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Tα θεμέλια μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους
και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος...
Οδυσσέας Ελύτης
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΛΑΒΗΣ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ

Η

1η Φεβρουαρίου είναι καθαρά Βυτινιώτικη
ημερομηνία λόγω της γιορτής του πολιούχου Αγίου Τρύφωνος, ο οποίος τιμάται
με ιδιαίτερη θρησκευτική ευλάβεια και καθολική
συμμετοχή, αφού ο Άγιος συνδέεται στενά με τη
νεώτερη ιστορία του τόπου μας. Ο περικαλλής

λιτών, του τοπικού κ. κ. Ιερεμία και του Κορίνθου
Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους κ.
κ. Διονυσίου βοηθουμένων από δεκάδα ιερέων.
Στα αναλόγια έψαλαν οι καλλίφωνοι ψάλτες της
Παντάνασσας Πατρών αδελφοί Γαλάνοι, οι οποίοι
χρόνια τώρα έρχονται και συμμετέχουν στις ιε-

ναός, στην οικοδόμηση του οποίου πριν από εκατόν εβδομήντα τρία χρόνια συνέβαλλαν οι «όπου
γης» Βυτιναίοι, αποτελεί το «σήμα κατατεθέν» της
Βυτίνας και όλοι οι επισκέπτες αυτόν φωτογραφίζουν πρώτα. Όμως το αρχιτεκτονικό αυτό αριστούργημα δε δείχνει μόνο την αγάπη του Βυτιναίου για τον τόπο του, αφού είναι αποτέλεσμα
μαζικής προσπάθειας του δέκατου ένατου αιώνα,
αλλά δείχνει και τη θρησκευτική ευλάβεια, επειδή
σε αυτό λατρεύεται ο προστάτης της Βυτίνας Άγιος Τρύφωνας. Αυτόν επικαλείται κάθε Βυτιναίος
στις δυσκολίες του και σε αυτόν ανατρέχει νοερά
ο κάθε ξενιτεμένος προκειμένου να τύχει της προστασίας του.
Έτσι και φέτος λοιπόν ως εθιμική επανάληψη
γιορτάστηκε με την ανάλογη ευσέβεια, συμμετοχή
και λαμπρότητα η γιορτή του πολιούχου. Οι ετοιμασίες άρχισαν από μέρες πριν με τη φροντίδα του
ναού αλλά και του γύρω χώρου και όλης της κωμόπολης. Οι εργασίες ευπρεπισμού του ναού εκτελέστηκαν από τον εφημέριο πατέρα Νικόλαο και
το δραστήριο τετραμελές εκκλησιαστικό συμβούλιο αποτελούμενο από τις κυρίες Παπαλάμπρου
και Χαμεζοπούλου και τους κυρίους Καρατασάκη
και Παπαντωνίου, ενώ του εξωτερικού χώρου από
τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου κ. Λιαρόπουλο, ο οποίος συνάντησε σημαντικές δυσκολίες
λόγω του όγκου των σκουπιδιών, τα οποία παραμένουν «αμάζευτα» για τρεις και πλέον μήνες.
Οι θρησκευτικές τελετές άρχισαν με τον κατανυκτικό εσπερινό χοροστατούντων δύο μητροπο-

ρουργίες για τον Άγιο Τρύφωνα βοηθούμενοι από
τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κούλη και τον συνταξιούχο εκπαιδευτικό Βυτιναίο κ. Σουλακιώτη. Κατά
τη διάρκεια του εσπερινού έγινε αρτοκλασία και
διαβάστηκε ο αγιασμός του Αγίου Τρύφωνα, ο
οποίος θεωρείται ευεργετικός για τις αμπελοκαλλιέργειες. Στο κήρυγμά του ο μητροπολίτης κ. κ.
Ιερεμίας αναφέρθηκε στο βίο του εορταζομένου
Αγίου και στην ευλάβεια των Βυτιναίων.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις της επομένης, ανήμερα της εορτής του Αγίου, άρχισαν με την πανηγυρική θεία λειτουργία, η οποία διήρκεσε μέχρι
τις 10.30 χοροστατούντων των δύο αρχιερέων
βοηθουμένων από τους ίδιους σχεδόν ιερείς και
ιεροψάλτες. Πραγματοποιήθηκε και πάλι αρτοκλασία, ενώ το θείο κήρυγμα πραγματοποίησε ο
σεβασμιότατος Κορίνθου κ. κ. Διονύσιος, ο οποίος
εντυπωσίασε το εκκλησίασμα με τη θεολογική του
παιδεία και τη ρητορική του δεινότητα. Ο λόγος
του χαρακτηριζόταν από υψηλό θεολογικό επίπεδο, γλαφυρότητα και αμεσότητα και κράτησε τους
πιστούς «καθηλωμένους» κατά τη διάρκειά του.
Μετά το πέρας της λειτουργίας πραγματοποιήθηκε η λιτανεία της εικόνας του Αγίου στην καθιερωμένη πορεία στους δρόμους της κωμόπολης
με τη συνοδεία όλου του ιερατείου, των επισήμων
προσώπων και πλήθους πιστών, το οποίο μπορεί
να μην ήταν τόσο μεγάλο όσο άλλα χρόνια λόγω
του εργασίμου της ημέρας και των προηγηθεισών
δύσκολων καιρικών συνθηκών, αλλά ήταν ικανοποιητικό.
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ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ «ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2017-2018
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδέλος Παναγιώτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγοπούλου Αρετή
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αγγελίδης Θεόδωρος
ΤΑΜΙΑΣ: Παπαντωνίου Νικήτας
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: Τζίφας Νικόλαος
ΜΕΛΗ: Κάρκουλας Βασίλειος

Κοκκαλιάρη Ευσταθία
Λιαρόπουλος Δημήτριος
Λιαρόπουλος Χρήστος
Πλέσσιας Τρ. Παναγιώτης
Τζίφας Μιλτιάδης

Η «ΒΥΤΙΝΑ» σας εύχεται ΚΑΛΗ ΑΝΟΙΞΗ, ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ, και
επειδή το επόμενο φύλλο θα είναι μεταπασχαλινό, σας εύχεται ένα
ΚΑΛΟ ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ.

ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ;

Τα σκουπίδια μένουν «αμάζευτα»
για τέταρτο μήνα

Δ

ανειζόμαστε τον τίτλο από το περίφημο άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη το 1875, με το οποίο κατέκρινε τις παράνομες
και σκανδαλώδεις πολιτικές παρεμβάσεις του Ανωτάτου Άρχοντα,
εξαιτίας του οποίου προήλθε η «Αρχή της δεδηλωμένης», με την
οποία λύθηκε το μεγάλο πρόβλημα της αλλοίωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος λόγω παρεμβάσεων. Εμείς ελπίζουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους υπευθύνους και να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα, που αντιμετωπίζει η Βυτίνα και κατ’ επέκταση η Γορτυνία,
η Αρκαδία και η Πελοπόννησος και είναι αυτό της αποκομιδής των
απορριμμάτων.
Τέλη Οκτωβρίου, όπως είναι γνωστό, έκλεισαν όλες οι χωματερές και μέσα σε αυτές και της Βυτίνας, οι οποίες δε συγκέντρωναν
τις προδιαγραφές της σωστής λειτουργίας και είχαν υποτυπώδη
οργάνωση. Κάθε παράταση λειτουργίας τιμωρείτο με βαρύ πρόστιμο, το οποίο θα κατέβαλαν οι δήμοι ή η περιφέρεια Πελοποννήσου. Παρόλο όμως που το θέμα αυτό ήταν γνωστό από διετίας
περίπου, οι αρμόδιοι φορείς και πιο συγκεκριμένα ο δήμος Γορτυνίας, η περιφέρεια Πελοποννήσου και το Υπουργείο Περιβάλλοντος αδιαφορούσαν για την εύρεση εναλλακτικής λύσης, έως
ότου φτάσαμε στο αδιέξοδο, που όλοι αντιμετωπίζουμε με τα
σκόρπια σκουπίδια στους κάδους, τα οποία δημιουργούν όχι μόνο
ένα άκρως αντιαισθητικό θέαμα, αλλά και τεράστιο κίνδυνο για
την υγεία των πολιτών.

Ένας δρόμος της Γορτυνίας, όπως
προβλήθηκε από το Kalimera Arkadia

Και τι έγινε στο τετράμηνο διάστημα που πέρασε για τη λύση του
προβλήματος από τους αρμόδιους φορείς; Η περιφέρεια Πελοποννήσου προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει λύση, η οποία δεν έρχεται.
Σε πρόσφατη ομιλία του κατά την κοπή της πίτας της Παγγορτυνιακής Ένωσης ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιαννακούρας με οξύ
ύφος επέρριψε την ευθύνη σε κάποιες δυνάμεις, που πολεμούν
τις λύσεις της περιφέρειας χωρίς να τις κατονομάσει. Συγκεκριμένα, μίλησε για αγκυλώσεις και ιδεοληψίες που δεν αφήνουν να
υπογραφεί η σύμβαση. «Αν δεν γίνουν αυτές οι μονάδες», είπε «τα
άλλα είναι ευχολόγια. Πού να πάει τα σκουπίδια ο Δήμαρχος;
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ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΑΙΝΟΥ
Το δ.σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας
εκφράζει τις βαθιές του ευχαριστίες προς το πρόσωπο της κυρίας Αθανασίας Χαραλαμποπούλου-Αγγελίδη, γραμματέως του συλλόγου,
η οποία λόγω καταστατικού κωλύματος δεν εξέθεσε υποψηφιότητα για
το παρόν δ. σ. του συλλόγου. Η κυρία Χαραλαμποπούλου μετείχε από το
2005 ανελλιπώς σε όλα τα δ. σ. του συλλόγου και από το 2007 κατείχε
τη θέση του γενικού γραμματέα. Κατά το δεκαετές αυτό διάστημα εξετέλεσε τα καθήκοντά της με ευσυνειδησία, πληρότητα και τάξη. Συνέβαλλε
δε αποφασιστικά από τη νευραλγική θέση του γενικού γραμματέα στην
εύρυθμη λειτουργία του δ. σ., παρίστατο χωρίς καμία απουσία σε όλες
τις συνεδριάσεις του και με πλήρη τυπικότητα κρατούσε τα πρακτικά των
συνεδριάσεων. Το δ. σ. του συλλόγου ευχαριστεί και επαινεί την όλη παρουσία της θεωρώντας την παράδειγμα για κάθε μελλοντικό γενικό γραμματέα του συλλόγου. Την παρακαλεί δε να συνεχίσει να προσφέρει τις
πολύτιμες υπηρεσίες της προς το σύλλογο, έστω και ως απλό του μέλος.

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

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2017

2

✎ Βυτινιώτικα... και άλλα

✎1

η ΓΕΝΑΡΗ 2017: Αρχιμηνιά κι’ Αρχιχρονιά. Ήρθε ο καινούριος χρόνος
με αρκετό κρύο. Τις προηγούμενες μέρες η
θερμοκρασία κτύπησε... κόκκινο με τιμές κάτω
του μηδενός, αφού την περασμένη Παρασκευή
το θερμόμετρο έδειξε -9οC. Το Σαββατοκύρια-

Χιόνι στη Βυτίνα στις 29-12-2016,
λίγο πριν φύγει ο παλιός χρόνος

κο της πρωτοχρονιάς μικρότερη κίνηση από
αυτό των Χριστουγέννων αλλά ικανοποιητική.
Η πανηγυρική λειτουργία για την υποδοχή του
νέου έτους πραγματοποιήθηκε στον κεντρικό
ναό του Αγίου Τρύφωνα, που ήταν κατάμεστος, ιερουργούντων των ιερέων πατέρων
Χρυσοστόμου και Νικολάου. Μεγάλη προσπάθεια έγινε από το τοπικό συμβούλιο και τον
πρόεδρό του κ. Λιαρόπουλο για αποκομιδή
των απορριμμάτων την περίοδο των εορτών.
Αυτό δε σημαίνει ότι λύθηκε το πρόβλημα, το
οποίο συνεχίζεται και περιμένει την οριστική
του λύση από τους αρμοδίους. Ας μην γκρινιάζουμε όμως μέρα που είναι. Καλή χρονιά
λοιπόν για όλους. Ξημερώνοντας πρωτοχρονιά το αστεροσκοπείο μας πληροφόρησε ότι
σημειώθηκε εδώ για δεύτερη φορά μέσα σε
λίγες μέρες θερμοκρασία -9οC. Το χιονοδρομικό τις μέρες αυτές λειτουργεί αλλά μόνο με το
σαλέ ανοικτό, αφού η χιονόπτωση είναι πολύ
μικρή και δεν επιτρέπει τη λειτουργία των πιστών. Πάντως αρκετοί επισκέπτες έφτασαν
έως εκεί για καφέ. Ο δρόμος όμως χρειαζόταν
αλυσίδες λόγω πάγου όπως και όλοι οι δρόμοι
του δάσους. Όσοι επιχείρησαν να διασχίσουν
διαδρομές εντός αυτού εγκλωβίστηκαν. Τέτοια
περιστατικά συνέβησαν λίγο πριν την Ελάτη,
όπου εγκλωβίστηκαν κατ’ αρχάς τρία οχήματα και αργότερα δύο. Χρειάστηκε η επέμβαση
της ομάδας εθελοντών του δήμου, του αστυνομικού τμήματος Λεβιδίου και του πυροσβεστικού κλιμακίου της Νυμφασίας. Το γεγονός
ανάγκασε την αστυνομία να διακόψει την κυκλοφορία στο τμήμα: διασταύρωση Πυργακίου – βίλες «Κωτσόβελου».

Φώτων που προβλέπεται και αυτό μεγάλης
επισκεψιμότητας, εκτός εάν οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δυσμενείς. Θα συνεχίζουμε να
τονίζουμε ότι τις ημέρες της μεγάλης επισκεψιμότητας επιβάλλεται η μονοδρόμηση, εάν
θέλουμε να δεχόμαστε το διαρκώς αυξανόμενο κύμα επισκεπτών χωρίς να αγανακτούν. Η
μονοδρόμηση προς μια κατεύθυνση θα δώσει
άλλο αέρα στην κίνηση των οχημάτων και κατ’
επέκταση σε αυτή των πεζών. Το θέμα αυτό
μπορεί να το λύσει ο τοπικός αντιδήμαρχος κ.
Καραντώνης, που είναι και πολιτικός μηχανικός, σε συνεργασία με το τοπικό συμβούλιο.
Το εισηγούμεθα ανεπιφύλακτα, παρόλες τις
λίγες φωνές αντίδρασης που ακούγονται και
οφείλονται σε άτομα που βρίσκονται από απόψεως νοοτροπίας «χρόνια πίσω», όπως έγινε
κάποτε με τη διέλευση του δρόμου ΤρίποληςΠύργου, που πέρασε έξω από τη Βυτίνα. Και
τότε υπήρξε μεμονωμένη αντίδραση! Αλλά
μπορούμε να φανταστούμε πώς θα ήταν η
Βυτίνα, εάν συνέχιζαν όλα τα αυτοκίνητα να
περνούν από μέσα; Ό,τι γίνεται με τα Λαγκάδια. Το δεύτερο βήμα είναι η ανεύρεση χώρου
νέου πάρκινγκ.

✎Τ

ριήμερο των Φώτων: Οι τρεις μέρες αργίας επέτρεψαν σε πολλούς
να επισκεφθούν πάλι τη Βυτίνα. Μπορεί η επισκεψιμότητα να μην έφτασε το επίπεδο των
Χριστουγέννων αλλά τα καταλύματα σημείωσαν μεγάλο ποσοστό πληρότητας. Οι ειδήσεις
για απότομη πτώση θερμοκρασίας και έλευση
του χιονιά, που δε σημειώθηκε στην ένταση
που παρουσιάστηκε από τα δελτία ειδήσεων,
έκανε κάποιους να αναβάλουν το ταξίδι τους.
Η πανηγυρική λειτουργία τελέστηκε σε κατανυκτική ατμόσφαιρα στον Ι.Ν. του Αγίου Τρύφωνα όπου πραγματοποιήθηκε και η τελετή
του αγιασμού των υδάτων. Το Σάββατο εόρτασαν οι Γιάννηδες και οι Ιωάννες του χωριού
που είναι αρκετοί. Οι καφετέριες και οι δρόμοι
γεμάτοι, παρόλο το τσουχτερό κρύο και τις χαμηλές θερμοκρασίες. Το χιόνι το Σάββατο 7-1

✎Δ

εύτερη μέρα του χρόνου. Έφυγαν οι επισκέπτες της πρωτοχρονιάς και ετοιμαζόμαστε για το τριήμερο των
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Η χιονισμένη πλατεία
το Σάββατο 7-1

κάλυψε όλη τη Βυτίνα, ενώ για πρώτη φορά
φέτος λειτούργησε κανονικά το χιονοδρομικό
με όλες τις πίστες ανοικτές. Ο δρόμος Βυτίνα –Χιονοδρομικό ήταν κλειστός. Των Φώτων
σημειώθηκε θερμοκρασία -3οC, το Σάββατο
-8οC και την Κυριακή -10οC. Αυτό έδειξαν οι
μετρήσεις του εθνικού αστεροσκοπείου.

✎Δ

ΕΥΤΕΡΑ 9-1. Απόψε σημειώθηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία. Το
θερμόμετρο έδειξε -12οC. Το χιόνι παραμένει
στους δρόμους και είναι παγωμένο. Σήμερα
επαναλειτουργούν τα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Ο αντιδήμαρχος Παιδείας του δήμου κ. Μητρόπουλος απεφάσισε
να μη λειτουργήσουν τις δύο πρώτες ώρες και
τα μαθήματα να αρχίσουν μετά τις 10.00. Το
μέτρο αυτό εφαρμόστηκε σε όλη τη Γορτυνία.
Σε ορισμένα σπίτια, που είναι κλειστά, «έσπασαν» και σωληνώσεις του νερού. Το ύψος του
χιονιού δεν έφτασε σε μέγεθος άλλων περιοχών αλλά το κρύο είναι πρωτοφανές. Δυστυχώς ο φετινός χειμώνα είναι δριμύς. Την Κυριακή το απόγευμα και ιδιαίτερα τις βραδινές
ώρες διεκόπη η συγκοινωνία από Βλαχέρνα
μέχρι τα Λαγκάδια με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας λόγω παγετού. Φυσικά
σε πολλούς δρόμους απαιτούντο αντιολισθητικές αλυσίδες και ο δρόμος του χιονοδρομικού όλες αυτές τις μέρες έμεινε κλειστός. Η
επισκεψιμότητα του τριημέρου ικανοποιητική
αλλά όχι η αναμενόμενη, αφού αρκετοί, όπως
γράφουμε και πιο πάνω, ακύρωσαν τις κρατή-

σεις λόγω της αναγγελθείσης κακοκαιρίας, η
οποία τελικά δεν ήταν τόσο μεγάλη, όσο την
παρουσίασαν οι μετεωρολόγοι. Κατά γενική
ομολογία η διογκωμένη παρουσίαση της κα-

Το χιονισμένο Μαίναλο στις 12-1

κοκαιρίας από τα μετεωρολογικά δελτία έκανε
αρκετή «ζημιά» στην επισκεψιμότητα. Πάντως
το Χιονοδρομικό, ιδιαίτερα την Κυριακή, είχε
αρκετούς επισκέπτες που εγκαινίασαν την
πρώτη φετινή πλήρη λειτουργία και την Τετάρτη 11-1 το ύψος του χιονιού έφτασε τα
εξήντα εκατοστά. Οι χιονοπτώσεις του απογεύματος της Δευτέρας δυσκόλεψαν ακόμα
περισσότερο τα πράγματα με αποτέλεσμα την
Τρίτη 10-1, την Τετάρτη 11-1 και την Πέμπτη
12-1 να διακοπεί η λειτουργία των σχολείων
σε όλη τη Γορτυνία και φυσικά στη Βυτίνα
λόγω του χιονιά και του πάγου.

✎Τ

ρίτο Σαββατοκύριακο του Γενάρη. Από την Παρασκευή 13-1 επαναλειτούργησαν τα σχολεία, τα οποία είχαν
διακόψει επί τριήμερο τα μαθήματα λόγω του
χιονιά. Τα προβλήματα που άφησε η κακοκαιρία όπως αυτό των παγωμένων δρόμων και
των χαμηλών θερμοκρασιών εξακολουθούν
και ταλαιπωρούν τους μόνιμους κατοίκους
και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους. Αλάτι έπεσε
μόνο στον κεντρικό δρόμο, ενώ το εσωτερικό
δίκτυο δρόμων έμεινε σχεδόν ακαθάριστο με
τους ανάλογους κινδύνους για τους πεζούς.
Η θερμοκρασία παρέμεινε χαμηλή και αυτό
το διήμερο, αφού το θερμόμετρο ήταν μόνιμα
καθηλωμένο σε θερμοκρασίες κάτω του 0οC.
Πολύ μικρή η επισκεψιμότητα αυτό το Σαββατοκύριακο αφενός λόγω της κακοκαιρίας και
αφετέρου, διότι αυτή εξαντλήθηκε το τριήμερο των Φώτων. Πάντως το χιονοδρομικό είναι σε πλήρη λειτουργία με ύψος χιονιού από
0,60 έως 0,90 εκατοστά. Ο δρόμος όμως από
τη Βυτίνα είναι δύσκολος και μόνο με αλυσίδες περνά κανείς. Αντίθετα ο δρόμος από
Καρδαρά είναι ανοικτός. Τη Δευτέρα το πρωί
16-1 ξυπνήσαμε με ολόλευκη πάλι τη Βυτίνα,
αφού αργά τη νύχτα σημειώθηκε χιονόπτωση. Όχι τόσο μεγάλη όσο των προηγουμένων
ημερών αλλά και πάλι όλα έγιναν κατάλευκα,
αφού το χιόνι είχε «λιώσει» το Σαββατοκύριακο λόγω της βροχής. Κατά την διάρκεια όμως
της ημέρας όσο και την επομένη η χιονόπτωση
συνεχίστηκε και το ύψος του χιονιού έφτασε
τα 10 εκατοστά. Δριμύς ο φετινός χειμώνας!

✎Ε

βδομάδα του χιονιού: Έτσι θα
μπορούσαμε να ονομάσουμε την
Τρίτη εβδομάδα του Γενάρη, αφού οι χιονοπτώσεις συνεχίστηκαν όπως και οι χαμηλές
θερμοκρασίες κάτω του μηδενός. Την Τρίτη
17-1 και πάλι δεν πραγματοποιήθηκαν μαθή-

Το χιονοδρομικό στις 19-1

ματα στα σχολεία λόγω της χιονόπτωσης. Το
χιονοδρομικό διέκοψε τη λειτουργία του για
δυο μέρες λόγω αναγκαίων επισκευών και
επαναλειτούργησε κανονικά από 19-1, αφού
το ύψος του χιονιού κυμάνθηκε από 0,80
εκατοστά μέχρι 1,20. Η φωτογραφία που δημοσιεύουμε δείχνει τις κατάλληλες συνθήκες
για τη λειτουργία του. Όπως ανακοίνωσαν οι
υπεύθυνοι από τις αρχές Γενάρη σημειώθηκε
ικανοποιητική επισκεψιμότητα από τους λάτρεις της χιονοδρομίας. Πάντως ο δρόμος από
Βυτίνα ή έμενε κλειστός ή διεξαγόταν μόνο
με αντιολισθητικές αλυσίδες. Το χιονοδρομι-

κό όμως παραμένει ένας από τους ισχυρούς
πόλους έλξης επισκεπτών της χειμερινής περιόδου. Το πρόβλημα με τα σκουπίδια παραμένει μέχρις στιγμής άλυτο χωρίς να «ιδρώνει
το αυτί» των υπευθύνων με αποτέλεσμα αυτά
να συσσωρεύονται γύρω από τους κάδους, να
δημιουργούν ένα άκρως αντιαισθητικό θέαμα
και παράλληλα να αποτελούν εστία κινδύνου
για την υγεία των κατοίκων. Εμείς πάντως θα
εξακολουθούμε να φωνάζουμε έστω και σε
«ώτα μη ακουόντων».

✎Τ

έταρτο Σαββατοκύριακο του
Γενάρη: Αρκετοί επισκέπτες περισσότερο διερχόμενοι. Τα χιόνια και ο παγετός
εξακολουθούν να υπάρχουν διατηρώντας τη
χειμερινή εικόνα του χωριού μας. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σχολεία λειτουργούν κανονικά. Έφτασε και εδώ το τελευταίο φύλλο της
«ΒΥΤΙΝΑΣ» του 2016 μαζί με το ημερολόγιο
του 2017. Το ημερολόγιο ενθουσίασε, «εξέπληξε» ευχάριστα αλλά και συγκίνησε τους μεγαλύτερους. Σε πολλούς ηλικιωμένους θύμισε
παλιές εποχές ακμής του Τριανταφυλλιδείου
κτήματος, τότε που απασχολούσε εργασιακά
αρκετούς Βυτιναίους και διέθετε τα προϊόντα
του στους ντόπιους. Έδωσε όμως την ευκαιρία
στους νεώτερους να μάθουν αρκετά ιστορικά
και πολιτιστικά στοιχεία του τόπου μας, που
πολλές φορές μένουν στην αφάνεια λόγω της
καταλυτικής επίδρασης του χρόνου. Μας χαροποίησε η ανάρτηση στις τοπικές ιστοσελίδες
σχετικά με την προγραμματισμένη αξιοποίηση
του χώρου του παλαιού σανατορίου ΙΘΩΜΗ.
Επειδή όμως το έχουμε διαβάσει πολλές φορές την τελευταία εικοσαετία, κρατάμε μικρό
καλάθι. Το μόνο ενθαρρυντικό στοιχείο είναι
η παρουσία του Βυτιναίου Γιάννη Μπασκόζου
στη θέση του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου
Κοινωνικών Υπηρεσιών, ο οποίος δείχνει προσωπικό ενδιαφέρον για την επίλυση του προβλήματος, που απασχολεί χρόνια τώρα τον
τόπο μας.

✎Τ

ρίτη 24 Γενάρη. Ξημερώσαμε με
«κάτασπρη» πάλι τη Βυτίνα. Απόψε
όλη τη νύχτα έριχνε χιόνι μέχρι τα ξημερώματα. Ο φετινός Γενάρης πέρασε όλος χιονισμένος και θύμισε τις παλιές εποχές. Πιθανόν το
χιόνι να μην έφτασε το ύψος του παρελθόντος αλλά η χιονόπτωση του μήνα αυτού ήταν
η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών. Σήμερα
με απόφαση του Αντιδημάρχου Παιδείας κ.
Μητρόπουλου δεν πραγματοποιήθηκαν πάλι
μαθήματα στα σχολεία όλων των βαθμίδων.
Το χιονοδρομικό προγραμμάτισε για τα Σαββατοκύριακα πούλμαν μεταφοράς επιβατών,
που ενδιαφέρονται για SKI από την Αθήνα και
την Κόρινθο, το λεγόμενο «skibus». Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του χιονοδρομικού το
ύψος του χιονιού έχει φτάσει το 1,20 μέτρα.
Εξακολουθεί το μεγάλο πρόβλημα της συλλογής των απορριμμάτων, το οποίο είναι πλέον
άλυτο για όλους τους υπευθύνους που εμπλέκονται σε αυτό. Το μεγαλύτερο «ρεζιλίκι» θα
είναι να παραμείνουν συσσωρευμένα στους
δρόμους και κατά την εορτή του Αγίου Τρύφωνα και να είναι σε θέα των επισκεπτών την
ημέρα αυτή. Πάντως η κατάσταση αυτή, που
συνεχίζεται για ένα τρίμηνο, έχει μετατρέψει
σε σκουπιδότοπο τους δρόμους και προπαντός το χώρο των κατασκηνώσεων και είναι
πλέον άκρως επικίνδυνη και για την υγεία των
πολιτών. ( Έστω και αν κουράζει η επανάληψη
εμείς θα το γράφουμε και θα το ξαναγράφουμε μέχρι να λυθεί.)

✎Τ

ελευταίο Σαββατοκύριακο του
Γενάρη: Ξημερώνοντας η Παρασκευή έριξε πάλι χιόνι. Είναι μονότονο να λέμε
ότι οι θερμοκρασίες είναι κάτω από το μηδέν.
-6οC έδειξε απόψε το θερμόμετρο. Άρχισαν οι
ετοιμασίες για τον εορτασμό του πολιούχου
Αγίου Τρύφωνα την επόμενη Τετάρτη. Πληροφορηθήκαμε ότι φέτος στις θρησκευτικές τελετές θα παραστεί ο μητροπολίτης Κορίνθου
κ. κ. Διονύσιος μαζί με τον τοπικό κ. κ. Ιερεμία. Ο Δήμος εξέδωσε πρόσκληση, την οποία
ανήρτησε στις τοπικές ιστοσελίδες και προσκαλεί όλους στην παρακολούθηση των ιερών ακολουθιών. Οι λεπτομέρειες, όταν ολοκληρωθεί ο εορτασμός. Το Σαββατοκύριακο
ικανοποιητική η επισκεψιμότητα με αρκετούς
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✎ Βυτινιώτικα... και άλλα

Η δημοτική πρόσκληση
για τη γιορτή του Αγίου Τρύφωνος

που ήθελαν να απολαύσουν το χιόνι του χιονοδρομικού, αν και ο δρόμος από Βυτίνα ήταν
κλειστός, όπως πληροφορεί η ιστοσελίδα του
χιονοδρομικού, ενώ από τον Καρδαρά είναι
ανοικτός. Δυστυχώς φέτος κατά τη διάρκεια
των Γεναριάτικων χιονοπτώσεων ο δρόμος
προς το χιονοδρομικό από Βυτίνα έμεινε κλειστός, παρόλο που το χιονοδρομικό είναι ένας
σημαντικός πόλος έλξης για τους επισκέπτες
του χειμώνα.

✎30

Ιανουαρίου: Σχολική εορτή, η
οποία τιμήθηκε με την ανάλογη
επισημότητα και με την παρουσία των σχολείων στον εκκλησιασμό. Ο εορτασμός αυτός
έχει συμβολικό χαρακτήρα και συμβάλλει στην
ικανοποίηση της ανάγκης των σχολείων να
εμπνέονται στο έργο τους από διαχρονικές
πνευματικές προσωπικότητες όπως οι τρεις
Ιεράρχες. Σε περιοχές δε με παραδοσιακό χαρακτήρα, όπως είναι ο τόπος μας, η μέρα αυτή
εορτάζεται με μεγαλύτερο σεβασμό, όσο και
αν γίνεται προσπάθεια αμφισβήτησης διαχρονικών αρχών και αξιών. Τα χιόνια «έλιωσαν»
μέσα στη Βυτίνα και οι στέγες των σπιτιών
αλλά και οι δρόμοι καθάρισαν. Παραμένει
όμως «λευκό» το Μαίναλον και οι γύρω βουνοκορφές. Η θερμοκρασία ανέβηκε λίγο αλλά
τις νυκτερινές ώρες παραμένει κάτω από το
μηδέν. Η φετινή προικοδότηση του κληροδοτήματος Πανταζοπούλου θα πραγματοποιηθεί
ανήμερα της εορτής του Αγίου Τρύφωνα «ως
είθισται» χρόνια τώρα και θα προικοδοτηθούν
με το ποσόν των 4.000 € πέντε κορίτσια κατόπιν κληρώσεως. Οι αιτήσεις φτάνουν περίπου τις δέκα. Ο Δημήτριος Πανταζόπουλος
πενήντα περίπου χρόνια μετά τη μεγάλη του
προσφορά προς τη γενέτειρά του και τη δημιουργία του κληροδοτήματος εξακολουθεί
να ευεργετεί τη Βυτίνα και ο αριθμός των
προικοδοτηθεισών «απόρων κορασίδων» όλα
αυτά τα χρόνια πλησιάζει τις τρεις εκατοντάδες. Όλοι οι Βυτιναίοι θα τον μνημονεύουν
ως μέγιστο παράδειγμα ευεργετισμού μαζί με
τους άλλους μεγάλους ευεργέτες, που τόσο
ωφέλησαν τον τόπο μας.

✎1

η ΦΛΕΒΑΡΗ: Ο τελευταίος μήνας του χειμώνα. Καλύτερος ή χειρότερος από το Γενάρη δεν ξέρουμε ακόμα.

Πάντως η αρχή του είναι καιρικά ηπιότερη.
Γιορτάσαμε σήμερα τον πολιούχο του χωριού
με κατανυκτικό εσπερινό και πανηγυρική θεία
λειτουργία με την παρουσία δύο μητροπολιτών και αρκετών ιερωμένων. Εντυπωσιακό
το κήρυγμα του μητροπολίτη Κορίνθου κ.κ.
Διονυσίου, που έδειξε την υψηλή θεολογική
παιδεία και τη ρητορική δεινότητα του ιεράρχη. Αρκετοί πιστοί από τη Βυτίνα και τα περίχωρα, παρόλο το εργάσιμο της ημέρας, τίμησαν τη μνήμη του Αγίου Τρύφωνα, προστάτη
των αμπελουργών. Αρκετά και τα επίσημα
πρόσωπα που παρέστησαν στις εορταστικές
εκδηλώσεις. Η λιτανεία της εικόνας πραγματοποιήθηκε στους δρόμους της κωμόπολης.
Μετά τις εκκλησιαστικές τελετές στο χώρο
του Πανταζοπουλείου πραγματοποιήθηκε η

κλήρωση για την προικοδότηση των «κορασίδων» της Βυτίνας από τους διαχειριστές του
κληροδοτήματος Πανταζοπούλου, ενώ μετά
το τέλος της διαδικασίας της κλήρωσης παρετέθη γεύμα για τους επισήμους στο εστιατόριο
«Το αρχοντικό της Αθηνάς». Οι θρησκευτικές
τελετές και οι υπόλοιπες εορταστικές εκδηλώσεις ήταν για μια ακόμα φορά εντυπωσιακές
και αντάξιες της Βυτίνας. Σήμερα υπογράφτηκε το τελικό συμφωνητικό των εργασιών της
επισκευής του κτιρίου του Πανταζοπουλείου
πνευματικού κέντρου μεταξύ του Δήμου και
του αναδόχου του έργου. Ο εργολάβος ζήτησε οι εργασίες να αρχίσουν από 1η Μάρτη
λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, κάτι
που απεδέχθη ο δήμος και οι διαχειριστές του
κληροδοτήματος.

✎Π

ρώτο Σαββατοκύριακο του
Φλεβάρη: Κυριακή του Τελώνου
και Φαρισαίου και αρχή του Τριωδίου. Περίοδος που οδηγεί στις Απόκριες και είναι πλήρης
από λαϊκά δρώμενα. Ο καιρός έχει βελτιωθεί
σε σχέση με αυτόν του Γενάρη, αλλά ο πάγος
τις πρωινές ώρες, όταν «ξαστερώνει» ο ουρανός, είναι αρκετά έντονος. Η επισκεψιμότητα
ικανοποιητική και αυτό το Σαββατοκύριακο, η
οποία θα κορυφωθεί τις απόκριες και το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, όπως δείχνουν
οι κρατήσεις των ξενοδοχείων. Στον απόηχο
του εορτασμού του πολιούχου της κωμόπολης νιώσαμε ικανοποίηση από τα κολακευτικά
σχόλια που είδαμε «ανηρτημένα» στις τοπικές
ιστοσελίδες «kalimera Arkadia» και «Arkadia
portal». Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και προ-

Κυριακή του «Ασώτου» πριν πενήντα
χρόνια στη Βυτίνα

της η Παγγορτυνιακή ένωση και την Κυριακή
ο σύλλογος των Απανταχού Βυτιναίων με την
παρουσία αρκετού κόσμου. Λεπτομέρειες θα
διαβάσετε σε άλλη στήλη. Την Κυριακή το μεσημέρι έφτασαν τρία πούλμαν εκδρομέων από
την Κόρινθο, οι οποίοι γέμισαν την πλατεία και
περιήλθαν τους δρόμους και τα καταστήματα
εμπορίας τοπικών προϊόντων.

✎Τ

σικνοπέμπτη. Ποιος είπε ότι στη
Βυτίνα δεν «τσικνίζουν»; Ο καλός
καιρός, για Βυτινιώτικο Φλεβάρη, επέτρεψε
να στηθεί μια μεγάλη ψησταριά μπροστά στο

Η ψησταριά ετοιμάστηκε και ο
Αποστόλης «επί τω έργω»

βλήθηκε αρκετά το γλέντι που ακολούθησε
του γεύματος προς τιμή των επισήμων που
παρέστησαν στην εορτή του Αγίου Τρύφωνα
στο «αρχοντικό της Αθήνας». Σε αυτό πρωτοστάτησε για πολλοστή φορά ο παπά Νικόλας.
Εκτός από την τουριστική του φήμη ο τόπος
μας έχει και αξιόλογη πολιτιστική και κοινωνική δραστηριότητα σε μια εποχή που όλα είναι
«σβηστά» και ιδιαίτερα στην επαρχία.

✎Δ

εύτερο Σαββατοκύριακο: Την
Παρασκευή 10 του μήνα εορτή του
Αγίου Χαραλάμπους εόρταζε ο τρίτος Άγιος
του «τρισυπόστατου» ναού μας (οι άλλοι δύο
ως γνωστόν είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας και ο
Άγιος Τρύφωνας). Τελέστηκε η θεία λειτουργία με αρτοκλασία και με παρουσία όσων κατοίκων εκκλησιάζονται ακόμα. Μεσοβδόμαδα
έπεσε λίγο χιονάκι που άσπρισε τις κορυφές.
Ανανέωσε αυτό του χιονοδρομικού με 10 έως
15 εκατοστά φρέσκο, που ευχαρίστησε τους
φίλους της χιονοδρομίας. Το Σάββατο 11 του
μήνα εόρτασε το μικρό εκκλησάκι του Αγίου
Βλασίου στην είσοδο της κωμόπολης. Την
εορτή επιμελήθηκε η οικογένεια Λάγιου, στη
φροντίδα της οποίας ανήκει. «Πλημμύρισε»
από κόσμο το «ξωκλήσι» σε σχέση πάντα με
τους μόνιμους κατοίκους του χωριού. Τον
άρτο προσέφερε η οικογένεια Θεόδωρου
Γκούσκου, και έγινε λαχειοφόρος για ενίσχυση της εκκλησίας με ένα αρνί και ένα κατσίκι.
Τυχερός ο Γιώργος ο Λάγιος, που ήρθε από
την Αθήνα (όπως και πολλοί άλλοι Λαγαίοι) ειδικά για τη γιορτή. Μικρή η κίνηση του
Σαββατοκύριακου εν αναμονή του τριημέρου της Αποκριάς μετά δεκαπέντε μέρες. Το
κρύο το διήμερο αυτό ήταν έντονο με χαμηλές θερμοκρασίες. Την Κυριακή, εορτή του
«Ασώτου» θυμηθήκαμε παλιούς εορτασμούς
από την τότε «ζωντανή» νεολαία του τόπου
μας, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, που παραθέτουμε από το φωτογραφικό αρχείο του
«Μαινάλιου». Ορισμένοι από αυτούς έχουν
«φύγει» από κοντά μας και άλλοι βρίσκονται
ανάμεσά μας όπως ο Τρύφωνας ο Παπαλάμπρος, ο κηπουρός της Βυτίνας. Αυτά, για να
μη ξεχνάμε τα λαϊκά «δρώμενα» του παρελθόντος. Το Σάββατο στην Αθήνα έκοψε την πίτα

1033 με πολλά κρεατικά, λουκάνικα και άλλα
«καλούδια». Και γύρω στη μία το μεσημέρι
άρχισαν να βγαίνουν οι πρώτοι μεζέδες, αφού
προηγουμένως η τσίκνα είχε κατακλύσει την
πλατεία και τη γύρω περιοχή και έφτανε μέχρι
τον «Ντρούλα». Αλλά και σε άλλες γειτονιές
και στα σπίτια, που ήταν «ανοικτά» μύρισε τσίκνα και τιμήθηκε ανάλογα η ημέρα. Το χιονάκι
ασπρίζει ακόμα την «Πατερίτσα» και τις άλλες
βουνοκορφές δείγμα του φετινού σκληρού
χειμώνα, αλλά ο καιρός έχει «μαλακώσει»
αρκετά τουλάχιστον στο διάστημα της ημέρας. Τη νύχτα όμως η θερμοκρασία συνεχίζει
να πέφτει κάτω από το μηδέν. Ο Πολιτιστικός
σύλλογος ετοιμάζεται για την καθιερωμένη
αποκριάτικη γιορτή τις πρώτες απόκριες στο
χώρο της αίθουσας του «ιδρύματος Θαλασσινού». Περισσότερα μετά τη γιορτή. Εκδήλωση
επίσης ετοιμάζει για το Σάββατο και ο σύλλογος γονέων των μαθητών του Δημοτικού και
Νηπιαγωγείου στο χώρο του Πανταζοπουλείου Πνευματικού κέντρου.

✎Τ

ρίτο Σαββατοκύριακο του Φλεβάρη. Κυριακή των «κρεατινών»
Απόκρεω. Ικανοποιητική κίνηση από επισκέ-

Από τη γιορτή του συλλόγου γονέων
Δημοτικού και Νηπιαγωγείου

πτες. Ο σύλλογος γονέων των μαθητών του
Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου, όπως γράφουμε και πιο πάνω, πραγματοποίησε αποκριάτικη εκδήλωση στο χώρο του Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου για τους μικρούς
μαθητές και τους γονείς τους. Μεγάλη προσέλευση και ατέλειωτο κέφι. Χορός και τραγούδι. Δώρα προσέφεραν και καταστηματάρχες
του τόπου μας για λαχειοφόρο αγορά προς
ενίσχυση του συλλόγου. Η «είσοδος» είχε 10
€. Την Κυριακή ο πολιτιστικός σύλλογος «Κων/
νος Παπαρρηγόπουλος» πραγματοποίησε τη
δική του αποκριάτικη γιορτή στην αίθουσα του
ιδρύματος Θαλασσινού με την παρουσία πολλών φίλων του. Οι τοπικοί σύλλογοι, ευτυχώς,
παρουσιάζουν αξιέπαινη δραστηριότητα στον
τομέα των κοινωνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και αυτό είναι πολύ σπουδαίο για
τον τόπο μας. Δυστυχώς το κλείσιμο του αστυνομικού τμήματος Λεβιδίου είναι πλέον οριστικό, αφού κατοχυρώθηκε με σχετικό προεδρικό
διάταγμα. Όπως είναι γνωστό στο αστυνομικό
αυτό τμήμα ανήκε και η αστυνόμευση της Βυτίνας. Για να «χρυσώσουν» το χάπι οι αρμόδιοι ανήγγειλαν ότι το Λεβίδι περιλαμβάνεται
στα μέρη εκείνα, που θα τοποθετηθεί τοπικός
αστυνόμος. Και το Λεβίδι εντάξει! Οι υπόλοιπες περιοχές όμως τι θα γίνουν; Η επαρχία
διαρκώς εγκαταλείπεται και εξαθλιώνεται
παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Οι τοπικοί
βουλευτές και ιδιαίτερα αυτός του κυβερνώντος κόμματος άραγε αντέδρασαν καθόλου
ή το άφησαν και αυτό να περάσει όπως όλα
τα άλλα; Δυστυχώς δημόσιες υπηρεσίες όπως
εφορείες, ειρηνοδικεία, υποθηκοφυλακεία
απομακρύνθηκαν από την επαρχία μας. Τώρα
και τα αστυνομικά τμήματα. Και όσες δημόσιες
αρχές έχουν μείνει υπολειτουργούν όπως το
Κέντρο Υγείας Δημητσάνας με το «ξεχαρβαλωμένο» ασθενοφόρο, που πριν τρεις μέρες
έμεινε πάλι στο δρόμο! Δυστυχής Γορτυνία τι
άλλο σου επιφυλάσσεται;

✎Τ

ελευταίο Σαββατοκύριακο του
Φλεβάρη: Τριήμερο της Αποκριάς
και της Καθαράς Δευτέρας. Η επισκεψιμότητα αρκετά μεγάλη. Τα καταλύματα σημείωσαν
υψηλό ποσοστό πληρότητας. Οι δρόμοι και
οι καφετέριες γεμάτες. Σε αυτό βοήθησε και
ο ήπιος καιρός και οι καλές θερμοκρασίες για
την εποχή, οι οποίες κυμάνθηκαν από 5-14οC.
Το χιονοδρομικό επισκέφθηκαν αρκετοί φίλοι
της χιονοδρομίας μεταξύ των οποίων αρκετοί επώνυμοι, όπως μας πληροφορεί η ιστοσελίδα του. Το ύψος του χιονιού κυμαινόταν
από 50 μέχρι 80 εκατοστά. Ο δρόμος από
την πλευρά της Βυτίνας ήταν ανοικτός και
διευκόλυνε τους επισκέπτες. Την Κυριακή το
μεσημέρι είχαμε παρέλαση μεταμφιεσμένων,
που οργάνωσε ο «όμιλος Κυριών», ενώ την
Καθαρά Δευτέρα λειτούργησε εργαστήριο κατασκευής χαρταετών από τον όμιλο, παρόλο
που η βροχή άρχισε από το πρωί. Στο κτίριο
του παλαιού εστιατορίου «Οινομαγειρείο», το
οποίο είχε διακόψει τη λειτουργία του από
διετίας περίπου, «άνοιξε» και λειτουργεί νέο
«τσιπουράδικο» από τους αδελφούς Κόλλια
από τα Μαγούλιανα. Να ευχηθούμε «καλές
δουλειές» στους νέους επαγγελματίες και να
τονίσουμε ότι κάθε νέα επιχείρηση δίνει ζωή
στον τόπο μας, γι’ αυτό χρειάζεται στήριξη. Με
τις ειδήσεις αυτές τελειώνει το χειμωνιάτικο
δίμηνο και μπαίνουμε πλέον στην Άνοιξη. Να
ευχηθούμε σε όλους τους Βυτιναίους και φίλους του τόπου μας «Καλή Άνοιξη», «Καλή
Σαρακοστή» και «Καλό Πάσχα», έστω και
αν φαίνεται πρώιμο, αλλά το επόμενο φύλλο
θα είναι μεταπασχαλινό.

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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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

✳ Ευχές απέστειλε ο σύλλογος με την ευκαιρία του νέου έτους
στους βουλευτές Αρκαδίας ευαισθητοποιώντας τους σε θέματα που αφορούν τη Βυτίνα όπως της λειτουργίας του «Τριανταφυλλιδείου» κτήματος και της αξιοποίησης του χώρου των
κατασκηνώσεων και του σανατορίου. Επί πλέον απέστειλε έγγραφο διαμαρτυρίας και παράλληλα ζήτησε την επέμβαση για
την αντιμετώπιση του καίριου προβλήματος της συλλογής των
απορριμμάτων στον αντιδήμαρχο καθαριότητας του Δήμου
Γορτυνίας, τον αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας κ. Γιαννακούρα,
τη Διεύθυνση δημοσίας Υγείας Αρκαδίας και στους τρεις τοπικούς βουλευτές ελπίζοντας ότι θα επιληφθούν του θέματος.
Βέβαια μέχρι τη στιγμή, που γράφονται οι γραμμές αυτές δεν
έχει υπάρξει αντίδραση ή επέμβαση για το θέμα αυτό. Επίσης
ευχές συνοδευόμενες από το ημερολόγιο εστάλησαν και στον
πρύτανη του Παν/μίου Πελοποννήσου υπενθυμίζοντας την
υποχρέωση του Παν/μιου να φροντίσει το χώρο των κατασκηνώσεων, που του έχει παραχωρηθεί. Το ίδιο έγινε και με τον διοικητή του νοσοκομείου Καλαμάτας σχετικά με το σανατόριο.
Ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» κ. Γεώργιος Καρέτσος
ανταποδίδοντας τις ευχές του συλλόγου και εκφράζοντας τον
ενθουσιασμό για την προβολή της Τριανταφυλλιδείου σχολής
μέσω του ημερολογίου έκανε γνωστό ότι για φέτος προγραμματίζεται η οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης νέων αγροτών
στο χώρο της Τριανταφυλλιδείου σχολής.
✳ Τη Δευτέρα 23-1 πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνεδρίαση του παλαιού Δ. Σ. του συλλόγου με παρόντα τα 9 από
τα 11 μέλη. Μεγάλο μέρος της συζήτησης αναλώθηκε στην
ετοιμασία των αρχαιρεσιών και της γιορτής της πίτας, που θα
πραγματοποιηθούν την ίδια μέρα. Επιμερίστηκαν αρμοδιότη-

• Η «ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗ» ΤΟΥ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Πενήντα ένα χρόνια μετά από την πρώτη κλήρωση (1966) το
Πανταζοπούλειο κληροδότημα εξακολουθεί να τηρεί τις «εντολές» του δημιουργού του, μεγάλου ευεργέτη της Βυτίνας Δημητρίου Πανταζοπούλου, και να χορηγεί βοήθημα σε ανύπαντρα
«άπορα» κορίτσια, που κατάγονται από τη Βυτίνα, τη Λάστα και
το Πυργάκι ανάλογα με τα έσοδα του κληροδοτήματος. ΄Ετσι
και φέτος «προικοδοτήθηκαν» πέντε νεαρές με το ποσόν των
4.000 €, όπως όρισαν οι διαχειριστές του κληροδοτήματος κ.
κ. Ιωάννης Χριστόπουλος, ιατρός μαιευτήρας και Παναγιώτης
Πλέσσιας πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης και είχε ανακοινωθεί με τη σχετική προκήρυξη. Η τελετή πραγματοποιείται
χρόνια τώρα ανήμερα της εορτής του πολιούχου Αγίου Τρύφωνα και μετά το τέλος των θρησκευτικών «δρωμένων».
Έτσι και φέτος η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 12.00 το μεσημέρι και μετά το τέλος της λιτανείας στον χώρο του Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου παρουσία όλων των επισήμων
προσώπων, που μετείχαν στην εκκλησιαστική τελετή. Στην αρχή
εψάλη τρισάγιο σε μνήμη του προικοδότη αειμνήστου Δημητρίου Πανταζοπούλου από τον μητροπολίτη Κορίνθου κ. κ. Διονύσιο και στη συνέχεια χαιρέτησε τους παρισταμένους ο εκ των
διαχειριστών κ. Παναγιώτης Πλέσσιας. Ο ομιλητής αναφέρθηκε
δι’ ολίγων στον αείμνηστο Δημήτριο Πανταζόπουλο και στην
ιστορία του κληροδοτήματος. Κατόπιν πραγματοποιήθηκε η
κλήρωση των κοριτσιών, που είχαν υποβάλλει δικαιολογητικά
και δικαιούνταν της προικοδότησης σύμφωνα με την προκήρυξη. Οι υποψήφιες ήταν δέκα και τους πέντε κλήρους τράβηξαν οι παριστάμενοι δύο μητροπολίτες, ο αντιπεριφερειάρχης
κ. Γιαννακούρας, ο δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος και ο
δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Παπαδόπουλος. Οι πέντε τυχερές
είναι οι εξής:
1. Ηλιοπούλου Γεωργία του Παναγιώτη
2. Λιαροπούλου Αναστασία του Γεωργίου
3. Μάρη Αικατερίνη του Ιωάννη
4. Πλέσσια Θάλεια του Παναγιώτη
5. Τύπα Φωτεινή του Παναγιώτη
Να ευχηθούμε να είναι διαρκής η μνήμη του μεγάλου ευεργέτη Δημητρίου Πανταζοπούλου, που τόσα πολλά έχει προσφέρει
στη γενέτειρά του και να ευχαριστήσουμε τόσο τους παρευρεθέντας στην τελετή όσο και τους δύο διαχειριστές κ. κ. Πλέσσια
και Χριστόπουλο για τη χρηστή διαχείριση του κληροδοτήματος. Στις πέντε νεαρές τυχερές της κλήρωσης να ευχηθούμε να
συνεχίσουν να είναι τυχερές στη ζωή τους όπως και στη διαδικασία του κληροδοτήματος.

τες και τονίστηκε η ανάγκη να οργανωθεί μια τελετή αντάξια
του τόπου μας. Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα επίκαιρα προβλήματα της Βυτίνας με σπουδαιότερο τη συλλογή των απορριμμάτων. Ο πρόεδρος ενημέρωσε σχετικά με τις ενέργειες και
την ενημέρωση των αρμοδίων για το σημαντικό αυτό θέμα.
Στη συνέχεια διαβάστηκε η απάντηση του προέδρου του δ. σ.
του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» στις ευχές του προέδρου για το 2017
και για τον προγραμματισμό σεμιναρίων στο χώρο της Τριανταφυλλιδείου σχολής. Επίσης ανακοινώθηκε η πρόσφατη δημοσίευση για την αξιοποίηση του σανατορίου της Βυτίνας. Τέλος συγκροτήθηκε το ψηφοδέλτιο των μελλοντικών εκλογών
και όλα τα μέλη δήλωσαν ότι επιθυμούν να εκθέσουν πάλι
υποψηφιότητα εκτός της γραμματέως κ. Νάνσυ Χαραλαμποπούλου, η οποία κωλύεται από το καταστατικό λόγω του ότι
εκθέτει υποψηφιότητα ο σύζυγός της κ. Θεόδωρος Αγγελίδης.
✳ Μεγάλο μέρος με ενθουσιαστικά σχόλια αφιέρωσε η εφημερίδα «Πρωινός Μοριάς» του κ. Δημητρίου Μητρόπουλου
στο φύλλο 477 για το φετινό ημερολόγιο του συλλόγου, που
είναι αφιερωμένο όπως είναι γνωστό στην Τριανταφυλλίδειο
σχολή και το ομώνυμο κτήμα. Η καλή εβδομαδιαία Αρκαδική
εφημερίδα σε δύο μεγάλες στήλες, αφού παρουσιάζει με κάθε
δυνατή λεπτομέρεια το σύνολο του ημερολογίου κάνει σχόλια
για τη σημασία του και το τι προσφέρει στον αναγνώστη. Επίσης εκφράζει τους επαίνους της στους συντελεστές του έργου
και αναφέρεται με εξίσου επαινετικά σχόλια και στο αντίστοιχο
φύλλο της «ΒΥΤΙΝΑΣ», που το συνόδευε. Να ευχαριστήσουμε
τον φίλο Δημήτρη Μητρόπουλο για τα καλά του λόγια και να
διαβεβαιώσουμε ότι παρόμοια επαινετικά δημοσιεύματα μας
σφυρηλατούν, ώστε να συνεχίσουμε την προσπάθεια για τη
διαφύλαξη και την προβολή της Βυτινιώτικης ιστορίας αλλά
προπαντός της τοπικής λαϊκής παράδοσης.

✳ Τη Δευτέρα 13-2 συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του συλλόγου οι εκλεγέντες σύμβουλοι από τις εκλογές της 12-2
προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 5.00 το απόγευμα και μετά από μυστική
ψηφοφορία το νέο δ. σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Παπαδέλος. Αντιπρόεδρος: Αρετή
Παναγοπούλου Γραμματέας: Θεόδωρος Αγγελίδης, Ταμίας:
Νικήτας Παπαντωνίου, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Νικόλαος
Τζίφας, Μέλη: Κάρκουλας Βασίλειος, Λιαρόπουλος Δημήτριος, Λιαρόπουλος Χρήστος, Πλέσσιας Τρ. Παναγιώτης, Τζίφας
Μιλτιάδης. Ο εκλεγείς για πέμπτη συνεχόμενη θητεία στη θέση
του προέδρου κ. Παπαδέλος καλωσόρισε τα δύο νέα μέλη του
δ. σ. και ευχήθηκε σε όλους καλή διετή θητεία. Στη συνέχεια
ο Ταμίας κ. Παπαντωνίου έκανε οικονομικό απολογισμό της
εκδήλωσης της πίτας, η οποία κάλυψε τα έξοδά της από τις
προσφορές των προσελθόντων και άφησε και ένα μικρό υπόλοιπο στο σύλλογο, ώστε να καλύψει μέρος των τρεχόντων
εξόδων. Ο πρόεδρος ενημέρωσε για τις επαφές του με τον
ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και τον καθηγητή μελισσοκομίας κ. Χαρηζάνη για την πραγματοποίηση σεμιναρίων νέων αγροτών και
μελισσοκομίας στο Τριανταφυλλίδειο κτήμα. Συζήτηση επίσης
έγινε για όσα ακούστηκαν κατά την κοπή της πίτας από τον
Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας κ. Μπασκόζο για την αξιοποίηση
του χώρου του σανατορίου ΙΘΩΜΗ και από την πολιτευτή κ.
Τατούλη για την αξιοποίηση του χώρου των κατασκηνώσεων.
Το δ.σ. εξουσιοδότησε τον πρόεδρο να συνεχίσει τις επαφές
για τα σημαντικά ζητήματα του τόπου. Εκτεταμένη συζήτηση
έγινε και για το θέμα των απορριμμάτων και τις κινήσεις του
συλλόγου για την επίλυσή του, οι οποίες όμως δεν έχουν αποδώσει καρπούς μέχρι σήμερα.

• ΤΟ ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ UNESCO

Τα λεγόμενα «πολιτιστικά τοπία» είναι ένας επιστημονικός
όρος, ο οποίος έχει κυρίως προωθηθεί από την UNESCO. Συνολικά, σε παγκόσμια κλίμακα, στον κατάλογό της περιλαμβάνονται 86 πολιτιστικά τοπία - από το Χαμένο Βουνό (Monte
Perdido) στα Πυρηναία και τις περιοχές αμπελώνων στη Βουργουνδία και στο Μπορντό έως το Αρχιπέλαγος Βέγκα στη Νορβηγία. Στην Ελλάδα για πρώτη φορά το Πολιτιστικό Ίδρυμα του
Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με ερευνητική ομάδα
του Πανεπιστημίου Πατρών, δημιούργησε μια βάση δεδομένων
για όλα τα πολιτιστικά τοπία εντός των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.
Όταν όμως έγινε από τους ερευνητές η αξιολόγηση των περιοχών βάσει των φυσικών σχηματισμών και των πολιτισμικών
τους χαρακτηριστικών (π.χ. ύπαρξη αρχαιολογικών χώρων και
παραδοσιακών οικισμών, σημαντικών στοιχείων λαογραφίας,
θρησκευτικών παραδόσεων κ.ά.), προέκυψε ότι η Χίος, η Σαμοθράκη, το Μαίναλο, η Στυμφαλία, το Πήλιο, τα Ζαγοροχώρια
και η περιοχή της Βόλβης αναδεικνύονται ως περιοχές με εξέχουσα πολιτιστική αξία. Οι μορφές του τοπίου, οι οποίες αποτελούν διαχρονικά σταθερές μονάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ. καλλιεργητικές αναβαθμίδες, αλυκές, ορεινοί λειμώνες,
ορεινές καλλιέργειες αμπέλου κ.λπ.), αλληλεξαρτώμενες από
την ανθρώπινη δραστηριότητα και ευημερία, αποτελούν για την
Ελλάδα τα πολιτιστικά της τοπία. Συχνά αναφέρονται και ως
παραδοσιακά τοπία ή περιοχές με παραδοσιακό χαρακτήρα.
Σε κάθε περίπτωση, η βάση δεδομένων που δημιούργησε το
ΠΙΟΠ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του τρέχοντος
ΕΣΠΑ 2014-20, στο οποίο αναδεικνύονται εργαλεία για την
ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη - ουσιαστικά μια νέα πτυχή
στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Νέα εργαλεία, όπως της
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) ή της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ), έχουν
στόχο τη σύνδεση περιοχών με ειδικά και ομοιογενή χαρακτηριστικά και τη δημιουργία μιας διαδρομής πολιτισμού, που θα
μπορεί να ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, αρχαία θέατρα ή
πολιτιστικά τοπία. Πάνω σε μια τέτοια διαδρομή θα συγκλίνουν
οι τοπικές οικονομίες και κοινωνίες, ο επιχειρηματικός κόσμος,
η εκπαιδευτική κοινότητα κ.ά.
Η ανακήρυξη λοιπόν της περιοχής του Μαινάλου, στην οποία
πρωτεύουσα θέση κατέχει η Βυτίνα, σε διεθνές πολιτιστικό τοπίο δημιουργεί νέα δεδομένα στην ανάπτυξη της όλης περιοχής
και το μέλλον διαμορφώνεται ευοίωνο αρκεί να αξιοποιηθεί
κατάλληλα το νέο αυτό στοιχείο και να μην μείνει ανεκμετάλλευτο από τους φορείς της περιοχής με πρώτους το δήμο Γορτυνίας και την περιφέρεια Πελοποννήσου.

• ΕΝΤΟΝΗ Η ΒΑΡΥΧΕΙΜΩΝΙΑ

ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΓΕΝΑΡΗ

Τα τελευταία χρόνια είχαμε ξεχάσει τα πολλά χιόνια και το
τσουχτερό κρύο, κάτι που τη δεκαετία του πενήντα και του
εξήντα ήταν συνηθισμένο φαινόμενο και τα χιόνια άρχιζαν από
της Αγίας Αικατερίνης και έφταναν μέχρι του Ευαγγελισμού. Τα
τελευταία χρόνια όμως είχαμε σχεδόν ξεχάσει τις μεγάλες και
έντονες χιονοπτώσεις με αποτέλεσμα να έχουμε ξεσυνηθίσει το
πολύ χιόνι και το έντονο κρύο. Αντίθετα ο φετινός χειμώνας
είχε αρκετές ιδιαιτερότητες. Ο Δεκέμβρης πέρασε με πολύ πάγο
και χαμηλές θερμοκρασίες, που έφτασαν και στους -9οC, αλλά

οι χιονοπτώσεις ήταν λίγες με αποτέλεσμα και το χιονοδρομικό να ανοίξει αργά (άρχισε να λειτουργεί από 22-12 και μόνο
το σαλέ) και οι πίστες του να μείνουν κλειστές μέχρι το πρώτο
δεκαήμερο του Γενάρη. Όμως από των Φώτων και μετά ο έντονος χειμώνας, που «κατέλαβε» όλη την Ελλάδα έφτασε και στη
Βυτίνα. Οι χιονοπτώσεις ήταν έντονες και από το χιονοδρομικό
το πρωί της Τετάρτης 11 Γενάρη μας πληροφορούσαν ότι το
ύψος του χιονιού έφτασε τα 60 εκατοστά, ενώ το Αστεροσκοπείο πληροφορούσε επίσης ότι τη νύχτα της Δευτέρας 9 Γενάρη
στη Βυτίνα σημειώθηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία της Αρκαδίας με -13οC. Τα σχολεία μετά την επαναλειτουργία τους από
τις διακοπές των εορτών τη Δευτέρα 9-1 άρχισαν τα μαθήματα
δύο ώρες αργότερα, ενώ την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη
9, 10 και 11 του μήνα δε λειτούργησαν λόγω ψύχους και επικινδυνότητας των δρόμων. Οι χιονοπτώσεις συνεχίστηκαν όλο
το μήνα και οι διακοπές της λειτουργίας των σχολείων ήταν
αλλεπάλληλες όπως αυτή στις 24-1. Το θερμόμετρο έμεινε
«κολλημένο», ιδιαίτερα τις νυκτερινές ώρες, μόνιμα κάτω από
το μηδέν. Έτσι λοιπόν βιώσαμε τις ημέρες της χιονόπτωσης και
του έντονου Γεναριάτικου χειμώνα. Η επέμβαση των δημοτικών αρχών έγινε κάπως καθυστερημένα και αλάτι έπεσε μόνο
στους κεντρικούς δρόμους. Η συγκοινωνία για το εσωτερικό
της Γορτυνίας διεκόπη και φυσικά η κυκλοφορία στους δρόμους του χωριού ήταν επικίνδυνη ιδιαίτερα για τα ηλικιωμένα
άτομα. Περιττό να σημειώσουμε ότι τα τζάκια, οι θερμάστρες
παντός είδους και τα καλοριφέρ έκαιγαν νύχτα-ημέρα, διότι
ήταν αδύνατον να αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο οι χαμηλές
θερμοκρασίες.

• ΜΙΑ ΝΥΦΙΤΣΑ ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΥΣ
Μια νυφίτσα έγινε και αυτή θύμα του ψύχους τις ημέρες που
στη Βυτίνα επικράτησαν «πολικές» θερμοκρασίες. Το μικρό ζώο
αναζητώντας τροφή στη χιονοσκεπή Βυτίνα γλίστρησε και έπεσε σε δεξαμενή νερού συμπολίτη μας από όπου ενεσύρθη νεκρή
και παγωμένη μέρες αργότερα. Η νυφίτσα (μυγαλή) (mustela
navalis vulgaris) έχει επίμηκες και λεπτό σώμα, μήκους περίπου
20-30 εκ. και πεπλατυσμένο, στενό κεφάλι, με μεγάλα μαύρα
μάτια, μεγάλα στρογγυλά αυτιά και μακρύ λαιμό. Τα άκρα της
είναι κοντά αλλά ρωμαλέα, εφοδιασμένα με αιχμηρά και κοφτερά νύχια και το σώμα της καλύπτεται όλο το χρόνο από κοντό
και απαλό τρίχωμα, το οποίο είναι καστανό στη ράχη και λευκό
με καφέ κηλίδες στην κοιλιά. Διαθέτει πλήρη οδοντοστοιχία με
τέσσερις ισχυρούς κυνόδοντες. Αν αιχμαλωτισθεί σε μικρή ηλικία, μπορεί εύκολα να εξημερωθεί και να χρησιμοποιηθεί στο
κυνήγι των ποντικών. Στην αρχαία Αθήνα ήταν οικόσιτο, που ▶
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δυνατή αξιοποίησή του. Οι προτάσεις αρκετές, μεταξύ των
οποίων επενδυτική πρόταση για δημιουργία Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Φυσικά και άλλες που
σχετίζονται με ήπιες μορφές ανάπτυξης και εναλλακτικού
τουρισμού. Σύντομα θα υπάρξουν αποφάσεις».
Ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον τόσο τον κ. Μπασκόζο όσο και τον κ. Μπέζο, όμως επειδή εξαγγελίες και υποσχέσεις έχουμε πολλές φορές ακούσει και ιδιαίτερα την εποχή της
προσπάθειας για το Τριανταφυλλίδειο κτήμα, θα περιμένουμε
μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσουν να υλοποιούνται τα εξαγγελθέντα. Πάντως, εάν και με την παρουσία του Βυτιναίου κ. Μπασκόζου στη νευραλγική θέση του γραμματέα του Υπουργείου
κοινωνικών υπηρεσιών δεν αξιοποιηθεί ο χώρος του σανατορίου, αυτός θα μείνει εγκαταλειμμένος εσαεί. Εμείς πάντως ως
σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων θα συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας και θα ελπίζουμε διαρκώς ότι κάποια στιγμή θα
αξιοποιηθεί το ερειπωμένο σανατόριο ΙΘΩΜΗ.

• ΝΕΑ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟ ΚΤΗΜΑ

αντικαταστάθηκε όμως με ένα νέο είδος, το οποίο εισήχθηκε
από την Αίγυπτο, τη γαλή δηλ. τη σημερινή γάτα εξαιτίας της
κακοσμίας της, γιατί εκκρίνει ένα δύσοσμο υγρό λόγω πρωκτικών αδένων που διαθέτει, το οποίο χρησιμοποιείται ως αμυντικός μηχανισμός. Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων στο
ημερολόγιο του έτους 2011, όταν παρουσίασε την πανίδα του
Μαινάλου, την περιέλαβε ως ένα από τα χαρακτηριστικά άγρια
ζώα της Βυτινιώτικης υπαίθρου. Τη φωτογραφία του νεκρού
ζώου μας απέστειλε ο συνεργάτης της «ΒΥΤΙΝΑΣ» «Μαινάλιος», ο οποίος ευαισθητοποιήθηκε από τον άδικο θάνατο του
όμορφου αυτού άγριου ζώου και τον οποίο ευχαριστούμε.

• ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ ΜHΝYΜΑΤΑ ΓΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΥ «ΙΘΩΜΗ»

Είναι γνωστό ότι μια από τις εκκρεμότητες, που απασχολεί για
δεκάδες χρόνια τώρα όχι μόνο τις παλαιές κοινοτικές και δημοτικές αρχές αλλά και όλους τους τοπικούς φορείς, είναι η αξιοποίηση του χώρου και των κτιριακών εγκαταστάσεων του σανατορίου «ΙΘΩΜΗ», ιδιοκτησίας του νοσοκομείου Καλαμάτας.
Πολλές λοιπόν οι προσπάθειες και αναρίθμητες οι παραστάσεις
με εμπλοκή και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, όπως το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατά το παρελθόν ή της Παναρκαδικής
ομοσπονδίας αλλά όλα έμεναν στάσιμα χωρίς ίχνος εξέλιξης με
αποτέλεσμα οι μεν κτιριακές εγκαταστάσεις να καταρρέουν, μέχρι που έφτασαν στη σημερινή τους μορφή και από την άλλη να
μην αποσαφηνίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς της οικοπεδικής
έκτασης. Στις προσπάθειες αυτές έχει εμπλακεί και ο σύλλογος
των απανταχού Βυτιναίων με συνεχείς παραστάσεις προς τους
κατά καιρούς διοικητές του νοσοκομείου Καλαμάτας αλλά και
τους εκάστοτε υπουργούς Υγείας και ιδιαίτερα τους Αρκάδες
κ. κ. Αβραμόπουλο και Λυκουρέντζο. Αναρίθμητα τα έγγραφα,
που έχουν σταλεί μέχρι σήμερα και εξακολουθούν να στέλνονται λόγω στασιμότητας του θέματος.
Ο σημερινός διοικητής του νοσοκομείου Καλαμάτας κ. Μπέζος, ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση αυτή προ πενταετίας,
έδειξε διάθεση συνεργασίας και ξεκίνησε το νομικό ξεκαθάρισμα της οικοπεδικής έκτασης κάτι που πραγματοποιήθηκε και
προσδιορίστηκαν τα όρια και το μέγεθος, που ανέρχεται στα
14 στρέμματα. Μετά από αυτό πάλι το θέμα περιέπεσε σε στασιμότητα μέχρι την τοποθέτηση στη θέση του Γ. Γραμματέα του
Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών του Βυτιναίου κ. Γιάννη
Μπασκόζου. Οι αλλεπάλληλες παραστάσεις και ενημερώσεις
του Γ. Γραμματέα από το σύλλογο των απανταχού Βυτιναίων
φαίνεται ότι απέδωσαν καρπούς και μετά από συνεργασία, που
είχε με τον διοικητή του νοσοκομείου Καλαμάτας κ. Μπέζο το
θέμα επανήλθε στην επιφάνεια και αποφασίστηκε η αξιοποίηση του χώρου. Έτσι στα μέσα Γενάρη δημοσιοποιήθηκαν στα
τοπικά διαδικτυακά μέσα οι μελλοντικές σκέψεις και ενέργειες.
Αντιγράφουμε από το Arkadia portal τη σχετική είδηση.
«Σε νέα φάση αξιοποίησης μπαίνει το σανατόριο "ΙΘΩΜΗ"
στη Βυτίνα 15 στρεμμάτων μέσα στο ελατοδάσος, περιουσιακό στοιχείο του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Ο Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Ιωάννης Μπασκόζος
και ο Διοικητής του Γ.Ν Καλαμάτας Γιώργος Μπέζος (και
οι δύο Αρκάδες) συνεργάζονται στενά για την καλύτερη

Την υπέβαλλε ο βουλευτής κ. Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος
Ο βουλευτής Αρκαδίας κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος έχει
επιδείξει στο παρελθόν πολλάκις το ενδιαφέρον του για τα
προβλήματα της Βυτίνας και έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην
επαναλειτουργία του Τριανταφυλλιδείου κτήματος. Βλέποντας
τη στασιμότητα, που υπάρχει γύρω από την πορεία των έργων
για την επαναλειτουργία του κτήματος προ έτους είχε υποβάλλει επερώτηση προς τον υπουργό Γεωργίας για το ίδιο θέμα και
είχε λάβει μια ασαφή και αόριστη απάντηση από τον τότε αναπληρωτή υπουργό Γεωργίας κ. Μπόλαρη, η οποία έδειχνε ελλιπή ενημέρωση και σε πολλά σημεία άγνοια γύρω από το θέμα
αυτό. Η αδιαφορία της πολιτείας και των αρμοδίων κρατικών
φορέων, που εποπτεύουν το κτήμα συνεχίστηκε και αυτό ανάγκασε τον βουλευτή και πρώην Υπουργό κ. Κωνσταντινόπουλο
και μετά από παράκληση του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων στις 25 Ιανουαρίου να υποβάλλει νέα επίκαιρη ερώτηση
προς τον Υπουργό Γεωργίας κ. Αποστόλου για το Τριανταφυλλίδειο κρατικό κτήμα Βυτίνας, η οποία έχει ως εξής:
«Το κρατικό Ίδρυμα της Βυτίνας αναβίωσε ύστερα από 25
χρόνια αδράνειας και πλήρους εγκατάλειψης, με πολλές προσπάθειες και παρεμβάσεις μου, σε συνεργασία με τους τοπικούς
φορείς. Το 2009 επισκεφθήκαμε μαζί με τον τότε Υπουργό κ.
Αθ. Τσαυτάρη το Ίδρυμα, και διαπιστώσαμε πως δεν υπήρχε καν
σύνδεση με τη ΔΕΗ για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Μετά
από συντονισμένες προσπάθειες, τον Οκτώβριο του 2013, έγιναν τα εγκαίνια του Κρατικού Κτήματος Βυτίνας, παρουσία του
τότε Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.Παπούλια, και η
ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μας παρουσίασε
τη μελέτη και το σχέδιο επαναδραστηριοποίησης και αξιοποίησής του. Τον επόμενο μήνα αποφασίστηκε η διάθεση πίστωσης
316.000 ευρώ εκ των εσόδων του «Κληροδοτήματος Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη» για την επαναδραστηριοποίηση του
κρατικού κτήματος Βυτίνας ως «Πρότυπου Τριανταφυλλίδειου
σταθμού ορεινής οικονομίας», που θα περιελάμβανε πρότυπο
αμπελώνα σαράντα στρεμμάτων με παραδοσιακές οινοποιήσιμες ποικιλίες, φυτώριο παραγωγής υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού και φυτώριο δασικών φυτών. Ένα χρόνο μετά, το
Δεκέμβριο του 2014, εν μέσω κρίσης, πετύχαμε την αναβίωση
της Γεωργικής Σχολής Βυτίνας και τη δημιουργία του Κέντρου
Γεωργικής Εκπαίδευσης, διά της έγκρισής μου ως Υφυπουργού Ανάπτυξης χρηματοδότησης ύψους 50.000 ευρώ για το
πρώτο Σεμινάριο Μελισσοκομίας με θέμα: «Η εφαρμογή παραδοσιακών και σύγχρονων γεωργικών πρακτικών σε μια πολυλειτουργική ύπαιθρο». Το σεμινάριο αφορούσε τους κλάδους
Μελισσοκομίας, Αρωματικών φυτών, Εναλλακτικές Καλλιέργειες, Εμπορίας - Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων και Αγροτικές Επιδοτήσεις, και δυναμική έως 100 συμμετέχοντες. Στις
9/11/2014 μάλιστα, είχα την τιμή να εγκαινιάσω ο ίδιος το Εκθετήριο Μελισσοκομίας του Κέντρου. Τελικός στόχος είναι το
Κρατικό Κτήμα Βυτίνας, μέσα από όλες αυτές τις δράσεις, να
καταστεί οικονομικά αυτάρκες, αλλά και μοχλός ανάπτυξης για
την περιοχή. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3302/18-02-2016 ερώτησή μου, είχα ζητήσει ενημέρωση για την πρόοδο των Προγραμμάτων του Κρατικού Ιδρύματος Βυτίνας. Με την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 364/17-03-2016 απάντησή σας, με ενημερώσατε για
τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών
αμπέλου σε έκταση 40 στρεμμάτων και τη σχετική οικονομική
ενίσχυση για τη φύτευση και υποστύλωση ύψους 26.800 ευρώ
από το Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης οινοποιήσιμων ποικιλιών
αμπέλου Π.Ε. Αρκαδίας, περιόδου 2014 - 2015.
Ως εκ τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Ποια η πρόοδος του προγράμματος φύτευσης οινοποιήσιμων
ποικιλιών αμπέλου; Υπάρχει σχεδιασμός και υλοποίηση και άλλων δράσεων στο πλαίσιο των στόχων του Κρατικού Κτήματος
Βυτίνας και της Γεωργικής Σχολής;».
Ευχαριστούμε τον κ. Κωνσταντινόπουλο για το ενδιαφέρον,
που δείχνει για τα τοπικά θέματα και ελπίζουμε να δημοσιεύσουμε την απάντηση του κ. Υπουργού, εάν υπάρξει και την πληροφορηθούμε.

• ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
ΤΟΥ ΛΑΔΩΝΑ

Ένα σπουδαίο έργο, που θα συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της Γορτυνίας και μέρους της Αχαΐας είναι η αξιοποίηση
της λίμνης του Λάδωνα, η οποία παραμένει χρόνια τώρα σχεδόν
εγκαταλειμμένη και για την οποία δίνονται διαρκώς υποσχέσεις
αλλά καμία δεν υλοποιείται. Η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει
επιδείξει τελευταία ενδιαφέρον για τον «κρυμένο θησαυρό»,
όπως την χαρακτήρισε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιαννακούρας,
και προγραμματίζει σειρά έργων, τα οποία θα αναβαθμίσουν και
θα αξιοποιήσουν τη λίμνη προς όφελος της ευρύτερης περιοχής. ΄Ετσι στον κοντινό οικισμό της Πουρναριάς πραγματοποιήθηκε επιτόπια σύσκεψη του περιφερειάρχη κ. Τατούλη και του
αντιπεριφερειάρχη κ. Γιαννακούρα με τον δήμαρχο Γορτυνίας
κ. Γιαννόπουλο και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων
της περιοχής. «Στόχος της Περιφέρειας είναι η δημιουργία ενός
πάρκου με επιχειρηματικό ενδιαφέρον γύρω από τη λίμνη του
Λάδωνα,» τόνισε ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης, «και έχει δύο
κατευθύνσεις. Αφενός, τη βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας από τον δρόμο 111 και την πρόσβαση από το υπόλοιπο οδικό δίκτυο του δρόμου Βυτίνα – Λαγκάδια και αφετέρου
την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου προγράμματος χωρικής
ανάπτυξης, το ΤΑΠΤΟΚ, το οποίο έχει προβλεφθεί στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας. Σε αυτό το πρόγραμμα συμμετέχουν πολλοί φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και
στόχος του είναι να προσφέρει τις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης
της προσβασιμότητας και δημιουργίας των υποδομών δραστηριοτήτων. Σύντομα θα ετοιμαστεί το πλάνο επιχειρηματικού
ενδιαφέροντος, το οποίο κυρίως θα στηρίζεται στη δημιουργία ενός ποδηλατοδρομίου, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό
κριτήριο για τουριστικό προορισμό και απ’ την άλλη πλευρά τα
μονοπάτια θα συνδέουν τη λίμνη με τις ευρύτερες περιοχές και
κυρίως με το πιστοποιημένο μονοπάτι MenalonTrail. Αμέσως
μετά θα πραγματοποιηθεί ένας διεθνής διαγωνισμός με πρόσκληση ενδιαφέροντος ώστε να φανεί ποιοι και αν ενδιαφέρονται επιχειρηματικά να επενδύσουν στην περιοχή».
Πρόκειται πράγματι για ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο, το οποίο
εάν πραγματοποιηθεί (και πότε;) θα συμβάλλει αποφασιστικά
στην τουριστική ανάπτυξη όλης της Γορτυνίας.

• ΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Στις αναρτήσεις της ιστοσελίδας perierga.gr του μηνός Φεβρουαρίου 2017, δεσπόζουσα θέση έχει μια φωτογραφία από
μια μεγάλη πεζογέφυρα της Φρανκφούρτης πάνω από τον
ποταμό Main, που ενώνει δύο διαφορετικές περιοχές της πιο
εμπορικής πόλης της Γερμανίας. Στο πάνω μέρος της γέφυρας υπάρχει, σε δεσπόζουσα θέση, μια επιγραφή στα Αρχαία
Ελληνικά. Η επιγραφή είναι ο 183 στίχος της Α ραψωδίας της
Οδύσσειας και επιλέχθηκε, διότι η γέφυρα ενώνει δύο διαφορετικές συνοικίες της Φρανκφούρτης τις οποίες χωρίζουν τα
νερά του ποταμού Main, που έχουν σκοτεινό χρώμα. Βέβαια ο
στίχος έχει καθαρά συμβολικό νόημα και στη βάση της γέφυρας
υπάρχει μετάφραση. Ο στίχος λέει: «ΠΛΕΩΝ ΕΠΙ ΟΙΝΟΠΑ
ΠΟΝΤΟΝ ΕΠ’ ΑΛΛΟΘΡΟΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ» που σημαίνει «πλέοντας σε σκοτεινό πέλαγος προς αλλόγλωσσους
ανθρώπους». Ο Αργύρης Εφταλιώτης, που έχει κάνει την πιο
ποιητική μετάφραση της Οδύσσειας μεταφράζει «τα πέλαγ’
αρμενίζοντας προς τους ξενογλωσσίτες».

Ο στίχος είναι από τη σκηνή της συνομιλίας του Τηλέμαχου,
γιου του Οδυσσέα, και της θεάς Αθηνάς, η οποία παρουσιάζεται
μπροστά του μεταμφιεσμένη με το πρόσωπο του Μέντη γιου
του Αγχίαλου βασιλέα των Ταφίων, παραδοσιακών φίλων των
Ιθακησίων. Ο στίχος της γέφυρας ανταποκρίνεται στην πραγΣυνέχεια στη σελίδα 8
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Στάθης Λιδωρίκης, χημικός μηχανικός
H παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου υπολογίζεται σήμερα σε 95 εκατ. βαρέλια την ημέρα, με τον παγκόσμιο στόλο
οχημάτων να καταναλώνει περίπου 19 εκατ. βαρέλια την ημέρα, ή περίπου 20% της συνολικής ημερήσιας κατανάλωσης
πετρελαίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της εταιρίας ΒΡ ο
αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων κατά τις επόμενες δύο
δεκαετίες προβλέπεται να αυξηθεί από περίπου 1,2 εκατ.
οχήματα το 2015 σε πάνω από 70 εκατ. οχήματα το 2035,
δηλαδή πάνω από 60 φορές. Αντίθετα, ο συνολικός στόλος
συμβατικών οχημάτων, που ήδη πλησιάζει σε αριθμό τα 1,24
δισεκατομμύρια οχήματα, εκτιμάται ότι το 2035 θα ξεπεράσει
το επίπεδο των 2 δισεκατομμυρίων, ενώ μέχρι το 2050 εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια.
Έτσι, η ζήτηση για πετρέλαιο από τα οχήματα θα συνεχίσει
να αυξάνεται κατά περίπου 5 εκατ. βαρέλια/ημέρα μέχρι το
2035, αλλά η αύξηση θα είναι μικρότερη από διπλάσια παρά
το γεγονός ότι τα οχήματα διπλασιάζονται. Αυτό μπορεί να
αποδοθεί εν μέρει στον αυξανόμενο αριθμό ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά η μεγαλύτερη μείωση θα προέλθει από βελτιώσεις στην αποδοτικότητα καυσίμου των εσωτερικών μηχανών
βενζίνης. Συνολικά, η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου κατά τα
επόμενα 20 χρόνια προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 20
εκατ. βαρέλια/ημέρα, κυρίως λόγω της αυξανόμενης ευημερίας στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες Ασιατικές οικονομίες. Αυτό
σημαίνει ότι κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες τα ηλεκτρικά
οχήματα θα έχουν κάποια επίπτωση στη ζήτηση πετρελαίου,
αλλά όχι τέτοια που να αλλάζει τους μέχρι σήμερα κανόνες
του παιχνιδιού.
Το όλο σκηνικό όμως αλλάζει, αν υπάρξει ταχύτατη, πέραν
της προβλεπόμενης, ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων σε
μια προσπάθεια αντιμετώπισης των εκπομπών του διοξειδίου
του άνθρακα. Σε ένα τέτοιο σενάριο ο Διεθνής Οργανισμός
Ενέργειας εκτιμά ότι ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων,
που θα κυκλοφορούν το 2035 υπολογίζεται ότι θα ανέλθει
σε 450 εκατομμύρια. Σε ένα τέτοιο σενάριο η αύξηση στη ζήτηση πετρελαίου θα είναι σχεδόν κατά 5 εκατ. βαρέλια/ημέρα μικρότερη σε σχέση με την περίπτωση που τα ηλεκτρικά
οχήματα δεν αναπτυχθούν καθόλου. Για την επίτευξη ενός
τέτοιου (πραγματικά ακραίου) σεναρίου απαιτούνται σημαντικές αλλαγές σε τεχνολογία και πολιτική. Αυτό θα περιορίσει

σε κάποιο βαθμό τη ζήτηση πετρελαίου, χωρίς όμως και να
την σταματήσει να αυξάνεται συνολικά δεδομένου ότι σχεδόν
80% της ζήτησης πετρελαίου έρχεται από άλλα τμήματα του
τομέα μεταφορών (όπως ναυσιπλοΐα, αεροπορία) και από τη
βιομηχανία, που πιθανώς θα συνεχίσουν να διευρύνονται.
Η αποδοτικότητα (efficiency) στην ενέργεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα, που θα μπορούσε να επισκιάσει την επίδραση των ηλεκτρικών οχημάτων στην κατανάλωση πετρελαίου.
Κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια τα συμβατικά οχήματα γίνονται όλο και περισσότερο αποτελεσματικά, με τη διανυόμενη
απόσταση σε χιλιόμετρα ανά λίτρο να βελτιώνεται από 1012 χιλιόμετρα ανά λίτρο (mpg) πριν είκοσι χρόνια σε 12-14
χιλιόμετρα ανά λίτρο σήμερα και με προοπτική να φθάσει
κατά τα επόμενα είκοσι χρόνια τα 21 χιλιόμετρα ανά λίτρο.
Η σημαντική αυτή βελτίωση στην απόδοση των οχημάτων σε
καύσιμο θα έχει ως αποτέλεσμα τεράστια εξοικονόμηση στην
ημερήσια κατανάλωση πετρελαίου μέχρι και 15 εκατ. βαρέλια σε σύγκριση με αναμενόμενη ημερήσια εξοικονόμηση στη
ζήτηση πετρελαίου 1-5 εκατ. βαρέλια από τα ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό σημαίνει ότι παράλληλα με την προώθηση των
ηλεκτρικών οχημάτων θα πρέπει να δοθεί εξίσου μεγάλη βαρύτητα και στην βελτίωση της αποδοτικότητας των συμβατικών οχημάτων σε καύσιμο.
Οπωσδήποτε η ίδια η χρήση ηλεκτρικού οχήματος έχει ως
συνέπεια μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και
αυτό σε συνδυασμό με τα πιθανά οφέλη, που σχετίζονται με
το ότι τα συμβατικά οχήματα θα γίνονται όλο και πιο αποδοτικά σε καύσιμο, επαυξάνει τον θετικό ρόλο των ηλεκτρικών
οχημάτων στις προσπάθειες της παγκόσμιας κοινότητας για
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει όμως το σοβαρό ζήτημα, που σχετίζεται με τα καύσιμα, που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή της αναγκαίας για τη φόρτιση των
μπαταριών του ηλεκτρικού οχήματος ηλεκτρικής ενέργειας.
Έτσι σε χώρες, που η ηλεκτρική ενέργεια εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τον άνθρακα, οι μειώσεις στις συνολικές εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα από την κυκλοφορία ηλεκτρικών
οχημάτων μπορεί να είναι ελάχιστες ή και χειρότερες.
Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι θα πρέπει να εγκαταλειφθεί
η ιδέα της προώθησης των ηλεκτρικών οχημάτων. Αντίθετα
τα ηλεκτρικά οχήματα θα πρέπει να αποτελέσουν το βασικό
θεμέλιο στις προσπάθειες της παγκόσμιας κοινότητας για
βελτίωση της ποιότητας αέρα στις πόλεις και τη μείωση των

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με στροφή από τα ορυκτά
καύσιμα στην ανανεώσιμη ενέργεια για παραγωγή ηλεκτρισμού. Παράλληλα όμως με την προώθηση των ηλεκτρικών
οχημάτων θα πρέπει να υπάρχει συνεχής προσπάθεια για
βελτίωση της αποδοτικότητας των συμβατικών οχημάτων,
παραπέρα προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς επίσης και
προώθηση σύγχρονων μορφών μετακίνησης, όπως για παράδειγμα αυτόνομα οχήματα (δηλαδή οχήματα χωρίς οδηγό),
επιμεριζόμενη ιδιοκτησία οχήματος (περισσότεροι από ένας
ιδιοκτήτες) και ομαδική μετακίνηση, δηλαδή σε ένα αυτοκίνητο να ταξιδεύουν περισσότερα από ένα άτομο. Με τον τρόπο
αυτό μειώνεται όχι μόνο το κόστος για κάθε άτομο όπως κόστος καυσίμου και κόστος διοδίων, αλλά και το άγχος από την
οδήγηση. Επίσης, ο τρόπος αυτός μετακίνησης είναι ένας περιβαλλοντικά φιλικός και βιώσιμος τρόπος, αφού μειώνονται
σημαντικά οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, η κυκλοφοριακή
συμφόρηση στους δρόμους καθώς επίσης και η ανάγκη για
θέσεις στάθμευσης. Σε αρκετές χώρες και σε περιόδους υψηλής ρύπανσης και υψηλών τιμών καυσίμων, οι Αρχές ενθαρρύνουν τέτοιες μορφές μετακίνησης.
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πολλαπλασιαστεί και
αλλάξει χαρακτήρα τα περιβαλλοντικά προβλήματα: από τοπικά σε παγκόσμια, από ευδιάκριτα σε συγκεχυμένα, από μικρής
χρονικής διάρκειας καθυστέρηση μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος σε μακράς διάρκειας καθυστέρηση και από σχετικά
μικρή πολυπλοκότητα σε μεγάλου βαθμού πολυπλοκότητα.
Αυτή η μεγέθυνση της πολυπλοκότητας και των επιπτώσεων
έχει καταστήσει αναγκαία την προσπάθεια για μια συνολική
αντιμετώπιση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης η οποία θα εδράζεται στο βασικό ηθικό αξίωμα για τον
πλανήτη Γη ότι είναι λάθος να καταστρέφουμε την μελλοντική παραγωγική ικανότητα της προκειμένου να υποστηρίξουμε
ένα σπάταλο και άδικο τρόπο ζωής.
Στα πλαίσια αυτά το ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί σήμερα
να φαντάζει ως κάτι ασήμαντο, σε σύγκριση με το συνολικό
αριθμό των συμβατικών οχημάτων, είναι όμως σίγουρο ότι
πολύ σύντομα η επιτακτική ανάγκη για ουσιαστική αντιμετώπιση των σοβαρότατων περιβαλλοντικών προβλημάτων θα
επιταχύνει την μαζική προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η ΚΥΡΙΑΚΗ «ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ», Η ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΒΥΤΙΝΑ
Το χαρακτηριστικό του τόπου μας τις προπολεμικές δεκαετίες
ήταν η πληθυσμιακή του ευρωστία ιδιαίτερα τις δεκαετίες του
1920 και 1930 αλλά και τις μεταπολεμικές μέχρι τη δεκαετία του
εβδομήντα, οπότε και άρχισε η πληθυσμιακή συρρίκνωση λόγω
της ραγδαίας αστυφιλίας. Βέβαια η Βυτίνα μπροστά στη μεγάλη
ερήμωση της Γορτυνίας και σήμερα διατηρεί την πυκνότητα του
πληθυσμού της, αφού σύμφωνα με την τελευταία απογραφή είναι από απόψεως πληθυσμού η πρώτη κωμόπολη της Γορτυνίας
κάτι που δεν συνέβαινε προπολεμικά, αφού προηγούντο άλλες.
Σε μια κωμόπολη λοιπόν με αρκετούς κατοίκους επόμενο
ήταν να οργανώνονται γιορτές με μεγάλη συμμετοχή και αρ-

κετή ζωντάνια ιδιαίτερα τις απόκριες και την Καθαρή Δευτέρα, που ήταν οι ημέρες του μεγάλου ξεφαντώματος. Στις
αποκριάτικες εκδηλώσεις επικρατούσε μεγάλο κέφι πρωτοστατούντων πολλών Βυτιναίων με πηγαίο κωμικό ταλέντο
αλλά και των τοπικών μουσικών, των αδελφών Τσελεπή, που
μετείχαν στα μεγάλα γλέντια, τα οποία γίνονταν στην πλατεία
ή στις τοπικές ταβέρνες. Εκτός όμως από τις αποκριές γλέντια πραγματοποιούντο και κατά το διάστημα του Τριωδίου
όπως την «Τσικνοπέμπτη» ή την Κυριακή του «Ασώτου». Τότε
πρωτοστατούσαν, όπως και σήμερα, οι νεώτερες ηλικίες. Το
φετινό γλέντι της Τσικνοπέμπτης έδειξε ότι η Βυτίνα διαθέτει

ζωντανούς ανθρώπους, που ξέρουν και γλεντούν.
Για να θυμηθούμε παλιές «καλές» αποκριάτικες στιγμές τόσο
προπολεμικές όσο και μεταπολεμικές ανατρέχουμε στο πολύτιμο φωτογραφικό αρχείο του μοναδικού ιστορικού ερευνητή του
τόπου μας, του σπουδαίου και αναντικατάστατου «Μαινάλιου»
(Αθανάσιου Λαμπρόπουλου), που ευγενικά μας παραχώρησε, για
να παρουσιάσουμε τις ανεπανάληπτες εποχές.
Βέβαια το φωτογραφικό αρχείο δεν εξαντλείται εδώ. Υπάρχουν
και πολλές με εορταστικές και άλλες Βυτινιώτικες στιγμές, αλλά
αυτές θα είναι αφετηρία για «αναδρομή στο παρελθόν» σε άλλο
φύλλο της «ΒΥΤΙΝΑΣ».
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& ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
ΛΑΪΚΑ «ΔΡΩΜΕΝΑ» ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
ΤΟ «ΑΛΕΣΜΑ»ΤΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΝΕΡΟΜΥΛΟ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο «Νοσταλγός»
Μια από τις σημαντικές φροντίδες της παλιάς αγροτικής κοινωνίας του τόπου μας ήταν
το άλεσμα του σιταριού, ώστε να γίνει αλεύρι
και να εξασφαλισθεί το ψωμί της οικογένειας
με το «ζύμωμα», που έκανε η νοικοκυρά. Βέβαια η άλεση πραγματοποιείτο, εφόσον δεν
είχε τελειώσει το σιτάρι, που πολλές φορές δεν
επαρκούσε μέχρι το τέλος της χρονιάς και αυτό
συνέβαινε συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες.
Η ανεπάρκεια αυτή ήταν συχνότερη στις πολυμελείς οικογένειες ή σε αυτές, που διέθεταν
μικρό γεωργικό κλήρο. Πολλές φορές όμως
η ανομβρία ή κάποιες ασθένειες των σιτηρών,
όπως η «κοκκινιά», αποτέλεσμα της καλοκαιρινής υγρασίας, μείωναν ή κατέστρεφαν τελείως
την παραγωγή. Ακόμα και τα ζιζάνια, πριν από
τη χρήση φυτοφαρμάκων μετά τη δεκαετία του
πενήντα, όταν το «ξεβοτάνισμα» ήταν ελλιπές,
μείωναν δραματικά τη συγκομιδή. Όταν όμως
κι όσο υπήρχε σιτάρι στο σπίτι, μια από τις απαραίτητες εργασίες ήταν η μεταφορά του στο
νερόμυλο και η άλεση.
Συνήθως η ποσότητα που μεταφέρετο ήταν
ένα φόρτωμα (κάπου 60 οκάδες παλαιότερα
ή 80 κιλά αργότερα, όταν άλλαξαν οι μονάδες
βάρους στα μέσα της δεκαετίας του πενήντα).
Αυτό βέβαια γινόταν περίπου μια φορά το μήνα
ή και συντομότερα ανάλογα με την οικογενεια-

κή κατανάλωση. Προ της μεταφοράς προηγείτο κατάλληλη ετοιμασία του σιταριού, το οποίο
είχε «πλυθεί» λίγο μετά το αλώνισμα και είχε
αποθηκευτεί στο μεγάλο κασόνι στο υπόγειο
ή στο «κηλέρι» του σπιτιού. Συνήθως τα σπίτια
είχαν δύο κασόνια, ένα για το σιτάρι και ένα
για το αλεύρι. Αν το σπίτι είχε ένα κασόνι τότε
αυτό χρησιμοποιείτο για το αλεύρι και το σιτάρι
έμενε αποθηκευμένο στα σακιά.
Η νοικοκυρά του σπιτιού λοιπόν προ της μεταφοράς του σιταριού για άλεσμα στο μύλο
το ετοίμαζε. Το κοσκίνιζε στο μεγάλο κόσκινο,
ώστε να φύγουν τα διάφορα «ζιζάνια», που
δεν είχαν φύγει στο πλύσιμο, δηλ. το κουκί, η
ήρα, η κόκολη και άλλα. Έριχνε επίσης στο κάθε
σακί από μια «απλόχερη» (φούχτα) αλάτι, για
να αλεστεί μαζί με το σιτάρι και να συντηρηθεί
μετά το αλεύρι. Ο νοικοκύρης πρωί φόρτωνε
το «γέννημα» στο άλογο ή το μουλάρι, αφού
προηγουμένως ζύγιζε με το καντάρι το κάθε
σακί, για να ξέρει την ποσότητα που θα αλέσει
και τι θα δώσει στον μυλωνά, και ξεκίναγε για
το μύλο. Πριν όμως ξεκινήσει η νοικοκυρά «λιβάνιζε» το φόρτωμα και το ράντιζε με αγιασμό
του Αγίου Τρύφωνα, που φύλαγε στο εικονοστάσι, για να ξορκίσει τα «κακά πνεύματα», που
πιθανόν να το επηρέαζαν κατά τη διαδρομή.
Κατά τη λαϊκή αντίληψη το σιτάρι, επειδή θα
πέρναγε από ρέματα αλλά και το ποτάμι μέχρι
να φτάσει στο μύλο, μπορούσε να επηρεαστεί

Ο μύλος του Τσελεπή όταν λειτουργούσε και όπως είναι σήμερα

από τα «κακά πνεύματα» και τα «ξωτικά», τα
οποία θα συναντούσε στο δρόμο. Εξάλλου οι
τοποθεσίες αυτές με νερά, ρέματα, πυκνόφυτες περιοχές ήταν κατοικίες καλών και κακών
πνευμάτων, νεράιδων και άλλων, που μπορούσαν να μολύνουν το γέννημα και να βλάψουν
κατ’ επέκταση το σπίτι. Σε όσα σπίτια είχαν γλάστρα με απήγανο, έβαζαν και ένα κλαδάκι στο
σαμάρι, αφού ο απήγανος ήταν αποτρεπτικός
του κακού.
Ο νοικοκύρης όδευε κατά το νερόμυλο πολύ
πρωί, για να «πιάσει σειρά». Όλοι οι Βυτινιώτικοι μύλοι βρίσκονταν στην περιοχή του Μυλάοντα, αφού αυτό ήταν το μοναδικό ποτάμι
της Βυτίνας και το νερό ήταν η κινητήριος δύ-

ναμη του μύλου. Κατά μήκος του Βυτινιώτικου
τμήματος του ποταμού λοιπόν, που άρχιζε από
τα σύνορα της Νεμνίτσας (σημερινή εθνική
οδός Τρίπολης- Πύργου στην τοποθεσία «του
Μπλέκα ο Μύλος») και έφτανε στα σύνορα της
Γρανίτσας (μοναστηριακός μύλος), υπήρχαν έξι
μύλοι, ο Τσελεπέικος, του Σούρταρη, του Πολυχρόνη ή του Μπόμπολα, ο Ντεληγιανναίικος,
του Σκυλάκου και του Δρυμώνα. Οι μύλοι αυτοί
λειτουργούσαν μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες
του δέκατου ένατου αιώνα ή τις πρώτες του
εικοστού. Ο τελευταίος που λειτούργησε είναι
αυτός του Τσελεπή μέχρι τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Όλα τα κτίσματα σήμερα είναι
ερείπια και σώζονται ελάχιστα ή καθόλου και
Συνέχεια στη σελίδα 8
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Τσικνοπέμπτη τη δεκαετία του
1920 σε Βυτινώτικη αυλή

1934 αποκριάτικο γλέντι σε κάποια Βυτινιώτικη
ταβέρνα. Από αριστερά Χρ. Αλεξόπουλος, Β.
Χρυσανθόπουλος (Καραμπράμος) και στην άκρη
Κ. Παπαναστασίου

Απόκριες 1930 (μεταξύ των μεταμφιεσμένων
ή φουστανελάδων Απ. Παπαλάμπρος, Ιωαν.
Πλέσσιας, Στ. Αγγελόπουλος)

Αποκριές 1932 (μεταμφιεσμένος ως γυναίκα ο
Κ. Πλέσσιας)

Μέσα της δεκαετίας του τριάντα Καθαρή
Δευτέρα (από αριστερά Β. Χρυσανθόπουλος
Γ. Σκαρπέλος, Κ. Παπαναστασίου. Δ. Κάρναβος, Θ. Πλέσσιας)

Απόκριες 1891

Αρχές της δεκαετίας του εξήντα
Τσικνοπέμπτη

Κυριακή του Ασώτου 1966
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ματικότητα, διότι το Ομηρικό επίθετο «οίνωψ» που προέρχεται
από το «οίνος» και σημαίνει ο βαθυκόκκινος και κατ’ επέκταση ο
σκοτεινός, όπως είναι τα νερά του ποταμού. Επίσης παλαιότερα
τις δύο συνοικίες, που ενώνει η γέφυρα, κατοικούσαν Γερμανοί
με διαφορά γλωσσικής προφοράς. Κάποιος λοιπόν λάτρης της
Ελληνικής γλώσσας (πολλοί Γερμανοί διακρίνονται για την κλασική τους παιδεία) τοποθέτησε την επιγραφή, η οποία εκφράζει
την ιδιαιτερότητα της περιοχής. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι
στο τέλος του στίχου δεν αναγράφεται ότι προέρχεται από τον
Όμηρο. Βέβαια οι Γερμανοί θα πρέπει να δείχνουν την αγάπη
τους και το θαυμασμό τους για την Ελλάδα και με πράξεις, κάτι
που τελευταία με τα μνημόνια δεν είναι εμφανές.
Εκείνο όμως, το οποίο νιώθει βαθιά κάποιος, που διαβάζει τέτοια ρεπορτάζ, είναι ο απέραντος θαυμασμός για την Ελληνική
γλώσσα, που έχει τη δύναμη να εξυπηρετεί οποιαδήποτε ανάγκη από την πολύπλοκη επιστημονική και λογοτεχνική διατύπωση μέχρι την εκφραστική εξυπηρέτηση της καθημερινότητας.

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ποιητική συλλογή του Σάββα Καράμπελα με τίτλο «Στο θάλαμο του μεταφραστή» παρουσιάστηκε σε δημόσια εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στο Polis Art Café (αίθριο της Στοάς
του Βιβλίου στην Αθήνα) την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου πα-

ρουσία πλήθους κόσμου. Την κ. Εύη Τατούλη εκπροσώπησε η
κ. Ελένη Παπαγιάννη, ενώ το παρόν έδωσε ο κ. Νίκος Κωστόπουλος Αρκάς και πολιτευτής Αθηνών. Από τη Βυτίνα παρευρέθηκαν οι συμπατριώτες του συγγραφέα Γιάννης Σακελλαρίου,
Κώστας Παναγόπουλος, Κατερίνα Παπαναστασίου, Νίκος Ξηρός. Τον σύλλογο των απανταχού Βυτιναίων εκπροσώπησε η
αντιπρόεδρος κ. Αρετή Παναγοπούλου.
Το βιβλίο του Σάββα Καράμπελα παρουσίασαν οι έγκριτοι και
καταξιωμένοι ομιλητές Δημήτρης Δασκαλόπουλος (ποιητήςβιβλιογράφος), Τρύφων Ζαχαριάδης (συγγραφέας-ψυχαναλυτικός θεραπευτής) και Γεωργία Λαδογιάννη (καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).
Ο κ. Δασκαλόπουλος τόνισε ότι το βιβλίο «διακρίνεται για την
ενότητα του ύφους του και για τη σταθερότητα του ποιητικού
βηματισμού του» και ότι «με την πρώτη του εμφάνιση ο Σάββας
Καράμπελας μας προσφέρει τη βεβαιότητα ότι ακολουθεί με
συνέπεια και σοβαρότητα τον ανηφορικό δρόμο της ποίησης».
Ο κ. Ζαχαριάδης επεσήμανε ότι «τα ποιήματα του βιβλίου είναι εμπνευσμένα από λεπτομέρειες συναισθημάτων και οπτικά
στιγμιότυπα» και χαρακτήρισε τα σκηνικά τους «πρωτότυπα»
και τους στίχους του ποιητή «μουσικούς», «πυκνούς» και «δυνατούς» και τις λέξεις του «χρωματισμένες» και «εκφραστικές».
Η κ. Λαδογιάννη αρχικά ανέφερε ότι «ο Σάββας Καράμπελας
είναι ένας εξαίρετος φιλόλογος, πολύ γνωστός στην ακαδημαϊκή κοινότητα για τη διδακτορική διατριβή του, τις μελέτες
του και τις ανακοινώσεις του σε συνέδρια στο εξωτερικό» και

ΛΑΪΚΑ «ΔΡΩΜΕΝΑ» ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
ΤΟ «ΑΛΕΣΜΑ»ΤΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΝΕΡΟΜΥΛΟ
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παραμένουν ως ονομασία τοποθεσιών.
Όταν έφτανε ο νοικοκύρης εκεί είτε από το «σταυροποιείο»
και το γεφύρι της Τζαβάραινας, είτε από το γεφύρι του Ζαρζιού, είτε από τη «Σίτσα» (αυτοί ήταν οι τρεις δρόμοι που οδηγούσαν στους νερόμυλους) μπορούσε να το αλέσει αμέσως ή
να περιμένει αρκετά, αν έβρισκε άλλους «μπροστά». Ο μυλωνάς μετά τα «καλοσωρίσματα» έβαζε το νερό στο «μυλαύλακο» και ο μύλος άρχιζε να δουλεύει. Ο ιδιοκτήτης του σιταριού
ξεφόρτωνε το ζώο με τη βοήθεια του μυλωνά και τα σακιά με
το σιτάρι τοποθετούντο δίπλα στη «σκάφη» του μύλου, για να
αλεστεί. Η άλεση κρατούσε περίπου μια ώρα και το αλεύρι έπεφτε στο «κασόνι» του μύλου και από εκεί πάλι στα σακιά, αφού
ο μυλωνάς προηγουμένως με το «ξάϊ» αφαιρούσε και κράταγε
το «αλεστικό» (το δικαίωμα του μύλου). Το αλεύρι έπεφτε σε
άλλα σακιά πιο καθαρά υφασμένα στον αργαλειό, τα οποία
είχε κοντά του αυτός που άλεθε. Η επιστροφή γινόταν από τον
ίδιο δρόμο και μετά από μια ώρα περίπου (τόση ήταν η απόσταση των νερόμυλων από τη Βυτίνα) έφτανε στο σπίτι. Μπορεί και νωρίς μπορεί και αργά. Όποιος συναντούσε τον νοικοκύρη με το φόρτωμα ευχόταν το «καλοφάγωτο». Η νοικοκυρά
πάλι «υποδεχόταν» το άλεσμα λιβανίζοντας και ραντίζοντας με
αγιασμό, για να απομακρύνει τα «κακά πνεύματα» που μπορεί
να είχαν επηρεάσει το φορτίο κατά τη διαδρομή. Το «άλεσμα»
αδειαζόταν στο κασόνι και η νοικοκυρά το ίδιο βράδυ έφτιανε
μια κουλούρα, που την έψενε στο τζάκι σκεπασμένη με «χόβολη». Η κουλούρα καταναλωνόταν από τα μέλη της οικογένειας
δίπλα στο παραγώνι ζεστή συνοδευόμενη από τυρί.
Η μεταφορά στο μύλο ήταν πιο δύσκολη το χειμώνα ιδιαίτερα, όταν έπεφτε χιόνι και οι δρόμοι ήταν κλειστοί. Μπορεί
να έμεναν κλεισμένοι για αρκετές ημέρες και αν ο νοικοκύρης
δεν είχε προβλέψει να πάει στο μύλο πριν τελειώσει το αλεύρι,
άρχιζε το «μαρτύριο» της νοικοκυράς, που έπρεπε να ζυμώσει
και να ταΐσει το σπίτι. Αν υπήρχαν χρήματα αγόραζαν αλεύρι
από τα μπακάλικα, αν όχι έπρεπε να αλέσει λίγο σιτάρι στον
«χερόμυλο», για να καλύψει τις ανάγκες.
Το άλεσμα στους νερόμυλους γινόταν μέχρι τα πρώτα χρόνια
της δεκαετίας του πενήντα. Αργότερα οι νερόμυλοι αχρηστεύτηκαν, όταν εγκαταστάθηκε στη Βυτίνα ο πρώτος «κυλινδρόμυλος» από τους αδελφούς Σταυρόπουλου στον ίδιο χώρο με
το εργοστάσιο ξυλείας, που διατηρούσαν κοντά στις «κατασκη-

νώσεις». Κυλινδρόμυλο επίσης εγκατέστησε στη Νυμφασία και
ο Χαράλαμπος Τραγής.
Αυτό ήταν το άλεσμα του σιταριού της αγροτικής οικογένειας
της Βυτίνας, που την συντηρούσε και της εξασφάλιζε τη διαβίωση για πολλές δεκαετίες, αφού το ψωμί ήταν βασικό είδος
και θεωρείτο ευτυχής όποια οικογένεια το είχε εξασφαλίσει.
Βέβαια σε δύσκολες εποχές όπως η περίοδος της κατοχής αλέθονταν και άλλα δημητριακά, αν υπήρχαν, για το ψωμί όπως
καλαμπόκι ή και κριθάρι ακόμα.
Άλλες εποχές τότε, που το ψωμί ήταν πολύτιμο και απαραίτητο, ενώ σήμερα είναι το πιο φτηνό είδος διατροφής και μάλιστα ορισμένοι το αποφεύγουν. Οι Βυτινιώτες το εξασφάλιζαν
δύσκολα από την καλλιέργεια της φτωχής Βυτινιώτικης γης με
μεγάλο σωματικό κόπο, αλλά ποτέ δεν έχαναν την ελπίδα τους
και διακρίνονταν από αστείρευτη υπομονή. Ολιγαρκείς, γιατί
τους ανάγκαζε η στέρηση, αλλά ποτέ δεν έχαναν την ανθρωπιά τους και μοιράζονταν με το γείτονα το λιγοστό ψωμί τους.
Η αγροτική κοινωνία της Βυτίνας κράτησε τα βασικά της χαρακτηριστικά για πολλές δεκαετίες ή και εκατονταετίες, αλλά
τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ριζικά! Προς το καλύτερο ή
το χειρότερο ως προς την κοινωνική εθιμολογία και διαστρωμάτωση δεν μπορεί να πει κανείς. Βέβαια προς το χειρότερο
από πληθυσμιακής άποψης ιδιαίτερα τους σκληρούς μήνες του
χειμώνα.
Σήμερα προμηθευόμαστε με ευκολία το ψωμί από το φούρνο
του Σκαρπέλου ή του Λιαρόπουλου. Τότε όμως η εξασφάλισή
του ήταν πολύπλοκη και κοπιώδης διαδικασία και ένα στάδιό
της ήταν και η μεταφορά του σιταριού στο μύλο και το άλεσμά του. Βέβαια τα λαϊκά δρώμενα γύρω από το άλεσμα, τους
μύλους και τους μυλωνάδες καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της
λαϊκής μας παράδοσης και δεν εξαντλούνται με ένα μικρό σημείωμα. Υποσχόμεθα όμως να επανέλθουμε σχετικά με τους νερόμυλους, την κατασκευή τους, τη λειτουργία τους, τις λαϊκές
δοξασίες αλλά και το δημοτικό τραγούδι γύρω από αυτούς.
Στο μύλο πάνε κορασιές, στο μύλο παλικάρια,
στο μύλο και γερόντισσες τ' αλέσματα ν' αλέσουν.
Με ζα τα πάνε οι άρχοντες, με ζα οι αρχοντοπούλες
κ’ η καψερή φτωχολογιά και οι ξενοδουλεύτρες
στην πλάτη έχουν τ’ άλεσμα, στα χέρια έχουν τη ρόκα,
έχουνε και στο στόμα τους λιανό-λιανό τραγούδι.

Ο ποιητής με δύο από τους τρεις
παρουσιαστές της ποιητικής συλλογής

στη συνέχεια εξήγησε ότι «τα ποιήματα του Σάββα Καράμπελα
μιλάνε για το ανατρίχιασμα μιας ύπαρξης ανοιχτής στην αποκάλυψη του μυστηρίου της δημιουργίας ή κι ακόμα για το «ευφορικό αναφτέρωμα» κατά την ώρα μιας εξόδου, λυτρωτικής
εξόδου, από τη συντριβή της απόγνωσης και της φθοράς». «Τα
ποιήματα του Καράμπελα είναι η ακριβή ευεργεσία στον άνθρωπο ναυαγό, μπορούν να ξεχωρίζουν και να δείχνουν τον
φάρο», κατέληξε η καθηγήτρια κ. Λαδογιάννη.
Εκτός από τους αναφερθέντας Βυτιναίους στην παρουσίαση
παρέστησαν και αρκετοί φίλοι και συγγενείς του συγγραφέα.
Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής γίνεται στη λογοτεχνική
στήλη της «ΒΥΤΙΝΑΣ» από τον πρόεδρο του συλλόγου φιλόλογο κ. Παν. Παπαδέλο.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Ευχαριστήριος επιστολή του
εκκλησιαστικού συμβουλίου του Ιερού
Ναού Αγίου Τρύφωνος προς τον
ιατρόν κ. Ιωάννη Χριστόπουλο
Ο κ. Ιωάννης Χριστόπουλος, ένα από τα εκλεκτά
τέκνα της Βυτίνας, εκτός από διακεκριμένος ιατρός,
μαιευτήρας, και πάνω από όλα Άνθρωπος, έχει προικισθεί από τον Θεό και με καλλιτεχνικό τάλαντο.
Είναι ένας άριστος καλλιτέχνης, ζωγράφος, με θαυμάσιους πίνακες ζωγραφικής, που κοσμούν την οικία
του και αφήνουν άναυδο τον επισκέπτη.
Ο ίδιος είχε την φαεινή ιδέα να αντιγράψει με τα
καλλιτεχνικά του χέρια την ακολουθία του Αγίου
Τρύφωνος, σε Βυζαντινή γραφή, σε χαρτί πολυτελείας στολισμένο με παραστάσεις, να την τυπώσει και
να δωρίσει, ένα αριθμό αντιτύπων, στο Φιλόπτωχο
του Ναού, προκειμένου, με την πώληση αυτών, να
ενισχύσει το έργο του Φιλοπτώχου, στις δύσκολες
ημέρες που διανύουμε
Το βιβλίο αυτό είναι κόσμημα και δεν πρέπει να
λείπει από την βιβλιοθήκη κάθε Βυτιναίου αλλά και
φίλου της Βυτίνας.
Η τιμή του ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε
[35,00] Ευρώ.
Ευχόμεθα από τα βάθη της καρδιάς μας, ο άγιος
ένδοξος Μεγαλομάρτυς Τρύφων να είναι θερμότατος αντιλήπτωρ και αρωγός του προς Κύριον, να του
χαρίζει υγεία, ατομική και οικογενειακή και πάντα να
επιτυγχάνει, τόσο στην επιστήμη του, όσο και στο
Θεοδώρητο τάλαντό του.
Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος αυτού
Ιερέας Νικόλαος Ντάβος
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
O ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΣΑΙΞΠΗΡ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος Απόστολος Γ.
Τζίφας
Την
παρελθούσα
χρονιά συμπληρώθηκαν τετρακόσια χρόνια
από τον θάνατο του
Σαίξπηρ. Οι απόψεις,
τις οποίες εκφράζει μέσα από το πλούσιο
θεατρικό έργο του, είναι εξαιρετικά επίκαιρες για όλο τον κόσμο και επιπλέον
διδακτικές για τους άρχοντες και τους

πολίτες της χώρας μας.
O Σαίξπηρ δεν ήταν πανεπιστημιακός
δάσκαλος. Αυτό δεν τον εμπόδισε να
είναι ευρηματικός, ανατόμος και βαθύς
γνώστης της πολιτικής. Η καθημερινή
του συνύπαρξη με το θέατρο και τους
ανθρώπους του προσέφερε οξεία κριτική
ικανότητα και βαθιά γνώση της πολιτικής
εξουσίας, των αντιφάσεών της, της αλαζονείας, της διαφθοράς, της εγκληματικότητας και της ύβρεως, η οποία αναπόφευκτα και μοιραία οδηγεί στην πτώση
τους άρχοντες και τους αρχόμενους.

Βιβλιοπαρουσίαση

Σάπιο το βασίλειο της Δανίας του στον
Άμλετ. Είναι προφητικός, όταν περιγράφει
τους σύγχρονους πρίγκιπες της πολιτικής
μας σκηνής μπροστά στα διλήμματα ανάμεσα στο οδυνηρό καθήκον και το «να ζει
κανείς ή να μη ζει». Ο Ριχάρδος ο Γ΄ τελικά οδηγείται στο αναπόφευκτο τέλος του,
ανταλλάσσοντας το βασίλειό του με ένα
άλογο. Στον Ιούλιο Καίσαρα δια στόματος
Βρούτου υποστηρίζει ότι για όλα τα ανθρώπινα πράγματα «υπάρχει η στιγμή της
παλίρροιας που, αν την αδράξεις, σε οδηγεί στην επιτυχία, αν σου ξεφύγει, τότε

μένεις στα ρηχά και χάνεσαι στη μιζέρια».
Την απάντηση, όμως, στην ύβρη πολιτικών και εξουσίας τελικά έχει ο Μάκβεθ,
όταν συνειδητοποιεί τα εγκληματικά του
κατορθώματα. Η ζωή (δεν είναι) τίποτα
άλλο παρά μια εννοούμενη σκιά/ ένας
φτωχός θεατρίνος που κορδώνεται και
αφρίζει πάνω στη σκηνή για λίγη ώρα και
έπειτα κανείς δεν τον ακούει/ Η ζωή (είναι) ένα παραμύθι, που το εξιστορεί ένας
ηλίθιος, γεμάτο οργή και φωνές χωρίς κανένα νόημα». «Τα υπόλοιπα είναι σιωπή»
καταλήγει στον Άμλετ.

Ποίηση

ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

ποιητική συλλογή του Σάββα Καράμπελα
ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος Παναγιώτης
Παπαδέλος
Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τον εκδοτικό οίκο «Μανδραγόρας» η πρώτη ποιητική συλλογή του νέου Βυτιναίου ποιητή
Σάββα Καράμπελα, διδάκτορος της νεοελληνικής φιλολογίας. Ο κ. Καράμπελας,
αν και νέος στην ηλικία, έχει σημαντικό
συγγραφικό έργο με δημοσιεύσεις σε αξιόλογα λογοτεχνικά περιοδικά και παράλληλα ανακοινώσεις σε πολλά επιστημονικά συνέδρια. Η διδακτορική του διατριβή
με θέμα «Το λογοτεχνικό περιοδικό «νέα
Γράμματα» ως εκφραστικό όργανο της
γενιάς του 1930», η οποία υπεβλήθη στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, εντυπωσίασε
για την επιστημονική της πληρότητα και
την πρωτοτυπία της.
Η πρώτη ποιητική συλλογή λοιπόν του
Σάββα Καράμπελα παρουσιάστηκε την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου στο
αίθριο της «Στοάς του Βιβλίου» και γι’ αυτήν μίλησαν ο ποιητής Δημήτρης
Δασκαλόπουλος, ο συγγραφέας Τρύφωνας Ζαχαριάδης και η καθηγήτρια
του Παν/μιου Θεσσαλονίκης Γεωργία Λαδογιάννη. Όλοι οι ομιλητές εκφράστηκαν με ενθουσιαστικά λόγια τόσο για τον νέο ποιητή όσο και για την
ποιητική συλλογή.
Η ποιητική αυτή συλλογή συγκροτείται από τρία μέρη. Το πρώτο επιγράφεται «Απομεινάρια μιας πρώτης λείας» και περιλαμβάνει επτά ποιήματα
της περιόδου 1997-2000. Το δεύτερο έχει την ονομασία «σπαράγματα
μιας μυθιστορίας» και περιλαμβάνει είκοσι τέσσερα ποιήματα της περιόδου
2001-2015. Το τρίτο, το «επίμετρο» περιλαμβάνει τρία ποιήματα γραμμένα
το 2016. Πολλά από αυτά έχουν γραφεί στη Βυτίνα και έχουν πηγή έμπνευσης τη φύση ή το περιβάλλον του τόπου μας.
Πλούσια σε φαντασία με έντονο συναισθηματισμό η ποίηση του Σάββα
Καράμπελα δείχνει το ποιητικό στίγμα του νέου δημιουργού, που χαρακτηρίζεται από ευαισθησία και αγάπη προς τον τόπο καταγωγής του, αλλά και
προβληματισμό για όσα συμβαίνουν γύρω του. Η γραφίδα του άλλοτε λεπτή
και ευαίσθητη και άλλοτε «δεικτική» εκφράζει το ποιητικό του ταλέντο. Το
πιο κάτω ποίημα, ένα από τα πολλά της συλλογής, είναι εμπνευσμένο από τη
Βυτινιώτικη φύση και περιγράφει «ζωντανές» εικόνες της.
Στον κήπο
Η σταγόνα της βροχής έγινε χείμαρρος.
Το φτερό πουλί.
Το φύλλο δένδρο.
Το κουκούτσι καρπός.
Μέσα από το συρματόπλεγμα του κήπου.
Να ευχηθούμε «καλό δρόμο» στην ποιητική συλλογή του νέου Βυτιναίου
ποιητή Σάββα Καράμπελα και στον ίδιο να έχει τη διάθεση και την έμπνευση
για νέες ποιητικές δημιουργίες, τις οποίες θα υποδεχόμαστε πάντα με «αδήμονο διάθεση».

ΟΝΕΙΡΟ
ΓΡΑΦΕΙ: Η φοιτήτρια Μαρία Γ. Μπαμπίλη- Βυτινιώτισσα
Από μικρό που ήμουν παιδί, με σένα πορευόμουν.
Σαν είχα έγνοιες, ταραχές, πάντα ονειρευόμουν.
Μα από κόσμους μαγικούς, όπου ήμουν βυθισμένη,
βρέθηκα ξάφνου έρημη, μακριά σου προδομένη.
Όνειρό μου εσύ, Παράδεισος και Κόλαση μαζί
Όνειρό, γιατί σκορπάς χαρά απατηλή;
Όνειρό μου, πώς υπομένεται η γλυκιά φυλακή;
Όνειρό μου, ποιος θα μου γιατρέψει την πληγή;
Μαγνητίζεις το νέο, τάζεις εμπειρίες μοναδικές κι ανείπωτες.
Απελπίζεις τον παλιό, με εκείνες τις θύμησες τις ανεκπλήρωτες.
Φευγαλέα σκέψη, άπιαστη! Ατέρμονη δίψα, ελπίδα για ζωή!
Όνειρό μου εσύ, Όνειρο γιατί;

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο δάσκαλος και ποιητής Τάσος Τόφαλος
Αφήνει ένα ίχνος ομορφιάς στο διάβα της
εκείνη η αγάπη που ημερεύει τη συνείδηση.
Μοιράζεται την πίκρα σαν θολώνει η ματιά,
καθώς η λύπη και ο πόνος μαλακώνουν.
Τότε φωτίζει της ψυχής κάθε γωνιά η αδελφοσύνη
κι ο στοχασμός ενώνεται
με το κρυφό συναίσθημα των άλλων.
Μες στην ολόθερμη η συμπόνια αγκαλιά της
κλείνει του κόσμου την αληθινή φιλία
μ' ένα της χάδι απαλό και δύο λόγια στοργικά.
Και οι χαρές, στη μέση κόβονται κι αυτές,
γίνονται δίδυμες χαρμόσυνες ημέρες
απ' του Χριστού την ευλογία και τη χάρη.
Είναι η ζωή που παίρνει χρώμα
αλληλεγγύης ανεξίτηλο
και κάνει τους ανθρώπους πιο ανθρώπους,
ό,τι ευγενέστερο και συναρπαστικό.

ΜΕΘΥΣΜΕΝΗ ΠΟΛΗ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο ποιητής Γιώργος Παναγιωτακόπουλος
Σκοτάδι απλώνεται παντού και το βαρύ του πέπλο
την πόλη σκεπάζει.
Κι εκείνη μεθυσμένη, αποκαμωμένη
απ’ τη μεγάλη γιορτή προς τιμή της,
των φτωχών και πεινασμένων φίλων της,
παραδίνεται στα όνειρα των πλούσιων υπηκόων της.
Άλλη μια μέρα θα ξημερώσει, μαζί με μια ελπίδα
για τους αδύναμους φίλους της.
Να ‘ναι λιγότερος ο ιδρώτας τους σήμερα.
Να ‘ναι περισσότερος ο ύπνος
των πλουσίων απόψε.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΒΥΤΙΝΑ»
ӱӱ 2.000 € Πανταζόπουλος Θεόδωρος
ӱӱ 150 €: Χριστόπουλος Ευθύμιος
ӱӱ 100 € Αρχιμ. Χρυσόστομος Ζαχαρόπουλος, Τουρής Χρ. Ζαχαρίας, Λιαρόπουλος Χαράλαμπος, Κορέλ-Χρυσανθοπούλου ΑΒ,
ӱӱ 70 € Φιφλή Βασιλική
ӱӱ 60 € Γιαννημάρας Τρ. Κων/νος
ӱӱ 50 € Αγγελοπούλου-Γιαννημάρα Ανθούλα, Μπαμπίλη-Νιάρχου Τασία, Θαλασσινός Παναγιώτης, Ζαχαρόπουλος Χ. Βασίλειος,
Αργυροπούλου Μαρία, Λιακοπούλου Ευρίκλεια, Ματθαίου Ειρήνη,
Πανταζοπούλου Πόπη, Ρότσου Αφροδίτη, Χατζηδάκης Δημήτριος,
Καραντώνης Παναγιώτης, Λάγιος Πέτρος, Λιδωρίκης Στάθης, Βεργοπούλου-Μαρκοπούλου Μαρία, Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος,
Κόντος Χαράλαμπος, Καρδαρά Έφη, Καρδαράς Κώστας.
ӱӱ 40 € Τουρής Χ., Θαλασσινού Θεοδώρα
ӱӱ 35 €: Μέμου-Γουρζουλίδου Αθανασία
ӱӱ 30 €: Καρβουνιάρης Γεώργιος, Αποστολοπούλου- Τσίρη Μαρία,
Θλιβέρης Χρήστος, Λιαρόπουλος Χ. Ευθύμιος, Μασούρος Γεώργιος, Παναγιωτόπουλος Ιωάννης, Πλέσσιας Ιωαν. Αθανάσιος, Τουρής
Π. Κωνσταντίνος, Λάγιος Γεώργιος, Κοκκαλιάρη Τασούλα,Παναγοπούλου Παναγιώτα, Γαλανόπουλος Χρήστος, Σταθοπούλου-Βυτόγιαννη Λαμπία, Κορέλλα Μαρία, Χαραλαμπόπουλος Αριστομένης,
Καρδαράς Τρύφων.
ӱӱ 25 €: Πετεινού- Χαρίση Βασιλική, Πετεινός Γ. Ιωάννης, Πλέσσια- Καλογρίδη Ελένη, Πλέσσιας Τρυφ. Παναγιώτης, Κοκκώνη Κανέλλα, Βουγιουκλοπούλου Αικατερίνη
ӱӱ 20 € Ματθαίου Νίκη, Πάτση-Βασιλάκη Αγγελική, Δήμου Βασιλική, Οικονόμου Μαίρη, Ανώνυμος, Αγγελόπουλος Παναγιώτης,
Αναγνωστόπουλος Σωτ. Δημήτριος, Αναστόπουλος Σταύρος, Ζανουδάκη Αθανασία, Κατσίνη Λαμπρινή, Κατσίνης Γεώργιος, Κανδηλώρος Γεώργιος, Κορδοπάτης Κωνσταντίνος, Μπαλόγιαννης
Ιωάννης, Μπαλόγιαννη Παρασκευή, Ξένος Ιωάννης, Παναγιωτα-

κόπουλος Γεώργιος, Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Πετεινός Τρύφωνας, Πετεινού Δημ. Σοφία, Πλέσσια Θάλεια, Ρίζος Παναγιώτης,
Ταμπακόπουλος Γεώργιος, Παπαχατζής Θεοφάνης, Ταφαλά Διονυσία, Χριστοπούλου Γιώτα, Σακελλαρίου Τρύφωνας, Σακελλαρίου
Τρ. Ιωάννης, Σακελλαρίου Μαρία, Τζίφα Μαρία, Τζίφας Μιλτιάδης,
Στρουσοπούλου Ζέτα, Δεμερούτης Ιωάννης, Μαυραγάνης Σπύρος,
Παπαζαφειρόπουλος Γεώργιος, Στρουσόπουλος Νικόλαος, Στέλιος Βασίλειος, Δήμου Μαρία, Γιωτοπούλου-Μασούρου Ευσταθία,
Μασούρου Ρουμπίνα, Μαυραγάνης Παναγιώτης, Τζίφα Γ. Ελένη,
Γαλανόπουλος Πέτρος, Γαλανοπούλου Κατερίνα, Ζαχαρόπουλος
Αθανάσιος, Ζαχαροπούλου Θεοδώρα, Ξηρός Γεώργιος, Λιαρόπουλος Χρήστος, Κατσούλιας Φώτης, Βέρροιος Γ. Παναγιώτης, Καψάλης Ανδρέας, Κοκκαλιάρης Θεόδωρος, Πλέσσιας Παναγιώτης,
Λιαρόπουλος Παναγιώτης, Γόντικας Κώστας, Τζίφας Χρ. Νικόλαος,
Παπαγεωργίου Αθανάσιος, Βραχνάκης Γιάννης, Χαραλαμποπούλου Χαρά, Γκολφινοπούλου Ζωή, Τζίφας Ιωαν. Νικόλαος, Αγγελή
Κλεοπάτρα, Λιαροπούλου Αγγελική, Λιαρόπουλος Ευθύμιος, Λιαροπούλου Σοφία, Σταθοπούλου Ευαγγελία, Σταθοπούλου Μαριλένα, Σουλακιώτης Νικόλαος, Γόντικας Χρήστος, Τζαβάρας Νικόλαος,
Μερκούρης Παναγιώτης
ӱӱ 15€: Αποστολόπουλος Μιχάλης
ӱӱ 10 €: Λιαροπούλου Ευγενία, Αλεξόπουλος Άγγελος
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
ӱӱ 100 €: Προσέφερε η Κυριακή Ματθαίου υπέρ του συλλόγου
των απανταχού Βυτιναίων και της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ» σε μνήμη
του πολυαγαπημένου συζύγου της Μάνθου Ματθαίου
ӱӱ 30€: Προσέφερε η Κων/να Μπαμπίλη-Κανδυλιώτη υπέρ του
συλλόγου και της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ» σε μνήμη των γονέων της
Δημητρίου και Χρυσούλας Μπαμπίλη
ӱӱ 50 € Προσέφερε υπέρ του συλλόγου και της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ» η Χριστίνα-Ελένη Τριχιά σε μνήμη Ιωάννη Τριχιά
ӱӱ 150 € Προσέφερε η Γεωργία Καρλέση-Γερμανού σε μνήμη της

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το δ. σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας ευχαριστεί θερμά τον ομότιμο καθηγητή της ιατρικής σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών και ένθερμο Βυτιναίο Θεόδωρο Πανταζόπουλο για την επανάληψη, όπως και πέρυσι, προσφοράς του προς τον
σύλλογο και την εφημερίδα «ΒΥΤΙΝΑ» από 2.000 €, ώστε να συνεχιστεί η δίμηνη κυκλοφορία της. Χειρονομίες όπως αυτή του κ. Πανταζοπούλου δίνουν τη δυνατότητα στον σύλλογο να επιτελεί το έργο
του, που είναι η καλλιέργεια της επικοινωνίας και επαφής των «όπου
γης» Βυτιναίων και στην εφημερίδα να κυκλοφορεί απρόσκοπτα και
να υλοποιεί τους στόχους του συλλόγου. Ευελπιστούμε ότι η κίνηση
αυτή του σεβαστού καθηγητή θα βρει μιμητές και άλλους εύρωστους
οικονομικά Βυτιναίους.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΛΑΒΗΣ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Μετά το τέλος της λιτανείας γύρω στις 12.00 στο χώρο
του Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου πραγματοποιήθηκε η τελετή της προικοδότησης των «κορασίδων» από
Βυτίνα, Λάστα και Πυργάκι για την οποία θα διαβάσετε σε
άλλη στήλη. Στη συνέχεια ο Δήμος και το εκκλησιαστικό
συμβούλιο δεξιώθηκε τους επισήμους με το καθιερωμένο
γεύμα στο «Αρχοντικό της Αθηνάς», το οποίο διήρκεσε μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες.
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο Βουλευτής κ. Κώστας Βλάσης, η πολιτευτής κ. Τατούλη, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιανακούρας, ο περιφερειακός σύμβουλος
κ. Κατσίρης, ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος, ο δήμαρχος Μεγαλουπόλεως κ. Παπαδόπουλος, ο τοπικός αντιδήμαρχος κ. Καραντώνης, οι αντιδήμαρχοι Γορτυνίας κ. κ.
Διαμαντοπούλου, Κανέλλος, Πυρπυρής, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. κ. Τρυφωνόπουλος και Κούλης, ο αντιπρόεδρος
της Παναρκαδικής ομοσπονδίας κ. Λατάνης, ο πρόεδρος του
τοπικού συμβουλίου κ. Λιαρόπουλος, ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσιας, οι πρόεδροι των τοπικών
συλλόγων κ. κ. Ζαχαρόπουλος, Μπολορίζος, Κουρεμένος,
Παναγόπουλος, Σαράντη, ο διαχειριστής του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος κ. Χριστόπουλος και εκπρόσωποι
των στρατιωτικών, αστυνομικών και πυροσβεστικών αρχών.
Να ευχαριστήσουμε θερμά τους μητροπολίτες κ. κ. Διονύσιο και Ιερεμία, που χοροστάτησαν των ιερών ακολουθιών,
τους ιερείς και ιεροψάλτες, που συνέβαλαν στην τέλεσή
τους, τα επίσημα πρόσωπα, που τίμησαν με την παρουσία
τους τις εκδηλώσεις και όλους τους Βυτιναίους και φίλους
της Βυτίνας που παρέστησαν. Να επαινέσουμε όλους όσους
μόχθησαν για την ευπρόσωπο παρουσία του τόπου μας και
να ευχηθούμε σε όλους τους Βυτιναίους, που είτε παρέστησαν είτε όχι στις εορταστικές εκδηλώσεις του πολιούχου να
έχουν την προστασία του και να ευτυχήσουν να παραστούν
και του χρόνου σε αυτές.

προσφάτως θανούσης αδελφής της Γεωργιάκου-Καρλέση Σμαραγδής (Λιλής) εκ των οποίων 50€ υπέρ του συλλόγου και της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ» και 100€ υπέρ της εκκλησίας της Παναγίας της
«πισωμαχαλίτισσας» (Γεννέσιον της Θεοτόκου)
ӱӱ 20 € Προσέφερε υπέρ του συλλόγου η οικογένεια Γ. Κολυβά σε
μνήμη της Γεωργιάκου-Καρλέση Σμαραγδής (Λιλής)
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Βασίλειος Τζίφας και η σύζυγός του Σοφία στις 27 Ιανουαρίου 2017 απέκτησαν κοριτσάκι. Ο παππούς Απόστολος Τζίφας
και η γιαγιά Ντίνα εύχονται το εγγονάκι τους να είναι καλότυχο,
χαρούμενο και ευτυχισμένο.
• Ο Νικόλαος Γεωρ. Ξηρός και η σύζυγός του Κατερίνα στις 2
Φεβρουαρίου 2017 απέκτησαν αγοράκι. Ευχές για ευτυχισμένη
ανέφελη ζωή του νεογέννητου από τον παππού Γιώργο και τη
γιαγιά Φωτεινή.
ΘΑΝΑΤΟΙ
†† Στις 28-1-2017 απεβίωσε στην Αθήνα η Σμαραγδή (Λιλή) Γεωργιάκου-Καρλέση ετών 89 και ετάφη στις 2-2 στη Βυτίνα. Η
θανούσα ήταν για χρόνια υπεύθυνη πωλήσεων του πολυκαταστήματος ΜΙΝΙΟΝ.
†† Απεβίωσε στην Αθήνα στις 18-2-2017 και ετάφη στο νεκροταφείο της Καισαριανής ο Τρύφωνας Γ. Διαμαντόπουλος συνταξιούχος αστυνομικός ετών 91. Ο θανών είχε διατελέσει μέλος
του δ. σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων επί προεδρίας
Ηλία Τριανταφύλλη. Το δ. σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του, τη σύζυγό του Σαπφώ και τον γιο του
Γιώργο παλαιό μέλος και αυτός του δ. σ. του συλλόγου.
†† Απεβίωσε στην Τρίπολη όπου και ετάφη στις 22-2-2017 ο Γεώργιος Κωτσόβελος ετών 92. Ο θανών είχε διατελέσει επί σειρά
ετών διευθυντής του ξενοδοχείου «Βίλα Βάλος».

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ
ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ ΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΕ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο δάσκαλος Νίκος Κ. Φίλης
Κατηφείς και περίλυποι προπέμψαμε, συγγενείς και
φίλοι, στην τελευταία του κατοικία τον πολυαγαπημένο μας Στέφανο Πανταζή, σύζυγο της αδελφής μου
Παρασκευής. Χαμηλών τόνων, ανεξίκακος, ολιγαρκής, αυθεντικά ειλικρινής, μειλίχιος και πράος, είχε
αποσπάσει τη συμπάθεια και την εκτίμηση όλων μας.
Υπήρξε παράδειγμα συζύγου και πατέρα, προσηλωμέ-

νος με υποδειγματική αφοσίωση στην οικογένειά του.
Άνθρωπος του συμβιβασμού και της συνεννόησης
προσπαθούσε πάντα να επιλύει ειρηνικά τις όποιες
διαφορές του με τον κοινωνικό του περίγυρο. Αγαπημένε μας Στέφανε, υπέμεινες τη δοκιμασία της υγείας
σου το τελευταίο διάστημα, με χριστιανική εγκαρτέρηση και υπομονή αλλά και με εδραιωμένη την πεποίθηση ότι οι χαρούμενες και ευτυχισμένες στιγμές
στον πρόσκαιρο τούτο κόσμο, συνοδοιπορούν με τον
πόνο και τις δοκιμασίες. Η μνήμη σου να είναι αιώνια.
Ο φιλεύσπλαχνος και ζωοδότης Κύριος να αναπαύσει
την ψυχή σου.

ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ;

Τα σκουπίδια μένουν «αμάζευτα» για τέταρτο μήνα
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Οι χωματερές κλείνουν, γιατί τα πρόστιμα είναι τεράστια. Να γίνουν το συντομότερο δυνατό οι μονάδες. Έχει βγει ο ανάδοχος, και αυτός είναι η ΤΕΡΝΑ».
Αλλά δεν μας είπε πότε θα γίνουν όλα αυτά και πόσο
καιρό θα μένουν τα σκουπίδια στους δρόμους.
Ο δήμαρχος Γορτυνίας μιλώντας στον αγιασμό των
υδάτων στη λίμνη του Λάδωνα είπε ότι πρέπει να
σοβαρευτούν όλοι οι φορείς, που εμπλέκονται στο
πρόβλημα, να συνεργαστούν για την επίλυσή του και
να μη ρίχνει ο ένας τα βάρη στον άλλο. Ωραία λόγια,
τα οποία όμως δε λύνουν το πρόβλημα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αφού ψήφισε καθυστερημένα
τα ανάλογα νομοσχέδια τέλη Δεκέμβρη «έριξε το
μπαλάκι» στην περιφέρεια. Και από εκεί και πέρα άρχισε μια διαμάχη μεταξύ κάποιων δημάρχων της Πελοποννήσου και της περιφέρειας, διότι άλλοι ήθελαν
την αυτοδιαχείριση από τους δήμους και η περιφέρεια Πελοποννήσου πρότεινε το ΣΔΙΤ. Τέλος πέρασε
η πρόταση της περιφέρειας. Και τώρα είμαστε στην
αναζήτηση του χώρου επεξεργασίας των απορριμμάτων, διότι κανένας δεν τον θέλει στην περιοχή του. Οι
κάτοικοι του Αθήναιου, τόπου καταγωγής του αντιπεριφερειάρχη κ. Γιαννακούρα, σήκωσαν πανώ με τη
φράση «εφιάλτη Γιαννακούρα», όπως απεκάλυψε ο
ίδιος ο αντιπεριφερειάχης στην ομιλία του στην Παγγορτυνιακή.
Και τι γίνεται στη συνέχεια; Όλοι εμείς παρακολουθούμε άναυδοι το πρόβλημα και υφιστάμεθα τις επιπτώσεις των αντιδικιών. Τα σκουπίδια είναι σκόρπια
σε όλη τη Γορτυνία και την Αρκαδία. Όλοι διαμαρτύρονται. Οι αρμόδιοι ρίχνουν τα βάρη ο ένας στον
άλλο και οι λίγοι κάτοικοι της Γορτυνίας αλλά και οι
πολλοί επισκέπτες του Σαββατοκύριακου βλέπουν
δρόμους ακάθαρτους και περιοχές του δάσους, που

αρχίζουν και γεμίζουν από νάιλον σακούλες.
Και ο πολίτης τι πρέπει να κάνει μπροστά στο διαγραφόμενο αδιέξοδο; Από τη μια πρέπει να επιμείνει
με δική του πρωτοβουλία στο διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων και μη απορριμμάτων, έτσι ώστε να μειωθεί ο όγκος τους και να μην συγκεντρώνει στην ίδια
σακούλα ανακυκλώσιμα και μη απορρίμματα. Από
την άλλη πρέπει να αντιδράσει περισσότερο έντονα
και να ζητήσει ταχεία λύση του προβλήματος με δυναμική παράσταση στους αρμοδίους, συγκέντρωση
υπογραφών και υποβολή υπομνημάτων, υποκίνηση
του ενδιαφέροντος των φορέων προστασίας του περιβάλλοντος και τέλος προσφυγή στη δικαιοσύνη, αν
αυτό είναι απαραίτητο.
Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων
της Βυτίνας έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του
για το πρόβλημα. Έχει ενημερώσει με ανάλογα υπομνήματα και φωτογραφικό υλικό τους τρεις βουλευτές Αρκαδίας, τον περιφερειάρχη και τον αντιπεριφερειάρχη, τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο καθαριότητας
και έχει κάνει καταγγελία στη διεύθυνση δημοσίας
υγείας Νομού Αρκαδίας. Κανείς δεν έχει απαντήσει
μέχρι τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές. Ελπίζουμε και ευχόμαστε, όταν φτάσει η «ΒΥΤΙΝΑ» στα
χέρια σας να μην υφίσταται το πρόβλημα, τα σκουπίδια να έχουν μαζευτεί, οι δρόμοι να έχουν καθαριστεί,
το Μαίναλο να μη ρυπαίνεται και οι επισκέπτες του
τόπου μας να βλέπουν μια Βυτίνα και μια Γορτυνία
καθαρή και να μπορούν να απολαμβάνουν το φυσικό
περιβάλλον και όχι σκουπίδια πεταμένα στους δρόμους. Αν όμως συνεχίζεται το πρόβλημα απαιτείται
δυναμική αντίδραση. «Οι καιροί ου μενετοί»!
Η «Β»
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ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
•Την Κυριακή 15-1 ο σύλλογος έκοψε την πρωτοχρονιάτικη
πίτα του στην αίθουσα τελετών του «ιδρύματος Θαλασσινού». Την πίτα ευλόγησε ο αιδεσιμολογιότατος πατέρας Νικόλαος Ντάβος σε μια κατάμεστη αίθουσα από φίλους του
συλλόγου. Ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Μπολορίζος, αφού

ευχήθηκε σε όλους «καλή χρονιά», παρακάλεσε τους φίλους
του συλλόγου να βρίσκονται κοντά του, ώστε να φέρει σε
πέρας το έργο του, το οποίο αποσκοπεί στην άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου του τόπου.
•Την Κυριακή των κρεατινών απόκρεω στις 19 Φλεβάρη
πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη από τριετίας αποκριάτικη εκδήλωση του συλλόγου στην αίθουσα εκδηλώσεων του
ιδρύματος «Θαλασσινού». Η αίθουσα κατάμεστη από τα μέλη
και τους φίλους του συλλόγου. Η είσοδος ήταν 5€ για τους
μεγάλους και 3€ για τους μικρούς. Διάφοροι επαγγελματίες
της Βυτίνας προσέφεραν δώρα για τη λαχειοφόρο αγορά,
ώστε να ενισχυθεί το ταμείο του συλλόγου. Επικράτησε κέφι,
τραγούδι και χορός μέχρι τις μεσονύκτιες ώρες. Οι φωτογραφίες είναι του ακούραστου αντιπρόεδρου του συλλόγου
κ. Φώτη Κατσούλια, ο οποίος να σημειώσουμε για μια ακό-

μα φορά ότι λειτουργεί φιλότιμα μόνος του το λαογραφικό
μουσείο, το οποίο αποτελεί τον κύριο επισκέψιμο χώρο της
Βυτίνας από τους επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και τους
περαστικούς.
• Ο σύλλογος σε συνεργασία με τους άλλους συλλογικούς
φορείς της Βυτίνας ετοιμάζει για δεύτερη χρονιά λαμπαδηφορία, η οποία θα λάβει χώρα το βράδυ της 25ης Μαρτίου.
Ο σύλλογος κάνει έκκληση σε όσους μπορούν να συμβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο στην επιτυχία της εκδήλωσης.

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
Ο «Όμιλος» δραστηριοποιήθηκε για να γιορτάσει ανάλογα
το τριήμερο της αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας και να
προσφέρει ψυχαγωγία στους ντόπιους αλλά και τους επισκέπτες του Τριημέρου. Έτσι την Τετάρτη 23-2 οργάνωσε στην
αίθουσα «Όμηρος Σταθόπουλος» στο χώρο το Δημοτικού

σχολείου «παιδικές δράσεις» και τα μικρά παιδιά έφτιαξαν
αποκριάτικες στολές, χόρεψαν και τραγούδησαν. Την Κυριακή
της αποκριάς οργανώθηκε παρέλαση μεταμφιεσμένων στους
δρόμους της Βυτίνας και επικράτησε κέφι, χορός και τραγούδι
ενώ οι μεταμφιεσμένοι πέρασαν από καταστήματα της Βυτίνας και την κεντρική πλατεία. Την Καθαρή Δευτέρα λειτούργησε εργαστήριο χαρταετού παρόλο το βροχερό της ημέρας.

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
• Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Καρίτση το καθιερωμένο, χρόνια

τώρα, από την Παγγορτυνιακή ένωση μνημόσυνο
σε μνήμη του Γέρου του
Μοριά. Φέτος συμπληρώθηκαν εκατόν εβδομήντα
τέσσερα χρόνια από τότε
που «έκλεισε τα μάτια»
του ο αρχιστράτηγος της
Ελληνικής επανάστασης.
Το μνημόσυνο τελέστηκε από τον αρχιμανδρίτη
πανοσιολογιότατο Νικόλαο Ιωαννίδη προϊστάμενο του Ιερού Ναού. Τον
πανηγυρικό της ημέρας
εκφώνησε η φιλόλογος
και ιστορικός κ. Ουρανία Αναγνωστοπούλου μέλος του δ. σ.
της Παναρκαδικής συνομοσπονδίας Ελλάδος. Λόγος πλούσιος, γλαφυρός με πληρότητα επιστημονικών επιχειρημάτων
αντάξιος της ημέρας και του ιστορικού προσώπου, που ετιμάτο. Στη συνέχεια το προεδρείο της Παγγορτυνιακής ένωσης με επικεφαλής τη σημαία κατηυθύνθη στον παρακείμενο
ανδριάντα του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, όπου κατέθεσε
στεφάνι δια του προέδρου της κ. Παναγιώτη Πλέσσια. Η φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων παιάνισε ενός λεπτού σιγή
και στο τέλος τον Εθνικό ύμνο. Ήταν μια σεμνή τελετή, την
οποία τίμησαν οι βουλευτές Αρκαδίας κ.κ. Βλάσης και Παπαηλίου, η πολιτευτής κ. Τατούλη, πρόεδροι Γορτυνιακών
συλλόγων και μεγάλο πλήθος Γορτυνίων μεταξύ των οποίων
και αρκετοί Βυτιναίοι. Το σύλλογο των απανταχού Βυτιναίων
εκπροσώπησε ο πρόεδρος κ. Παπαδέλος και η αντιπρόεδρος
κ. Παναγοπούλου. Να συγχαρούμε την Παγγορτυνιακή ένωση, που σε εποχές αμφισβήτησης αξιών και ιδεών αλλά και
αδιαφορίας προς την ιστορία μας αυτή σέβεται τις μεγάλες
προσωπικότητες του γένους και τους αποδίδει την τιμή που
τους αρμόζει.
• Το Σάββατο 11-2 το απόγευμα η ένωση στην αίθουσά της
επί της οδού Πειραιώς έκοψε την πίτα της με την παρουσία
πολυάριθμων Γορτυνίων, οι οποίοι τίμησαν την Ένωση. Την
πίτα ευλόγησε ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Γόρτυνος κ. κ.
Ιερεμίας βοηθούμενος από τον πρωτοπρεσβύτερο π. Κων/νο
Παναγιωτόπουλο και τον αρχιμανδρίτη π. Νεκτάριο Κιούλο.
Χρέη ιεροψαλτών έκαναν οι Βυτιναίοι κ.κ. Χαραλαμπόπουλος και Σουλακιώτης. Τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό οι τρεις βουλευτές
Αρκαδίας κ.κ. Βλάσης, Κωνσταντινόπουλος, Παπαηλίου, ο
πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Λεβέντης, ο Γ. Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας κ. Μπασκόζος, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιαννακούρας και ο δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος. Παρέστησαν επίσης αρκετοί αντιδήμαρχοι του δήμου Γορτυνίας
και πολλοί πρόεδροι τοπικών συλλόγων. Τον σύλλογο των
απανταχού Βυτιναίων εκπροσώπησε ο πρόεδρος κ. Παπαδέλος και η αντιπρόεδρος κ. Παναγοπούλου.

απηύθυνε προς τους συμπατριώτες του ο σεβαστός έγκριτος
φιλόλογος κ. Κώστας Γιαννημάρας, ο οποίος με λόγο μεστό
και πλήρη επιστημονικού βάθους αναφέρθηκε στο νέο έτος
που ανατέλλει και σε όσα αναμένουν οι Έλληνες από αυτό.
Στην εκδήλωση προσήλθε επ’ ολίγον και ο βουλευτής Αρκαδίας κ. Βλάσης, ο οποίος δεν παρέμεινε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Στο τέλος της εκδήλωσης ο σύλλογος
μοίρασε στους παριστάμενους το ημερολόγιο του 2017, που
είναι αφιερωμένο στα «βότανα του τόπου μας», όπως επίσης
και το εξαμηνιαίο δελτίο του συλλόγου, που καταγράφει τις
δραστηριότητές του όλο το εξάμηνο και νέα από τη Νυμφασία. Να συγχαρούμε ένθερμα τον πρόεδρο και όλο το δ.σ.
του συλλόγου των απανταχού Νυμφασίων για την πραγματικά άψογη και πλούσια εκδήλωση και να τους ευχηθούμε
να έχουν και το νέο έτος τη δύναμη να φροντίζουν το χωριό
τους και να οργανώνουν εκδηλώσεις, με τις οποίες θα ανεβάζουν το πολιτιστικό επίπεδο του τόπου τους.
Την Κυριακή 29-1 ο σύλλογος έκοψε δεύτερη πίτα, όπως
το συνηθίζει χρόνια τώρα, στη Νυμφασία και στο χώρο του
παλαιού Δημοτικού σχολείου, για να τιμήσει τους μόνιμους
κατοίκους του χωριού.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΝΥΜΦΑΣΙΩΝ

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΥΤΙΝΑΣ

Την Κυριακή 15-1 στην αίθουσα του «Μεροπείου» πολιτιστικού κέντρου ο σύλλογος των Νυμφασίων έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη πίτα του σε μια κατάμεστη αίθουσα από
Νυμφάσιους, οι οποίοι σύσσωμοι προσήλθαν, για να τιμήσουν την εκδήλωση του συλλόγου τους. Ο πρόεδρος του
συλλόγου κ. Γιώργος Παπαδάκης στην αρχή ευχαρίστησε
όλους τους προσελθόντας και τόνισε ότι αυτές οι συναντήσεις δίνουν την ευκαιρία στους κατοικούντας στην Αθήνα να
βρεθούν και να θυμηθούν την γενέτειρα. Η εκδήλωση άρχισε
με το απολυτίκιο της προστάτιδος της Νυμφασίας Αγίας Τριάδας και στη συνέχεια ευχές απηύθυναν μετά από πρόσκληση του προέδρου οι παριστάμενοι πρόεδροι της Παγγορτυ-

νιακής ένωσης κ. Πλέσσιας, του συλλόγου των απανταχού
Βυτιναίων κ. Παπαδέλος, ο γραμματέας του συλλόγου των
Παναγιτσιωτών κ. Θλιβέρης. Κατόπιν έκοψε την πίτα ο πρόεδρος του συλλόγου, ενώ στη συνέχεια βραβεύτηκαν οι
νεοεισελθόντες νέοι της Νυμφασίας στα Α.Ε.Ι όπως επίσης
και οι αποφοιτήσαντες από αυτά. Στη συνέχεια χαιρετισμό

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ

• Δώδεκα καλαίσθητες πινακίδες τοποθέτησε σε κεντρικές
και νευραλγικές τοποθεσίες του Μαινάλου ο περιβαλλοντικός σύλλογος για την προστασία του βουνού. Οι πινακίδες
προστασίας συνιστούν την αποφυγή της λαθροϋλοτομίας
και της ρύπανσης των δασικών εκτάσεων. Επίσης με ανάρτησή του σε διάφορες ιστοσελίδες δημοσιοποιεί το μεγάλο
πρόβλημα της περισυλλογής των απορριμμάτων, τα οποία
μένουν αμάζευτα σε όλο το δήμο Γορτυνίας και ρυπαίνουν
καταστροφικά το περιβάλλον. Παράλληλα προβάλλει φωτογραφίες από τα σκόρπια απορρίμματα τόσο από τη Βυτίνα
όσο και από τη Δημητσάνα και συστήνει σε όλους να ενστερνιστούν την ανακύκλωση, που είναι η μόνη λύση, ώστε να
περιοριστούν τα απορρίμματα. Να επαινέσουμε τις ενέργειες
του συλλόγου, που αποβλέπουν στην προστασία του Μαινάλου και να συστήσουμε σε όλους τους ενεργούς πολίτες
να συστρατευτούν κοντά σε αυτόν και να συμβάλουν στην
προστασία του μοναδικού φυσικού χώρου του Μαινάλου.

Η θεατρική ομάδα Βυτίνας η οποία απαρτίζεται από δραστήριους
και ζωντανούς νέους
του τόπου μας όπως
ο μουσικολόγος Τάκης
Παπαδημητρίου, ο Κώστας ο Λιαρόπουλος
απόφοιτος Παντείου, η
Μαρία η Κουρεμένου,
η Αθηνά η Γόντικα και
αρκετοί άλλοι έκοψε
την πίτα της τον Ιανουάριο και ευχήθηκε σε όλους τους Βυτιναίους ευτυχισμένο το
2017. Στη φωτογραφία που δανειζόμαστε από το facebook
φαίνονται αρκετά από τα δραστήρια μέλη της ομάδας. Η
ομάδα λειτουργεί στα πλαίσια είτε του πολιτιστικού συλλόγου είτε του ομίλου κυριών και μετέχει σε πολλές εκδηλώσεις
των δύο συλλόγων. Πέρυσι πρωτοστάτησε σε εκδρομή του
πολιτιστικού συλλόγου για παρακολούθηση θεατρικής παράστασης στην Αθήνα. Να ευχηθούμε καλή πορεία στη δραστήρια θεατρική ομάδα του τόπου μας με πολλές κοινωνικές και
ψυχαγωγικές πρωτοβουλίες. Οι ευχές των μελών της ομάδας
διατυπώνονται στο «πλαίσιο» του facebook τις οποίες και
αντιγράφουμε: «Η Θεατρική Ομάδα Βυτίνας σας εύχεται το
2017 να είναι μία χρονιά γεμάτη Υγεία, Ευτυχία & Δημουργία! Νεκτάριος Hλιόπουλος, Παρασκευή Λιαροπούλου, Tάκης
Παπαδημητρίου, Αθηνά Γόντικα, Γεράσιμος Λιαρόπουλος,
Kώστας Γιάννης, Γεωργία Δημάκου, Aθηνά Γόντικα, Kώστας
Λιαρόπουλος, Παναγιώτης Λιαρόπουλος, Βούλα Δημάκου,
Eλσα Θαλασσινού και Μαρία Κουρεμένου».
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Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ

έσα σε μια καθαρά Βυτινιώτικη ατμόσφαιρα και με
την παρουσία περίπου εκατόν ογδόντα Βυτιναίων της
Αθήνας και λοιπών προσκεκλημένων πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου των
«απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας» στο ξενοδοχείο
NOVUS την Κυριακή 12-2-2017 το μεσημέρι. Η φετινή γιορτή
είχε δύο σκέλη αφενός την κοπή της πίτας και αφετέρου τις
αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου για
την διετία 2017-2018. Η εκδήλωση άρχισε στις 11.00, όταν
προσήλθαν και οι πρώτοι Βυτιναίοι αλλά και οι προσκεκλημένοι του συλλόγου. Στις 11.45 ο πρόεδρος του απερχόμενου δ.
σ. του συλλόγου κ. Παπαδέλος χαιρέτησε τους προσελθόντας
και κάλεσε να απευθύνουν χαιρετισμό οι παριστάμενοι βουλευτές Αρκαδίας κ .κ. Παπαηλίου, Κωνσταντινόπουλος και Βλάσης
όπως επίσης και ο ανεξάρτητος βουλευτής κ. Καρράς. Χαιρετισμό επίσης απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου
Κοινωνικών Υπηρεσιών Βυτιναίος κ. Μπασκόζος, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιαννακούρας, ο Δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος, ο
αντιδήμαρχος κ. Καραντώνης, η πολιτευτής κ. Τατούλη. Στη
συνέχεια ευλόγησαν την πίτα οι ιερείς πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης π. Νίκωνας Γαλανόπουλος και οι αιδεσιμότατοι π.
Κων/νος Παναγιωτόπουλος και π. Βασίλειος Ντάβος. Χρέη ιεροψαλτών έκαναν οι κ.κ. Αρίστος Χαραλαμπόπουλος και Νίκος
Σουλακιώτης.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος έκοψε την πίτα αφιερώνοντας τα
κομμάτια στον Άγιο Τρύφωνα, στη Βυτίνα, στο σύλλογο και
τους λοιπούς συλλόγους της Βυτίνας, στα σχολεία και τις υπηρεσίες της Βυτίνας, στη Βυτινιώτικη νεολαία και τέλος στους
αποδήμους Βυτιναίους. Κατόπιν βραβεύτηκαν οι επιτυχόντες
νεαροί Βυτιναίοι και Βυτιναίες στα Α.Ε.Ι και ΤΕΙ κατά το παρόν
ακαδημαϊκό έτος. Οι βραβευθείσες και βραβευθέντες ήταν οι
εξής: 1) Αδελαΐς Βέρροιου επιτυχούσα στη σχολή μηχανικών
Η/Υ της Πολυτεχνικής σχολής Θεσσαλίας. 2) Γιαβή Ρεβέκκα στη
σχολή Πολιτικών Μηχανικών Παν. Πατρών. 3) Μπαμπίλη Γ. Ευσταθία στο τμήμα φιλολογίας Παν. Αθηνών. 4) Βραχνάκη Αναστασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Παν. Πειραιά. 5) Μιχαηλίδη
Πηνελόπη στο Βιολογικό Πατρών. 6) Γόντικας Παναγιώτης στα
Τ.Ε.Ι. μηχανολογίας Πειραιά. Το φλουρί της πίτας έτυχε ο κ.

Αρίστος Χαραλαμπόπουλος.
Την εκδήλωση εκτός των αναφερθέντων προσώπων, που
απηύθυναν χαιρετισμό, τίμησαν με την παρουσία τους ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος Παιδείας κ.. Μητρόπουλος, οι δημοτικοί
σύμβουλοι κ. κ. Κούλης, και Θεοδωρόπουλος ο εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας κ. Πέτρος Ζούνης, ο πρόεδρος των Αρκάδων Γλυφάδας κ. Ν. Τσιντής, οι αντιπρόεδροι της Παναρκαδικής Ένωσης κ.κ. Ουρ. Αναγνωστοπούλου και Τρ. Λατάνης,
ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Π. Πλέσσιας, ο
πρόεδρος της αδελφότητας Δημητσανιτών κ. Γ. Κανδηλώρος,
ο πρόεδρος του συλλόγου Νυμφασίων κ. Γ. Παπαδάκης, ο πρόεδρος των Μαγουλιανιτών κ. Αγγ. Αλεξόπουλος ο γραμματέας
του συλλόγου Παναγιτσιωτών κ. Γ. Χλιβέρης οι πρόεδροι των
Βυτινιώτικων συλλόγων κ. κ. Ζαχαρόπουλος, Μπολορίζος και
Παναγόπουλος, ο καθηγητής του γεωπονικού Πανεπιστημίου
κ. Χαριζάνης, ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου των Βυτιναίων
κ. Θ. Κοκκαλιάρης και πλέον των εκατόν πενήντα Βυτιναίων με
επικεφαλής τον σεβάσμιο Τρύφωνα Σακελλαρίου και νεώτερους τους βραβευθέντες φοιτητές.
Μετά την ολοκλήρωση τελετής της πίτας η εκδήλωση πέρασε
στη δεύτερη φάση, της απολογιστικής γενικής συνέλευσης και
της διεξαγωγής αρχαιρεσιών. Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δια βοής εξελέγη ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης
κ. Πλέσσιας, ο οποίος κάλεσε τον απερχόμενο πρόεδρο του
συλλόγου κ. Παπαδέλο να κάνει απολογισμό πεπραγμένων
της διετίας 2015-2016. Ο κ. Παπαδέλος αναφέρθηκε στην
υλοποίηση των στόχων του συλλόγου μέσω της ιστοσελίδας
και της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις
προσπάθειες του συλλόγου για την προώθηση των βασικών
προβλημάτων της Βυτίνας όπως της λειτουργίας του Τριανταφυλλιδείου κτήματος και της αξιοποίησης των χώρων των κατασκηνώσεων και του σανατορίου. Επίσης αναφέρθηκε στην
οργάνωση του ανταμώματος και τα δύο χρόνια, στην έκδοση
των ημερολογίων, στην οργάνωση των τιμητικών εκδηλώσεων στη Βυτίνα και την Αθήνα για τον Παπαρρηγόπουλο, στις
εκδηλώσεις της κοπής της πίτας, στη συνεργασία με άλλους
Βυτινιώτικους συλλόγους και όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες του συλλόγου με την αποστολή εκατόν εξήντα εγγράφων

και επιστολών. Μετά το τέλος του απολογισμού το μέλος της
εξελεγκτικής επιτροπής κ. Νίκος Σουλακιώτης διάβασε την έκθεση με τα οικονομικά του συλλόγου, την οποία και ενέκρινε
ομόφωνα η γενική συνέλευση.
Κατόπιν διεξήχθη η ψηφοφορία με πρόεδρο της επιτροπής
τον διακεκριμένο δικηγόρο κ. Θεόδωρο Κανελλόπουλο, ο
οποίος από τη θέση αυτή προσφέρει υπηρεσίες στον σύλλογο δεκαετίες τώρα, και γραμματέα την κ. Ελένη Πλέσσια. Το
ψηφοδέλτιο περιελάμβανε δεκαπέντε πρόσωπα εκ των οποίων
εξελέγησαν ένδεκα. Ψήφισαν εκατόν σαράντα και εξελέγησαν
κατά σειρά με τον αριθμό ψήφων, που έλαβε κάθε ένας από
τους υποψήφιους. 1) Παναγοπούλου Αρετή 2) Παπαδέλος Παναγιώτης 3) Παπαντωνίου Νικήτας 4) Αγγελίδης Θεόδωρος 5)
Λιαρόπουλος Δημήτριος 6) Κάρκουλας Βασίλειος 7) Τζίφας
Νικόλαος 8) Πλέσσιας Παναγιώτης 9) Λιαρόπουλος Χρήστος
10) Τζίφας Μιλτιάδης 11) Κοκκαλιάρης Ευσταθία. Αναπληρωματικά μέλη 1) Γόντικα Βασιλική 2) Κόντος Αναστάσιος 3)
Τραυλός Λάμπρος 4) Κουτρούτσου Ευσταθία.
Ο σύλλογος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους
όσους προσήλθαν από τους επίσημους προσκεκλημένους μέχρι
τη μιάμιση εκατοντάδα Βυτιναίων της Αθήνας, που παρίσταντο.
Βέβαια η προσέλευση των Βυτιναίων δεν ήταν αυτή που έπρεπε, διότι οι Βυτιναίοι του Λεκανοπεδίου είναι πλέον των επτακοσίων. Όμως οι επικρατήσασες δύσκολες καιρικές συνθήκες
αλλά και η περιρρέουσα αδιαφορία σχετικά με τις δραστηριότητες των συλλόγων και η απομάκρυνση πολλών από αυτούς
δικαιολογούν την απουσία. Παρήγορο σημείο ήταν η παρουσία
αρκετών νέων της Βυτίνας, που σπουδάζουν στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και θεωρείται ότι είναι το «νέο αίμα» του συλλόγου.
Ελπίζουμε ότι οι Βυτιναίοι θα συνεχίσουν να δείχνουν την αγάπη τους για το σύλλογό τους και το φαινόμενο της απουσίας
τους θα είναι παροδικό. Ο σύλλογος πάντως θα συνεχίσει να
καλλιεργεί την επικοινωνία και επαφή με τη γενέτειρα όλων
των Βυτιναίων και θα συνεχίσει την προσπάθεια μαζί με όλους
τους τοπικούς φορείς και συλλόγους για την επίλυση των σημαντικών προβλημάτων του τόπου μας.

Ο χαιρετισμός του Γ. Γ. του Υπουργείου Υγείας
κ. Γιάννη Μπασκόζου

Ο τυχερός του φλουριού ο κ. Αρίστος Χαραλαμπόπουλος

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
• Η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη είναι ό,τι
καλύτερο για τη μαθησιακή διαδικασία αρκεί να γίνεται με τους
κανόνες του μέτρου και της σωστής χρήσης. Έχουν εκφραστεί
πολλές επιφυλάξεις απέναντι στην ενασχόληση των παιδιών
στο διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ειδικά όταν δεν
υπάρχει επαρκής γονικός έλεγχος. Τα video games όμως αποτελούν μία πραγματικότητα, έχοντας πλέον εισβάλει και στον
χώρο της εκπαίδευσης. Ο λόγος για το Minecraft Xbox One
Edition της Microsoft, το παιχνίδι το οποίο από την παρουσίασή
του το 2011 μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια χρήστες και συνεχίζει. Τα γραφικά του Minecraft είναι πολύ
απλά και επιτρέπουν στο χρήστη να δημιουργεί κόσμους με
«τουβλάκια», χτίζοντας από ένα απλό σπίτι μέχρι ένα τεράστιο
κάστρο. Ο καθένας μπορεί και δημιουργεί τον δικό του κόσμο
και την δική του περιπέτεια αντίστοιχα. Στο Δημοτικό σχολείο
Βυτίνας είναι γνωστόν ότι εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες
εκπαιδευτικές μέθοδοι και η τεχνολογία αξιοποιείται κατά τον
πλέον παραγωγικό τρόπο για την καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων. Μια τέτοια πρωτοβουλία μέσω του Minecraft εφαρ-

μόστηκε στους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως του σχολείου
και σχολιάστηκε ευμενώς από τις τοπικές ιστοσελίδες. Να συγχαρούμε ένθερμα τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για
τις πρωτοβουλίες αυτές, που δείχνουν σύγχρονη σκέψη και
μοντέρνες μεθόδους μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας, να τους προτρέψουμε να συνεχίσουν με αξιοποίηση της
τεχνολογίας για την πρόοδο των μαθητών και να ευχηθούμε οι
προσπάθειες αυτές να έχουν διάρκεια και συνέχεια στο μέλλον.
• Το τριήμερο 2-4 Ιανουαρίου η πρώτη ομάδα δασοπροσκόπων Πεντέλης φιλοξενήθηκε στους χώρους του Δημοτικού
σχολείου όπως παρόμοια εκδήλωση είχε πραγματοποιηθεί από
το ίδιο σύστημα και το 2014 και είχε αφήσει άριστες εντυπώσεις. Η πρώτη μέρα διατέθηκε για δραστηριότητες στο χώρο
του σχολείου. Τη δεύτερη πραγματοποιήθηκε «εξερεύνηση» του
φαραγγιού του Μυλάοντα και ιδιαίτερα του τμήματος «Παλαιά
Βυτίνα-γεφύρι Ζαρζιού- Αγία Παρασκευή». Η τρίτη ημέρα διατέθηκε για επίσκεψη και γνωριμία με το εσωτερικό της Βυτίνας.
Η επίσκεψη αυτή δημιούργησε ενθουσιασμό στην ομάδα δασοπροσκόπων, η οποία φαίνεται στη μακροσκελή ανάρτηση που
έκαναν στην ιστοσελίδα του δημοτικού σχολείου και η οποία
καταλήγει: «Eυχαριστούμε θερμά για την άριστη φιλοξενία,

στο Δημοτικό Σχολείο της
Βυτίνας, και για το ενδιαφέρον τόσο το δικό σας,
κύριε Γιάννη, όσο και της
κυρίας Γρηγορίας!! Πραγματικά περάσαμε καταπληκτικά και επαληθεύσαμε για
ακόμα μια φορά ότι η Βυτίνα είναι ένας εξαιρετικός
προορισμός, με ανοικτούς
ανθρώπους έτοιμους να
βοηθήσουν σε ό,τι χρειαστούμε. Το Προσκοπικό
μας Σύστημα στην Πεντέλη
της Αθήνας, που εδώ και
30 χρόνια είναι δίπλα στα παιδιά, σας ευχαριστεί ολόψυχα!!
Ελπίζουμε να αφήσαμε τον χώρο καλύτερο από ό,τι τον βρήκαμε στην επόμενη Ομάδα που μας διαδέχτηκε. Εκ μέρους του
Επιτελείου της εκδρομής και ολόκληρου του 1ου Συστήματος
Δασοπροσκόπων Πεντέλης ευχόμαστε τα καλύτερα για το νέο
εκπαιδευτικό έτος!! Εις το επαναδείν!!».

