτριος Πανταζόπουλος,
που κατάφερε να αναπτύξει την επιχείρηση και να δημιουργήσει και άλλα καταστήματα! Οι δυσκολίες της σύγχρονης εποχής,
σε συνδυασμό με την έλλειψη χρόνου από μέρους των καταναλωτών, οδήγησαν στην «ανάγκη» της δημιουργίας ενός ακόμα
σημείου με πανελλαδική όμως εμβέλεια!».
Ο κ. Δημήτριος Πανταζόπουλος συνεχίζοντας τη μεγάλη παράδοση της οικογένειας Πανταζοπούλου με προσφορές προς
την ιδιαίτερη πατρίδα, τη Βυτίνα, είναι ευαίσθητος και ανταποκρίνεται σε κάθε έκκληση ενίσχυσης των τοπικών συλλόγων

για την πραγματοποίηση κοινωφελών έργων. Μετά τον αδελφό
του παππού του μεγάλο ευεργέτη της Βυτίνας Δημήτριο Πανταζόπουλο (του οποίου φέρει το όνομα) και του πατέρα του
Θεμιστοκλή, ο ίδιος ενισχύει τους τοπικούς συλλόγους και ιδιαίτερα τον σύνδεσμο Φιλοπροόδων στο εξωραϊστικό και κοινωνικό του έργο. Φέτος ανταποκρίθηκε στην έκκληση του συλλόγου των «απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας» για
την κάλυψη των εξόδων εκτύπωσης του ετήσιου ημερολογίου.
Να σημειώσουμε ότι τις τέσσερις προηγούμενες εκδόσεις του
ημερολογίου είχε χρηματοδοτήσει ο αείμνηστος πατέρας του
Θεμιστοκλής. Έτσι λοιπόν ο κ. Δημήτριος Πανταζόπουλος έρχεται ως απόγονος τρίτης γενιάς Πανταζοπούλων να συνεχίσει τη
μεγάλη παράδοση ευεργετισμού της οικογένειάς του. Παράλληλα περιμένει τους Βυτιναίους της Αττικής και της υπόλοιπης
Ελλάδας να τιμήσουν τα καταστήματά του με την αγορά παιχνιδιών και άλλων παιδικών ειδών βρίσκοντας εκεί μια ζεστή και
πατριωτική με καθαρό Βυτινιώτικο χρώμα ατμόσφαιρα.

• ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ

ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η συνέντευξη της ιατρού κ. Γραμμουστιάνου
Το αγροτικό ιατρείο της Βυτίνας έχει μακράν παράδοση προσφοράς ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και σε αυτό
έχουν θητεύσει επιστήμονες, οι οποίοι αργότερα διακρίθηκαν
στον τομέα τους καταλαμβάνοντας υψηλούς επιστημονικούς
θώκους. Και σήμερα, παρόλες τις αντίξοες συνθήκες το ιατρείο
του τόπου μας εξακολουθεί να διακρίνεται για τις υψηλού επιπέδου ιατρικές του υπηρεσίες και την ευσυνείδητη προσφορά
σε αυτό νέων επιστημόνων. Η ιατρός, που υπηρετεί σήμερα στο
αγροτικό ιατρείο της Βυτίνας, είναι η κ. Μαρία Γραμμουστιάνου
και έδωσε μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Arkadia
portal, την οποία μεταφέρουμε για να αντιληφθούν οι αναγνώστες μας κάτω από ποιες δυσκολίες εργάζονται οι σημερινοί
αγροτικοί ιατροί και πώς αντιμετωπίζουν τα αναφυόμενα προ-

βλήματα. Δήλωσε λοιπόν η κ. Γραμμουστιάνου στην καλή τοπική ιστοσελίδα και στη δημοσιογράφο Έφη Καστραντά:
«Είναι επιτακτική η ανάγκη να επανδρωθούν και να ενισχυθούν
τα κέντρα υγείας ακόμα περισσότερο, προκειμένου να μπορούν
να καλύπτουν τις ανάγκες της περιφέρειας και των ασθενών, οι
οποίοι συνήθως είναι άτομα τρίτης ηλικίας, τα οποία χρήζουν
ιδιαίτερης περίθαλψης. Στο περιφερειακό ιατρείο Βυτίνας εξυπηρετούνται ασθενείς από τη Βυτίνα, την Ελάτη, την Καμενίτσα,
τη Νυμφασία και το Πυργάκι. Οι ανάγκες της περιοχής και ο
μεγάλος αριθμός των κατοίκων κάνει επιτακτική την ανάγκη να
υπάρχει ένα καλά οργανωμένο αγροτικό ιατρείο. Τον μήνα Νοέμβριο αντιμετωπίστηκαν περίπου 20 περιστατικά παθολογικά,
ορθοπεδικά κ.λ.π. Οι συνταγογραφήσεις, οι οποίες έγιναν μέσα
σε έναν μήνα, έφτασαν τις 100. Οι άνθρωποι είναι συνεργάσιμοι, αλλά γενικά υπάρχουν ελλείψεις, όπως σε ολόκληρο τον
δημόσιο τομέα. Προσπαθούμε να αποκομίσουμε οφέλη, όπως
πρώτες ύλες και φάρμακα από όπου μας δίνεται η δυνατότητα
και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, για να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στον κόσμο. Το ιατρείο είναι καλά οργανωμένο, πραγματοποιεί συνταγογραφήσεις αλλά αντιμετωπίζει και
έκτακτα περιστατικά όπως θλαστικά τραύματα. Επίσης κάποιος
μπορεί να χρειαστεί ράμματα, ενώ πιο σοβαρά περιστατικά είναι
τα εμφράγματα, τα εγκεφαλικά, η υπέρταση, η γρίπη. Γίνεται
προσπάθεια σταθεροποίησης του ασθενούς μέχρι να μεταβεί
στο Νοσοκομείο. Το ιατρείο είναι ανοικτό 15 μέρες την εβδομάδα, γιατί η ιατρός εξυπηρετεί και το Κέντρο Υγείας Δημητσάνας.
Ο χώρος στον οποίον περιθάλπονται οι ασθενείς δεν έχει την
καθαριότητα που θα έπρεπε, αλλά επίσης δεν υπάρχει και το
αναγκαίο πετρέλαιο για να ζεσταθεί ο χώρος. Υπάρχει έλλειψη
πετρελαίου, πάρα τις οχλήσεις και ίσως το αγροτικό ιατρείο μείνει χωρίς θέρμανση τους χειμερινούς μήνες».
Να ευχαριστήσουμε θερμά την άξια ιατρό της Βυτίνας για την
ευσυνειδησία της και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες της και
να ευχηθούμε να λυθούν σύντομα τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει το ιατρείο, ώστε να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα οι
μόνιμοι κάτοικοι της Βυτίνας και των περιχώρων και ιδιαίτερα
οι υπερήλικες.

Η ΒΥΤΙΝΑ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΗΣ ΤΕΚΝΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟ
Λαμπρή η εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος Γορτυνίας, η Παγγορτυνιακή Ένωση και ο Σύλλογος των Απανταχού Βυτιναίων
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γράψει οι φιλόλογοι Κώστας Γιαννημάρας από Νυμφασία και
Παναγιώτης Παπαδέλος πρόεδρος του συλλόγου. Είναι μια καταπληκτική δουλειά και ευχαριστούμε θερμά τους δημιουργούς
της, το αποτέλεσμα του οποίου φάνηκε από το θερμό χειροκρότημα των θεατών, που το παρακολούθησαν με εξαιρετικό
ενδιαφέρον.
Ο λόγος έπειτα δόθηκε στον κύριο ομιλητή της εκδήλωσης
επίκουρο καθηγητή της νεώτερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο
της Αθήνας κ. Ευάγγελο Καραμανωλάκη. Ο ομιλητής στην εικοσάλεπτη ομιλία του ανέλυσε την προσωπικότητα του Παπαρρηγόπουλου και παρουσίασε την προσφορά του στην επιστήμη
της ιστορίας, τις καινοτομίες του και τις νέες θεωρίες, που εισήγαγε όσον αφορά τον τρόπο μελέτης της Ελληνικής ιστορίας
και τον τριμερή διαχωρισμό της, που επέβαλλε έκτοτε. Η ομιλία
χαρακτηριζόταν από την επιστημονική της πληρότητα, τη σαφήνεια και την πειστικότητα. Ο ομιλητής απέδειξε γιατί ο Παπαρρηγόπουλος ήταν καινοτόμος ως προς τον τρόπο μελέτης και
προσέγγισης της Ελληνικής ιστορίας και της αναβάθμισης της
Βυζαντινής περιόδου, που μέχρι την εποχή του ήταν υποβαθμισμένη και παραμελημένη. Υποσχόμεθα ότι θα γίνει προσπάθεια
δημοσίευσης της ομιλίας στη εφημερίδα «ΒΥΤΙΝΑ», ώστε και
αυτοί που δεν παραβρέθηκαν να μπορέσουν να την μελετήσουν.
Ευχαριστούμε θερμά τον σπουδαίο πανεπιστημιακό δάσκαλο κ.
Καραμανωλάκη, που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση
και της έδωσε επιστημονικό κύρος με την ομιλία του.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κ.κ. Ιερεμίας.
Ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών πανοσιολογιότατος

Χρυσόστομος Παπαθανασίου. Οι βουλευτές κ.κ. Γεώργιος Παπαηλίου, Γεωργία Μαρτίνου, Γεώργιος Καρράς. Οι δήμαρχοι
Αγίας Παρασκευής κ. Σταθόπουλος και Αγίας Βαρβάρας κ. Καπλάνης. Ο αντιπρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου κ. Ζωγραφάκης. Οι καθηγήτριες Πανεπιστημίου κ.κ. Χρυσανθοπούλου
και Γαρδίκα. Οι πολιτευτές κ. κ Τατούλη, Καρβελάς, Ράπτη και
Παναγιωτόπουλος. Ο υποδιοικητής της ΑΣΔΕΝ Υποστράτηγος
κ. Μασούρας (από Παναγίτσα). Οι αντιδήμαρχοι Γορτυνίας κ. κ.
Καραντώνης και Διαμαντοπούλου. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. κ.
Μέγας και Κούλης. Ο πρόεδρος της Παναρκαδικής ομοσπονδίας κ. Γιαννακάκος, πολλοί πρόεδροι Γορτυνιακών συλλόγων, οι
πρόεδροι ή εκπρόσωποι των Βυτινιώτικων συλλόγων κ. κ. Ζαχαρόπουλος, Μπολορίζος, και Έλσα Θαλασσινού. Οι πρώην πρόεδροι του συλλόγου των Απανταχού Βυτιναίων κ. κ. Θεοφιλόπουλος και Κοκκαλιάρης. Επίσης παρέστησαν άνω των τριακοσίων
Βυτιναίων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του συλλόγου τους και κατέκλυσαν την αίθουσα της Παλαιάς Βουλής.
Ο Σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας ο οποίος είχε την πρωτοβουλία της εκδήλωσης ευχαριστεί
θερμά τους συνδιοργανωτές φορείς, τον δήμο Γορτυνίας και
την Παγγορτυνιακή ένωση και ιδιαίτερα τον δήμαρχο κ. Γιαννόπουλο και τον πρόεδρο της Παγγορτυνιακής κ. Πλέσσια. Να
σημειώσουμε ότι ο δήμος μέσω της ΔΗΚΕΓ κάλυψε τα έξοδα
της εκδήλωσης, τα οποία ανήλθαν σε σημαντικό ποσό, η δε πρόεδρος της ΔΗΚΕΓ αντιδήμαρχος κ. Διαμαντοπούλου ανέπτυξε
μεγάλη δραστηριότητα για την επιτυχία της. Ευχαριστεί επίσης
τον κ. Σωτήρη Λαμπρόπουλο και τον κ. Περικλή Ηλιού για τη
δημιουργία του τόσο πετυχημένου ντοκιμαντέρ. Την κ. Πέννυ

Καλύβα για τον πετυχημένο συντονισμό της όλης εκδήλωσης
αλλά και για τον κόπο που κατέβαλλε τις προηγούμενες μέρες
για την οργάνωσή της. Την αντιπρόεδρο του συλλόγου κ. Παναγοπούλου και το μέλος της Παγγορτυνιακής κ. Τσουμπρή για την
οργάνωση της υποδοχής των προσερχομένων. Ευχαριστεί επίσης θερμά τον κεντρικό ομιλητή της εκδήλωσης έγκριτο πανεπιστημιακό δάσκαλο κ. Καραμανωλάκη Ευάγγελο για την ευγενή
και πρόθυμο ανταπόκρισή του να μιλήσει στην εκδήλωση και να
της δώσει ιδιαίτερο κύρος με την πανεπιστημιακή του ιδιότητα.
Τέλος ευχαριστεί θερμά όλους τους προσελθόντας Βυτιναίους και Βυτιναίες ιδιαίτερα αυτούς που ήρθαν από τη Βυτίνα
και τίμησαν με την παρουσία τους τον μεγάλο συμπατριώτη
τους Κων/νο Παπαρρηγόπουλο αλλά και τους πολλούς νέους
Βυτιναίους φοιτητές, που παρέστησαν.
Και λίγα λόγια για την εκδήλωση. Όλοι οι προσελθόντες εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους και την ικανοποίησή τους για
την εκδήλωση, η οποία οργανώθηκε με κάθε λεπτομέρεια και
ανέδειξε την προσωπικότητα και την προσφορά του Κων/νου
Παπαρρηγόπουλου, ο οποίος βέβαια έχει καταξιωθεί στη συνείδηση του Ελληνικού λαού αλλά χρειάζονται οι επετειακές
εκδηλώσεις, για να μεταφέρονται στους νεώτερους οι ιδέες και
οι παρακαταθήκες του μεγαλύτερου των νεώτερων Ελλήνων
ιστορικών. Εμείς οι Βυτιναίοι θα θεωρούμε τον Παπαρρηγόπουλο τον μεγαλύτερο ιστορικό της νεώτερης Ελλάδα, θα τον τιμούμε πάντα και θα φροντίζουμε οι ιδέες του και οι παρακαταθήκες που άφησε να παραμένουν επίκαιρες και να μεταδίδονται
στους νεώτερους.
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ - Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος
Απόστολος Γ. Τζίφας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ. «Έκατσα
που εσκαπέτισαν με τα
μπαϊράκια τους απεκατέβηκα κάτω. Ήταν μια
εκκλησία εις τον δρόμον,
η Παναγία στο Χρυσοβίτσι, και το καθησιό
μου ήτο όπου έκλαιγα την Ελλάς...Σίμωσα,
έδεσα το άλογό μου σ' ένα δένδρο, μπήκα
μέσα και γονάτισα. Παναγία μου, είπα από
τα βάθη της καρδιάς μου και τα μάτια μου
δάκρυσαν. Παναγία μου βοήθησε και τούτη
τη φορά τους Έλληνες να ψυχωθούν. Έκανα
το Σταυρό μου, ασπάσθηκα την εικόνα της,
βγήκα από το εκκλησάκι, πήδηξα στο άλογό
μου και έφυγα. Σε λίγο μπροστά μου ξεπε-

τάγονταν οχτώ αρματωμένοι, ο εξάδελφός
μου ο Αντώνης Κολοκοτρώνης και επτά
ανήψια του. - Κανείς δεν είναι στην Πιάνα,
μου είπε ο Αντώνης. Ούτε στην Αλωνίσταινα. Είναι φευγάτοι. - Ας μη είναι κανείς αποκρίθηκα. Ο τόπος σε λίγο θα γιομίση παλληκάρια...Ο Θεός υπέγραψε την λευτεριά της
Ελλάδος και δεν θα πάρη πίσω την υπογραφή του» (απομνημονεύματα).
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ.
«Τις ημύνθη περί πάτρης; Και τι πταίει, η
γλαύξ, η θρηνούσα επί ερειπίων; Πταίουν
οι πλάσαντες τα ερείπια. Και τα ερείπια τα
έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήται της Ελλάδος. Αυτοί οι πολιτικοί, αυτοί οι βουλευταί,
εκατάστρεψαν το έθνος, ανάθεμά τους. Κάψιμο θέλουν όλοι τους! Τότε σ' εξεθέωναν
οι προεστοί κ' οι «γυφτοχαρατζήδες», τώρα
σε «αθεώνουν» οι βουλευταί κ’ οι δήμαρχοι.

Αυτοί που είχαν το λύειν και το δεσμείν εις
τα δύο κόμματα, τους έταζαν «φούρνους με
καρβέλια», δώσαντες αυτοίς ουχί πλείονας
των είκοσι δραχμών μετρητά, απέναντι, καθώς τους είπαν, και παρακινήσαντες αυτούς
να εξοδεύσουν κι απ' τη σακκούλα τους όσα
θέλουν άφοβα, διότι θα πληρωθούν μέχρι
λεπτού, σύμφωνα με τον λογαριασμόν, ον
ήθελαν παρουσιάσουν. Το τέρας το καλούμενον επιφανής τρέφει την φυγοπονίαν, την
θεσιθηρίαν, τον τραμπουκισμόν, τον κουτσαβακισμόν, την εις τους νόμους απείθειαν. Πλάττει αυλήν εξ αχρήστων ανθρώπων,
στοιχείων φθοροποιών, τα οποία τον περιστοιχίζουσι, παρασίτων τα οποία αποζώσιν
εξ αυτού… Μεταξύ δύο αντιπάλων μετερχομένων την αυτήν διαφθοράν, θα επιτύχει
εκείνος όστις ευπρεπέστερον φορεί το προσωπείον κ' επιδεξιώτερον τον κόθορνον.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
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Η αξιοποίηση της ενέργειάς του ξεκίνησε τυχαία το 1764 στην Ολλανδία.
80 χρόνια αργότερα το 1844 κατέληξε στην Αµερική µε την εφεύρεση του
ηλεκτρικού τηλεγράφου. Στα τέλη του
18ου αιώνα ο lταλός Αλεσάντρο Volta
κατασκεύασε τη βολταϊκή ή ηλεκτρική
στήλη που διεµορφώθει στη σηµερινή µπαταρία µε τα διάφορα µεγέθη.
Το 1837 ο Σαµουέλ Μορς εφεύρε
την ηλεκτρική τηλεγραφία, η οποία το
1859 εισάγεται και στην Ελλάδα. Το
1896 ο Ιταλός Γουλιέλµος Μαρκόνι
εφεύρε την ασύρµατη επικοινωνία, η
οποία εχρησιµοποιήθη στην Ελλάδα
για πρώτη φορά το 1910 στο Πολεµικό Ναυτικό.
Η ηλεκτρική ενέργεια λοιπόν ήταν η
πρώτη γενεσιουργός δύναµη που µε
την επικοινωνία ένωσε τις κοινωνίες.
Μετά την ηλεκτρική, ηλεκτρονική και
την ψηφιακή ανάπτυξη η εµβέλεια
των τηλεπικοινωνιακών µέσων είναι
τόσο µεγάλη, ώστε δίκαια η παγκόσµια
κοινωνία θεωρείται ως ένα παγκόσµιο χωριό, στο οποίον µε την κινητή
τηλεφωνία και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο επικοινωνούν οι άνθρωποι όχι
µόνο ηχητικά αλλά και οπτικά µε εικόνες, όπως παραδείγµατος χάριν µε τα
tablets pokemon κ.α.
Θα αναφέρω συνοπτικά και µερικές
άλλες εντυπωσιακές εφευρέσεις που
πραγµατοποιήθηκαν τους τρεις αυτούς
αιώνες της Βιοµηχανικής Επανάστασης. Ο Αµερικανός Θωµάς Έντισσον
επενόησε 1093 ευρεσιτεχνίες, µεταξύ
των οποίων το φωτογράφο της ηλεκτρικής λυχνίας κ.α. Ο Ιταλός φυσικός
Γαλιλαίος υπεστήριξε ότι ο Ήλιος κατέχει το κέντρο του ηλιακού συστήµατος
και ότι η Γη κινείται γύρω από αυτόν. Ο
Άγγλος φυσικός Νεύτων διετύπωσε το
νόµο της Παγκοσµίου έλξεως. Ο Αµερικανός Βενιαµίν Φραγκλίνος εφεύρε
το αλεξικέραυνο. Ο Γάλλος Λαβουαζιέ
διεπίστωσε ότι η ύλη έχει αφθαρσία,
ούτε καταστρέφεται ούτε γεννιέται εκ
του µη όντος, µόνο αλλάζει µορφή.
Επίσης εξακρίβωσε τη σύνθεση του
αέρα και τη σηµασία του οξυγόνου
στην καύση, και τα συστατικά του νερού σε οξυγόνο και υδρογόνο. Επίσης
ο Σουηδός Λιννέ μελέτησε το φυτικό
βασίλειο και το εταξινόµησε µε ονοµατολογία, που ισχύει µέχρι σήµερα.
Μεγάλα λοιπόν τα τεχνικά άλµατα της
Επιστήµης που άλλαξαν ριζικά τον κόσµο. Οι εντυπωσιακές όµως επιτυχίες
προκαλούν στους εφευρέτες και στους

χρήστες έπαρση, υπεροψία, εκτροχιασµό από τη φυσική πορεία της ζωής,
σύγχυση και παραλογισµό και γεννιέται η αγωνία από νουνεχείς, µήπως κτίζεται ένας νέος Πύργος της Βαβέλ µε
κίνητρο την ιδέα του Υπερανθρώπου;
Τα ψυχιατρεία ακµάζουν, η εξάρτηση,
ιδίως νέων, απλώνεται αλµατωδώς.
Διαβάζω µια είδηση που εδηµοσίευσε
πρόσφατα εφηµερίδα:
«Στις ΗΠΑ κατατέθηκε η πρώτη αγωγή κατά του Pokemon GO, διότι οι
δηµιουργοί Pokemon έχουν επιδείξει
κατάφωρη περιφρόνηση για τις προβλεπόµενες συνέπειες, τοποθετώντας
στον πραγµατικό κόσµο τα εικονικά
Pokemon». Όµως αυτή τη φρενιτιώδης
έπαρση της επιστηµονικής τεχνολογίας
ήλθε να προβληµατίσει ένα εντυπωσιακό αρχαίο ελληνικό τέχνασµα, που
απεκαλύφθη στην ελληνική θάλασσα
σε βάθος 45 µέτρων νότια των Αντικυθήρων, το 1900 από Συµιακούς
σφουγγαράδες και χρονολογείται στα
150 χρόνια π. X. Ευρέθη εκεί από ναυάγιο, που είχε συµβεί το 80 π.Χ., πλοίου
που προερχόταν από τα παράλια της
Μ. Ασίας ή από τη Ρόδο. Είναι ο αρχαιότερος γνωστός πολύπλοκος µηχανισµός στον κόσµο. Είναι αναλογικός
υπολογιστής όσο και ψηφιακός. Είναι
από µπρούντζο, έχει 30 οδοντωτούς
δίσκους, που περιστρέφονται γύρω
από δέκα άξονες και δείχνει µηχανισµούς που µπορεί να έχει κι ένας σύγχρονος υπολογιστής. Ήταν ένα όργανο
αστρονοµικών παρατηρήσεων, που έχει
οµοιότητες µε πολύπλοκο ωρολογιακό
µηχανισµό. Εφυλάχθη σχεδόν απαρατήρητος στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο Αθηνών µέχρι το 1947, οπότε ο Αµερικανός φυσικός και ιστορικός
της επιστήµης Σόλα Πράϊς καθηγητής
στο Πανεπιστήµιο Γέηλ εδηµοσίευσε τη
µελέτη «Γρανάζια από Έλληνες» βασισµένη σε σάρωση του µηχανισµού µε
ακτίνες, όπου παρουσιάζονται οι ελληνικές επιγραφές και άλλα κωδικά στοιχεία. Έκτοτε µέχρι σήµερα έχει γίνει
αντικείµενο ερεύνης και ανακατασκευής µε τα δεδοµένα της εποχής µας από
ειδικούς επιστήµονες πολλών προηγµένων χωρών. Εποµένως η πρωτοτυπία τεχνικών εφευρέσεων της εποχής
µας κλονίζεται και αµφισβητείται. Και
τώρα διερωτώµεθα: Μήπως η θεωρία
του µεγάλου Έλληνα φιλοσόφου Αριστοτέλη περί ανακύκλησης των πολιτισµών µέσα στο χρόνο δικαιώνεται;

Άμυνα περί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδητος
λειτουργία των θεσμών, η εθνική αγωγή,
η χρηστή διοίκησις, η καταπολέμησις του
ξένου υλισμού και πιθηκισμού, του διαφθείροντος το φρόνημα και εκφυλίσαντος
σήμερον το έθνος, και η πρόληψις της χρεοκοπίας» (Eφημερίδα Ακρόπολις 1896).
ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ. «Την
έναρξη ενός διαλόγου προκειμένου να αποποινικοποιηθεί ως αδίκημα το κάψιμο της
σημαίας, ζητά ο Νίκος Παρασκευόπουλος,
σε συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφημερίδα (11.12.2016 ).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ. «Νομίζετε
ίσως ότι δεν απειλούμαστε τώρα ως χώρα,
μόνο κάποια νησιά μας ζητάει ο Ερντογάν.
Και να χάσουμε μερικά νησιά δεν πειράζει»
(14.12.2016).

ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο σύλλογος «των απανταχού Βυτιναίων και
φίλων της Βυτίνας» με πολλή χαρά αποστέλλει
στους αναγνώστες της «ΒΥΤΙΝΑΣ» μαζί με το
φύλλο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου το ημερολόγιο του
2017. Αυτό τυπώθηκε με την ευγενική χρηματική
ενίσχυση του κ. Δημητρίου Θ. Πανταζοπούλου,
άνευ της οποίας δε θα ήταν δυνατή η δημιουργία του. Το ημερολόγιο παρουσιάζει την πορεία
μέχρι σήμερα της Τριανταφυλλιδείου σχολής και
του ομωνύμου κτήματος. Για κάθε Βυτιναίο είναι
συλλεκτικό, διότι αναφέρεται σε ένα από τα σπουδαιότερα πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία
του τόπου μας. Ο σύλλογος πιστός στις εξαγγελίες του, ότι μέσω των ημερολογίων του θα
προσπαθήσει να παρουσιάσει και να διατηρήσει τα σπουδαιότερα πολιτιστικά, ιστορικά και
φυσικά τοπικά μνημεία, εντάσσει στην προσπάθεια αυτή και το φετινό ημερολόγιο ευχόμενος σε όλους τους Βυτιναίους και φίλους του τόπου μας ΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ 2017.
Συγχρόνως ευχαριστεί θερμά τον κ. Δημήτριο Θεμ. Πανταζόπουλο για την οικονομική κάλυψη των εξόδων εκτύπωσης του ημερολογίου. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κ. Πανταζόπουλος
διατηρεί μεγάλα καταστήματα παιδικών παιχνιδιών σε όλη την Αττική με το κεντρικότερο
στην πλατεία Βικτωρίας στο χώρο της παλιάς οικογενειακής επιχείρησης, του ζαχαροπλαστείου «ΠΕΡΦΕΚΤ» με την επωνυμία «PERFECTTOYS».

Ποίηση

ΟΙ ΗΧΟΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ

ΓΡΑΦΕΙ: ο δάσκαλος και ποιητής Τάσος Τόφαλος
Η φύση ακούει τις γενναίες φωνές και προφυλάσσει ό,τι την πιστεύει.
Τα αβρά αισθήματα κοντά της γίνονται μηνύματα ενόρασης και αυτοκριτικής.
Οι αμαρτίες της φτηνής καθημερινότητας δεικνύουν το ζωώδη πυρετό
και τον καημό να είναι όλοι ίδιοι κι όχι άλλοι.
Η φύση γοητεύει μ' ένα βούισμα της μέλισσας ή με του κύματος το φλοίσβο
ή μ' ένα φύσημα γαλήνης του αγέρα. Η γοητεία αυτή αμβλύνει
τις σκληρές λιθιές και μαλακώνει τις ορδές
της σύγχρονης ασημαντότητας.
Γίνεται τούτη γητευτής του μέλλοντος δίχως χρυσά κι αμέθυστους βυζαντινούς
αλλά απλά με ό,τι αληθινά τη σαγηνεύει ως τα μέσα του εαυτού της.
Μοιάζει ν' ανάβει το χρυσό πρωί στη φύση, είναι κι ο ήλιος με τα νέφη
μαλωμένος, φυσά η αύρα θαλασσένια αρμυριασμένη
κι η ανθρωπένια ρίζα αχόρταγα βαθαίνει σα δεντρί.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ
ΓΡΑΦΕΙ: ο ποιητής Γιώργος Παναγιωτακόπουλος
Αυτός ο χρόνος που περνά και χάνεται και σβήνει,
μας έκανε κάθε καρδιά να καίει σαν καμίνι!
Μας έκανε όλους φτωχούς, μας γέμισε με πόνο,
μας έφερε πόνους, «θεσμούς», που διέλυσαν τον τόπο.
Έβγαλε σκάνδαλα πολλά, κομπίνες και «ρεμούλες»
των βουλευτών μας τα πουγκιά πούταν γεμάτα... «τούβλες»!
Κι οι μίζες των πολιτικών στήσανε πανηγύρι
και το μουντό τους παρελθόν γέμισε φως κι ασήμι.
Αυτός ο χρόνος που περνά να μην ξαναγυρίσει
κι ο νέος πούρχεται γοργά, γέλιο να μας χαρίσει.
Να ‘δούμε το… «Ελλαδιστάν», αληθινή Ελλάδα
και του Μεγαλεξάνδρου η γενιά να ξανανάψει δάδα.
Να μας φωτίζει τη ζωή μόνο με περηφάνια
που χάσαμε για μια στιγμή με προδοτών φιρμάνια.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΒΥΤΙΝΑ»

λόγου και της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ».
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ӱӱ 100 €: Χριστοπούλου Αλεξάνδρα
ӱӱ 60 €: Σταματόπουλος Διονύσιος
ӱӱ 50 €: Τζαβάρας Χαράλαμπος
ӱӱ 30 €: Διαμαντόπουλος Σπυρίδων, Τζίφας Νικόλαος, Τζίφας
Κων/νος, Χατζηγιάγκος Κυριάκος
ӱӱ 20 €: Ανώνυμος, Παπαδέλος Ηλίας, Καπογιαννοπούλου Σούζη,
Κυριακίδης Στέφανος, Παπαζαφειρόπουλος Γεώργιος, Καψάλης
Απ. Ανδρέας, Αλεξόπουλος Χρήστος, Αθηναίου Αικατερίνη, Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος.

• Η Αγγελική Καψάλη κόρη του Ανδρέα Γ. Καψάλη και ο Χρήστος
Μιγαδάκης στις 14-7-2016 απέκτησαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
Ένθερμες ευχές για ευτυχή και ανέφελο βίο του νεογέννητου από
τον παππού Ανδρέα Γ. Καψάλη.
• Στις 27 Οκτωβρίου 2016 η Λίνα Παναγ. Σμέρου (κόρη της
Σταυρούλας Παπαϊωάννου) και ο Νίκος Τσιαμούλος απέκτησαν
αγοράκι.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
ӱӱ Η Ζαχαρουδάκη- Ματθαίου Νίκη προσέφερε σε μνήμη του
αδελφού της Ματθαίου Μάνθου το ποσόν των 50 € υπέρ του συλ-

†† Απεβίωσε στις 7-11-2016 στην Αθήνα και ετάφη την επομένη
στη Βυτίνα ο Μάνθος Αθ. Ματθαίου ετών 73.
†† Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στο νεκροταφείο της Αργυ-

ΘΑΝΑΤΟΙ

Γράφει ο Παναγιώτης Παπαδέλος, πρόεδρος του
συλλόγου
Σαν κεραυνός «εν αιθρία» έπεσε το άγγελμα του αιφνίδιου
θανάτου του Χρήστου την Τρίτη στις 15 Νοεμβρίου. Κανένας
δεν πίστευε ότι ο «δίμετρος» και πάντα «θορυβώδης» Χρήστος θα μπορούσε να νικηθεί από το Χάρο. Και όμως έγινε
και αυτό επιβεβαιώνοντας τον αδήριτο νόμο της ανθρώπινης
φθοράς άλλοτε πρόωρα, όπως έγινε με το Χρήστο, και άλλοτε φυσιολογικά. Δυστυχώς πριν από δύο χρόνια θρηνήσαμε
όλοι εμείς οι φίλοι και τον πρόωρο θάνατο του αδελφού του
Γιάννη. Γεννημένος ο Χρήστος στη Βυτίνα το 1950 ήταν το
δεύτερο παιδί του Ζαχαρία και της Μαρίας Τουρή εργατικής
και έντιμης οικογένειας υλοτόμων, όπως πολλές του τόπου
μας. Τελείωσε το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο της Βυτίνας και μετά το πέρας των στρατιωτικών του υποχρεώσεων
προσελήφθη στο Ταχυδρομείο, όπου υπηρέτησε για μια τριακονταπενταετία ως αστικός διανομέας. Εργατικός, έντιμος,
πολύ κοινωνικός και φιλικός με όλους. Αγαπούσε παθολογικά
τη Βυτίνα, την οποία επισκεπτόταν συχνά και έμενε στο πατρικό του σπίτι, το οποίο διατηρούσε από κοινού με τον αδελφό
του. Γνώριζε όσο λίγοι την περιοχή του Μαινάλου, την οποία
περιδιάβαινε νέος βοηθώντας τον πατέρα του στις υλοτομικές
εργασίες. Δημιούργησε υποδειγματική οικογένεια με τη συμπαθεστάτη σύζυγό του Λίτσα και τα δύο παιδιά του Ζαχαρία
και Μαρία. Η κηδεία του έγινε πάνδημη στην Αργυρούπολη
και τον αποχαιρέτησε σύσσωμη η Βυτίνα ανταποδίδουσα την
αγάπη που της είχε. Στη σύζυγό του και τα παιδιά του το δ.σ.

του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων εύχεται ζωή και
μνήμη απέναντι στον προσφιλή σύζυγο και πατέρα και να τον
θυμούνται όπως ήταν πληθωρικός, λεβέντης και αγαπητός σε
όλους.

•

ΜΑΝΘΟΣ ΑΘ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΤΩΝ 73
Γράφει ο Παναγιώτης Παπαδέλος, πρόεδρος του
συλλόγου
Απεβίωσε πρόωρα και αυτός, όπως ο Χρήστος ο Τουρής,
στις αρχές Νοέμβρη και ετάφη στη Βυτίνα, που τόσο πολύ
αγαπούσε. Γεννήθηκε στη Βυτίνα στις αρχές της δεκαετίας
του σαράντα και ήταν το τρίτο παιδί του Αθανασίου και της
Ελένης Ματθαίου οικογένειας γεωργών και υλοτόμων όπως
οι περισσότερες του τόπου μας. Παράλληλα με τις σπουδές
του στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο Βυτίνας βοηθούσε άοκνα
τον πατέρα του σε όλες τις εργασίες. Σπούδασε ηλεκτρολόγος
και το επάγγελμα αυτό ασκούσε στην Αθήνα μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Δημιούργησε υποδειγματική οικογένεια με τη
σύζυγό του Κούλα, η οποία αγαπά ένθερμα τη Βυτίνα. Είχε
συντηρήσει την πατρική του οικία στην «κάτω γειτονιά» της
Βυτίνας, την οποία επισκεπτόταν πολύ συχνά. Την τελευταία
του επίσκεψη έκανε στις 28 Οκτωβρίου, λίγες μέρες προ του
θανάτου του, όπου και συναντηθήκαμε για τελευταία φορά.
Να είσαι καλοτάξιδος, φίλε εκεί που πας και οι δικοί σου άνθρωποι, σύζυγος και αδελφές να σε θυμούνται όπως ήσουν
πάντα φιλότιμος, καλοκάγαθος και προπαντός φιλοβυτινιώτης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΕΠΙΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

Τ

Η δημοσίευση Οκτωβρίου από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Ν. Αρκαδίας
αφορά τη Βυτίνα

α Γενικά Αρχεία του Κράτους στην Αρκαδία επίσημα ιδρύθηκαν το 2002 και ξεκίνησαν να λειτουργούν
πλήρως το 2003. Σε αυτό το διάστημα, ένας πολύ μεγάλος
όγκος αρχειακού υλικού και τεκμηρίων έχει συγκεντρωθεί
στο κτίριο της υπηρεσίας στην οδό 25ης Μαρτίου στην Τρίπολη, αλλά και στο κεντρικό κτίριο της υπηρεσίας στην Αθήνα. Τα πιο παλιά τεκμήρια της Αρκαδίας χρονολογούνται από
το 1837 και πρόκειται για το Ειρηνοδικείο του Πάρνωνα,
ενώ από το 1846 υπάρχουν σωσμένα συμβολαιογραφικά
έγγραφα. Πρώτος σπουδαίος ερευνητής των αρχείων ήταν
ο φιλόλογος και αρχαιολόγος Παναγιώτης Βελισσαρίου,
παλαιός γυμνασιάρχης Ανδριτσαίνης, ο οποίος είχε συγκεντρώσει ήδη πολλά τεκμήρια στο ξεκίνημα της υπηρεσίας.
Τα Γενικά Αρχεία Ν. Αρκαδίας εγκαινίασαν από το 2013
το «Τεκμήριο του μήνα». Εφέτος, για τον μήνα Οκτώβριο,
«ανέβασαν» ένα έγγραφο επίταξης του ξενοδοχείου «ΚΑΛΛΙΘΕΑ» στη Βυτίνα ιδιοκτησίας Δ. Λιακοπούλου, το οποίο
χρησιμοποίησαν οι αρχές Κατοχής για τις ανάγκες τους.
Φέρει δε τη σφραγίδα του Σταθμού Χωροφυλακής Βυτίνης
πάνω αριστερά και αναφέρει:
Το έγγραφο του σταθμού Βυτίνας
«Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ανθυπασπιστής Ν. Καλαϊτζής
αστυνομικός σταθμάρχης Βυτίνης, πιστοποιώ ότι από της
3ης Απριλίου 1941 μέχρι της 8ης Φεβρουαρίου ε.ε. έμειναν
εις το ξενοδοχείον ύπνου «Καλλιθέα» του Δημ. Λιακοπούλου, οι κάτωθι Ιταλοί, Γερμανοί και Έλληνες χωροφύλακες:
1. 3/4/41 έμειναν Γερμανοί, κλίναι 6, 6x80=480 δρχ.
2. 15/10/41 ''Ιταλοί '' 3x80=240
3. 17/11/41 '' Έλληνες '' 4x80=320
4. 18/11/41 ''Ιταλοί '' 3x80=240
5. 12/1/42 '' Έλληνες '' 7x80=560

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
†† Την Κυριακή 27-11 στον Ι.Ν. του Αγίου Τρύφωνα τελέστηκε το
τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο της αείμνηστης δασάρχου Βυτίνας Μαρίας Μακαροπούλου- Χρονοπούλου.
†† Την Κυριακή 11-12 στον Ι.Ν. του Αγίου Τρύφωνα τελέστηκε το
τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του αειμνήστου Μάνθου Αθ.
Ματθαίου.
†† Το Σάββατο 17-12 στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αργυρούπολη τελέστηκε το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του
αειμνήστου Χρήστου Ζ. Τουρή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧ. ΤΟΥΡΗΣ ετων 66

ρούπολης στις 11-11-2016 ο Χρήστος Ζ. Τουρής συνταξιούχος
ταχυδρομικός ετών 66.
†† Απεβίωσε στην Τρίπολη όπου και ετάφη στις 15-11-2016 η Ευγενία Θεοδώρου Πλέσσια το γένος Β. Διαμαντοπούλου ετών 88.

6. 13/1/42 '' Έλληνες '' 7x80=560
7. 15/1/42 '' Έλληνες '' 3x8=240
8. 17/1/42 ''Ιταλοί '' 4x80= 320
9. 22/1/42 ''Ιταλοί '' 3x80=240
10. 25/1/42 ''Ιταλοί '' 2x80= 160
11. 30/1/42 '' Έλληνες '' 2x80=160
12. 31/1/42 ''Ιταλοί '' 2x80=150
13. 3/2/42 ''Ιταλοί '' 2x80=160
14. 4/2/42 ''Ιταλοί '' 2x80=160
Ήτοι σύνολον οφειλουμένων Δρχ. 4.000
Εν Βυτίνη τη 9η Φεβρουαρίου 1942
Ο πιστοποιών (υπογραφή)
Να σημειώσουμε ότι σε αυτό το έγγραφο φαίνεται ότι οι
Έλληνες, Ιταλοί και Γερμανοί χωροφύλακες φιλοξενήθηκαν
ως επισκέπτες του ξενοδοχείου «Καλλιθέα», αφού ο ιδιοκτήτης του θα εισέπραττε το ποσό των 4.000 δρχ. για τις
παροχές του. Βέβαια η επίταξη στοιχειοθετείται από το γεγονός ότι δεν θα μπορούσε ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου να
αρνηθεί τη φιλοξενία στις αρχές Κατοχής, ακόμα και αν δεν
είχε διαθέσιμες κλίνες, κάτι που βέβαια είναι μάλλον απίθανο για εκείνη την εποχή, αφού ο ανθηρός τουρισμός στη
Βυτίνα είχε ανακοπεί από τον πόλεμο. Ως προς τις επιτάξεις
οικιών και ξενοδοχείων, οι Γερμανοί απλώς παρέδιδαν στον
ιδιοκτήτη το έγγραφο της επίταξης και διέμεναν εκεί για όσο
χρόνο επιθυμούσαν. Σε πολλές περιπτώσεις τα επιταγμένα
σπίτια ή ξενοδοχεία δεν ήταν μόνο χώρος φιλοξενίας, αλλά
και «στρατηγικά σημεία» όπως συνέβη για ένα μεγάλο διάστημα της κατοχής με το ξενοδοχείο «Βίλα Βάλος» όπου
στέγαζε το Γερμανικό στρατηγείο Πελοποννήσου. Περιττό
να πούμε ότι τα οφειλόμενα ουδέποτε εισπράχθηκαν.

Η οικογένεια του αειμνήστου Χρήστου Ζ. Τουρή ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμπαραστάθηκαν στο
βαρύ πένθος για την απώλεια του προσφιλούς συζύγου και πατέρα και όσους παραβρέθηκαν στην κηδεία
του θανόντος. Ιδιαίτερα δε τον πατέρα Νικόλαο Ντάβο, ο οποίος τέλεσε και την κηδεία και όσους ήλθαν
από τη Βυτίνα, για να τιμήσουν τη μνήμη του προσφιλούς μας προσώπου.
Η σύζυγος
Λίτσα

Τα τέκνα
Ζαχαρίας- Μαρία

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων
Γονέων των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου Βυτίνας
εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τον Σύνδεσμο
Φιλοπρόοδων Βυτίνας, για την ευγενική προσφορά της
δαπάνης αντικατάστασης τμήματος του φωτισμού των
συστεγαζόμενων σχολείων Γυμνασίου και Λυκείου Βυτίνας.
Εκ των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Γονέων
των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου Βυτίνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η οικογένεια του αειμνήστου Παναγιώτη (Τάκη)
Αναγνωστοπούλου κάνει γνωστό σε όλους τους
συγγενείς και φίλους του αειμνήστου Τάκη ότι το
ετήσιο μνημόσυνό του θα τελεστεί την Κυριακή 5
Φεβρουαρίου 2017 στον Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνος.
Καλούνται όλοι όσοι αγαπούσαν τον θανόντα να
τιμήσουν με την παρουσία τους τη μνήμη του.
Η σύζυγος

Τα τέκνα

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΞΑΙΡΕΤΟ ΒΥΤΙΝΑΙΟ ΙΑΤΡΟ
ΕΥΘΥΜΙΟ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ
Βυτίνα 07-11-2016
Κύριε Χριστόπουλε Ευθύµιε
Σπεύδουµε για δεύτερη φορά να σας ευχαριστήσουμε για τη βράβευση της δεύτερης κόρης µας
Δήµητρας Αναστασοπούλου, για τις µαθητικές της
επιδόσεις στη Β' Τάξη Λυκείου. Αυτή η πρωτοβουλία
σας, πλην του ότι επιβεβαιώνει για πολλοστή φορά
την πνευματική σας καλλιέργεια και την κοινωνική
σας ευαισθησία, πιστοποιεί την αγάπη σας για τα νέα
παιδιά της γενέτειράς σας Βυτίνας και συναποτελεί
ωστικό στοιχείο γι’ αυτά, πρότυπο και κίνητρο για συνέχιση των προσπαθειών τους και ευκρινή µεταλαµπάδευση του µηνύµατος, ότι οι κόποι πάντα αναγνωρίζονται και ανταμείβονται, γι' αυτό και δεν πρέπει να
αναστέλλονται.
Με εκτίµηση
Οι γονείς της Δήµητρας Αναστασοπούλου
Δηµήτριος Αναστασόπουλος –
Βασιλική Σαράντη
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ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ

Η 'Εβδομάδα Τέχνης & Δημιουργίας «γιορτάσε» φέτος την 4η «επέτειό» της. Την εκδήλωση καθιέρωσε
προ τετραετίας και έκτοτε την οργανώνει κάθε χρόνο
ο «Όμιλος Κυριών Βυτίνας» ο οποίος προσκάλεσε και
φέτος τους φίλους του αλλά και όλους τους κατοίκους
της Βυτίνας και των περιχώρων να παρακολουθήσουν
τα καλλιτεχνικά δρώμενα όλης της εβδομάδας, τα
οποία έλαβαν χώρα στο χώρο της «Τριανταφυλλιδείου
γεωργικής σχολής» Το εν λόγω εγχείρημα σκοπό έχει
να ενθαρρύνει τον «διάλογο» ανάμεσα στους καλλιτέχνες και το φιλότεχνο κοινό, ενώ θα αποτελεί τόπο συνάντησης καλλιτεχνικών τάσεων και δημιουργιών. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση κάθε χρόνο του αριθμού των
συμμετεχόντων από την ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον,
πολιτιστικοί φορείς, όπως ιδρύματα και καλλιτεχνικές
σχολές συνεισφέρουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας του εικαστικού τοπίου του τόπου και
της εποχής.
Οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη φετινή Έκθεση
με έργα και δημιουργίες ήσαν: Αλέκος Παναγιωτόπουλος - Ξυλογλυπτα (Βυτίνα), Βασιλική Ζάχου- Εικαστικός
(Τρίπολη), Γρηγόρης Μιλόβι - Φοιτητής Γραφιστικής
(Βυτίνα), Ελένη Πολιτάκη- Αρχιτεκτονική & Διακόσμηση (Κρήτη), Ευγενία Σαρρή- Δημιουργίες (Βυτίνα),
Κυριάκος Λαζαρίδης- Ζωγράφος/Εικαστικός (Αθήνα),
Λάμπρος Παπαλάμπρος- Βυτινουργίες & Χειροποίητο
Κόσμημα (Βυτίνα), Μάριος Καλλατζής - Ερασιτέχνης
Ζωγράφος (Βυτίνα), Νάντια Παπαδοπούλου- Εικαστικός Απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών (Καλαμάτα), Ντιάνα Ηλιακοπούλου- Χειροποίητο Σαπούνι ''Της
Ελιάς''- Πίλημα (Λεβίδι), Σοφία Μαρκοπούλου- Heaven
creations (Bυτίνα), Οικογένεια Μαρκοπούλου - Χειροποίητες Δημιουργίες (Βυτίνα), Πάολα Σπανού-Χειροποίητο Κόσμημα (Δάρα), Φώτης Παπαχατζής- Ερασιτέχνης Φωτογράφος, Εικαστικός (Ελάτη), Φώτο
Δεληγιάννη - Φωτογράφος (Βυτίνα), Χαρίκλεια Πολίτη
Μελέγου- Εικαστικός (Τρίπολη), Χρύσα Μπατιστάκη
Λιαροπούλου - Dreams by Chrysa (Βυτίνα), Γιώργος
Ψυχογιός- Ερασιτέχνης Φωτογράφος (Σπάρτη).
Φορείς που συμμετείχαν: Όμιλος Κυριών Βυτίνας,
ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης - Τμήμα Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας.
Παράλληλα με την έκθεση πραγματοποιήθηκαν καλλιτεχνικά δρώμενα, ενημερωτικές & κινηματογραφικές προβολές καθώς και δράσεις που απευθύνονταν σε παιδιά.
Η έκθεση ενώ προγραμματίσθηκε να διαρκέσει μέχρι
την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 παρέτεινε τη λειτουργία της και τα Σαββατοκύριακα όλου του Δεκεμβρίου
λόγω της μεγάλης συμμετοχής καλλιτεχνών από τη Βυτίνα και άλλα μέρη και λόγω της επισκεψιμότητας που
σημείωσε.

ΓΡΑΦΕΙ: ο πρόεδρος του συνδέσμου Θανάσης Ζαχαρόπουλος
1. Δεύτερη διήμερη εκδρομή του Συνδέσμου στο
Καρπενήσι
Στις 2 και 3 Νοεμβρίου τρ. έτους ο Σύνδεσμος Φιλοπροόδων πραγματοποίησε τη δεύτερη εκδρομή του για
το τρέχον έτος. Εξήντα άτομα ξεκίνησαν από τη Βυτίνα
με πολυτελές πούλμαν και μέσω της Εθνικής Οδού Κορίνθου- Αθηνών- Λαμίας στις 12 το μεσημέρι βρέθηκαν
στις Θερμοπύλες και στη συνέχεια στον Γοργοπόταμο
όπου μετά την ξενάγηση γευμάτισαν. Στη συνέχεια το
«χαρούμενο μελίσσι» ανέβηκε στο μοναστήρι του Αγάθωνος όπου απόλαυσαν τη μαγεία της Οίτης και το ιερό
προσκύνημα που επί πολλά χρόνια διακονούσε και ανέδειξε ο συμπατριώτης μας πατέρας Γερμανός Δημάκος,
για να επιστρέψουν στη συνέχεια στο Καρπενήσι και
να συνφάγουν ομαδικά και μετά μουσικής σε γνωστή
ταβέρνα όπου η νεολαία μας με τους όμορφους χορούς
της έκλεψε την παράσταση, όπως και ο ιερέας μας πατέρας Νικόλαος Ντάβος με το πλούσιο ρεπερτόριό του
στο Δημοτικό τραγούδι. Την επόμενη ημέρα βρεθήκαμε
στη μονή της Παναγίας της Προυσιώτισσας, στα δάση
του Φουρνά, στην τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών, για
να γευματίσουμε για βραδινό στο Αγρίνιο και να επιστρέψουμε μέσω Αιτωλικού- Μεσολογγίου- Πατρών Κορίνθου στην έδρα μας.
2. Προσφορές Συμπατριωτών.
Στο φύλλο Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου 2016 της εφημερίδας « Βυτίνα» με χαρά διαβάσαμε από τον «στρατολάτη» τα όσα γράφει για το λόφο της Αγίας Παρασκευής και την ανάπλασή του, που προσπαθούμε επί
σειρά ετών. Για να καταλάβει ο κόσμος τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουμε, δημοσιεύουμε πιο κάτω τι προσέφεραν οι συμπατριώτες μας μόνο για τις δύο καίριες εργασίες που κάναμε τελευταία, ώστε να μην έχουν
την εντύπωση ότι κάποιοι μεγάλοι χορηγοί διαθέτουν
μεγάλα ποσά για αυτά που γίνονται. Η αλήθεια είναι
ότι με πολλούς κόπους και δυσκολίες μαζεύουμε ευρώευρώ τα χρήματα που χρειάζονται και εάν κάπου κάποιος φαίνεται χορηγός πολλές φορές έχει προσφέρει
ένα σημαντικό ποσό το οποίο συμπληρώσαμε με τις
χορηγίες των ολίγων ευρώ πολλών άλλων ανώνυμων
συνδρομητών. Έτσι για την κυρίως πόρτα της Αγίας Παρασκευής και τις τουαλέτες προσέφεραν οι πιο κάτω
συμπατριώτες μας:
Από 100 Ευρώ οι: Χαράλαμπος Κόντος, Ανδρέας Καψάλης, Αλεξάνδρα Χριστοπούλου, Θεοδώρα Ζαχαροπούλου.
Από 50 Ευρώ οι: Ειρήνη Λιαροπούλου, Βλάσης Λάγιος, Γεώργιος Ματθαίου, Παναγιώτης Μέγας, Θεόδωρος
Λιαρόπουλος, Αλεξάνδρα Ζαχαροπούλου, Τρύφωνας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χριστόπουλος, Σοφία Μαρκοπούλου και η κυρία Βάσω…
Από 40 Ευρώ οι: Σωτήρος Κούκας, Γεωργία Γόντικα,
Κωνσταντίνος Στρουσόπουλος.
Από 30 Ευρώ οι: Αθανασία Μέμου, Σεβαστή Χαμεζοπούλου, Τριαντάφυλλος Μαρκόπουλος.
Από 20 Ευρώ οι: Βάσω Βούτσελα, Θεόδωρος Λιαρόπουλος, Σταυρούλα Παπαϊωάννου, Φώτης Κατσούλιας, Ελισάβετ Χαμεζοπούλου, Αγγελική Χρονοπούλου,
Παρασκευή Πανταζή, Ελένη Κοντογιάννη, Στάθης Καγιούλης, Τρύφωνας Λάγιος, Θεόδωρος Κουρεμένος,
Αριστείδης Χαραλαμπόπουλος, Γεώργιος Καρατασάκης, Νικόλαος Τζίφας, Παναγιώτης Πλέσσιας, Χρήστος
Β. Λιαρόπουλος, Θεόδωρος Ξηρός, Χρήστος Λιαρόπουλος, Γιάννης Γόντικας, Θεόδωρος Κοσμάς, Ιωάννης
Τερζής, Τρύφων Μπαμπίλης, Παναγιώτης Καψάλης,
Κωνσταντίνος Παπαναστασίου, Χαράλαμπος Δημάκος,
Λάκης Τζίφας, Ρεβέκκα Λιαροπούλου, Γιώτα Λαμπρινοπούλου, Αθανασία Μέμου, Σταυρούλα Σμέρου, Παναγιώτης Παπαδέλος.
Από 15 Ευρώ οι: Βασίλης Παντελόπουλος, Φώτης
Κατσούλιας.
Από 10 Ευρώ οι: Ελένη Σταματοπούλου, Λάμπρος
Σακελλαρίου, Γιώτα Λαμπρινοπούλου, Αμαλία Λιαροπούλου, Μαρία Τσατσουλή, Στάθης Λιδωρίκης, Πέτρος
Παπαντώνης, Κυριακή Παπαϊωάννου, Αλεξάνδρα Μερκούτση, Γρηγορία Τσέκου, Παρασκευή Τζέμη, Δήμητρα
Αναστασοπούλου, Παναγιώτης Καραντώνης, Ιωάννης
Γιαβής, Σταύρος Γιαβής, Νικόλαος Τζίφας, Νεκτάριος
Ηλιόπουλος, Θεόδωρος Πούλιας, Δημήτριος Τσατσουλής, Γεράσιμος Λιαρόπουλος, Φίλιππας Τασουλής.
Από 5 Ευρώ οι: Ειρήνη Καρπούζου, Νίκος Δημάκος,
Ξενοφών Λιακόπουλος, Αικατερίνη Αναστασοπούλου,
Γιάννης Λιάπης.
3. Δωρεές εις μνήμη.
Χτυπημένος από την επάρατο νόσο του καιρού μας
έφυγε από κοντά μας ο Μάνθος Αθανασίου Ματθαίου, ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος από τις μεγάλες
φουρνιές, που έβγαλε η δεκαετία του εξήντα. Προσηνής, ομιλητικός και πρόσχαρος ήταν και έμεινε ένα μεγάλο παιδί. Αγαπούσε το Σύλλογό μας και τον ενίσχυε
αρκετές φορές αλλά και την μεγάλη του αγάπη τη Βυτίνα, από την οποία σχεδόν δεν έλειπε ποτέ. Στη σύζυγό
του, στις αδελφές του, στα ανίψια του και τους λοιπούς
συγγενείς τους ευχόμεθα να ζήσουν πολλά χρόνια και
να τον θυμούνται.
Στην μνήμη του λάβαμε για ενίσχυση του Συλλόγου μας:
1. 100 Ευρώ από την αδελφή του Σοφία Μαρκοπούλου
2. 100 Ευρώ από τον γαμπρό του Μιχάλη Ζαχαριουδάκη και την αδελφή του Νίκη
3. 50 Ευρώ από τον ανιψιό του Τριαντάφυλλο Μαρκόπουλο.
Όλους τους ευχαριστούμε θερμότατα. Αιωνία του η
μνήμη.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
Α΄ ΔΗΜΟ Τ Ι Κ Ο

• Στα πλαίσια της λειτουργίας της εβδομάδας Τέχνης που
οργάνωσε ο «όμιλος Κυριών», οι μαθητές και οι μαθήτριες
του σχολείου επισκέφθηκαν την έκθεση και ξεναγήθηκαν σε
αυτήν από την κ. Έλσα Θαλασσινού και την κ. Νίκη Δαμοπούλου-Μαρκοπούλου. Τα σχόλια που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σχολείου ήταν αρκετά ενθουσιώδη και επαινετικά
και τα αντιγράφουμε όπως τα διαβάσαμε: «Κατά τη διάρκεια
της επίσκεψης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν
στους χώρους της έκθεσης, να απολαύσουν τα εικαστικά
έργα και να συμμετάσχουν στα καλλιτεχνικά δρώμενα και τις
ψυχαγωγικές δραστηριότητες που διοργανώθηκαν από τους
υπεύθυνους του προγράμματος. Στην έκθεση φιλοξενούνται
και έργα-αριστουργήματα μαθητριών του σχολείου μας, τα
οποία δημιουργήθηκαν κυρίως στα εικαστικά εργαστήρια του

Ομίλου Κυριών, που παρακολουθούν οι μαθητές τα τελευταία
χρόνια. Ευχαριστούμε θερμά την κα. Νίκη και την κα. Έλσα
που μας υποδέχθηκαν θερμά στην έκθεση, όπως και την εικαστικό που ενίσχυσε τη δημιουργικότητα των μαθητών μας.
• Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδας, οι μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του σχολείου αξιοποίησαν
υλικό και οδηγίες
της Εθνικής Βιβλιοθήκης και υλοποίησαν, σε συνεργασία
με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας,
δημιουργικές συγγραφικές-εικαστικές δραστηριότητες, στηριζόμενοι
πάνω σε αποσπάσματα από βιβλία που διάβασαν και τα οποία
μετέτρεψαν σε μια ευχή για το νέο έτος. Οι ευχές στάλθηκαν
στην Αθήνα για τον στολισμό του "δέντρου των ευχών" της
Εθνικής Βιβλιοθήκης, που θα κοσμεί το νέο κτίριο στο οποίο
στεγάζεται.
• Μια μοναδική εμπειρία διαδικτυακής επικοινωνίας πραγματοποίησαν οι μαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης με το 8ο
Δημοτικό Σχολείο Νάουσας στο πλαίσιο της παγκόσμιας δράσης skypeathon, που διοργανώθηκε από τη Microsoft το διήμερο 29-30 Νοεμβρίου 2016. Οι μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄
τάξεων του σχολείου «ταξίδεψαν» εκατοντάδες διαδικτυακά

μίλια για να ανακαλύψουν μια μακρινή περιοχή της Ελλάδας. Με την υποστήριξη της τεχνολογίας σε ένα κατάλληλα
οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο οι μαθητές του σχολείου
επικοινώνησαν με συμμαθητές τους από ένα άγνωστο μέρος, παρουσίασαν τους εαυτούς τους και έπαιξαν το παιχνίδι "Mystery Skype", με σκοπό να εντοπίσουν τη γεωγραφική
θέση του σχολείου τους. Σύμφωνα με τους κανόνες οι μαθητές, που δεν γνωρίζουν το άλλο σχολείο, διατυπώνουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, που δέχονται αρνητική ή θετική απάντηση και αξιοποιώντας πολιτικούς και γεωφυσικούς χάρτες
της Ελλάδας εκτιμούν την περιοχή του σχολείου στο οποίο
βρίσκονται οι συμμαθητές τους στην άλλη άκρη της διαδικτυακής σύνδεσης. Στο τέλος παρουσιάζουν τον τόπο τους και
συνομιλούν για τα ενδιαφέροντά τους.
• Στην ιστοσελίδα του σχολείου αναρτήθηκαν οι σχολικές
δραστηριότητες των μαθητών Α΄ και Β΄ τάξης στα πλαίσια
της διδακτικής απασχόλησης τις οποίες και μεταφέρουμε: «Οι
μαθητές της Β' Δημοτικού έφτιαξαν το πρώτο τους, για φέτος, παραμύθι. Με πολλή διάθεση και φαντασία ταξίδεψαν
σε κόσμους μαγικούς, σε μακρινά βασίλεια με δράκους και
νεράιδες, με καλούς και κακούς βασιλιάδες και με παιδιά με
ψυχή γενναία. Λέξη-λέξη, πρόταση-πρόταση, το παραμύθι
ολοκληρώθηκε. Την τελική του μορφή απέκτησε αμέσως μετά
την εικονογράφησή του.» «Δεν πρόλαβε να 'ρθει ο Νοέμβρης,
έφτασε η ώρα να μας αποχαιρετήσει! Οι μαθητές της Α' και
της Β' τάξης καλωσόρισαν τον Νοέμβριο με κατασκευές, ανάγνωση παραμυθιού, φτιάχνοντας τις δικές τους ιστορίες ακόμη και τα δικά τους ποιήματα...!»
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ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Γιορτάστηκαν με θρησκευτική ευλάβεια
μέσα σε κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα

Κ

αι φέτος η «διάσημη» και περιζήτητη Βυτίνα «εν
μέσω κρίσεως», όπως γράφουν τα οικονομικά φύλλα των Αθηναϊκών εφημερίδων, πλημμύρισε το τριήμερο των Χριστουγέννων από επισκέπτες, οι οποίοι κάθε
χρόνο αυξάνονται αντί να περιορίζονται, παρόλο που αναπτύσσονται και άλλα θέρετρα για χειμερινούς προορισμούς.
Η Βυτίνα όμως κρατά σταθερά τα σκήπτρα από όλες τις
ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου και έχει τους φανατικούς φίλους της, οι οποίοι χρόνο με το χρόνο πληθαίνουν!
Τα σπουδαία «προσόντα» του τόπου μας, το θαυμάσιο
φυσικό περιβάλλον, η υλικοτεχνική υποδομή, η μικρή απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα και η επαγγελματική
εξυπηρέτηση που προσφέρουν οι ιδιοκτήτες των τουριστικών επιχειρήσεων καθιστούν τη Βυτίνα περιζήτητο προο-

ρισμό για όλο το φθινόπωρο και το χειμώνα και ιδιαίτερα
τα εορταστικά τριήμερα. Έτσι λοιπόν και τα φετινά Χριστούγεννα η Βυτίνα έγινε χώρος εορτασμού της μεγάλης
θρησκευτικής γιορτής αναρίθμητων επισκεπτών από όλη
την Ελλάδα, οι οποίοι κατέκλυσαν τα μεγάλα ξενοδοχεία,
τα καταλύματα, τις καφετέριες, τους δρόμους αλλά και τα
γύρω χωριά και τις εξοχές.
Τα Χριστούγεννα ξημέρωσαν με καλό σχετικά καιρό για
τα τοπικά δεδομένα, αφού τις ημέρες προ της γιορτής είχαν επικρατήσει χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες με πολύ πάγο αλλά και «χιονιά» την ημέρα.
Τη θρησκευτική ατμόσφαιρα της ημέρας δημιούργησε η
εκκλησιαστική τελετή με τη Χριστουγεννιάτικη λειτουργία
στο ναό του Αγίου Τρύφωνα ιερουργούντων των ιερέων
πατέρων Χρυσοστόμου και Νικολάου, που άρχισε νωρίς το
πρωί γύρω στις πέντε, όπως επιβάλλει το έθιμο, και ολοκληρώθηκε γύρω στις οκτώμισι. Κατάμεστη η εκκλησία
από ντόπιους και ξένους φιλόθρησκους με λαμπρό διάκοσμο και κατανυκτικό περιβάλλον.
Μετά το τέλος της λειτουργίας ανταλλαγή ευχών στον
πρόναο και την πλατεία και επιστροφή στο σπίτι ή τα καταλύματα. Από νωρίς το μεσημέρι γέμισαν οι καφετέριες, οι
δρόμοι, τα καταστήματα. Αυτή η εικόνα διατηρήθηκε όλο
το τριήμερο μέχρι το απόγευμα της δεύτερης μέρας των
Χριστουγέννων, οπότε και άρχισε η αποχώρηση των επισκεπτών, οι οποίοι θα επαναλάβουν την επίσκεψή τους την
πρωτοχρονιά και περισσότερο το τριήμερο των Φώτων.
Θα ήταν παράλειψη, εάν δεν σημειώναμε την επίσκε-

ψη στη γενέτειρα πολλών απόδημων Βυτιναίων, οι οποίοι και φέτος επέλεξαν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα
εδώ αλλά και των ντόπιων, που στα πλαίσια του δυνατού
διατήρησαν τα πατροπαράδοτα έθιμα με τα τοπικά γλυκίσματα και τα φαγητά που γέμισαν το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ιδιαίτερα όμως ευχάριστο ήταν το θέαμα της
παραμονής της γιορτής με τις λίγες παρέες των μικρών
παιδιών, που έψαλλαν τα κάλαντα περνώντας από τα κεντρικά καταστήματα και από όσα σπίτια ήταν «ανοικτά».
Να ευχηθούμε σε όλους ντόπιους και ξένους και του
χρόνου να εορτάσουν τα Χριστούγεννα στον πανέμορφο
και μοναδικό τόπο μας και η Βυτίνα θα περιμένει πάντα
τους φανατικούς φίλους της να τους προσφέρει μοναδικά Χριστούγεννα.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ ΗΡΩΑ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ
Επίσκεψη στη Βυτίνα οργάνωσε η Ομοσπονδία πολιτιστικών
Κρητικών συλλόγων και η Παναρκαδική ομοσπονδία

Μ

ε τη συμπλήρωση εκατόν πενήντα χρόνων από
το ολοκαύτωμα της μονής Αρκαδίου στην Κρήτη και τον ηρωικό θάνατο του φρούραρχου της
μονής Βυτιναίου Ανθυπολοχαγού Ιωάννη Δημακόπουλου η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Κρήτης και
η Παναρκαδική Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Δήμο
Γορτυνίας πραγματοποίησαν την Κυριακή 18-12 εορταστικές εκδηλώσεις, για να τιμήσουν το γεγονός της Κρητικής επανάστασης του 1866 και τους πρωτεργάτες της,
κορυφαίο πρόσωπο της οποίας αναδείχθηκε ο Ιωάννης
Δημακόπουλος. Η «ΒΥΤΙΝΑ» στο προηγούμενο φύλλο
της τίμησε τον Δημακόπουλο με ολοσέλιδο αφιέρωμα.
Οι εκδηλώσεις ήταν εντυπωσιακές και ξεκίνησαν με πανηγυρική δοξολογία, η οποία τελέστηκε στον Ι.Ν Αγίου
Τρύφωνα μετά το τέλος της θείας λειτουργίας χοροστατούντος του σεβασμιοτάτου μητροπολίτη Γόρτυνος και
Μεγαλουπόλεως κ.κ. Ιερεμία και με τη συμμετοχή του
ιερέα της Βυτίνας αιδεσιμολογιοτάτου πατρός Νικολάου
Ντάβου, Παρέστησαν πολλά Κρητικά σωματεία της Αττικής και άλλων περιοχών με τις σημαίες και τα λάβαρά
τους, τα οποία έφεραν βρακοφόροι και Κρητικοπούλες
με εθνικές ενδυμασίες της Κρήτης. Επικεφαλής της Κρητικής αντιπροσωπείας ήταν ο πρόεδρος της ομοσπονδίας κ. Μανώλης Πατεράκης, ενώ την Παναρκαδική ομοσπονδία εκπροσώπησε ο ίδιος ο πρόεδρός της κ. Βασίλης
Γιαννακάκος. Τον πανηγυρικό μετά τη δοξολογία εκφώνησε η ιστορικός κ. Ουρανία Αναγνωστοπούλου μέλος
της Παναρκαδικής ομοσπονδίας. Λόγος γλαφυρός και
μεστός ιστορικών αναλύσεων, ο οποίος επικεντρώθηκε
στην θυσία του Δημακόπουλου και στο ολοκαύτωμα του
Αρκαδίου. Είναι εξάλλου γνωστό το επιστημονικό κύρος
της κ. Αναγνωστοπούλου, η οποία κατάγεται από το γειτονικό Λεβίδι, και η ομιλία της λάμπρυνε την τελετή εντός
του ναού.
Στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων στο χώρο της
προτομής του Δημακόπουλου. Στεφάνια κατέθεσαν ο
Δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Λιαρόπουλος, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας
Κρητικών πολιτιστικών σωματείων κ. Πατεράκης, ο πρόεδρος της Παναρκαδικής ομοσπονδίας κ. Γιαννακάκος,
ο πρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων κ.
Παπαδέλος και εκπρόσωποι των Κρητικών σωματείων.

Ακολούθησε εκδήλωση στο χώρο του Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου αφιερωμένη στην Κρητική επανάσταση του 1866. Στην εκδήλωση κατ’ αρχάς χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος,
ο κ. Πατεράκης, ο κ. Γιαννακάκος και ο κ. Παπαδέλος, ο
οποίος αναφέρθηκε στους δεσμούς που συνδέουν τη Βυτίνα με τη μονή Αρκαδίου, στην αδελφοποίηση των Δήμων Βυτίνας και Αρκαδίου το 2009, και στις τότε εκδηλώσεις, το «πανώ» των οποίων είναι ακόμη ανηρτημένο
στην αίθουσα του Πανταζοπουλείου.
Έπειτα ο ιστορικός ερευνητής και πολιτισμολόγος κ.
Ιωάννης Τσουχλαράκης σε ημίωρη ομιλία ανέλυσε τη
σημασία της Κρητικής επανάστασης του 1866-1869, παρουσίασε τους πρωταγωνιστές της και τόνισε τις επιπτώσεις της στην τελική επίλυση του Κρητικού ζητήματος.
Η ομιλία ήταν διανθισμένη με προβολή σλάιντς. Το κύρος του ομιλητή και η πληρότητα της γνώσης του πάνω

στην Κρητική ιστορία έδωσε μεγάλο επιστημονικό βάθος
στην παρουσίαση και παράλληλα η γλαφυρότητα του λόγου την κατέστησε πλήρως κατανοητή στο ακροατήριο.
Η εκδήλωση έκλεισε με Κρητικούς χορούς από τα Κρητικά σωματεία που παρίσταντο. Ο δήμαρχος στο τέλος
προσέφερε αναμνηστικά δώρα στους εκπροσώπους των
σωματείων.
Στη συνέχεια ο Δήμος προσέφερε «κέρασμα» στην
καφετέρια 1033, ενώ η Παναρκαδική ομοσπονδία παρέθεσε γεύμα στο εστιατόριο «Αρχοντικό της Αθηνάς».
Τα έξοδα του γεύματος κάλυψε το μέλος της Παναρκαδικής ομοσπονδίας κ. Κακούρης από Βελημάχι. Κατά τη
διάρκεια του γεύματος ο πρόεδρος του συλλόγου των
απανταχού Βυτιναίων προσέφερε στους προέδρους της
Παναρκαδικής και της Κρητικής ομοσπονδίας όπως επίσης και στους δύο ομιλητές σε ανάμνηση της επισκέψεώς
τους στη Βυτίνα το βιβλίο του αειμνήστου Λεωνίδα Αναγνωστόπουλου «Λαογραφία της Βυτίνας».
Την όλη εκδήλωση εκτός από τα αναφερθέντα πρόσωπα τίμησαν με την παρουσία τους οι αντιδήμαρχοι
κ.κ. Καραντώνης και Διαμαντοπούλου, ο πρόεδρος του
συνδέσμου φιλοπροόδων κ. Ζαχαρόπουλος, ο αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού συλλόγου κ. Κατσούλιας, η εκπρόσωπος του «ομίλου κυριών» κ. Θαλασσινού. Η ελλιπής
ενημέρωση για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης δεν
επέτρεψε σε πολλούς κατοίκους της Βυτίνας να την παρακολουθήσουν.
Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ομοσπονδία πολιτιστικών Κρητικών σωματείων, την Παναρκαδική ομοσπονδία και το δήμο Γορτυνίας για την οργάνωση της σεμνής
αλλά τιμητικής εκδήλωσης σε μνήμη του μεγάλου Βυτιναίου ήρωα Ανθυπολοχαγού Ιωάννη Δημακόπουλου.
Τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ.κ. Ιερεμία, ο οποίος με
την παρουσία έδωσε ιδιαίτερο θρησκευτικό τόνο στην
εκδήλωση. Τους εκπροσώπους των Κρητικών σωματείων και τα Κρητικά χορευτικά συγκροτήματα, που έδωσαν
πανηγυρικό τόνο και πατριωτική πνοή, την αντιδήμαρχο
κ. Διαμαντοπούλου η οποία για μια ακόμα φορά επιλήφθηκε των λεπτομερειών της εκδήλωσης και όλους τους
Βυτιναίους, οι οποίοι με την παρουσία τους τίμησαν τον
ηρωικό συμπατριώτη τους ανθυπολοχαγό Ιωάννη Δημακόπουλο.

