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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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Η Α Ν Α Π Λ Α Σ Η ΤΟΥ
Κ Ε Ν Τ Ρ ΟΥ Τ Η Σ Β Υ Τ Ι Ν Α Σ
Στο σχέδιο περιλαμβάνεται και η μονοδρόμηση

Έ

να φιλόδοξο σχέδιο
εκπονείται από τον
Δήμο Γορτυνίας με
πρωτοβουλία αλλά και σχεδίαση του αντιδημάρχου, πολιτικού μηχανικού κ. Καραντώνη.
Το έργο αυτό προϋπολογισμού,
κατά δήλωση των αρμοδίων
του Δήμου, 180.000 € είναι
αρκετά φιλόδοξο, θα αλλάξει
την όψη του κέντρου της κωμόπολης και θα λύσει το πρόβλημα της κίνησης πεζών και
οχημάτων ιδιαίτερα τις ημέρες
μεγάλης επισκεψιμότητας. Το
σχέδιο περιλαμβάνει δύο σκέλη. Το ένα είναι η ανάπλαση
Προτεινόμενη κυκλοφοριακή διαμόρφωση περιμετρικά της κεντρικής
του κέντρου με πεζοδρόμια,
πλατείας Παπαρρηγοπούλου
πεζόδρομους και παραδοσιαπεζών. Τα υλικά κατασκευής θα εξασφαλίζουν αντιοκό φωτισμό και το άλλο είναι
η μονοδρόμηση του τριγώνου πλατεία «Οικονομί- λισθηρότητα, ομοιογένεια, σταθερότητα, αντοχή στη
δη», κεντρική πλατεία, οικία Λάμπρου Σακελλαρίου. χρήση και τις καιρικές συνθήκες, μικρή αντανακλαΟ αντιδήμαρχος κ. Καραντώνης μας παρουσίασε τα στικότητα και ευκολία στον καθαρισμό και την συντήρηση τόσο σε συνήθεις συνθήκες χρήσης όσο και
βασικά μέρη της μελέτης τα οποία είναι τα εξής.
1. Προτεινόμενη ανάπλαση: Μετά τη διαπίστω- σε εξαιρετικές καιρικές καταστάσεις (πχ βροχή, χιόνι,
ση της υποβαθμισμένης κατάστασης του κέντρου της παγετός κλπ).
Προτείνεται επομένως να γίνει επένδυση των χώκωμόπολης ιδιαίτερα από απόψεως κίνησης πεζών
ρων
με
και οχημάτων τις περιόδους μεγάλης επισκεψιμότη•
Επιστρώσεις
με μαύρο μάρμαρο Πάρνωνα η Αλιτας, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη ανάπλασής του. Η
βερίου αδροποιημένο (χτυπητό) μέσου πάχους 3cm,
• Επιστρώσεις με σχιστολιθικές μαύρες πλάκες ακανόνιστες
Καρύστου μέσου πάχους 3cm.
Οι διαμορφώσεις κατά κανόνα
θα πραγματοποιηθούν στο ίδιο
επίπεδο με το οδόστρωμα και
με τις επιλύσεις, που αυτό έχει.
• Φωτισμός: Εκτός από τα
φωτιστικά επιστήλια θα χρησιμοποιηθούν και χωνευτά στο
δάπεδο αρχιτεκτονικού τύπου.
2. Κυκλοφοριακή μελέτη:
Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου
κυκλοφοριακού
σχεδιασμού
για το κέντρο των σύγχρονων
ελληνικών πόλεων, προκύπτει
μέσα από την ανάγκη επίλυσης
ενός μεγάλου αριθμού προβλημάτων άμεσα συνυφασμένων
με την κινητικότητα ανθρώπων
Προτεινόμενες ρυθμίσεις μονοδρομήσεων – εξωτερικός δακτύλιος
κέντρου Βυτίνας
και αγαθών και της γενικότερης
κυκλοφοριακής οργάνωσης της
κωμόπολης. Συγκεκριμένα ενώ
πλακόστρωση των οδών με τη δαπεδόστρωση, που
στα
πρώτα
χρόνια
της
αστικοποίησης η προτεραιόπροτείνεται στην μελέτη, θα βελτιώσει καθοριστικά
τητα
για
την
εκάστοτε
δημοτική
αρχή ήταν το πώς
την εικόνα της τοπικής κοινότητας στην περιοχή παθα
διευκολύνει
το
αυτοκίνητο,
στη
σημερινή εποχή
ρέμβασης. Θα γίνει διαμόρφωση αριστερά και δεεπιτακτική
ανάγκη
είναι
το
πώς
θα
αποτραπεί στα
ξιά της κεντρικής οδού του οικισμού με αντίστοιχη
πλαίσια του δυνατού η χρήση του αυτοκινήτου και θα
μείωση του πλάτους διέλευσης των οχημάτων και
διευκολυνθεί η μετακίνηση πεζών. Πάνω σε αυτή την
διαμορφώσεις πλακόστρωτων λωρίδων διέλευσης
Συνέχεια στη σελίδα 10

ΒΥΤΙΝΑΙΕ, εάν θέλεις να διατηρείς το χωριό σου καθαρό εφάρμοσε την
ανακύκλωση στα απορρίμματα του σπιτιού σου, της επιχείρησής σου και
όπου αλλού. Για το λόγο αυτό μη βάζεις στην ίδια σακούλα ανακυκλώσιμα
και μη απορρίμματα. Έτσι θα μειώσεις σε μεγάλο βαθμό τον όγκο τους.
Λεπτομέρειες για την ανακύκλωση μπορείς να βρεις στην ιστοσελίδα του
συλλόγου: www vytina. Info, στη σελίδα άρθρα-απόψεις, σε σχετικό
κείμενο του Στάθη Λιδωρίκη

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
Χ

ρέος του κοινωνικού συνόλου και γενικά των ανθρώπων, που το απαρτίζουν είναι να αποδίδουν τον έπαινο και να επικροτούν το παραγόμενο έργο από μαζικούς φορείς, οι οποίοι εδρεύουν σε ένα τόπο και ιδιαίτερα
από αυτούς, που δραστηριοποιούνται με τη νεολαία. Οι φορείς αυτοί είναι
ως γνωστό τα σχολεία. Ο τόπος μας θεωρείται από τους πιο ευνοημένους
όλης της Γορτυνίας, αφού σε αυτόν λειτουργούν σχολικές μονάδες όλων
των βαθμίδων, οι οποίες καλύπτουν τις τοπικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά
και αυτές της ευρύτερης περιοχής. Η φετινή δε σχολική χρονιά από το παραχθέν εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο κρίνεται από τις πλέον επιτυχημένες και προσέφερε όχι μόνο στους μαθητές υψηλή μορφωτική και επιστημονική κατάρτιση αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο πλούσιο έργο!
Το νηπιαγωγείο με τη δραστήρια διευθύντριά και τους λιλιπούτειους τροφίμους του κάλυψε το σύνολο των αναγκών της προσχολικής εκπαίδευσης
των μαθητών και τους προετοίμασε κατάλληλα για την επόμενη σχολική
βαθμίδα, ενώ τους ευαισθητοποίησε σε θέματα κοινωνικής δραστηριότητας
και τοπικής παράδοσης, όπως φαίνεται από τη συμμετοχή και την παρουσία
του σχολείου σε διάφορες εκδηλώσεις και εθνικές γιορτές. Το Δημοτικό
με το πανάξιο εκπαιδευτικό προσωπικό, επικεφαλής του οποίου είναι ένας
διευθυντής, ο οποίος τιμά με τον καλύτερο τρόπο τον τίτλο του «δασκάλου»
και έξυπνους και καθόλα επιμελείς μαθητές πραγματοποίησε φέτος έναν
μοναδικό άθλο για τα δεδομένα ενός μικρού επαρχιακού σχολείου μακριά
από τις εκπαιδευτικές διευκολύνσεις αλλά και την πληροφόρηση των πόλεων. Προετοιμάστηκε κατάλληλα από τους δασκάλους του και πήρε μέρος
με ομάδα μαθητών των τελευταίων τάξεων στον διαγωνισμό «ρομποτικής»
στην Καλαμάτα όπου κατέλαβε την πρώτη θέση επί Παμπελοποννησιακού
επιπέδου. Στη συνέχεια έλαβε μέρος στον Πανελλήνιο διαγωνισμό και πήρε
άκρως τιμητική θέση επί του συνόλου των συμμετεχόντων σχολείων. Εκτός
της μοναδικής αυτής διάκρισης στη μακρόχρονη ιστορία του το σχολείο
ανέπτυξε παράλληλη κοινωνική δράση με τη συμμετοχή του σε εθνικές
γιορτές και τοπικές κοινωνικές εκδηλώσεις.
Η βαθμίδα της Μέσης εκπαίδευσης αντιπροσωπεύεται από τα δύο σχολεία, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Το Γυμνάσιο το οποίο συγκροτείται από τον
ικανότατο διευθυντή και προσωπικό υψηλής επιστημονικής κατάρτισης παρουσίασε σημαντικότατη εκπαιδευτική δράση με τη συνεχή και ποιοτική παιδαγωγική λειτουργία του. Οι μαθητές, που προέρχονται από την ευρύτερη
περιοχή της Γορτυνίας έτυχαν της κατάλληλης επιστημονικής κατάρτισης,
ενώ σημείωσαν αξιόλογη πολιτιστική και κοινωνική δράση με τη συμμετοχή
τους σε κάθε μορφής εκδήλωση ευρύτερου χαρακτήρα. Τέλος το Λύκειο, η
υψηλότερη βαθμίδα των σχολείων του τόπου μας, εκτός από την ολοκληρωμένη επιστημονικά και παιδαγωγικά λειτουργία του, που οφείλεται στον
καθόλα δραστήριο και οργανωτικό διευθυντή, το ακούραστο προσωπικό
και τους επιμελέστατους μαθητές ανέπτυξε μια εντελώς πρωτότυπη δράση
εκδίδοντας την πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα εφημερίδα με τίτλο «υπό
γωνία 0 μοιρών», που έφερε πιο κοντά το σχολείο με την τοπική κοινωνία,
ενώ έκανε γνωστά πολλά και ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά θέματα.
Αυτή ήταν μια γενική περιγραφή της φετινής δραστηριότητας των σχολείων μας. Υπάρχουν και πολλά άλλα, τα οποία δεν μπορούν να περιληφθούν
στο σύντομο αυτό σημείωμα. Εμείς όλοι, που αποτελούμε τον κοινωνικό
περίγυρο και παρακολουθούμε με έντονο ενδιαφέρον αλλά και με «κρυφό»
καμάρι την απόδοση των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, εκφράζουμε τον βαθύ θαυμασμό μας αλλά και τα θερμά μας συγχαρητήρια
στο ακούραστο προσωπικό και τους φιλότιμους και δραστήριους μαθητές
και τους ευχόμαστε από βάθους καρδιάς να συνεχίσουν αυτή την εκπληκτική και πρωτόφαντη για μια επαρχιακή κωμόπολη δραστηριότητα όπως
επίσης καλή και παραγωγική επιστημονική πορεία.
Η δημοσιοποίηση του έργου των σχολείων και η έκφραση του επαίνου
αλλά και του θαυμασμού μας ας είναι η ελάχιστη ηθική αμοιβή της τοπικής
κοινωνίας προς το τεράστιο παιδαγωγικό και επιστημονικό έργο τους.
Η «Β»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και
φίλων της Βυτίνας ο "Άγιος Τρύφων" καλεί
όλους τους Βυτιναίους και φίλους του τόπου
μας να τιμήσουν με την παρουσία τους το 14ο
Βυτινιώτικο αντάμωμα, που θα πραγματοποιηθεί στο εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του
Σωτήρος την Κυριακή 6-8-2017.
Η παρουσία όλων των μονίμων κατοίκων και των αποδήμων Βυτιναίων θα είναι τιμητική αλλά και ψυχικά ενισχυτική για τον σύλλογο.

Bytinaie, eaν θελεις να συνεχισεισ να παιρνεισ την εφημεριδα, μη ξεχνασ να στελνεισ τη συνδρομη σου. η εφημεριδα βρισκεται σε ηλεκτρονικη μορφη στη διευθυνση www.vytina.info
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✎ Βυτινιώτικα... και άλλα

✎Π

ΡΩΤΟΜΑΓΙΑ: Ο επίσημος εορτασμός της άνοιξης. Λουλούδια, χαρές,
εκδρομές. Και η Βυτίνα μετέχει στο γιορτάσι

αυτό με τη λουλουδισμένη άνοιξη, τον καθαρό
ουρανό, το άρωμα του πεύκου και του έλατου.
Η θερμοκρασία υψηλή για την εποχή φτάνει το
μεσημέρι τους 25ο C. Όμως τη όλη ατμόσφαιρα αλλοιώνουν τα αμάζευτα σκουπίδια για έκτο
πλέον μήνα, που η κακοσμία τους λόγω της αλλοίωσης είναι διάχυτη στην ατμόσφαιρα. Ελπίζουμε το πρόβλημα να αντιμετωπισθεί μέσα στα
πλαίσια της κήρυξης του Δήμου σε «έκτακτη
ανάγκη». Ο Δήμος δημοσιοποίησε το πρόγραμμα
εορτασμού της «Ημέρας της νεολαίας» που θα
πραγματοποιηθεί στις δύο Μαΐου με την επέτειο
της ηρωικής θυσίας του Ματθαίου Πόταγα. Στις
εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν και τα σχολεία,
που είναι οι βασικοί εκπρόσωποι της νεολαίας. Η αργία της Πρωτομαγιάς δημιούργησε σε
συνδυασμό με το Σαββατοκύριακο ένα τριήμερο
αργίας και η επισκεψιμότητα, αν και το Πάσχα
ήταν κοντά παρουσίασε αυξημένη κίνηση, παρόλο που η θάλασσα λόγω εποχής προσελκύει
περισσότερο. Έτσι τα καταλύματα σημείωσαν
ικανοποιητικό βαθμό πληρότητας, ενώ τα υπόλοιπα καταστήματα (εστιατόρια, καφετέριες και
εμπορίας τοπικών προϊόντων) παρουσίασαν σημαντική κίνηση. Η Βυτίνα σε κάθε εποχή διατηρεί
τους φανατικούς της φίλους!
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Μαΐου: Η γιορτή της νεολαίας και η
επέτειος της θυσίας του Ματθαίου Πόταγα. Σύσσωμη η συμμετοχή των σχολείων, των
συλλόγων και των πολιτών της Βυτίνας. Την όλη
οργάνωση ανέλαβε ο Δήμος και η τοπική κοινοτική ενότητα. Για μια ακόμα φορά προσήλθε να
τιμήσει τη θυσία του αδελφού της η σεβάσμια

Διμηνιαία Εφημερίδα
του Συλλόγου Απανταχού
Βυτιναίων & Φίλων της Βυτίνας
«Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ»
ΓΡΑΦΕΙΑ: Χαλκοκονδύλη 37 - 39
104 32 Αθήνα
Τηλ./Fax: 210 52 28 100
Ταχ Δ/νση: Τ.Θ. 3456, Τ.Κ. 10210
email:agiostryfon@vytina.info
Yπεύθυνος Έκδοσης
Παπαδέλος Παναγιώτης
Τηλ.: 6937 718 102
email: panagiotispapadelos@yahoo.gr
Tηλ./ Fax: 210 6917556
Mέλη Συντακτικής Επιτροπής
Παναγοπούλου Αρετή
Τηλ.: 6972 013194
Αγγελίδης Θεόδωρος
Τηλ.: 6978 078384
email: angtheo@windtools.gr
Διαχείρηση ύλης:
Παπαδέλος Βασίλειος
Υπεύθυνος διακίνησης:
Κάρκουλας Βασίλειος
Τηλ: 6976 992953
Ετήσια Συνδρομή 20€
Παραγωγή: ALKODI GROUP
Αριστοτέλους 91, Πλ. Βικτωρίας, Αθήνα
www.alkodi.gr | print@alkodi.gr

κ. Ελένη Πόταγα – Στράτου γνωστή εικαστικός
συνοδευόμενη από τον σύζυγό της. Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής
κ. Κωνσταντινόπουλος και ο Δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος. Λεπτομέρειες στη στήλη της «Επικαιρότητας». Για μια ακόμα φορά η Βυτίνα έδειξε ότι
ξέρει να τιμά τα μεγάλα τέκνα της. Από σήμερα
άρχισε η συστηματική μεταφορά των σκουπιδιών από το χώρο των κατασκηνώσεων, που είχε
γίνει μεγάλη συσσώρευση αλλά και άλλα μέρη
της κωμόπολης όπου οι γεμάτοι κάδοι δημιουργούν ένα ακαλαίσθητο θέαμα. Εάν ολοκληρωθεί
η μεταφορά τους και καθαρίσει το χωριό μετά
από πέντε μήνες, πρέπει να ληφθούν μέτρα διατήρησης και να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες και
από τους κατοίκους, οι οποίοι τώρα το καλοκαίρι θα είναι περισσότεροι. Και η μόνη λύση είναι
(θα το υπενθυμίζουμε συνεχώς) η συστηματική
εφαρμογή της ανακύκλωσης, που θα μειώσει
τον όγκο τους. Ο καιρός εξακολουθεί να είναι
ιδιαίτερα ζεστός για την εποχή και η μικρή μας
κοινωνία κινείται με ρυθμούς καθημερινότητας,
τη χαλαρή κίνηση, τους λίγους κήπους που φυτεύονται ακόμη από τους μόνιμους κατοίκους και
τα σχολεία να ετοιμάζονται για τις εξετάσεις και
την ολοκλήρωση της φετινής χρονιάς.

✎Π

ρώτο Σαββατοκύριακο του Μάη:
Μικρή επισκεψιμότητα λόγω του προηγούμενου της Πρωτομαγιάς, αλλά αρκετοί οι
διερχόμενοι ιδιαίτερα την Κυριακή όπως φάνηκε
από τα πολλά εκδρομικά λεωφορεία, που είχαν
σταθμεύσει σε διάφορα σημεία της Βυτίνας και
ιδιαίτερα κατά μήκος του μαντρότοιχου του Τρι-

ανταφυλλιδείου κτήματος. Συνεχίζεται με αργό
ρυθμό η αποκομιδή των απορριμμάτων. Όμως διαρκώς συγκεντρώνονται νέα. Η τελευταία εβδομάδα των μαθημάτων του Λυκείου και από την
επόμενη αρχίζουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις για
να συνεχιστούν με τις πανελλαδικές. Δυστυχώς
οι διαρρήξεις των σπιτιών …καλά κρατούν και
όλο και νέα βρίσκονται από τους ιδιοκτήτες τους
διαρρηγμένα. Η επαρχία μας μοιάζει με «ανοχύρωτη πόλη» μετά την κατάργηση των τοπικών
αστυνομικών τμημάτων και την υπολειτουργία
των υπολοίπων. Όσες διαμαρτυρίες και αν γίνονται είναι «επί ματαίω». Η Classic Car Center
of Greece οργάνωσε το τριήμερο 5-7/5 «οδηγική εκδρομή» με κλασικά αυτοκίνητα (φώτο)
στη Γορτυνία. Κέντρο εξόρμησης των οδηγών το
ξενοδοχείο «Σελένη» στη Βυτίνα. Τα αυτοκίνητα
έφτασαν εδώ την Παρασκευή. Διαμονή, γεύματα
αλλά και νυχτερινή διασκέδαση στις καφετέριες
της Βυτίνας, όπως όριζε το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Η πρώτη διαδρομή έγινε το Σάββατο από
Βυτίνα στο Ελληνικό (Μουλάτσι) μέσω Δημητσάνας και επάνοδος μέσω Μαινάλου. Η επιστροφή
των συμμετεχόντων στην Αθήνα έγινε την Κυριακή μέσω Ναυπλίου. Ο τόπος μας αναδεικνύεται,
λόγω υποδομής, φήμης και λοιπών προσόντων,
κέντρο πολλών μορφών τουριστικών δραστηριοτήτων

✎9

του Μάη: Γιορτή του Αγίου Νικολάου
του Νέου. Στη Βυτίνα γιορτάζεται με
ιδιαίτερη ευαισθησία, επειδή είναι αφιερωμένο
στον συγκεκριμένο Άγιο το ομώνυμο ειδυλλιακό εκκλησάκι στο Ζαρζί. Και φέτος μετέβησαν
αρκετοί, για να τιμήσουν τη γιορτή, αλλά και να
θυμηθούν οι μεγαλύτεροι το παλιό Βυτινιώτικο
έθιμο της ανοιξιάτικης εξόρμησης και παράλληλα της ψυχαγωγικής εκδήλωσης στο γειτονικό
«Παραδείσι». Την ιεροτελεστία τέλεσε ο παπά
Νικόλας, ο οποίος πριν από χρόνια είχε πρωτοστατήσει στην ανακαίνιση της μικρής εκκλησίας
μαζί με τον αείμνηστο Νίκο Γιαβρούμη. (φώτο)
Τον άρτο της ημέρας προσέφεραν διάφοροι «φιλέορτοι» Όσοι παρακολούθησαν τη λειτουργία,
πήγαν έως την εκκλησία με αυτοκίνητα, αφού ο
δρόμος φτάνει εδώ και αρκετά χρόνια μέχρι το
ξωκλήσι «εξαφανίζοντας» τον παλιό ειδυλλιακό
τρόπο της πεζοπορίας διάρκειας μιας ώρας περίπου μέσω της «κάτω Βυτίνας» και του γεφυριού
στο «Ζαρζί». Βέβαια τα θρησκευτικά «δρώμενα»
δεν συνεχίστηκαν με το παλιό παραδοσιακό γλέντι στο «Παραδείσι» κάτω από τον πυκνό ίσκιο

από 30%) ποτέ δεν κρυσταλλώνει, ακόμη και
μετά από χρόνια. Έχει ουδέτερο άρωμα και γεύση «πικάντικη» που θυμίζει καραμέλα βουτύρου
με αρώματα από έλατο. Ιδανικό για όσους θέλουν ένα μέλι που να μην είναι πολύ γλυκό.

✎Τ
1989 όταν ανακαινιζόταν το ξωκκλήσι
του Αγίου Νικολάου (Ν. Γιαβρούμης,
Σ. Παναγιωτόπουλος, παπά Νικόλας
Αριστ. Γιαννακόπουλος)

της αγριοσυκιάς και το γάργαρο νερό της πηγής.
Στην ανοιξιάτικη αυτή εξόρμηση, όσων συμμετείχαν, βοήθησαν και οι σχεδόν καλοκαιρινές
συνθήκες, αφού αυτές τις ημέρες η θερμοκρασία
φτάνει τους 25οC. Για την ενίσχυση του ξωκλησιού οι βοσκοί της περιοχής Κανέλλος και Τρύφωνας Λιαρόπουλος προσέφεραν ο καθένας
από ένα «βεργάδι», που βγήκαν στη «λοταρία»
και τα χρήματα, που συγκεντρώθηκαν, θα διατεθούν για τη συντήρηση του κτίσματος της εκκλησίας. Η ημέρα αυτή είναι στενά συνδεδεμένη με
τη Βυτινιώτικη παράδοση και πρέπει να τιμάται
στο βαθμό που επιτρέπουν οι σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης.

✎Δ

εύτερο Μαγιάτικο Σαββατοκύριακο: Ικανοποιητική κίνηση περισσότερο
διερχομένων και λίγων διαμενόντων. Είδαμε
την Κυριακή δύο μεγάλες ομάδες περιπατητών
από ορειβατικούς συλλόγους των Αθηνών να
επισκέπτονται το φαράγγι του Μυλάοντα και
να το διασχίζουν. Η Κυριακή ήταν αφιερωμένη
στο γλυκύτερο πλάσμα του κόσμου, τη «Μάνα».
Πολλοί της αφιέρωσαν τα ευωδιαστά αγριολούλουδα της Βυτινιώτικης φύσης. Κάποιοι, λίγοι βέβαια, ξέχασαν την ημέρα. Κάποιοι άλλοι πέρασαν
από το νεκροταφείο και της άναψαν το καντήλι,
για όσες έχουν «φύγει» από κοντά μας. Η Μάνα
ήταν, είναι και θα είναι το πιο αγαπητό πρόσωπο στον κόσμο και δίκαια της έχει αφιερωθεί μια
μέρα το χρόνο ολότελα «δική» της. Τα απορρίμματα έχουν συγκεντρωθεί και έχουν καθαρίσει
οι χώροι που είχαν συσσωρευτεί γύρω από τους
κάδους. Χρειάζεται όμως μεγαλύτερη προσοχή από όλους μας, αφού έρχεται και καλοκαίρι.
Πρέπει όλοι να ενστερνιστούμε την ανακύκλωση,
(το επαναλαμβάνουμε όσο και αν είναι μονότονο), διότι έτσι θα μειώσουμε τον όγκο τους.

✎Μ

έσα του μήνα: Το Μαίναλον άρχισε να «γεμίζει» μελίσσια. Η υψηλή
θερμοκρασία και οι ήπιες καιρικές συνθήκες
έκαναν το έλατο να φέρει πιο γρήγορα φέτος
τη «μελιτοέκκριση» του και οι κορφές των δένδρων άρχισαν
να «δακρύζουν»
από το περίφημο «μελίτωμα».
Έτσι οι διάφορες περιοχές του
βουνού γύρω
από το ορεινό
οδικό δίκτυο και
στις
επίπεδες
εκτάσεις γεμίζουν σιγά-σιγά
με κυψέλες. Το αν θα είναι ικανοποιητική η τελική παραγωγή της περίφημης «βανίλιας» Βυτίνας
αυτό θα φανεί στο τέλος της περιόδου «μελοπαραγωγής» του ελάτου περί το τέλος του Ιουνίου.
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η μελισσοκομία
αποτελεί την κύρια απασχόληση πολλών νέων
του τόπου μας και το μέλι, που διατίθεται από
τα καταστήματα εμπορίας τοπικών προϊόντων,
θεωρείται η κατεξοχήν πηγή εσόδων για αρκετούς μόνιμους κατοίκους και έχει αντικαταστήσει
πολλές κύριες απασχολήσεις του παρελθόντος
όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία. Επιπλέον
η «βανίλια» Μαινάλου είναι προϊόν ΠΟΠ και είναι γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις
μεγάλες αγορές εξωτερικού όπως το Λονδίνο
και η Νέα Υόρκη (φώτο). Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μοναδικότητα του μελιού από το έλατο
Βυτίνας γίνεται διακριτή άμεσα, διότι είναι πολύ
παχύρευστο, με κεχριμπαρένιο χρώμα και άρωμα ξεχωριστό. Η θρεπτική και βιολογική του αξία
είναι πολύ μεγάλη, αφού πρόκειται για μέλι με
πλούσια συγκέντρωση σε ιχνοστοιχεία. Άλλο ένα
μοναδικό χαρακτηριστικό του είναι ότι λόγω της
χαμηλής περιεκτικότητας του σε γλυκόζη (κάτω

ρίτο Σαββατοκύριακο του Μάη:
Εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και
Ελένης. Γιορτάζει το μικρό ειδυλλιακό εκκλησάκι
στην είσοδο της Νυμφασίας, το οποίο κάθε χρόνο τιμούν και αρκετοί Βυτιναίοι δεδομένου ότι
Βυτιναίοι και Νυμφάσιοι συνδέονται με ειλικρινή
αισθήματα καλής γειτονίας. Βέβαια η παλαιά μεγάλη προσέλευση απέχει πολύ από τη σημερινή,
αφού και τα δύο χωριά, η Βυτίνα και η Γρανίτσα
έχουν συρρικνωθεί αρκετά πληθυσμιακά. Εμείς
εδώ γιορτάσαμε τους «Κωστήδες» τις «Ντίνες»
και τις «Ελένες» που είναι αρκετοί και αρκετές.
Όσο περνά ο καιρός τα Σαββατοκύριακα περιορίζονται πολύ από απόψεως επισκεπτών και
μόνο οι διερχόμενοι ιδιαίτερα της Κυριακής και οι
επισκέπτες μονοήμερων εκδρομών δίνουν ακόμα «ζωή» στον τόπο και ενισχύουν κάπως τους
ντόπιους επιχειρηματίες. Ο καιρός παρουσιάζει
αρκετές ανοιξιάτικες μεταβολές. Έτσι η Κυριακή, ενώ ξεκίνησε με καλό καιρό, αιφνίδια από το
μεσημέρι και μετά «χάλασε» με ξαφνική μπόρα
και έντονη πτώση της θερμοκρασίας. Οι εργασίες
συντήρησης και επισκευής του «Πανταζοπουλείου» πνευματικού κέντρου συνεχίζονται κανονικά
και μετά το τέλος τους η Βυτίνα θα αποκτήσει
ένα ολοκληρωμένο συνεδριακό κέντρο, που θα
εξυπηρετεί τις σύγχρονες απαιτήσεις του συνεδριακού τουρισμού. Ο συνεδριακός τουρισμός
αποτελεί την πιο σύγχρονη μορφή του ορεινού
τουρισμού και πραγματοποιείται σε μέρη που
έχουν την κατάλληλη υποδομή και αντίστοιχο
ενδιαφέρον. (διαμονή και εξυπηρέτηση συνέδρων, συνεδριακά κέντρα, αξιοθέατα) και ενισχύει αποφασιστικά την τοπική οικονομία. Η Βυτίνα
τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται σε υπ’ αριθμό
«ένα» μέρος της Αρκαδίας για τη διεξαγωγή επιστημονικών συνεδρίων τη χειμερινή περίοδο.

✎Τ

ελευταίο δεκαήμερο του μήνα. Ο
Μάης εξελίχθη από τους πλέον βροχερούς μήνες, ιδιαίτερα το τελευταίο δεκαήμερο.
Ενώ η ημέρα αρχίζει με λιακάδα, το μεσημέρι
συννεφιάζει και τις απογευματινές αρχίζουν οι
«μπόρες». Οι φετινές ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις
χαρακτηρίζονται από την ένταση και σε ορισμένες περιπτώσεις εξελίσσονται σε χαλαζόπτωση.
Έτσι την Τετάρτη το απόγευμα 24-5, παραμονή της εορτής της «Αναλήψεως» σημειώθηκε
χαλαζόπτωση μικρής χρονικής διάρκειας αλλά
μεγάλης έντασης. Μετά ο καιρός «ημερεύει» και
«βγαίνει» ήλιος. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από
6οC έως 18οC. Όπως καταλαβαίνει ο καθένας οι
καιρικές αυτές συνθήκες δεν βοηθούν τη μελισσοκομία και η περίφημη «βανίλια» Βυτίνας δεν
θα έχει την αναμενόμενη απόδοση, διότι ούτε οι
έντονες βροχές, ούτε οι απότομες μεταβολές της
θερμοκρασίας συμβάλλουν στην απόδοση του
ελάτου. Η εορτή της Αναλήψεως εορτάστηκε με
την ανάλογη λαμπρότητα στο γειτονικό χωριό
της Καμενίτσας, διότι η γιορτή συνδυάζεται με το
ετήσιο τοπικό πανηγύρι και εορτάζει το παραδοσιακό εκκλησάκι στην ειδυλλιακή τοποθεσία του
«Βράχου». Οι συμπαθείς Καμενιτσιώτες, οι οποίοι
συνδέονται από παλιά με στενούς φιλικούς δεσμούς με τους Βυτιναίους, εόρτασαν και φέτος
με τον ανάλογο παραδοσιακό τρόπο το πανηγύρι
τους. Βέβαια δεν είναι δυνατόν να αναβιώσουν
οι παλιές καλές στιγμές, που τα χωριά ήταν πληθυσμιακά εύρωστα και οι θυμόσοφες λαϊκές εκφράσεις τις αναπαρίσταναν με λόγους του τύπου
«τα νταούλια στη Γρανίτσα κι ο χορός στην Καμενίτσα», αλλά και σήμερα, εφόσον υπάρχει διάθεση, αναβιώνουν αρκετές παλαιές συνήθειες
αλλά με σύγχρονή μορφή.

✎Τ

ελευταίο Σαββατοκύριακο του
Μάη: Φέτος το «παράκανε» από βροχές. Παρόλο που πλέον δεν εκτελούνται γεωργικές εργασίες εν τούτοις οι συνεχείς βροχές είναι
ενοχλητικές. Παλιότερα οι πολλές βροχές ήταν
καταστροφικές για τη γεωργία και για το λόγο
αυτό κυκλοφορούσε και η παροιμία «Στο κακορίζικο χωριό το Μάη ρίχνει το νερό». Βοηθούν
όμως αρκετά την κτηνοτροφία, η οποία ασκείται
ικανοποιητικά στην περιοχή μας, ενώ βλάπτει
την μελισσοκομία για τη συλλογή του μελιού
του ελάτου. Αυτά όμως είναι τα «τερτίπια» του
καιρού. Και αυτό το Σαββατοκύριακο βροχερό με
εναλλαγές ηλιοφάνειας και βροχής. Μόνο διερχόμενοι με εκδρομικά πούλμαν πέρασαν από εδώ
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✎ Βυτινιώτικα... και άλλα
ιδιαίτερα την Κυριακή και φυσικά σταμάτησαν
για ένα καφέ. Τα απορρίμματα έχουν μεταφερθεί αλλά νέα συγκεντρώνονται, αφού πλέον δεν
γίνεται συστηματικά αποκομιδή λόγω μη ύπαρξης συγκεκριμένων χωματερών στην περιοχή. Το
θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα, διότι οι κύριοι
φορείς επίλυσης του προβλήματος όπως η περιφέρεια και ο δήμος δεν φαίνεται να μπορούν να
λύσουν το μεγάλο αυτό πρόβλημα, παρ' όλες τις
εξαγγελίες. Επίσης παραμένει σε εκκρεμότητα το
πρόβλημα της αποκατάστασης των σκαμμένων
δρόμων του χωριού, αν και η περιφέρεια και ο
δήμος εξήγγειλαν τη διάθεση ποσού 40.000 €
για το έργο αυτό. Δυστυχώς από την εξαγγελία μέχρι την υλοποίηση ενός έργου απαιτείται
μεγάλο χρονικό διάστημα για... αδιευκρίνιστους
λόγους (γραφειοκρατία, σκοπιμότητες, αδράνεια
υπευθύνων). Ελληνικό, βλέπετε, το φαινόμενο!
Άρχισαν να κοκκινίζουν τα πρώτα κεράσια στις
λίγες κερασιές, που έχουν απομείνει στη Βυτινιώτικη ύπαιθρο. Αν και τα «χάλασε» ο παγετός, που
έπεσε τις τελευταίες μέρες του Απρίλη, εν τούτοις
κάποια διασώθηκαν. Κάποτε υπήρχαν περισσότερα δένδρα κερασιάς ιδιαίτερα μέσα στους Βυτινιώτικους αμπελώνες. Από την εποχή της εγκατάλειψης των αμπελιών συμπαρασύρθηκαν και οι
κερασιές. Κάποιες τελευταίες απομένουν στους
Βυτινιώτικους κήπους και τις αυλές.

✎1

Η ΙΟΥΝΙΟΥ: Πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Τέλειωσε η άνοιξη και μπήκε
το καλοκαίρι. Κάπως βελτιώθηκε ο καιρός μετά
τις συνεχείς βροχοπτώσεις ιδιαίτερα του τελευταίου δεκαημέρου του Μάη. Η αίσθηση που
έχουμε είναι ότι «μπαίνουμε» σε περίοδο «σχόλης» και η επισκεψιμότητα θα είναι πλέον μειω-

κατανόηση από την πλευρά των δημοτών. Πάντως ο διάλογος, όταν πραγματοποιείται, μπορεί
να λύσει πολλά προβλήματα εφόσον γίνεται στα
πλαίσια της ευπρέπειας και αποφεύγονται οι
εντάσεις. Χρειάζεται όμως, όπως είπαμε και πιο
πάνω, πληρέστερη και συχνότερη επαφή και ενημέρωση από την πλευρά του Δήμου και ιδιαίτερα
των τοπικών εκπροσώπων του κάτι που καλλιεργεί την επικοινωνία και των δύο πλευρών.
πτωση. Τη Δευτέρα, εορτή του Αγίου Πνεύματος
λειτουργία τελέστηκε στο ειδυλλιακό εκκλησάκι
του Αγίου Αθανασίου (φώτο) στην είσοδο της
Βυτίνας και συνδυάστηκε με την ετήσια γιορτή
του συνδέσμου Φιλοπροόδων, ο οποίος προσέφερε μετά τη λειτουργία γλυκά και αναψυκτικά
στους προσελθόντες. Όπως όλοι γνωρίζουμε η
ανακαίνιση του χώρου της εκκλησίας, που αποτελεί μια από τις πλέον ειδυλλιακές τοποθεσίες
της Βυτίνας, πραγματοποιήθηκε προ δεκαετίας
και πλέον από τον σύνδεσμο Φιλοπροόδων με
την οικονομική ενίσχυση της οικογενείας Πανταζοπούλου. Η θερινή περίοδος άρχισε και για
τούτο πρέπει να αναπτυχθεί και ατομική πρωτοβουλία για τον καθαρισμό των αυλών και των
αστικών οικοπέδων προς αποφυγή του κινδύνου
των θερινών πυρκαγιών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι η περιοχή μας λόγω του πυκνόφυτου βουνού
και των ακαθάριστων περιαστικών αλσυλλίων
είναι επικίνδυνη από απόψεως πυρκαγιών. Η διαφύλαξη του Μαινάλου είναι ευθύνη όλων μας.
Ο «περιβαλλοντικός σύνδεσμος» αναπτύσσει σημαντική πρωτοβουλία στο θέμα αυτό όπως επίσης και το Δασαρχείο Βυτίνας αλλά χρειάζονται
και τη συμπαράσταση των πολιτών σε εθελοντική βάση. Βέβαια κομβική είναι η συμμετοχή του
Δήμου στη διαφύλαξη του Μαινάλου, η οποία
πρέπει να εκδηλώνεται με κάθε τρόπο και να
συμπαρίσταται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Από την
Τετάρτη αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις και
ευχόμαστε «καλή επιτυχία» στους μαθητές της
Γ΄ Λυκείου, που θα διαγωνισθούν.

✎Δ
μένη. Για όσους μένουμε εδώ ο μήνας αυτός, που
παλιά ήταν ο πιο βαρύς λόγω φόρτου εργασιών,
είναι ο πιο χαλαρός από απόψεως διαβίωσης
και η πληθυσμιακή μείωση, τώρα που είμαστε
περισσότερο μόνοι μας, είναι ενδεικτική στους
δημόσιους χώρους της Βυτίνας. Τα σκουπίδια
μαζεύτηκαν αλλά νέα συσσωρεύονται σε διάφορα μέρη. Το θέμα αυτό πρέπει να λάβει οριστική
λύση (μπορεί άραγε;) πριν η καλοκαιρινή περίοδος δημιουργήσει νέα προβλήματα. Περιμένουμε
το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κατά το οποίο
πιθανόν να σημειωθεί η τελευταία για φέτος επισκεψιμότητα. Στη γειτονική Νυμφασία ετοιμάζονται για το τοπικό πανηγύρι, ενώ τα σχολεία
μας μετά τις φετινές αλλαγές στο πρόγραμμα
των εξετάσεων, το μεν Λύκειο (φώτο) τελείωσε
τις ενδοσχολικές εξετάσεις και οι μαθητές της
τελευταίας τάξης ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές. Από την άλλη το Γυμνάσιο και το Δημοτικό αρχίζουν τις ενδοσχολικές τους και περίπου
στα μέσα του μήνα θα ολοκληρώσουν τη φετινή
σχολική χρονιά. Οι ίδιες περίπου ημερομηνίες θα
ισχύσουν και για το νηπιαγωγείο. Να ευχηθούμε
σε όλους τους μαθητές των σχολείων μας «καλή
επιτυχία», «καλό καλοκαίρι» και να επαναλάβουν
και του χρόνου τις επιτυχίες της φετινής χρονιάς.

✎Π

ρώτο Σαββατοκύριακο του Θεριστή: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Παρόλο που η θάλασσα έχει πλέον την
«πρωτιά» των προτιμήσεων και οι πανελλαδικές
εξετάσεις ξεκινούν από τα μέσα της εβδομάδας ο
τόπος μας εξακολουθεί να δέχεται τους πιστούς
φίλους του βουνού. Το φαράγγι του Μυλάοντα
δέχεται τους περιπατητές και οδοιπόρους, μέλη
ορειβατικών συλλόγων της Πελοποννήσου,
αλλά και της Αθήνας. Είδαμε αρκετούς το Σαββατοκύριακο να το διασχίζουν. Το τριήμερο αυτό
γιόρταζε η πολιούχος Αγία Τριάδα της γειτονικής
Νυμφασίας. Θρησκευτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις οργανώθηκαν από τους τοπικούς φορείς του χωριού, ενώ αρκετοί ντόπιοι και επισκέπτες τίμησαν τη γιορτή. Την Κυριακή το απόγευμα
οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν αιφνιδιαστικά και
την ηλιοφάνεια διαδέχθηκε έντονη καλοκαιρινή
μπόρα που κράτησε αρκετά. Στα γύρω χωριά
όπως στα Λαγκάδια σημειώθηκε έντονη χαλαζό-

ιακοπές νερού σημειώθηκαν το
πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, διότι
επισκευάζεται το «πεπαλαιωμένο» δίκτυο μεταφοράς του νερού από Μεθύδριο και Πυργάκι. Ο
τοπικός αντιδήμαρχος κ. Καραντώνης σε ανάρτησή στην προσωπική του ιστοσελίδα ενημερώνει τους δημότες Βυτίνας για την ανάγκη ολιγόωρων διακοπών προκειμένου να γίνει το έργο.
Επίσης στην ίδια ανάρτηση ενημερώνει ότι επίκειται η λειτουργία της δεξαμενής «Φαρμάκη»,
η οποία μέχρι σήμερα έχει περάσει «δια πυρός
και σιδήρου», έχει καθυστερήσει πλέον της δεκαετίας και έχουν κινδυνεύσει να χαθούν σεβαστά
ποσά. Εάν λειτουργήσει επιτέλους, νομίζουμε ότι
θα λύσει οριστικά το θέμα της ύδρευσης της Βυτίνας. Στην ίδια ανάρτησή ο κ. Καραντώνης υπενθυμίζει ότι καθυστερεί η αλλαγή σωλήνων προς
τη δεξαμενή του «Άι Λια» λόγω πολλών εμποδίων, που αναφύονται και ιδιαίτερα της άρνησης
ιδιοκτήτριας οικοπέδου να επιτρέψει τη διέλευση
των σωλήνων από το χώρο της. Οι συχνές διακοπές όμως έχουν δημιουργήσει αρκετό εκνευρισμό και διαμαρτυρίες περισσότερο από τους
κατοίκους των συνοικιών, που αντιμετωπίζουν
πρόβλημα ύδρευσης, (περιοχή Άι Λια). Οι διακοπές αυτές σε συνδυασμό με το πρόβλημα των
απορριμμάτων, που εξακολουθεί να απασχολεί
τους μόνιμους κατοίκους, είναι θέματα που δημιουργούν ένταση στις σχέσεις πολιτών- Δήμου,
η οποία και φάνηκε στην επαφή που είχαν με κατοίκους την περασμένη Δευτέρα ο Δήμαρχος και
ο τοπικός αντιδήμαρχος. Σε τέτοιες περιπτώσεις
θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη επικοινωνία
και ενημέρωση από την πλευρά του Δήμου και

✎Δ

εύτερο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου: Εορτή των Αγίων Πάντων. Γιορτάζει το εκκλησάκι του νεκροταφείου. Αρκετοί
προσκυνητές πήγαν μέχρι εκεί, για να τιμήσουν
την εορτή αλλά και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, που «ησυχάζουν» στο χώρο αυτό. Επειδή ο
χώρος είναι «ιερό μνήμης» χρειάζεται περισσότερη φροντίδα από το τοπικό συμβούλιο τόσο από
απόψεως καθαριότητας όσο και από απόψεως
ευταξίας. Όμως σταδιακά «γεμίζει» και θα πρέπει το πρόβλημα της χωροταξίας να λυθεί, διότι
σε μικρό χρονικό διάστημα θα είναι έντονο και
αξεπέραστο, εάν δεν γίνει λεπτομερής καταγραφή των τάφων, ώστε να αξιοποιηθούν οι τελείως
ανενεργοί. Ο καιρός παραμένει άστατος με αιφνίδιες καταιγίδες όπως το απόγευμα της Κυριακής. Έντονη χαλαζόπτωση έπληξε τη γειτονική
Βλαχέρνα και δημιούργησε αρκετές καταστροφές σε κήπους και τις λίγες καλλιέργειες. Μπαίνουμε στην εβδομάδα της ολοκλήρωσης της
λειτουργίας των σχολείων. Τελειώνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις και ολοκληρώνεται ο κύκλος
των μαθημάτων του δημοτικού σχολείου για το
παρόν σχολικό έτος. Η φετινή χρονιά κρίνεται
από τις πλέον πετυχημένες τόσο για τους μαθητές όσο και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Εμείς θα
εκφράσουμε τον ενθουσιασμό μας και τα συγχαρητήρια μας. Τα εστιατόρια αρχίζουν το ένα μετά
το άλλο να κλείνουν για καλοκαιρινές διακοπές.
Έτσι αυτό το Σαββατοκύριακο έκλεισαν η «Κληματαριά» και η «Παλιά Βυτίνα» και θα ανοίξουν
πάλι, όταν θα αρχίσει η καλοκαιρινή κίνηση. Θα
ακολουθήσουν και άλλα.

✎Τ

ρίτο Σαββατοκύριακο του Ιούνη.
Αρκετά μειωμένη κίνηση και μόνο την
Κυριακή από διερχόμενους. Μήνας «διακοπών»
για τους επαγγελματίες που είτε διακόπτουν την
εργασία τους, είτε χαλαρώνουν από την έντονη
χειμερινή κινητικότητα. Κάποιο οδοιπόροι εξακολουθούν να επισκέπτονται το φαράγγι του
Μυλάοντα.(φώτο) Οι συνεχείς βροχοπτώσεις

και η αυξομείωση της θερμοκρασίας «χάλασε»
τη μελοπαραγωγή, η οποία ξεκίνησε με ευνοϊκές
συνθήκες, αλλά εξελίχθηκε ανώμαλα λόγω των
καιρικών μεταβολών. Η «βανίλια» Βυτίνας θα είναι για μια ακόμα χρονιά περιζήτητη. Αποκαταστάθηκε η ομαλή υδροδότηση του χωριού. Όμως
όπως διαπιστώνουν οι υπεύθυνοι γίνεται μεγάλη
σπάταλη, διότι όσοι έχουν κήπους αφήνουν το
νερό να τρέχει ανεξέλεγκτα. Θα πρέπει οι κήποι
να ποτίζονται τη νύκτα και με αυστηρό έλεγχο,
διότι η σπατάλη του νερού είναι εις βάρος όλων
μας και θα πρέπει να περιορίζεται. Επίσης ατομική πρωτοβουλία θα πρέπει να αναπτύσσεται
και στο θέμα των απορριμμάτων. Μέχρις ότου
ολοκληρωθεί ένα μόνιμο σύστημα διαχείρισης

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
• Με έγγραφό του προς τον Δήμο Γορτυνίας ο
σύλλογος επανήλθε στο αίτημα του για ονομασία του δρόμου, που οδηγεί στην πατρική
οικία του αειμνήστου Χρήστου Ματθαίου μεγάλου ευεργέτη του τόπου μας με το όνομά
του. Παρόλο που έχει περάσει ένα έτος, το
αίτημα του συλλόγου δεν έχει ακόμη ικανοποιηθεί. Βέβαια η γραφειοκρατία σε τέτοια
θέματα είναι χρονοβόρα και το Υπουργείο
Εσωτερικών, το οποίο θα δώσει την τελική
έγκριση, καθυστερεί ενδεικτικά. Ο σύλλογος
όμως θα επιμένει στην ικανοποίηση του αι-

τήματός του, διότι το θεωρεί χρέος όλων
μας απέναντι στον αείμνηστο μεγάλο
ευεργέτη. Στο ίδιο έγγραφο ο σύλλογος παρακαλεί τον Δήμο να διαθέσει ένα συνεργείο
για τον καθαρισμό του αλσυλλίου του Τρια-

πρέπει και ο πολίτης να συμβάλλει στη διαχείριση είτε εφαρμόζοντας (το λέμε και πάλι) την
ανακύκλωση, είτε μεταφέροντας τα σκουπίδια
του στους συγκεκριμένους τόπους συγκέντρωσης, στους μεγάλους σάκους. Χρειάζεται με κάθε
τρόπο να διαφυλάττουμε την καθαριότητα, που
είναι βασική προϋπόθεση της υγιεινής διαβίωσης
και ιδιαίτερα το καλοκαίρι.

✎Θ

λίψη «γέμισαν» τη Βυτινιώτικη κοινωνία δύο δυσάρεστα γεγονότα που
συνέβησαν το Σαββατοκύριακο 17 με 18 Ιουνίου. Το ένα ήταν ο αιφνίδιος θάνατος του συμπαθέστατου Πέτρου Παπαντωνίου, ο οποίος συνέβη τη νύχτα του Σαββάτου κατά τη διάρκεια του
ύπνου του. Ο αείμνηστος Πέτρος ήταν πολύ αγαπητός στην τοπική κοινωνία όπου μεγάλωσε, δημιούργησε οικογένεια και έζησε για εβδομήντα
χρόνια. Εκτός των επαγγελματικών του απασχολήσεων (μελισσοκόμος) είχε κάνει ξενώνα το πατρικό του σπίτι στην «Παλαιά Βυτίνα», ενώ προσέφερε και τις υπηρεσίες του ως επίτροπος στο
εκκλησιαστικό συμβούλιο του Αγίου Τρύφωνα.
Ήταν δε και σπουδαίος ξυλογλύπτης με δικό του
εργαστήριο. Τον «αποχαιρετήσαμε» τη Δευτέρα
το μεσημέρι και η κηδεία του έγινε πάνδημη. Να
είναι καλοτάξιδος εκεί που πάει και θα θυμόμαστε πάντοτε με γλυκιά ανάμνηση τη μορφή του.
Το δεύτερο δυσάρεστο συμβάν έπληξε την οικογένεια του Παναγιώτη Κοκκώνη. Την Κυριακή το
απόγευμα, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα που
συνέβη στο δρόμο προς Κλειτορία (Μαζέικα) και
λίγο πριν την τοποθεσία «Κλίμα του Παυσανία»
σκοτώθηκε η Έλλη Κοκκώνη σύζυγος του Παναγιώτη Κοκκώνη ετών 55, ενώ τραυματίσθηκε η
αδελφή του Κανέλλα, οδηγός του αυτοκινήτου.
Η κηδεία της έγινε την Τρίτη 20-6 και την «αποχαιρέτησε» όλο το χωριό . Δυστυχώς δύο μόνιμα
μέλη της κοινωνίας μας «έφυγαν» από κοντά μας
και γίναμε «φτωχότεροι».

✎Τ

ελευταίο Σαββατοκύριακο του
«Θεριστή»: Μέσα σε όλα τα δυσάρεστα της εβδομάδας που πέρασε μας ήρθε και
μια ευχάριστη είδηση. Μετά την αναχώρηση της
αγροτικής ιατρού η κενή θέση του αγροτικού
ιατρείου αναπληρώθηκε με γιατρό καταγόμενη
από τον τόπο μας. Τοποθετήθηκε λοιπόν για ένα
χρόνο στο αγροτικό ιατρείο η ιατρός Χριστίνα
Κορδαλή εγγονή της Γκόλφως Πλέσσια. Να ευχηθούμε καλή διαμονή στη νέα επιστήμονα και
με όσο το δυνατόν λιγότερα περιστατικά. Η παρουσία όμως της αγροτικής γιατρού είναι πολύτιμη για τον τόπο μας και ιδιαίτερα, εάν έλκει την
καταγωγή της από εδώ, διότι και αρκετοί υπερήλικες υπάρχουν και ένα μέρος όπως η Βυτίνα
έχει την ανάγκη ιατρικών υπηρεσιών ιδιαίτερα
για τους επισκέπτες. Εν τω μεταξύ λόγω των δύο
αδόκητων θανάτων συμπατριωτών μας αυτή την
εβδομάδα οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για
το έθιμο του «Κλείδωνα» το Σάββατο από τον
Πολιτιστικό σύλλογο και τον όμιλο κυριών αναβλήθηκαν λόγω του τοπικού πένθους. Τέλος την
Κυριακή τιμήθηκε στην ομώνυμη τοποθεσία η
επέτειος της μάχης των «Τρικόρφων» κατά την
οποία το 1825 έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι οι
Βυτιναίοι οπλαρχηγοί Νικολής Ταμπακόπουλος
και Θεόδωρος Λιάρος ή Ροζής. Υποχρέωση των
ζώντων είναι να θυμούνται και να τιμούν τους
ηρωικούς συμπατριώτες τους, οι οποίοι έδωσαν
τη ζωή τους, για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα το αγαθό της ελευθερίας. Κίνηση ελάχιστη
αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι καιρικές συνθήκες
είναι πλέον καλοκαιρινές με τη θερμοκρασία
την Κυριακή να φτάνει τους 32οC. Και με αυτά
ολοκληρώθηκε το παρόν δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου.
Θα τα πούμε πάλι το επόμενο. Υπομονή μέχρι
τότε………

νταφυλλιδείου κτήματος (δασάκι) εν όψει του
καλοκαιριού. Δυστυχώς ο μοναδικός χώρος
αναψυχής της Βυτίνας παραμένει κάθε χρόνος ασυντήρητος λόγω μη συντονισμού των
Συνέχεια στη σελίδα 4

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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εμπλεκομένων φορέων (Δασαρχείο, Τριανταφυλλίδειο κτήμα,
Δήμος). Και πέρυσι, παρόλα τα διαβήματα του συλλόγου δεν
πετύχαμε κάτι το συγκεκριμένο. Και μάλιστα η διεύθυνση δασών Αρκαδίας μας συνέστησε……. να αναπτύξουμε εθελοντική
πρωτοβουλία λόγω έλλειψης χρημάτων από μέρους της! Ελπίζουμε ότι φέτος μπορεί να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία.
• Έγγραφο επίσης απεστάλη προς τον Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου δημόσιας υγείας κ. Γιάννη Μπασκόζο, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από Βυτίνα (από την πλευρά της
μητέρας του) υπενθυμίζοντάς του το θέμα της αξιοποίησης
του χώρου του σανατορίου. Παρ' όλες τις υποσχέσεις ιδιαίτερα από την πλευρά του νοσοκομείου Καλαμάτας, που είναι
ιδιοκτήτης, καμία εξέλιξη δεν έχει σημειωθεί και το όλο θέμα
παραμένει αδρανές. Στο έγγραφο τονίστηκε ότι, εάν και τώρα
με την παρουσία του κ. Μπασκόζου στη νευραλγική αυτή θέση
δεν υπάρξει εξέλιξη, ο χώρος του σανατορίου διαρκώς θα εξαθλιώνεται και θα παραμένει, για να θυμίζει…….. την ακμή του
παρελθόντος.
• Ο σύλλογος βρίσκεται για μια ακόμα φορά στη δύσκολη
θέση να υπενθυμίσει στους….. «αμελούντας» να αποστείλουν
τη συνδρομή τους , ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτη η έκδοση
και αποστολή της «ΒΥΤΙΝΑΣ». Παρόλο που συμπληρώθηκε το
πρώτο εξάμηνο του 2017, στα γραφεία έφτασαν μόνο 165
συνδρομές και εισπράχθησαν 7.595 €. Στο ποσόν αυτό περι-

λαμβάνεται και το σημαντικό ποσόν των 2.000 € του σεβαστού καθηγητή κ. Θεοδώρου Πανταζοπούλου, χάρις στο οποίο
συνεχίζει η εφημερίδα την ανά δίμηνο κυκλοφορία της. Να
σημειώσουμε ότι ο κ. Πανταζόπουλος ενισχύει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με το ίδιο ποσόν, ώστε να παραμείνει σταθερή
η κυκλοφορία της «ΒΥΤΙΝΑΣ». Η εφημερίδα αποστέλλεται σε
807 αποδέκτες και η πολύ μικρή αποστολή συνδρομών θέτει
σε κίνδυνο τη δίμηνη κυκλοφορία της, ενώ δημιουργεί μεγάλο
πρόβλημα στην κάλυψη των εξόδων συντήρησης των γραφείων του συλλόγου, τα οποία είναι εξαιρετικά βαριά (περίπου
300€ τον μήνα). Γνωρίζουμε ότι η εποχή είναι πολύ δύσκολη
από οικονομικής άποψης και η αποστολή και των 20€ είναι δυσχερής για πολλούς. Η υπενθύμιση δε αυτή είναι για όσους ξεχνούν και όχι για όσους δυσκολεύονται. Εμείς θα συνεχίσουμε
να αποστέλλουμε την εφημερίδα σε όλους τους αποδέκτες και
σε όσους ακόμα επιθυμούν να την πάρουν, έστω και με προσωπικό κόστος. Παρακαλούμε όμως θερμά όσους έχουν αμελήσει
και μπορούν, ας αποστείλουν το μικρό ποσόν συνδρομής. Για
το σύλλογο είναι πολύτιμο. Τέλος ευχαριστούμε θερμά εκείνους που μέχρι σήμερα μας θυμήθηκαν και ιδιαίτερα αυτούς
που μας θυμήθηκαν γενναιόδωρα. Για μια ακόμα φορά ευχαριστούμε θερμά τον κ. Θεόδωρο Πανταζόπουλο στην ενίσχυση
του οποίου στηρίζεται η σταθερή κυκλοφορία της εφημερίδας.
• Τη Δευτέρα 12-6 πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνεδρίαση του δ.σ. του συλλόγου. Η επόμενη θα πραγματοποιηθεί τον

• ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ
ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΑΔΙΚΩΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΑΝΝΑΣ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ
Η δημότης Βυτίνας κ. Σεβαστή Χαμεζοπούλου θεωρώντας ότι
πρέπει να τιμηθούν εβδομήντα τρία χρόνια μετά τον θάνατό
τους οι αδίκως εκτελεσθέντες στα δύσκολα εκείνα χρόνια της
Γερμανικής κατοχής όχι από τους κατακτητές αλλά από Έλληνες
το ζεύγος Άννα και Κυριακούλης Μπασιάκος, υποβάλλει αίτημα
στο Δήμο να δοθεί το όνομα του αδικοχαμένου ζεύγους στον
δρόμο που περνάει μπροστά από την έπαυλη τους. Η κ. Χαμεζοπούλου είχε την καλοσύνη να μας στείλει αντίγραφο της αίτησης
της, για να την δημοσιεύσουμε και να γίνει ευρύτερα γνωστή η
προσπάθειά της, διότι η απόδοση της ιστορικής δικαίωσης είναι
υποχρέωση όλων. Να σημειωθεί ότι η αίτηση αυτή είναι συνέχεια
της πρώτης, που είχε υποβληθεί στις 18-5-2016 και υπεβλήθη
στις 27-4-2017, διότι ζητήθηκαν από το δήμο διευκρινίσεις. Το
περιεχόμενο της έχει ως εξής:
«Εάν η περιοχή μας υπερηφανεύεται ότι ξέρει να τιμά
τους ευεργέτες τους ανθρωπιστές και άξιους στην ιστορία και της προσφοράς στον άνθρωπο, τολμώ να ζητήσω ότι ζήτησαν πριν από 70 τόσα χρόνια ο αείμνηστος
Επαμεινώνδας Πανταζόπoυλos - Πρόεδρος τότε Βυτίνας
-και η κοινότητα της Βυτίνας όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας: «Η ΒΥΤΙΝΑ», Μαιος:-Ιούνιος
1994, αρ. φυλ.: 89: «Κυριακούλης και Άννα Μπασάκου.
ΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ.». Ζητώ λοιπόν ότι ζήτησαν
οι ανωτέρω να ονομαστεί δηλαδή τμήμα του δρόμου,
που οδηγεί στους «Κριούς» οδός «Κυριακούλη και Άννας Μπασιάκου» για την προσφορά τους στη Βυτίνα στα
χρόνια της κατοχής και στα γύρω χωριά της περιοχής.
Σημειωτέον δε ότι στο τμήμα αυτό του δρόμου βρίσκεται
το σπίτι τους.
Την προσφορά αυτή την έβαψαν με το αίμα τους και
τον αποτρόπαιο θάνατό τους (τους έκοψαν τις καρωτiδες και δεν τους αποτελείωσαν αλλά τους άφησαν να
βασανίζονται ο ένας πλάι στον άλλον ως που να τους
ξεψυχήσουν) εκ των υστέρων κάτι ξύπνησε μέσα τους και
σκέφθηκαν «εεε γιατί να τους αφήσουμε να τους φάνε τα
όρνια και να βαρυστομαχιάσουν δοθέντος δε ότι ήταν και
λίγο εύσωμοι, αποφάσισαν να τους βάλουν μέσα σε μια
σπηλιά, που δυστυχώς δεν τους χωρούσε. ΄Ετσι λοιπόν
τους στρίμωξαν εκεί μέσα αφού έκοψαν ότι περίσσευε
και εμπόδιζε, έφεραν τους κτίστες και σφράγισαν την
τρύπα. Και κάποιος αντάρτης μαρτύρησε ότι βογκούσαν
δυο μέρες ως που να ξεψυχήσουν. Ο γιος τους ο Γιώργος
ήταν μόλις 15 χρονών Κάντε λοιπόν αυτό το πληγωμένο
παιδί, που σήμερα είναι 90 τόσο χρόνων να νοιώσει υπερηφάνεια για τους γονείς του και να μην φύγει από την
ζωή με την ψυχή του γεμάτη πίκρα και πόνο.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και σας ενημερώνω
ότι υπάρχει χρηματοδότηση για την κατασκευή και την
τοποθέτηση πινακίδας. Παρακαλώ όπως με καλέσετε στο
Δημοτικό Συμβούλιο να παρευρεθώ, αν μπορείτε.
Η Αιτούσα Σεβαστή Χαμεζοπούλου

• ΕΟΡΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΟΤΑΓΑ
Όπως είναι γνωστό η 2 Μαΐου έχει ανακηρυχτεί από το Δήμο
Γορτυνίας «εορτή νεολαίας» και συμπίπτει με την επέτειο της
θυσίας του Βυτιναίου Ματθαίου Πόταγα, ο οποίος εκτελέστηκε στις 2 Μαΐου 1941 από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής
λόγω της συμβολικής αντίστασής του σε αυτά. Έτσι κάθε χρόνο

Σεπτέμβριο. Όπως είναι γνωστό το καλοκαιρινό δίμηνο δε συνεδριάζει το δ.σ. Πρώτο θέμα ήταν η οργάνωση του δεκάτου
τετάρτου «ανταμώματος». Ο σύλλογος απεφάσισε να επαναλάβει και φέτος το «αντάμωμα», αν και τα οικονομικά του δεν
είναι ανθηρά. Γι αυτό κάνει έκκληση σε όσους μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά, να το κάνουν, ώστε να μη διακοπεί μια εκδήλωση, η οποία έχει πλέον εθιμικό χαρακτήρα. Πιστεύουμε ότι
οι φίλοι του συλλόγου θα ανταποκριθούν στην έκκληση για οικονομική ενίσχυση. Η οργάνωση της εκδήλωσης ανατέθηκε στα
μέλη του δ. σ. κ. κ. Βασίλη Κάρκουλα, Δημήτρη Λιαρόπουλο και
Μιλτιάδη Τζίφα. Ο πρόεδρος του συλλόγου ενημέρωσε το δ. σ.
για την πρόσφατη συνεργασία του με τον αντιδήμαρχο κ. Καραντώνη και τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου κ. Μέγα
για θέματα που αφορούν τη Βυτίνα όπως η μονοδρόμηση, ιδιαίτερα τις μέρες της μεγάλης επισκεψιμότητας, και το θέμα της
ύδρευσης και ιδιαίτερα της σωλήνωσης της δεξαμενής και της
αντιμετώπισης των εμποδίων που ανακύπτουν από την άρνηση
ορισμένων ιδιοκτητών οικοπέδων να επιτρέψουν τη διέλευση
της σωλήνωσης από τον χώρο τους. Επίσης το δ.σ. εξέφρασε
την ικανοποίησή του για την πρώτη συνέντευξη, που πήρε το
μέλος του κ. Νίκος Τζίφας από τον κ. Κώστα Παπαναστασίου
για θέματα της Βυτίνας και δημοσιεύτηκε στη «ΒΥΤΙΝΑ» και τον
παρακάλεσε να συνεχίσει την προσπάθεια αυτή, ώστε να ακουστούν και άλλες γνώμες για θέματα του τόπου μας.

Άγγελος 3ος Μπινιάκου Αντώνης.
7. Δημοτικό σχολείο: μικρές τάξεις κορίτσια: 1η Λιακοπούλου Δήμητρα 2η Γιαβή Θεοδώρα 3η Καδά Ελένη.
8. Δημοτικό σχολείο: μεγάλες τάξεις κορίτσια: 1η Ρεκουλιάνου Χριστίνα 2η Κρίστου Ευαγγελία 3η Κατσίγιαννη Σωτηρία.
Η εκδήλωση ήταν άκρως επιτυχής και αυτό οφείλεται στην
άρτια οργάνωση από πλευράς Δήμου αλλά και στην πρόθυμη
συμμετοχή των μαθητών των σχολείων και των γυμναστών
τους, που έδειξαν για μια ακόμα φορά ότι γνωρίζουν να τιμούν
αυτούς που θυσίασαν οικειοθελώς τη ζωή τους για τα μεγάλα
ιδανικά της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Η κ. Ελένη Πόταγα καταθέτουσα στεφάνι

στη Βυτίνα συγχρόνως με την απόδοση τιμής στην ηρωική θυσία
του Πόταγα τιμάται και η Γορτυνιακή νεολαία με τη διεξαγωγή
του «αγώνα θυσίας» από το σημείο της εκτέλεσης του Πόταγα
στη θέση «το χάνι του Κουτρουμπή» μέχρι την πλατεία της Βυτίνας και μετέχουν μαθητές των σχολείων όλων των βαθμίδων.
Τις εκδηλώσεις οργανώνει ο Δήμος Γορτυνίας σε συνεργασία με
την τοπική κοινότητα και τα σχολεία.
Φέτος την όλη ευθύνη είχε ο Δήμος μέσω της ΔΗΚΕΓ και της
αντιδημάρχου κ. Διαμαντοπούλου, η οποία εξέδωσε και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Οι εκδηλώσεις άρχισαν με την μεταφορά στο χώρο θυσίας των μαθητών – αθλητών, όπου κατετέθη στεφάνι από την αδελφή του ήρωα κ. Ελένη Πόταγα. Στη
συνέχεια δόθηκε το σύνθημα έναρξης του δρόμου θυσίας με τη
συμμετοχή μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου και Λυκείου
Βυτίνας. Τους αθλητές συνόδευε ιδιωτικό ασθενοφόρο με την
αγροτική γιατρό και τους γυμναστές των σχολείων. Εκτός του
δρόμου θυσίας διεξήχθη και αγώνας 100 μέτρων για τους μαθητές του Δημοτικού.
Στη συνέχεια εψάλη επιμνημόσυνη δέηση στον ανδριάντα του
ήρωα στην πλατεία από τον πανοσιολογιότατο π. Χρυσόστομο
και έγινε κατάθεση στεφάνων από την αδελφή του ήρωα κ. Ελένη Πόταγα, τον Δήμαρχο κ. Γιαννόπουλο τον βουλευτή κ. Κωνσταντινόπουλο την αντιδήμαρχο κ. Διαμαντοπούλου, τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου κ. Λιαρόπουλο εκπροσώπους των
τοπικών συλλόγων και των σχολείων. Για το νόημα της ημέρας
μίλησαν ο δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος και η κ. Ελένη
Πόταγα.

Η επιμνημόσυνη δέηση

Τα αποτελέσματα του «δρόμου θυσίας» είναι τα εξής:
1. Αγόρια Λυκείου: 1ος Μπίκος Κων/νος 2ος Μιλόβι Κρίστη
3ος Κρίστου Σταύρος
2. Κορίτσια Λυκείου: 1η Μαρκοπούλου Σοφία 2ες Μπουλούγαρη Βαρβάρα & Καλιακούδα Φωτεινή.
3. Αγόρια Γυμνασίου: 1ος Βελτενάκου Μαρκελιάνος 2ος
Κρήστου Λάζαρος 3ος Δημάκος Γιώργος.
4. Κορίτσια Γυμνασίου: 1η Γεωργακοπούλου Δήμητρα 2η Ηλιοπούλου Θεοδώρα 3ες Θεολόγου Αγγελική & Μιλόβι Ιωάννα.
5. Δημοτικό σχολείο: μικρές τάξεις αγόρια 1ος Κορεμένος
Μάριος 2ος Νικολόπουλος Κων/νος 3ος Μουρούτσος Γιώργος.
6. Δημοτικό σχολείο: Μεγάλες τάξεις: αγόρια: 1οι Καπουράνης Λεωνίδας & Κουρεμένος Παναγιώτης 2ος Μουρούτσος

• Ο ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
«ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ 2017»
Συμμετείχαν και επαγγελματίες της Βυτίνας

Στη μεγάλη έκθεση «Ελλάδος Γεύση 2017», που οργανώθηκε
φέτος από τον δήμο Περιστερίου από 18 μέχρι 21 Μαΐου στο
ομώνυμο εκθεσιακό κέντρο του δήμου, συμμετείχε και ο δήμος
Γορτυνίας με δικό του περίπτερο στο οποίο εκτίθεντο προϊόντα όλης της Γορτυνίας με πρώτα το ελαιόλαδο, το μέλι και τα
αρωματικά φυτά. Το περίπτερο οργανώθηκε με φροντίδα της
ΔΗΚΕΓ και της αντιδημάρχου κ. Διαμαντοπούλου, ενώ εξέθεταν
τα προϊόντα τους και οι Βυτιναίοι μελισσοκόμοι Γιώργος Παπαντωνίου και Λεωνίδας Παναγιωτόπουλος, ο οποίοι παρίσταντο
αυτοπροσώπως στο περίπτερο όλες τις ημέρες λειτουργίας
της έκθεσης. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της
Πέμπτης 18 Μαΐου παρόντος του δημάρχου Περιστερίου κ. Α.
Παχατουρίδη, οικοδεσπότη του χώρου του εκθεσιακού κέντρου,
που φιλοξενεί την έκθεση, του αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ, αντιπεριφερειαρχών, δημάρχων, του προέδρου της Alfa Expo, και
πολλών επισκεπτών. Στα περίπτερα της έκθεσης συμμετείχαν
περιφέρειες, δήμοι, πολιτιστικοί φορείς και παραγωγοί μεμονωμένα, παρουσιάζοντας τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τον
τουρισμό από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Όπως ανέφερε
η Πρόεδρος της (ΔΗΚΕΓ) κυρία Μαρίνα Διαμαντοπούλου, σε
σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, η πρώτη μέρα είχε γαστρονομία
από επιτελείο μαγείρων και κεράσματα στην πλατεία, τραγούδια από ηπειρώτικη κομπανία με τον Κ. Μήτση, παράσταση με
παραδοσιακά τραγούδια και πολιτιστικά δρώμενα με θέμα «την
ελιά» από το Δήμο Τριφυλίας. Το Σάββατο το βράδυ στις 20.00
στην αίθουσα εκδηλώσεων της έκθεσης πραγματοποιήθηκε
καθαρή «Γορτυνιακή βραδιά» με τα χορευτικά συγκροτήματα
των Αρκάδων του δήμου Ιλίου «Προσέλληνες» και το μουσικό
συγκρότημα του Μαυρέλια (Παναγιώτη Λιακόπουλου) από την
περιοχή της Ηραίας. Την Κυριακή, τελευταία ημέρα της έκθεσης
και εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου την έκθεση επισκέφθηκαν
πολυάριθμοι επισκέπτες, οι οποίοι γεύτηκαν αλλά και προμηθεύτηκαν τα εξαιρετικά προϊόντα της γορτυνιακής γης και το
μοναδικό μέλι Βυτίνας. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις ενισχύουν
την επαρχιακή επιχειρηματικότητα και δίνουν την ευκαιρία της
ευρύτερης προβολής των εκλεκτών Γορτυνιακών προϊόντων.
Από ορισμένους επαγγελματίες της Βυτίνας όμως εκφράσθηκαν
παράπονα ότι η εκδήλωση δεν έγινε ευρύτερα γνωστή, ώστε να
συμμετάσχουν περισσότεροι.
▶
Συνέχεια στη σελίδα 5
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
▶ Συνέχεια από τη σελίδα 4
• ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
MAINALON TRAIL

Οι εθελοντές στην πλατεία της Βυτίνας

Το Σάββατο 27-5 πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του Mainalon
trail από εθελοντικές ομάδες σε συνεργασία με το Δήμο. Οι ομάδες που ανέλαβαν τον καθαρισμό προήρχοντο από τη «Μαίναλον
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση» και την «Active Sundays»
και περιέλαβαν τις διαδρομές Ελάτη – Βυτίνα (φαράγγι του Μυλάοντα), Σανατόριο της «Μάνας» - Βαλτεσινίκο και Μπουρνάδες
– Ζυγοβίστι. Η διαδρομή Ελάτη- Βυτίνα μέσω του φαραγγιού του
Μυλάοντα είναι η πλέον επισκέψιμη και φέτος οργανώθηκαν οι
περισσότερες πεζοπορίες στη διαδρομή αυτή. Όμως τελευταία
προβάλλεται αρκετά και η διαδρομή Βυτίνα- Νυμφασία. Στο
διαδίκτυο ανέβηκαν πολλές φωτογραφίες για το μονοπάτι Βυτίνα-Νυμφασία και ονομασίες όπως «Ψηλά κοτρώνια», «γεφύρι
της Τζαβάραινας», «Μαύρη πέτρα», «Σωτήρα» ακούγονται όλο
και πιο πολύ και γίνονται ευρέως γνωστές, ενώ παλαιότερα τις
γνώριζαν λίγοι ντόπιοι. Η συχνή επισκεψιμότητα των τμημάτων
αυτών οφείλεται αφενός στην εύκολη πορεία τους και αφετέρου στην σύντομη πρόσβασή τους από τη Βυτίνα, στην οποία
εύκολα φτάνουν οι οδοιπόροι και συνδυάζουν διαμονή, φαγητό
και ψυχαγωγία. Να θυμίσουμε ότι η αξιοποίηση και η σηματοδότηση του φαραγγιού του Μυλάοντα έγινε επί δημαρχίας Γιάννη
Σακελλαρίου και ανταποκρίνεται με την πάροδο του χρόνου, ως
προς την αύξηση της επισκεψιμότητας του, στις προσδοκίες των
εμπνευστών του έργου τότε. Το φαράγγι του Μυλάοντα πρέπει
να φροντίζεται από όλους τους φορείς της Βυτίνας αλλά και από
ιδιώτες, διότι εξελίσσεται σε ένα από τα σπουδαιότερα αξιοθέατα του τόπου αλλά και όλης της Γορτυνίας.

• ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ
Έχει περάσει πλέον του εξαμήνου από τότε που έκλεισε η χωματερή της Βυτίνας και το πρόβλημα με τα απορρίμματα δεν
«λέει» να λυθεί. Η προσωρινή λύση του Δήμου να κηρύξει σε
«έκτακτη ανάγκη» την περιοχή της Γορτυνίας φαίνεται ότι έλυσε
προσωρινά το πρόβλημα χωρίς οριστικό τέλος. Σκουπίδια συγκεντρώνονται και πάλι, περιοχές όπως οι κατασκηνώσεις και ο
«Ντρούλας» κινδυνεύουν να γίνουν χωματερές με την εγκατάσταση μεγάλων σάκων αποκομιδής, η κακοσμία είναι έντονη σε
συνδυασμό με τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες, η ανησυχία των
κατοίκων διαρκώς μεγαλώνει και δημιουργείται έντονος εκνευρισμός, ενώ οι διαμαρτυρίες είναι συχνές. Από την άλλη πλευρά
ο Δήμος διατείνεται ότι το πρόβλημα ξεπερνά τις δυνατότητές
του και ρίχνει τα βάρη στην περιφέρεια, ενώ η περιφέρεια επικαλείται κυβερνητικά προσκόμματα. Ο καιρός όμως περνάει και
όση κατανόηση και αν δείχνουν οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι μόνιμοι δεν φαίνεται «φως στον ορίζοντα». Θες η γραφειοκρατία,
θες τα συμφέροντα που διαμορφώνονται γύρω από το θέμα δεν
αφήνουν να λυθεί το πρόβλημα και οι αρμόδιοι ρίχνουν τα βάρη
ο ένας στον άλλο αφήνοντας τον κόσμο στην άγνοια και την
αγανάκτηση. Τελευταία εξέλιξη είναι η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε επερώτηση του βουλευτή Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, την οποία δημοσιεύουμε αλλά δεν ρίχνει και
πολύ φως στην υπόθεση, ενώ δεν δεσμεύεται με συγκεκριμένες
ημερομηνίες. Το ανησυχητικό είναι τα μεγάλα χρονικά διαστήματα (διετία και πλέον) που έχουν περάσει ανεκμετάλλευτα. Η
απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών έχει ως εξής:

«Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων
περιφέρειας Πελοποννήσου
Στο έργο αυτό περιλαμβάνεται:
• η κατασκευή τριών Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) συνολικής δυναμικότητας 200.000 τόνων,
• η κατασκευή τριών Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (χγτΥ),
• η κατασκευή δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ),
• η λειτουργία και συντήρηση των παραπάνω εγκαταστάσεων,
• η μεταφορά των απορριμμάτων από τους Σταθμούς
Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (χγτΥ).
Αναφορικά με την τεχνολογία της επεξεργασίας, θα
εφαρμοστεί μηχανική ανακύκλωση για ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και αναερόβια Κομποστοποίηση του
υπολειπόμενου κλάσματος από την παραγωγή compost,
CLO (Compost Like Output) και ενέργειας. Για το συγκεκριμένο έργο έχει επιλεγεί οριστικός ανάδοχος. Τον
Νοέμβριο του 2014 εκδόθηκε η έγκριση~ περιβαλλοντικών όρων και ακολούθως ολοκληρώθηκαν οι χρηματοδοτικές συμβάσεις. Ο διαγωνισμός εγκρίθηκε από το
Ελεγκτικό Συνέδριο και αναμένεται η υπογραφή της Σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 150
εκ. ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) εκ των οποίων τα 66
αποτελούν κοινοτική χρηματοδότηση. Το τέλος διαχείρισης των απορριμμάτων για τους Δήμους rους πολίτες της
Περιφέρειας Π ελοποννήσου , θα ανέλθει μεσοσταθμικά
στα 69,13 ευρώ/τόνο (χιιι ΦΠΑ).
Φορέας Δημοπράτησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου.
• Μεταφορά των απορριμμάτων από τους ΣΜΑ στους
ΧΥΤΥ
Προϋπολογισμός: 150 εκ ευρώ (με ΦΠΑ) εκ των οποίων
τα 66 εκ ευρώ κοινοτική χρηματοδότηση
Μεσοσταθμικό κόστος για τον πολίτη: 69,13 ευρώ/τόνος + ΦΠΑ»
Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως όλα αυτά θα λύσουν το
πρόβλημα αφού δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Στο τέλος της διαβιβασθείσης απάντησης από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή υπάρχει ένας προσωπικός σχολιασμός που λέει τα εξής: «Ας
αφήσουμε λοιπόν στην άκρη τις τοπικές αντιδικίες και τον
εύκολο λαϊκισμό. Μετά την πρώτη επίσημη απάντηση του
υπουργείου, όλοι, περιφέρεια, δήμοι, κυβέρνηση, αντιπολίτευση πρέπει να επικεντρωθούν επί του θέματος αυτού
και όχι σε άλλα παρελκόμενα, τα οποία δεν αφορούν το
έργο. Η ωριμότητα όλων μας, θα αποδείξει αν μπορούμε
να δώσουμε απάντηση στα περιβαλλοντικά ζητήματα, στα
πρόστιμα που πληρώνουν οι πολίτες καθώς και στη δημιουργία 1000 νέων άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας, που απαιτούν απάντηση στην πράξη. Ας είναι η απάντηση του Υπουργού μια πραγματική βάση για συζήτηση
χωρίς υπερβολές και λαϊκισμούς. Καλούμε την Κυβέρνηση
να αποφασίσει επιτέλους αν θα προχωρήσει το έργο.»
Δυστυχώς το θέμα των απορριμμάτων δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή να λύεται οριστικά. Οι αρμόδιοι
πρέπει να καταλάβουν ότι είναι το υπ΄ αρ. ένα πρόβλημα που
απασχολεί τον κόσμο και η υπομονή του, που μέχρι τώρα είναι
πολύ μεγάλη, εξαντλείται!

• Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Μετά την επίσημη κατάργηση του αστυνομικού τμήματος
Λεβιδίου, το οποίο κάλυπτε αστυνομικά και τη Βυτίνα, και την
από έτους κατάργηση και του σταθμού της Βυτίνας η αστυνόμευση της περιοχής μας έγινε ελλιπέστατη και η ανασφάλεια
των κατοίκων εντονότερη. Διαρρήξεις σημειώνονται διαρκώς
και οι παραβάσεις αστυνομικής φύσεως είναι καθημερινές. Στη
διαμαρτυρία της Παγγορτυνιακής ένωσης προς τον αρμόδιο
Υπουργό κ. Τόσκα σημειώνεται ότι κατά μήκος του Εθνικού δρόμου Τρίπολη-Πύργος δεν υπάρχει ούτε ένα αστυνομικό τμήμα.
Η αστυνομική διεύθυνση Αρκαδίας στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης ανακοίνωσε... τα νέα μέτρα, τα οποία αντιγράφουμε
από το Arkadia portal. «Οι μεταβολές που επέρχονται στις
υφιστάμενες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας, στο πλαίσιο της αναδιάταξης – αναδιοργάνωσης,
σύστασης και λειτουργίας περιφερειακών Υπηρεσιών της

Ελληνικής Αστυνομίας, είναι οι παρακάτω:
α) Το Αστυνομικό Τμήμα Δημητσάνας, μετονομάζεται σε
Αστυνομικό Τμήμα Γορτυνίας.
β) Τα Αστυνομικά Τμήματα Λαγκαδίων, Λεβιδίου και
Σταδίου, καταργούνται και συγχωνεύονται ως προς τις
αρμοδιότητες τους, με τα Αστυνομικά Τμήματα Γορτυνίας,
Τροπαίων και Τρίπολης.
γ) Το Αστυνομικό Τμήμα Παραλίου Άστρους, μετονομάζεται σε Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.
δ) Το Αστυνομικό Τμήμα Λεωνιδίου, μετονομάζεται σε
Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Κυνουρίας.
Οι λοιπές υφιστάμενες Υπηρεσίες τις Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας, παραμένουν ως έχουν.»
Διαβάζοντας κανείς την ανακοίνωση μόνο θυμηδία προκαλείται. Δηλ. η κατάργηση των αστυνομικών τμημάτων και η αστυνόμευση της περιοχής θα εξασφαλισθεί με την μετονομασία των
εναπομεινάντων αστυνομικών τμημάτων; Άραγε οι υπεύθυνοι
που εκδίδουν δελτία τύπου της αστυνομίας μας θεωρούν τόσο
αφελείς; Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει!

• ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΣΑΓΙΟΥ
ΣΤΟ ΜΑΙΝΑΛΟ
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμός προς
το μοναδικό αρωματικό φυτό του τόπου μας

Έφτασε η εποχή, που πολλοί θα ανεβούν μέχρι τις κορυφές του
Μαινάλου, για να συλλέξουν το μοναδικό αρωματικό φυτό, το
τσάι του βουνού. Βέβαια η περίοδος συλλογής αρχίζει ή τουλάχιστον πρέπει να αρχίζει μετά τις 20 Ιουλίου, οπότε και το φυτό
ανθίζει πλήρως. Δυστυχώς όμως η εμπορευματοποίηση του τα
τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε πρόωρη συλλογή, οπότε το
φυτό δεν έχει ανθίσει πλήρως και δεν έχει «πάρει» τα αρώματά
του. Επιπλέον λόγω αυτής της εμπορευματοποίησης και της συγκέντρωσης από τους συλλέκτες όσο το δυνατόν μεγαλυτέρων
ποσοτήτων για την εξασφάλιση και μεγαλύτερου κέρδους γίνεται απρόσεκτη και βίαιη συλλογή. Αποτέλεσμα αυτού είναι να
μην κόβονται οι μίσχοι όπως πρέπει, αλλά να «ξεριζώνεται» και
φυσικά να εξαφανίζεται και χρόνο με το χρόνο να μειώνεται η
έκταση όπου φύεται και επομένως και η ποσότητά του.
Το Μαίναλον φημίζεται για δύο κατεξοχήν αρωματικά φυτά.
Το τσάι και τη ρίγανη. Το Βυτινιώτικο Μαίναλο έχει περισσότερο
τσάι και λιγότερη ρίγανη. Κάποτε οι κορυφές της Πατερίτσας
από την «Αλογόβρυση» μέχρι τη «Τζελάτη», του Αϊ Λιά» από το
«Κεντρωτό» μέχρι το «Μνήμα» και της «Οστρακίνας» ήταν κατάφυτες και το άρωμα του φυτού, ιδιαίτερα τον Ιούλιο, το ένιωθες
χιλιόμετρα μακριά. Σήμερα λόγω δραματικής μείωσης πρέπει να
φτάσεις δίπλα του, για να το νιώσεις.
Για να μη χαθεί λοιπόν κάποια στιγμή το μοναδικό αυτό φυτό
με το εξαιρετικό άρωμα πρέπει να ληφθούν μέτρα από το Δασαρχείο, που εποπτεύει τις περιοχές αυτές και πρέπει από τους
συλλέκτες να υπάρξει σεβασμός, αγάπη και φροντίδα για το μοναδικό τσάι του Μαινάλου. Χρειάζεται το Δασαρχείο αφενός να
απαγορεύσει τη συλλογή σε περιοχές που τείνει να εξαφανισθεί
και αφετέρου να ορίσει αυστηρές ημερομηνίες συλλογής. Από
την άλλη οι συλλογείς επιβάλλεται να σέβονται το φυτό και να
το συλλέγουν κόβοντας τους μίσχους, έστω και αν αυτό απαιτεί
χρόνο και είναι σε βάρος της ποσότητας που συλλέγουν.
Το Βυτινιώτικο τσάι είναι ένα από τα πολλά «στολίδια» της Βυτινιώτικης φύσης με το μοναδικό άρωμα και την υπέροχη γεύση,
που μας συνοδεύει τα κρύα βράδια του χειμώνα. Τα τελευταία
χρόνια έγινε ευρύτερα γνωστό, αναζητιέται από πολλούς και
αποτελεί βασικό είδος εμπορίας των τοπικών καταστημάτων Η
ποσότητά του είναι μικρή και δεν καλύπτει τη ζήτηση. Ας το σεβαστούμε λοιπόν, ας το προσέχουμε και ας το αγαπήσουμε ως
μοναδικό αρωματικό φυτό της Βυτινιώτικης φύσης.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ» ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Μιλάει ο πρώην πρόεδρος και σημερινός αντιπρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου
«Κων/νος Παπαρρηγόπουλος» κ. Φώτης Κατσούλιας
Γράφει: Ο Νικόλαος Γ. Τζίφας μαθηματικός, μέλος του δ.σ. του συλλόγου, ο οποίος και έλαβε τη συνέντευξη
Ήταν ένα κρύο χειμωνιάτικο απόγευμα του
Νοέμβρη του 2011, όταν βρέθηκα για κάποιες
δουλειές στη Βυτίνα , όπου και συνάντησα
τον φίλο μου τον Φώτη τον Κατσούλια στην
πλατεία του χωριού και μου πρότεινε να πάμε
στα γραφεία του πολιτιστικού συλλόγου. Φτάνοντας εκεί είδα μέσα πάνω από 15 άτομα,
γυναίκες κυρίως, να κάνουν πρόβες σε διαφόρους χορούς. Γνωρίζοντας την παλιά κατάσταση στη Βυτίνα μου έκανε μεγάλη εντύπωση,
που μέσα στο χειμώνα και με αυτό το κρύο
υπήρχε αυτή η δραστηριότητα στο χωριό. Με
τη σημερινή συνέντευξη θα προσπαθήσω μαζί
με τον κύριο εκφραστή αυτής της αλλαγής
στο πολιτιστικό «γίγνεσθαι» της Βυτίνας, τον
φίλο μου τον Φώτη Κατσούλια να κάνουμε μια
ιστορική αναδρομή με την ευκαιρία των είκοσι
χρόνων του πολιτιστικού συλλόγου Βυτίνας
«Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος».
Φώτη καλησπέρα. Θα ήθελα να μου πεις
κατ’ αρχάς πως ξεκίνησε ο πολιτιστικός
σύλλογος Βυτίνας;
Τη «μαγιά» της δημιουργίας του πολιτιστικού συλλόγου Βυτίνας την έβαλε ο καθηγητής
φυσικής αγωγής κ. Παπαθανασίου Αθανάσιος
από τη Θεσσαλονίκη, όταν την περίοδο 199394 υπηρετούσε ως αναπληρωτής καθηγητής
στο Γυμνάσιο Βυτίνας και Δημητσάνας, αλλά
διέμενε στη Βυτίνα. Ο κ. Παπαθανασίου, ως
ένας δραστήριος δάσκαλος με ειδικότητα παραδοσιακών χορών, δημιούργησε μια χορευτική ομάδα από νέους τότε της Βυτίνας, οι οποίοι αποτέλεσαν τη μαγιά, για να προσελκύσουν
αργότερα αρκετά παιδιά. Στον χρόνο επάνω ο
κ. Παπαθανασίου έφυγε από τη Βυτίνα, αλλά
επειδή διέβλεπε μακριά, δηλαδή είχε καταλάβει
το ενδιαφέρον των νέων αλλά και των γονιών
τους για τη συνέχεια αυτής της προσπάθειας,
φρόντισε να βρει αντικαταστάτη του μέσω
του ιδρύματος «Τρύφωνος Θαλασσινού», που
είχε δημιουργήσει ο αείμνηστος Τρύφωνας
Θαλασσινός και χρηματοδοτήθηκε από τον
ίδιο. Αντικαταστάτρια του ήταν η καθηγήτρια
φυσικής αγωγής κυρία Χριστίνα Ζαμπαθά, με
την οποία έχουμε την τύχη να συνεργαζόμαστε
μέχρι σήμερα. Στη δεύτερη περίοδο, όταν δηλαδή ανέλαβε η κυρία Ζαμπαθά ως δασκάλα,
υπήρξε μεγάλη ώθηση στην προσπάθεια εκμάθησης παραδοσιακών χορών, με αποτέλεσμα
να εγγραφούν νέοι μαθητές μικρότερης ηλικίας. Στην πορεία του χρόνου η αρχική χορευτι-

Οι κ.κ. Τζίφας και Κατσούλιας

κή ομάδα, την οποία αποτελούσαν μεγαλύτερα
παιδιά, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων
διαλύθηκε, αλλά είχε πλέον «μπει το νερό στο
αυλάκι» με πολύ μεγάλη συμμετοχή μαθητών
των σχολείων. Δημιουργήθηκαν έτσι 3 τμήματα των 20 ατόμων με μικρά, μεσαία και μεγάλα
παιδιά με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τεράστια πίεση στη διαδικασία διαχείρισης όλων
αυτών των παιδιών, δεδομένου ότι η κυρία
Ζαμπαθά είχε εγκαταλειφθεί μόνη και δυσκολευόταν να παρέχει τις υπηρεσίες της σε ένα
χώρο χωρίς θέρμανση, καθαριότητα, και με
δυσκολίες αντιμετώπισης των μικρών και μεγάλων προβλημάτων, που προέκυπταν.
Πως επιλύσατε αυτά τα πρώτα προβλήματα;
Τη σχολική χρονιά 1995-96 συνυπηρετούσαμε με την κυρία Ζαμπαθά στο νεοϊδρυθέν
πολυκλαδικό λύκειο της Τρίπολης και μου είπε:
«Άκουσε να δεις Φώτη, δε γίνεται να έρχομαι
στη Βυτίνα, μια γυναίκα άγνωστη, να μου φέρνετε τα παιδιά σας ένα τρίωρο κάθε Κυριακή
και να μην παρουσιάζεται κανένας γονιός να
συζητάμε για τα προβλήματα που προκύπτουν.
Ή θα ενδιαφερθείτε ή φεύγω!». Τότε της είπα:
«Δεν θα φύγεις, και θα δω τι θα κάνω». Έγραψα λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου μια ανακοίνωση, εξέθεσα τους προβληματισμούς της δασκάλας και καλούσα τους γονείς των παιδιών
σε μια συνάντηση, για να τεθούν υπόψη τους
τα προβλήματα που είχε η κ. Ζαμπαθά κατά την
παραμονή της στη Βυτίνα. Ακολούθησε ένας
πλούσιος διάλογος και καταλήξαμε στη εκλογή μιας διοικούσας επιτροπής αποτελούμενη
από τους Παπαδημητρίου Κώστα, Καρατασάκη
Μαρία, Σταυροπούλου Γεωργία, Λιαροπούλου
Μάγδα και Φώτη Κατσούλια, οι οποίοι θα λειτουργούσαν ως διαχειριστές όλων των θεμάτων που προέκυπταν.
Πότε κάνατε την πρώτη εκδήλωση;
Αποφασίσαμε μετά από διαλογική συζήτηση να κάνουμε την πρώτη μας χορευτική εκ-

Το ίδρυμα Θαλασσινού όπου στεγάζεται ο
πολιτιστικός σύλλογος

δήλωση τον Αύγουστο του 1996 με πρώτη
οικονομική προσφορά 500 δρχ. το μήνα ανά
μαθητή, για να καλύπτονται τα λειτουργικά
έξοδα που προέκυπταν. Επίσης πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας εκδρομή και μια έκθεση
εργόχειρων στο «Πανταζοπούλειο πνευματικό
κέντρο». Σημειωτέον ότι όλες οι προετοιμασίες
και οι εκδηλώσεις γίνονταν τότε στο «Πανταζοπούλειο» λόγω έλλειψης άλλου χώρου.
Τι έγινε με αφορμή την πρώτη εκδήλωση;
Τον Αύγουστο του 1996 λοιπόν κάναμε την
πρώτη μας εκδήλωσή, η οποία είχε μεγάλη
επιτυχία και λόγω του μεγάλου όγκου των
προσελθόντων και των εξελίξεων που διαφαινόταν, δηλαδή να προβαίνουμε σε εκδηλώσεις
διαφόρων ειδών, εκδρομές, μαθήματα χορού,
διαχείριση παιδιών, γονέων, δασκάλων, κτιρίου.
Τότε άρχισε να σκέφτεται η διοικούσα επιτροπή τη δημιουργία ενός φορέα, που θα αναλάμβανε νόμιμα την όλη διαχείριση.
Πως δημιουργήθηκε ο πολιτιστικός σύλλογος Βυτίνας;
Αρχικά σκεφτήκαμε να απευθυνθούμε στον
σύλλογο Φιλοπροόδων πιστεύοντας ότι είναι
πολύ κοντά στο αντικείμενο. Όμως η προσπάθεια που έγινε συναντώντας τότε τον πρόεδρο
του συνδέσμου Φιλοπροόδων αείμνηστο Δημήτριο Μπαμπίλη απέβη άκαρπη, αφού μας
πληροφόρησε ότι ο σύνδεσμος δεν είχε τέτοιους σκοπούς. Τότε μη έχοντας άλλη λύση
αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τη δημιουργία νέου
συλλόγου, που θα μπορούσε να καλύπτει τις
δραστηριότητες τις οποίες είχαμε ξεκινήσει
αλλά και άλλες μελλοντικές, που θα προέκυπταν. Έτσι από το φθινόπωρο του 1996 μέχρι
και τον Οκτώβριο του 1997, σε διάστημα ενός
χρόνου, προέκυψε ο πολιτιστικός σύλλογος
περιοχής Βυτίνας «Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος», ( τη λέξη «περιοχής» την βάλαμε, για
να μπορούν να εγγράφονται και από τα γειτονικά χωριά μέλη, αφού αναμενόταν η συνένωση των κοινοτήτων με τον «Καποδίστρια»).

Το εσωτερικό του λαογραφικού μουσείου

Ποιο ήταν το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου;
Οι πρώτες εκλογές έγιναν τον Οκτώβριο
του 1997. Συγκεκριμένα την Κυριακή 5-101997 προέκυψε το πρώτο Δ.Σ. του συλλόγου,
το οποίο αποτελούσαν οι κ.κ. Γεωργία Γόντικα, Κώστας Παπαδημητρίου, Γεωργία Σταυροπούλου, Μάγδα,Λιαροπούλου και Φώτης
Κατσούλιας. Με την πρώτη μας πράξη το δ.σ.
συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος Φώτης Κατσούλιας, Αντιπρόεδρος
Κώστας Παπαδημητρίου, Γραμματέας Μάγδα
Λιαροπούλου, Ταμίας Γεωργία Σταυροπούλου,
Μέλος Γεωργία Γόντικα. Αποφασίσαμε αρχικά
τη δημιουργία χορευτικού τμήματος σύμφωνα
με το καταστατικό. Τον επόμενο χρόνο δημιουργήσαμε μουσικό τμήμα με πρώτο δάσκαλο
τον Μιχάλη Γαργαλιώνη, καθηγητή μουσικής
από την Τρίπολη. Με περίπου τα 20 παιδιά ξεκίνησε και αυτό το τμήμα με θεωρία μουσικής
και πρώτο όργανο την «Μελλόντικα».
Φυσικά για να πετύχουν οι στόχοι ενός
τέτοιου εγχειρήματος κάποιοι συνέβαλαν είτε οικονομικά είτε ηθικά. Ποίοι
ήταν αυτοί;
Στο σημείο αυτό επιθυμώ να αναφερθώ στον
αείμνηστο Τρύφωνα Θαλασσινό, ο οποίος
μέσω του ομωνύμου ιδρύματος χρηματοδοτούσε τη διδασκαλία των μαθημάτων σε ένα
ποσοστό αρχικά περίπου 80% και στη συνέχεια 60%. Χωρίς αυτή τη βοήθεια ίσως να μην
επιχειρούσαμε την προσπάθεια αυτή. Επίσης
θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του δ.σ. κ.
Γιάννη Σακελλαρίου αλλά και όλο το δ.σ. του
«ιδρύματος Τρύφωνος Θαλασσινού», που με
τη δωρεάν παραχώρηση του οικήματος του
ιδρύματος αποκτήσαμε μόνιμη στέγη και μπορούσαμε απρόσκοπτα να λειτουργούμε. Ακόμα
θέλω να αναφερθώ στη βοήθεια των δημοτικών αρχών όλα τα χρόνια μέχρι σήμερα, αφού
Συνέχεια στη σελίδα 7
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κάθε χρόνο, με ελάχιστες εξαιρέσεις, μας χρηματοδοτούσαν εν μέρει τα ετήσια
έξοδά μας και δεν επιβαρύναμε τους μαθητές μας περισσότερο. Ειδικά η τελευταία
Καποδιστριακή δημοτική αρχή με τον πρώην δήμαρχο και συγχωριανό μας Γιάννη
Σακελλαρίου, μας παρείχε μεγάλη στήριξη σε οικονομικό και ηθικό επίπεδο και
μας ενθάρρυνε να ενταχθούμε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LEADER, που δεν ήταν
καθόλου εύκολο. Επίσης στο σημείο αυτό θέλω να αναφερθώ και στον σημερινό
δήμαρχο κ. Γιάννη Γιαννόπουλο, διότι χωρίς την οικονομική βοήθεια του δήμου,
αλλά και την προσωπική του παρέμβαση ως προέδρου του δ.σ. του LEADER δεν
θα μπορούσαμε να ενταχθούμε στο πρόγραμμα. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω το
μελετητικό γραφείο «ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ» της κας Χριστίνας Καλαθά- Μπερέτσου, που
μας ετοίμασε αφιλοκερδώς, τον φάκελο υποψηφιότητας στο σχετικό πρόγραμμα,
το οποίο εγκρίθηκε και μπορέσαμε να αποκτήσουμε στολές, μουσικά όργανα, ηχητικό και οπτικοακουστικό εξοπλισμό συνολικής αξίας 30.000€.
Πριν μου ανέφερες και για μουσικό τμήμα. Πως δημιουργήθηκε και πως
λειτουργεί αυτό;
Όσον αφορά το μουσικό τμήμα, η παρουσία του κυρίου Γαργαλιώνη κράτησε ένα
χρόνο. Μετά προσλάβαμε ως νέο καθηγητή μουσικής τον κύριο Νίκο Μαρκάλα, ο
οποίος συνέχισε ανελλιπώς μέχρι και το 2014. Με τον κ. Μαρκάλα έμαθαν αρκετά
παιδιά μουσική και μπορέσαμε να δημιουργήσουμε το μουσικό συγκρότημα του
συλλόγου μας, το οποίο παρακολουθήσατε για αρκετά χρόνια στις καλοκαιρινές
μας παραστάσεις, με έντεχνα και λαϊκά τραγούδια, όχι μόνο στη Βυτίνα αλλά και
όπου αλλού μας καλούσαν, όπως στον δήμο Κορώνης Μεσσηνίας, στον δήμο Λεβιδίου, στον δήμο μας. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μαρκάλα,
για την άψογη συνεργασία, που είχαμε για 14 ολόκληρα χρόνια και του λέμε ότι
δεν τον ξεχνάμε!
Θα ήθελες να πεις και δυο λόγια για την κ. Χριστίνα Ζαμπαθά δασκάλα
του χορού;
Αφήνω τελευταία την παρουσία της δασκάλας του χορού, την κυρία Χριστίνα
Ζαμπαθά, γιατί θέλω να ηχούν τα λόγια μου, λόγια ευχαριστίας στα αυτιά σας
φεύγοντας από εδώ. Τι να πω; Ουσιαστικά είναι όλος ο σύλλογος, αφού χωρίς
την προτροπή της δεν θα υπήρχαμε! Βασιστήκαμε στη γνώση της, στην πολυετή
πείρα της στη διδασκαλία, αλλά και στη διαχείριση συλλόγων, αφού η ίδια είναι
η ιδρύτρια του χορευτικού ομίλου Τρίπολης, γνωστού στα πέρατα της Γής. Μια
συνεργασία 23 χρόνων με μεγάλη αποτελεσματικότητα και αμοιβαίο σεβασμό.
Την έχετε γνωρίσει όλοι μέσα από την ετήσια δουλειά που κάνει μαθαίνοντας τα
παιδιά μας και όχι μόνο, παραδοσιακούς Ελληνικούς χορούς και από τις σπουδαίες καλοκαιρινές παραστάσεις στην πλατεία της Βυτίνας και τώρα τελευταία στο
θεατράκι στα Λασταίικα.
Φώτη σε βλέπουμε καθημερινά στο λαογραφικό μουσείο της Βυτίνας να
ξεναγείς τους επισκέπτες έχοντας βαθιά γνώση των εκθεμάτων. Πες μας
μερικά λόγια και γι’ αυτή σου τη δραστηριότητα.
Τελειώνοντας και γνωρίζοντας ότι πιθανόν να σας έχω κουράσει, δεν μπορώ να
μην αναφερθώ στο Λαογραφικό Μουσείο Βυτίνας. Από το 2010 το έχει αναλάβει
ο σύλλογος, διότι έχει παραχωρηθεί με απόφαση των ιδρυτών του, του αείμνηστου Λεωνίδα (Λόντου} Αναγνωστόπουλου και του κυρίου Σωτήρη Κούκα στον
σύλλογό μας. Επίσης το κτίριο που στεγάζεται το μουσείο είχε παραχωρήσει ο
τότε δήμαρχος κ. Σακελλαρίου και συνεχίζει και ο σημερινός δήμαρχος με σκοπό
να φιλοξενεί τα εκθέματα του μουσείου στο δημοτικό κατάστημα στην πλατεία.
Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην ολοκλήρωση της ανέγερσης του κτιρίου
είχαν συμβάλλει οικονομικά οι αδελφές Παπαηλίου προσφέροντας το ποσόν σε
μνήμη του πατέρα τους Παναγιώτη Παπαηλίου και καλύπτοντας τη δαπάνη των
κουφωμάτων και την επένδυση της εξωτερικής όψεως με πέτρα, ώστε το κτίριο
να έχει παραδοσιακή εμφάνιση με σκοπό τη στέγαση του μουσείου. Τους ευχαριστούμε όλους και υποσχόμαστε να σταθούμε αντάξιοι στις προσδοκίες των ιδρυτών του, αλλά και στους χορηγούς των αντικειμένων.
Φώτη ευχαριστώ για τον χρόνο που διέθεσες για την τόσο κατατοπιστική συνέντευξη γύρω από τις δραστηριότητες του πολιτιστικού συλλόγου
με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των είκοσι χρόνων λειτουργίας του.
Όλοι εμείς που σε παρακολουθούμε να προσφέρεις διαρκώς στον τόπο
μας εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας και σου ευχόμαστε από βάθους
καρδιάς να βρίσκεις τη δύναμη, ώστε να συνεχίσεις την πολύτιμη προσφορά σου για τη Βυτίνα.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΜΕ ΡΙΖΕΣ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Σάββας Αγ. Καράμπελας, Δρ. φιλολογίας, συγγραφέας
Στο προηγούμενο φύλλο επισημάναμε ότι στα τριάντα μόλις χρόνια
του βίου του ο Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος (1843-1873), γιος του
ιστορικού Κωνσταντίνου, πρόλαβε να εκδώσει πλούσιο και ποικίλο συγγραφικό έργο, αλλά η ποίηση ήταν
το είδος που καλλιέργησε περισσότερο από όλα τα
άλλα και σε αυτήν οφείλεται η αναγνώρισή του τόσο
στην εποχή του όσο και στους επόμενους αιώνες.
Ζώντας μέσα στην πρώτη πεντηκονταετία του νεοελληνικού κράτους, ο ποιητής παρακολουθεί τα ιστορικά γεγονότα, την πολιτική επικαιρότητα και την κοινωνική κατάσταση και τα αποτυπώνει στο έργο του.
Το 1864 τα Επτάνησα ενώνονται με τη μητέρα Ελλάδα και ο Παπαρρηγόπουλος εμπνέεται το παρθενικό
του ποίημα «Το φίλημα». Δυο χρόνια αργότερα εξεγέρθηκε η Κρήτη, στην οποία αναφέρεται σε τουλάχιστον τρία ποιήματά του, με αποκορύφωμα «Το Αρκάδι», που υμνεί την
ηρωική κατάληξη των αποκλεισμένων. Επίσης, τον Παπαρρηγόπουλο
απασχόλησε το διαδεδομένο τότε
φαινόμενο της ληστείας και για την
υπεράσπισή του έγραψε, εκτός από
το δοκίμιο «Σκέψεις ενός ληστού»
ή «Η καταδίκη της κοινωνίας», και
το εκτενές ποίημα «Ο κλέφτης (ληστρικόν επεισόδιον)». Και το ποίημά
του, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η
επιδημία της υπαλληλίας εν Ελλάδι
κατά το έτος 1862-1863», αναφέρεται στην υποκρισία της μικροαστικής κοινωνίας, που, προτάσσοντας
το υλικό κέρδος έναντι των ηθικών
αξιών, ευθύνεται για την εθνική κατάρρευση.
Βιοποριζόμενος από τη δικηγορία ο Παπαρρηγόπουλος ερχόταν καθημερινά σε επαφή με τις παθογένειες
της κοινωνίας και το σύστημα της δικαιοσύνης. Τα
ποιήματά του μαρτυρούν ότι δεν αλλοτριώθηκε από
την επαγγελματική του απασχόληση, αλλά διατήρησε
τη φιλοσοφική ματιά του στη ζωή και τον άνθρωπο.
Αμφισβητεί τις κατεστημένες αντιλήψεις, τους εκκλησιαστικούς κανόνες, αλλά σέβεται το θρησκευτικό συναίσθημα, υπερασπίζεται τα παιδιά ως αδύνατα μέλη
της κοινωνίας, στηλιτεύει την πνευματική υστέρηση
των σύγχρονών του νεοελλήνων έναντι των αρχαίων,
διερευνά τον έρωτα στις διάφορες εκφάνσεις του.
Έχει γίνει πολύς λόγος από την κριτική για το αίσθημα μελαγχολίας και ματαιότητας της ζωής, που
είναι διάχυτο στα ποιήματα του Παπαρρηγόπουλου.
Ενδεικτικοί οι στίχοι: «Εις τον άνεμον μη λέγε τα
δεινά σου. / Δεν σ’ ακούει. / Εις την άμμον μη
χαράσσης τ’ όνομά σου. Θα χαθή.» («Ασμάτιον»)
Όπως και: «Κενόν παντού και εις την γην / κ’ εις
ουρανόν υπάρχει / αυτό μαραίνει την πηγήν /

παντός καλού. κ’ εις την ζωήν / παντός ανθρώπου άρχει.» («Κενόν»)
Ως διέξοδο στην παραπάνω κατάσταση προβάλλεται σε αρκετά ποιήματα του Παπαρρηγόπουλου ο
ηδονικός βίος, ακόμα και η ανάμνηση της χαράς της
ηδονής θεωρείται ότι λειτουργεί παρηγορητικά στη
ζωή. Ειδικότερα για τον έρωτα, ο ποιητής δεν αποδέχεται τον πλατωνικό, αλλά αποκλειστικά τον σαρκικό,
απορρίπτοντας κάθε ηθικολογία. Παράδειγμα: «Βεβαίως δεν χωρίζεται το άϋλον της ύλης / Πλατωνικόν τον έρωτα ποτέ δεν εφαντάσθην / ούτε
το κάλλος της σαρκός γελοίως κατηράσθην /
ούδ’ έχω ιδιότητας της εκ μαρμάρου στήλης»
(«Σοφία») Και: «Κατέστρεψεν ο Πλάτων τας
καρδίας / Με τας του έρωτός του θεωρίας. Εάν
συ, Γλαύκη, την εταίραν ψέγης, / Αλλά τι είναι
η κενή αγάπη, / Ο σκελετός του έρωτος, η κρύα
/ Απράγμονος οδύνης φιλαυτία, / Προς ην η νέα
γενεά ετράπη; […] Όταν μας τέρπη ο καρπός, ω
Πλάτων, / Η χειρ αυτή περιχαρώς τον δρέπει, /
Και την ζωήν εις θάνατον δεν τρέπει / Φαντασιώσεις κόσμους αναπλάττων.»
(«Γλαύκη, διήγημα έμμετρον»)
Συνοψίζοντας, ο Παπαρρηγόπουλος ανέπτυξε πλούσια θεματολογία
στο ποιητικό έργο του και διατύπωσε
εθνικούς, κοινωνικούς και υπαρξιακούς προβληματισμούς. Πέρα από
το ενδιαφέρον περιεχόμενο, όμως,
η φιλολογική κριτική του 20ου αιώνα σχεδόν ομόφωνα απέρριψε τη
μορφή των στίχων του εξαιτίας της
καθαρεύουσας γλώσσας, της σπασμωδικής έκφρασης και της ατελούς
μετρικής τους. Οι αδυναμίες αυτές
δεν εμπόδισαν, βέβαια, τον ομότεχνό του και μείζονα κριτικό Κωστή
Παλαμά σε μελέτη του το 1913 να
εκφράσει την αγάπη του για την ποίηση του Παπαρρηγόπουλου και συγκεκριμένα για το
βαθύ στοχασμό, το ηθικό βάθος και την αλήθεια των
ιδεών του.
Και αξίζει να σημειωθεί ότι, εκατό και πλέον χρόνια από τότε, νέοι μελετητές συνεχίζουν να ανακαλύπτουν ευαίσθητες πτυχές του έργου του Βυτιναίου
ποιητή. Πρόσφατα, στο έγκριτο περιοδικό Τα Ποιητικά
(τχ. 24, Δεκέμβριος 2016) o φιλόλογος και κριτικός
λογοτεχνίας Θεόδωρος Βάσσης επισημαίνει τη στάση
του Παπαρρηγόπουλου «εναντίον της ραγδαίας αστικοποίησης, με πρώιμα οικολογικά, μάλιστα, φανερώματα στο ύφος του Αρκαδισμού που αναπαράγει την
κλασική αντινομία φύση vs άστυ, όπου στο πρώτο
σκέλος περιέχονται η ψυχική ηρεμία και η καλοσύνη
ενώ στο δεύτερο η ασφυξία και η ανηθικότητα». Σύμφωνα με τον Θ. Βάσση, «αυτή η μίξη αρκαδισμού και
ρομαντισμού θυμίζει ανάλογους στίχους ρομαντικών
ποιητών, όπως του William Blake (1757-1827) και
του Oliver Goldsmith (1728-1774)». Το έργο του Παπαρρηγόπουλου, επομένως, προκαλεί σήμερα νέες
αναγνώσεις και επιστημονικές αναλύσεις.
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ
Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΓΡΑΦΕΙ: Η Ειρήνη Π. Πλέσσια φοιτήτρια της Νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Οι εκλογικές αναμετρήσεις ανά τον κόσμο
και ιδιαίτερα όσον αφορά τη «Γηραιά Ήπειρο», διαδέχονται η μία την άλλη με τα αποτελέσματα τους να βρίσκουν τη διεθνή κοινότητα «μουδιασμένη και ζαλισμένη», να θέτει
τα ίδια ρητορικά ερωτήματα και να παριστάνει…… πως δίνει απαντήσεις. Στην Ευρώπη,
όπου εκτυλίχθηκε η μεγαλύτερη θηριωδία
ανθρώπου προς άνθρωπο, στην Ευρώπη που
«ποτίστηκε» με αίμα από τις ιδέες του ναζισμού και του φασισμού, το φαινόμενο αναδύεται και πάλι.
Η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, η έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας και η αγανάκτηση των
λαών προς το πρόσωπο των κυβερνώντων
τους (την οποία βέβαια δείχνουν με εντελώς
λάθος τρόπο) είναι κάποιες από τις αιτίες που
νεοναζιστικά κόμματα, στη Γαλλία στην Αυστρία, στην Ολλανδία αλλά και στην Ελλάδα
κερδίζουν συνεχώς και απειλητικά έδαφος. Το
φαινόμενο αυτό όμως δεν περιορίζεται μόνο
σε αυτές τις χώρες- παρόλο που είναι εντονότερο- αφού ο φασισμός απλώνεται σταδιακά
πάνω από όλη την Ευρώπη, αν αναλογιστεί
κανείς ότι ακροδεξιά κόμματα (μαζί με τους
οπαδούς τους στην πρώτη περίπτωση) στην

Ολλανδία πέταξαν γουρουνοκεφαλές σε
μουσουλμάνους πρόσφυγες στα σύνορα της
χώρας, ενώ στο Βερολίνο έθεσαν στο τραπέζι
πρόταση για την ανύψωση ενός ακόμα «τείχους του αίσχους», το οποίο θα χώριζε τους
ντόπιους από τους «εγκληματίες» πρόσφυγες.
Πιο συγκεκριμένα και για να επιστρέψουμε
σε αυτή καθαυτή την εκλογική άνοδο αυτών
των επικίνδυνων κομματικών συνδυασμών, η
Γαλλία παρουσιάζει συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις από το 2001 ως σήμερα, με τον Ζαν
Μαρί Λεπέν να περνά στο β' γύρο των προεδρικών εκλογών το 2002 και την κόρη του
να αγγίζει το 30% σε μεταγενέστερες εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ πρόσφατα να βγαίνει
δεύτερη στις Γαλλικές προεδρικές μεταξύ των
πέντε κομμάτων. Αξιοσημείωτη μοιάζει και η
επίδοση του ξενοφοβικού AFD στη Γερμανία,
που μπορεί ως τώρα να έχει καταγράψει 7%
στις ευρωεκλογές του 2014, η δυναμική του
όμως εν όψει των εκλογών, που θα πραγματοποιηθούν φέτος, προβληματίζει τους ειδικούς και φαίνεται να έχει ισχυροποιηθεί σε
πολύ μεγάλο βαθμό. Στα καθ' ημάς ο σταδιακός «εκφυλισμός» του ακροδεξιού κόμματος
ΛΑ.Ο.Σ, έφερε στην πολιτική ζωή της χώρας
αυτό που όλοι γνωρίζουμε ως «Χρυσή Αυγή».
Είναι ενδεικτικό ότι η τελευταία στις εκλογές
του 2015 ήρθε 3η με ποσοστό γύρω στο 7%,

ΑΠΟ ΤΟΝ HOMO SAPIENS ΣΤΟΝ
HOMO ROBOTIKUS UNIVERSALIS
ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος
Απόστολος Γ. Τζίφας
Τον «παγκοσμιοποιημένο άνθρωπο ρομπότ»
προωθεί η αρμόδια επιτροπή για τα νέα προγράμματα σπουδών της
ιστορίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Υπάρχει η άποψη ότι στο
μέλλον είναι δυνατή μία αληθινή παγκόσμια
ιστορία, κοινή για όλη την ανθρωπότητα. Η
ιστορία αυτή θα αντιταχθεί στις διάφορες
τοπικές ιστορίες, οι οποίες γράφτηκαν από
εκπροσώπους διαφόρων πολιτισμών. Μία τοπική ιστορία είναι η μνήμη ενός πολιτισμού,
ενός έθνους.
Επιλέγουμε, λόγω χώρου, ενδεικτικές προτάσεις και εκτιμήσεις της αρμόδιας επιτροπής. Βασική εκτίμηση της επιτροπής είναι ότι
η διδασκαλία της ιστορίας έχει ως στόχο να
καλλιεργήσει μια πλουραλιστική και ανεκτική
εθνική ταυτότητα, η οποία θα είναι απαλλαγμένη από τη μισαλλοδοξία και την ξενοφοβία.
Πλουραλιστική κοινωνία υπάρχει. Πλουραλιστική εθνική ταυτότητα δεν μπορεί να υπάρξει. Η επιτροπή αποκλείει ως ιδεολογικό αξίωμα το συνδυασμό της εθνικής ταυτότητας
με τον σεβασμό της ετερότητας και την ανε-

κτικότητα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα:
η Εκκλησία αναφέρεται σχεδόν ελάχιστα ως
βασικό στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας
και ο ελληνισμός ως έθνος.
Ο χριστιανισμός για τα μέλη της επιτροπής
είναι ένα μηδαμινό πολιτισμικό και ιστορικό
παγκόσμιο γεγονός και ως προς την εμφάνισή του και ως προς την εξάπλωσή του.
Για την επιτροπή το Βυζάντιο είναι υποβαθμισμένο. Εκτεταμένη αναφορά γίνεται μόνο
στη Δύση. Ουδέν γράφεται για τον ρόλο της
Εκκλησίας στην επιβίωση του έθνους. Είναι
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η επανάσταση
του 1821 περιλαμβάνεται στα κεφάλαια του
Διαφωτισμού ως ακολουθία και απόρροια
των επαναστάσεων στην Αμερική και στη
Γαλλία.
Συμπερασματικά, η έννοια έθνος δεν υπάρχει πουθενά. Απαξιώνονται: η εθνική συνείδηση, η έννοια του λαού και οι παραδόσεις του.
Υπό απόλυτο διωγμό καταγράφεται η Πίστη
των Ελλήνων. Για την οικογένεια ελάχιστος ο
λόγος. Καλούνται οι μαθητές να περιγράψουν
τις διαφορές ανάμεσα στα μέλη της χωρίς να
ζητούνται τα θετικά από αυτή τη σχέση.
Δεν είναι άστοχη η άποψη των ειδικών της
ιστορίας ότι η ιστορία που προτείνεται για διδασκαλία είναι χειρότερη από αυτήν που είχε
γραφτεί από την κυρία Ρεπούση.

διαψεύδοντας πλέον την «καραμέλα» πως ο
κόσμος ψηφίζει Χ.Α αποκλειστικά και μόνο
από αντίδραση, εφόσον ήταν ήδη γνωστή η
συμπεριφορά της ( ξυλοδαρμοί αλλοδαπών,
βανδαλισμοί, αποδοχή ναζιστικών πρακτικών
και δολοφονία του Παύλου Φύσσα). Το 2017
παρά την πληροφόρηση της κοινής γνώμης
για το πολιτικό αυτό σχήμα, τους απαίδευτους εκπροσώπους του και χωρίς την παραμικρή ορθή πολιτική συμπεριφορά ως προς τα
μέλη που συσπειρώνει, η Χ. Α συγκεντρώνει
ποσοστό που ανέρχεται σε 6-7% και το οποίο
είναι πολύ πιθανό να γίνει ακόμα μεγαλύτερο!
Και εκτός Ευρώπης όμως τα πράγματα δείχνουν δυσοίωνα με τον «σουλτάνο» -δικτάτορα πλέον- Ερντογάν να καταλύει βασικές
ελευθερίες, πνευματικές (κλείσιμο wikipedia,
φίμωση δημοσιογράφων με αντίθετες πεποιθήσεις, παραμονή της χώρας σε καθεστώς
εκτάκτου ανάγκης κλπ) και ηθικές (συλλήψεις,
επαναφορά θανατικής ποινής κλπ), οδηγώντας τη χώρα στα επικίνδυνα μονοπάτια της
δικτατορίας και του φασισμού.
Τα συμπεράσματα που αποκομίζει κανείς
από όλα τα παραπάνω είναι δύο. Το πρώτο
κι εξίσου ανησυχητικό με το δεύτερο, είναι ότι
οι λαοί βρίσκονται σε απόγνωση με την εκάστοτε κοινωνικοπολιτική κατάσταση, που επικρατεί στη χώρα τους και δίνουν «ψήφο εμπι-

στοσύνης» σε τέτοια πολιτικά «μορφώματα»
πιστεύοντας ότι έτσι θα επέλθει η επιθυμητή
ευημερία και ευταξία αγνοώντας τις πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες, που θα έχει η
εκλογή αυτών. Το δεύτερο συμπέρασμα και
δυστυχώς αυτό που φαίνεται να επικρατεί (αν
αναλογιστεί κανείς την περίπτωση της Ελλάδας) είναι ότι οι λαοί υποστηρίζουν με πλήρη
συνείδηση τις επικίνδυνες αυτές οργανώσεις
και πρόσκεινται στις φιλοναζιστικές πεποιθήσεις τους ξεχνώντας χούντες, δικτατορίες, αιματοκυλίσματα, στέρηση προσωπικών και ευρύτερων ελευθεριών και πάνω απ' όλα (όσον
αφορά την προσφυγιά και την ξενοφοβία) ξεχνώντας τους ανθρώπους που φτάνουν στις
χώρες τους, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο, αφού η πατρίδα τους δεν μπορεί να τους
το δώσει. Κανείς δεν ξεριζώνεται από το σπίτι
του, την πατρίδα του και την οικογένεια του
με τη θέληση του. Και επίσης πολλοί πρέπει
να καταλάβουν το γεγονός ότι κανένας δεν
βάζει τα παιδιά του σε μια βάρκα, εκτός και
αν το νερό είναι….. ασφαλέστερο από το ίδιο
του το σπίτι!
Οι λαοί λοιπόν πρέπει να αναλογιστούν, να
ενημερωθούν και να αναζητήσουν τη λύση
αλλού και όχι στα ακροδεξιά κόμματα, τα
οποία μόνο προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν, όπως έχει δείξει και η ιστορία.

ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ
Εκ του προσφεύγω. Προς και φεύγω. ΦΕΥΓΩ. Η φυγή.
Γράφει: η Μαρία Γ. Μπαμπίλη τελειόφοιτος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου - Διαιτολογικό τμήμα
ΓΝΑ- "Ευαγγελισμός"
Λέξεις που πρωταγωνιστούν στο καθημερινό μας
λεξιλόγιο. Λέξεις επίκαιρες, δυστυχώς
κι ευτυχώς. «Δυστυχώς», για τον βουβό
πόνο, που κρύβει κάθε τους σύμφωνο και
την κραυγή απελπισίας, που σκορπά κάθε
τους φωνήεν. «Ευτυχώς», γιατί αποτελούν
-μία τραγική, έστω- αφορμή αφύπνισης,
αναζωπύρωσης της σπίθας ανθρωπιάς που
κρύβουμε μέσα μας. Όλοι μαζί και καθένας
ξεχωριστά. Ίσως το φλέγον ζήτημα της προσφυγιάς να μη σε ενδιαφέρει, να είναι πολύ
μικρό, για να απασχολήσει τα πολύτιμα λεπτά της καθημερινότητας σου. Ίσως, πάλι,
να είσαι μικρός, για να συλλάβεις τον φαύλο κύκλο αδικίας που διαιωνίζεται μαζί της.
Ίσως να μη σε έχει καταπιεί η δίνη της. Ίσως
να μη σε καταπιεί ποτέ. Σου το εύχομαι.
Από τις πρώτες μέρες ύπαρξής μας, αλληλεπιδρούμε με το περιβάλλον. Γονείς, φίλοι,
πρότυπα, αξίες και βιώματα, συνθέτουν
την προσωπικότητά μας. Σταδιακά, χτίζουμε τον εαυτό μας. Τον πλάθουμε, όπως ο

εμπνευσμένος γλύπτης τον
πηλό. Τον ζυμώνουμε όπως
η στοργική μάνα το ψωμί.
Του χαρίζουμε γνώσεις και
εμπειρίες. Του βρίσκουμε
λόγο ύπαρξης και εξέλιξης.
Ταλαντευόμαστε,
μεταξύ
σωστού και λάθους, αναζητώντας το νόημα της ζωής. Χανόμαστε, κυνηγώντας το άπιαστο. Τι γίνεται, όμως, με
τις μύριες ψυχές που πλανώνται έρημες και
ξεριζωμένες στον κόσμο; Μόνες, φοβισμένες, απροστάτευτες; Με όνειρα γκρεμισμένα και οικογένειες ξέκληρες στον βωμό του
συμφέροντος; Σε ανθρώπους κατοικούν κι
αυτές! Σε ανθρώπους σαν κι εσένα! Με τις
ίδιες ανάγκες κι επιθυμίες, με τους ίδιους
φόβους και καημούς, με τα ίδια «υποχρεούμαι» και «δικαιούμαι».
Μόνη τους διαφορά; Η τύχη. Που σε σ’ άλλον κλείνει το μάτι και σε αυτούς την πόρτα
ενός σπιτικού. Μην τους παραμελείς, μην
τους αγνοείς. Στάθηκαν άτυχοι μια φορά,
μην τους καταδικάζεις. Βοήθησε, για να
βοηθηθείς. Αγάπησε, για να αγαπηθείς. Η
ξενιτιά φαντάζει μακρινή, μα η μοίρα είναι
απρόβλεπτη. Σε όποια γλώσσα κι αν τον
πεις, ο πόνος είναι ίδιος!
(20 Ιουνίου- Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων)
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ΣΤΗΛΗ
ΤΟ ΚΟΥΒΑΡΙ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙ: Η Εύα Καλημέρη μαθήτρια της Β΄τάξης του 1ου Λυκείου Περάματος
Αγαπημένο μου ημερολόγιο,
Η μέρα είναι πολύ όμορφη. Ο ήλιος χαρίζει απλόχερα το πιο λαμπερό φως του έξω από το παράθυρό μου. Τα λουλούδια στο περβάζι «χαμογελούν»
ανθισμένα κι αυτά. Πώς θα μπορούσαν να λείπουν
άλλωστε από τη γιορτή; Μόνο ένα μοιάζει απλησίαστο, απόμακρο. Τα ζωηρά του πέταλα, που άλλοτε
έμοιαζαν χαρούμενα και με το πρώτο φως της ημέρας άνοιγαν διάπλατα, παρέα με αυτά των άλλων
λουλουδιών, σήμερα φαίνονται άχρωμα, μαζεμένα
και μοναχικά και δεν παίζουν με τα άλλα.
Βλέποντας το λουλούδι μου μόνο του στη γλάστρα, «κάπως έτσι φεύγουμε κι άνθρωποι απ’ τους
ανθρώπους» σκέφτομαι. Και πράγματι, ίσως μια τέτοια παρατήρηση να είναι μια μοναδική ευκαιρία να
συνειδητοποιήσει κανείς το παράλογο της ανθρώπινης φύσης, που ωστόσο σε φέρνει αντιμέτωπο με
μια από τις πιο ξεκάθαρες, ανόθευτες και ηχηρές
αλήθειες που θα μάθεις ποτέ! Οι άνθρωποι φεύγουν! Δε θα το διαβάσεις πουθενά, ούτε θα το δεις
κάπου γραμμένο. Ίσως να στο πουν. Αλλά δεν θα το
καταλάβεις.
Πρέπει να το δεις να γίνεται μπροστά σου και τότε
θα είσαι ένα βήμα πιο κοντά στην ευτυχία, γιατί θα
την ψάξεις ο ίδιος. Οι άλλοι δεν έχουν λιμάνι. Αλλάζουν τόπους και κανείς δε σου υποσχέθηκε ότι το
«λιμάνι» τους θα ΄ναι πάντα το δικό σου. Αν όμως
κάποιοι «αγκυροβολήσουν» εκεί, αυτοί θα γίνουν οι
συνοδοιπόροι σου, που δε θα σε αφήσουν ποτέ. Γι’
αυτούς αξίζει να έχεις υπομονή και να μην προδίδεις τα «πιστεύω» σου, όπως κι εγώ, που εξακολουθώ να ονειρεύομαι έναν πιο δίκαιο κόσμο. Και πιο
αγνό. Αν συνεχίσεις να πιστεύεις, τότε ίσως κάτι να
αλλάξει. Ο «δυνατός» κάποτε δεν θα τα θέλει όλα.
Και το πιο μικρό ζωντανό πλάσμα αυτού του κόσμου
θα είναι άξιο σεβασμού και προσοχής. Οι άνθρωποι
θα αρχίσουν να αγαπούν και τα μυρμήγκια, όταν καταλάβουν πόσο προσπαθούν, για να βρουν τροφή
να ζήσουν, για να φτιάξουν τη φωλιά τους.
Θα μάθουν πόσο μεγάλη αξία έχει η ζωή για όλους.
Χωρίς καμία εξαίρεση. Είναι ένα δώρο που δεν μπορεί να στερήσει κανείς από κανέναν. Ούτε καν από
τα μυρμήγκια, κι ας είναι τόσο μικροσκοπικά που μόλις που τα βλέπεις. Κι αυτό είναι μόνο η αρχή. Όμως
είναι ένα τεράστιο βήμα, για να υπηρετήσουμε το
«ον» που γεννηθήκαμε να είμαστε. Τον άνθρωπο
που ξέρει να αγαπάει, να σέβεται και να προσφέρει σε όποιο πλάσμα τον χρειάζεται, μεγάλο ή μικρό,
όμορφο ή άσχημο, σημαντικό ή ασήμαντο. Δεν είναι
τόσο δύσκολο. Αρκεί να αφήσουμε τον εαυτό μας να
«θυμηθεί» εκείνη την απέραντη χαρά που παίρναμε
από τα αθώα, ανέμελα παιχνίδια ως παιδιά.

Από τις στιγμές που κάναμε το λευκό χαρτί καράβι ταξιδιάρικο. Και μόνο αυτό μας έφτανε, για να
γυρίσουμε τον κόσμο και να πάμε μακριά. Μα στην
πορεία, κανείς δεν μας έμαθε ποτέ γιατί το αφήσαμε ακυβέρνητο. Ίσως από ανάγκη, από φόβο ή
ανασφάλεια, επειδή «βουλιάξαμε» στην ωριμότητα
και τον συμβιβασμό. Μέσα στα χρόνια, που μας μεγαλώνουν διαρκώς δεν φροντίσαμε το παιδί που
κουβαλάμε και το αφήσαμε να φύγει, χωρίς καμιά
εξήγηση, αλλά του την χρωστάμε, για μας και για
όλο τον κόσμο, γιατί τότε θα επιστρέψει και τα «καράβια των παιδικών μας χρόνων», που έμειναν δεμένα κι ακίνητα για χρόνια, θα συνεχίσουν το ταξίδι
που κάποτε άφησαν στη μέση.
Ταξίδεψε λοιπόν, όπως θες και ζήσε όπως σου ταιριάζει. Κινήσου όπως θες, αλλά άσε και τους άλλους
να κινηθούν όπως θέλουν. Είναι ελεύθεροι να διαλέξουν το δρόμο τους μόνοι. Μα αν συναντήσουν
ανηφόρες, αν κάπου χαθούν, πάρ’ τους μαζί σου και
μην τους κρίνεις. Μπορεί να γίνουν οι καλύτεροι
συνεπιβάτες σου. Κι αν κάποια στιγμή σταματήσουν
να σε χρειάζονται, δικαίωμά τους. Εσύ θα είσαι πιο
ευτυχισμένος. Θα χαίρεσαι για τον εαυτό σου, γιατί
φάνηκες σε κάποιον χρήσιμος και τον βοήθησες να
«σηκωθεί»
Άρχισα να γράφω συντροφιά με τη λάμψη του
ήλιου. Οι λέξεις είναι πουλιά στο χαρτί, που βρήκαν
κάπου ζεστά να φωλιάσουν και δυσκολεύομαι να
σταματήσω. Ας «κουράστηκε» ο ήλιος, το φως του
φεγγαριού είναι οδηγός που φωτίζει το σκοτάδι του
ουρανού και των σκέψεων. Τις κάνει πιο απλές και
είναι ο καλύτερος εξομολογητής. Μας ακούει χωρίς
να διαμαρτύρεται, ξέρει τα πιο βαθιά μυστικά, ό,τι
δεν τολμάμε να μοιραστούμε, ό,τι φοβόμαστε να πιστέψουμε, ακόμα και για τον ίδιο μας τον εαυτό. Και
δεν μας προδίδει ποτέ. Γι΄ αυτό θα σταματήσω το
γράψιμο για σήμερα.

Υ.Γ. Πάω να τα πω στο φεγγάρι και στον άλλο μου
πιστό ακροατή, το μαξιλάρι μου. Θα του μιλήσω για
όλα αυτά και για το λουλούδι μου, που έμενε μόνο
στη γλάστρα κι ελπίζω αύριο που θα ξυπνήσω να
βρω όλα τα λουλούδια να χαίρονται και να γιορτάζουν αγαπημένα! Έτσι έχει αξία η γιορτή…… Καληνύχτα!
ΣΗΜ. Το κείμενο είναι αναδημοσίευση από
το περιοδικό «Λογοτεχνική Εστία», το οποίο
εκδίδει το 1ο ΓΕΛ Περάματος. Μας το έστειλε
ο ένθερμος φιλοβυτινιώτης Δημήτρης Παπαγιαννακόπουλος παλαιός αντιπρόεδρος του
συλλόγου. Η μαθήτρια Εύα Καλημέρη είναι εγγονή του Βυτιναίου Γιώργου Αργυρόπουλου.

Ποίηση

ΒΥΤΙΝΑ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο δάσκαλος και ποιητής Τάσος Τόφαλος
Σε ευλογούν φωνές πολλές
στα τέσσερα τ' ορίζοντα σημεία
και με του Πάνα ακόμα τον αυλό
τις ξελογιάζεις.
Ελάτινη μαινάλινη ακρούλα
με μια ανεμοδαρμένη παραδέρνεις
στις φουρτούνες σκούνα.
Και σ' αγαπούν
της λευτεριάς οι στρατοκόποι,
μικρή αρκαδική μου γη,
καθώς τα νήματα κινείς της ιστορίας
και κουβαλάς μαζί
του πνεύματος τη γλώσσα.
Άτι δεμένο πιο σφιχτά
στ' αμάξι της Ελλάδας,
σαν το διαμάντι σε προσέχουν τ' ακριβό
και θα πασχίζουν όλοι πάντα
μην το χάσουν.

ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ
ΓΡΑΦΕΙ: Η ποιήτρια Μαίρη Πάτση-Μαρίνη
Οι αναμνήσεις στη ζωή φάροι μεσ’ το σκοτάδι,
ελπίδες δίχως αύριο μόνο για ένα βράδυ.
Πονάνε και ματώνουνε σαν ρόδο ανθισμένο,
που τα σκληρά αγκάθια του σε κάνουν πληγωμένο.
Οι αναμνήσεις στη ζωή αγέρας του χειμώνα,
η αύρα του καλοκαιριού, του κήπου ανεμώνα.
Μια χούφτα είναι ουρανός μέσα στη μοναξιά μας
και η θύμηση γλυκός καημός στα χρόνια τα στερνά μας.
Οι αναμνήσεις στη ζωή μικρές πυγολαμπίδες,
που μας φωτίζουν απαλά τις ξεχασμένες ελπίδες!

ΔΕΝ ΗΡΘΕΣ…
ΓΡΑΦΕΙ: ο ποιητής Γιώργος Παναγιωτακόπουλος
Ολάκερη ζωή τον ερχομό σου πρόσμενα!
Πως θα με λύτρωνες πίστευα από το τακτικό μου μπάρκο
στον πόνο του άγνωστου.
Σ’ άγριες θάλασσες τα ταξίδια μου στον χρόνο.
Σε ξέφρενους, μυστήριους χορούς πάνω,
οι αφίξεις, στον… σύγχρονο Νέρωνα
αυτοπαρουσιάζονται…….
Όμως δεν ήρθες……
Μα θα ελπίζω……

ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ;
ΓΡΑΦΕΙ: ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος αξιωματικός Πυροσβεστικού Σώματος ε.α
Πρόσφατα γίναμε μάρτυρες της φρίκης και του τρομερού σεισμού, που έγινε στη Λέσβο. Τα επακόλουθα
αυτού του φοβερού ξαφνικού συμβάντος λίγο πολύ
γνωστά σε όλους μας. Οι δυστυχισμένοι κάτοικοι που
επλήγησαν θα περιμένουν την υλοποίηση των υποσχέσεων της Κυβέρνησης, όπως έχει συμβεί πολλάκις στο
παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις και ως αρχή των

υποσχέσεων θα τους χορηγήσουν αντίσκηνα και στην
καλύτερη περίπτωση «κοντέινερς» για διαμονή!
Όμως ο λόγος του σημερινού κειμένου μου είναι άλλος. Κατά πόσον είμαστε εμείς έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε παρόμοια γεγονότα στον τόπο μας και κατά πόσον οι αρμόδιοι φορείς και οι αρχές της τοπικής μας
κοινωνίας έχουν λάβει τα μέτρα τους όπως ομιλίες, σεμινάρια και άλλα στους κατοίκους των χωριών μας και
στους μαθητές των σχολείων μας; Έχουν διαμοιρασθεί
έντυπα με τις σχετικές οδηγίες στους κατοίκους από τις

αρμόδιες υπηρεσίες; Θα ήθελα να πιστεύω προσωπικά ότι όλα τα παραπάνω έχουν γίνει, μιας και η χώρα
μας ως σεισμογενής που είναι θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένα και να μη θρηνήσουμε θύματα. Επίσης
οι κάτοικοι πρέπει να έχουν προβεί σε ελέγχους των
οικιών τους μέσω των αρμοδίων φορέων (πολεοδομία,
μηχανικοί κ.λ.π.).
Η πρόληψη και η ενημέρωση είναι η καλύτερη συνταγή
αντιμετώπισης των καταστροφικών αυτών φαινομένων.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΒΥΤΙΝΑ»
ӱӱ 100 €: Λάγιου Αναστασία
ӱӱ 60 €: Μανουσάκη-Παπαντωνίου Αντωνία
ӱӱ 50 €: Ζαχαρόπουλος Τρύφων, Χαρατσής Πέτρος
ӱӱ 40 €: Ορφανός Νίκος
ӱӱ 30 €: Ανδριανοπούλου Φωτεινή, Ζαφειρόπουλος Λεωνίδας
ӱӱ 20 €: Σταυροπούλου - Σταθοπούλου Ελένη, Καλμπούρος
Τρύφων, Αγγελόπουλος Κων/νος, Αυγερινός Φώτιος, Καρατζίνα
Πηνελόπη, Λεμονής Κομνηνός, Παπαλάμπρος Α. Ιωάννης, Χαμεζοπούλου Σεβαστή,
ӱӱ 15 €: Σκαρπέλος Κ. Δημήτριος
ΓΑΜΟΙ
• Στις 29-4 στον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου στη Βούλα τέλεσαν
τους γάμους τους ο Μιχάλης Πέππας και η Ευαγγελία Βραχνάκη το γένος Καψάλη με καταγωγή εκ μητρός από τη Βυτίνα.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Το ζεύγος Κατερίνα και Μαρίνος Τσατσουλής στις 20-62017 απέκτησαν αγοράκι. Ο ευτυχής πατέρας είναι ο νέος πρόεδρος του συλλόγου των επαγγελματιών Βυτίνας. Ευχές από το
σύλλογο των απανταχού Βυτιναίων για ευτυχή ζωή και ευδόκιμο πορεία του νεογέννητου.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Την Κυριακή 11-6 ο Γιάννης Γόντικας συνιδιοκτήτης του εστιατορίου «Αρχοντικό της Αθηνάς» και η σύζυγός του Δήμητρα στον
Ι.Ν. του Αγίου Τρύφωνα βάπτισαν τον πρωτότοκο γιο τους και
του έδωσαν το όνομα Γεώργιος (το όνομα του παππού «Αλατά»).
ΘΑΝΑΤΟΙ
†† Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις 29 Απριλίου ο Λεωνίδας Σακελλαρίου κρεοπώλης ετών 89. Ο θανών ήταν πατέρας του πρώην Δημάρχου Βυτίνας και σημερινού δημοτικού
συμβούλου Γιάννη Σακελλαρίου. Το δ.σ. του συλλόγου των
απανταχού Βυτιναίων συλλυπείται θερμά το γιο του Γιάννη,
διατελέσαντα πρόεδρο του συλλόγου και εύχεται η μνήμη του
θανόντος να είναι διαρκής.
†† Απεβίωσε στην Τρίπολη όπου και ετάφη ο Παναγιώτης Μακρής ετών 90 παλαιός ιδιοκτήτης του καταστήματος «Εμπορική ένωση» σύζυγος της Βυτινιώτισσας Γεωργίας Αθ. Ζαχαροπούλου
†† Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στο Ν. Ηράκλειο Αττικής η
Δήμητρα Κ. Αγγελοπούλου ετών 61. Η θανούσα ήταν σύζυγος του παλαιού μέλους του δ.σ. του συλλόγου Κώστα Αγγελόπουλου. Το δ.σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων
εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια προς τον αγαπητό και
προσφιλή Κώστα και στα τέκνα της θανούσης και εύχεται η
μνήμη της να είναι διαρκής στους οικείους της.

Μεθύδριο 30 -4-2017
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙA
ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΛΟΝΤΟΣ) Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Παναγιώτης Παπαδέλος πρόεδρος του
δ.σ. του συλλόγου
Απεβίωσε στις 29 Απριλίου και σε ηλικία 89 ετών ένας
από τους πιο παλιούς επαγγελματίες της Βυτίνας, ο κρεοπώλης Λεωνίδας (Λόντος) Σακελλαρίου (Μπαλάσκας).
Γιος του παλιού και ονομαστού στην ευρύτερη περιοχή
χασάπη μπάρμπα Γιώργη Μπαλάσκα έμεινε όλη του τη
ζωή και επαγγελματικοποιήθηκε στη Βυτίνα. Διατηρούσε
το κεντρικό κρεοπωλείο στην αγορά μαζί με τον αδελφό
του Παναγιώτη για πλέον των εξήντα χρόνων, ικανοποιώντας πρόθυμα τις τοπικές ανάγκες κατά τον καλύτερο
τρόπο. Σωστός επαγγελματίας και έντιμος οικογενειάρχης δημιούργησε μαζί με τη σύζυγό του Σταυρούλα Καραμάνη οικογένεια από δύο λαμπρά παιδιά. Τον Γιώργο,
που χάθηκε πρόωρα χτυπημένος από την επάρατη νόσο
και τον Γιάννη εφοριακό, πρώην δήμαρχο Βυτίνας και
σημερινό δημοτικό σύμβουλο του δήμου Γορτυνίας. Ψηλός, επιβλητικός και ενίοτε θορυβώδης, «δέσποζε» της
τοπικής αγοράς τότε που η Βυτίνα ήταν περισσότερο πολύβουη στην καθημερινή της ζωή. Εμπορευόταν σφάγια
στην ευρύτερη περιοχή και εξαιτίας της επαγγελματικής
του δραστηριότητας συνήψε πολλά «κουμπαριά» στα Καλαβρυτοχώρια όπου αρκετά από τα «βαφτιστήρια» του
φέρουν το όνομά του. Η Βυτίνα θα θυμάται με τις καλύτερες αναμνήσεις έναν από τους συνεπέστερους επαγγελματίες, που είχε. Πόσοι και πόσοι ντόπιοι και διερχόμενοι
δεν ψώνισαν κρέας από το χασάπικο του «Μπαλάσκα»
ντόπιας προέλευσης και εκλεκτής ποιότητας;
Να είσαι καλοτάξιδος φίλε εκεί που πας κοντά στη σύζυγό σου και τον πρωτότοκο γιο σου, που τόσο αγάπαγες
και ο πρόωρος χαμός του σε σημάδεψε. Εμείς θα σε θυμόμαστε πάντα νοσταλγικά ως ένα συνεπή επαγγελματία
και εκλεκτό φίλο πάντα εξυπηρετικό και ευγενή. Στο γιο
σου Γιάννη ευχόμαστε να σε έχει πάντα στη θύμησή του
ως πρότυπο πατέρα και ένθερμου Βυτινιώτη, που αγάπησε τον τόπο του και δεν έφυγε ποτέ από αυτόν.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
†† Την Κυριακή 30 Απριλίου τελέστηκαν στον Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνα Βυτίνας το ετήσιο μνημόσυνο της αείμνηστης Φωτεινής
Λάγιου και το τεσσαρακονθήμερο των αειμνήστων Αποστόλου Χριστοπούλου και Κων/νου Μαρκοπούλου..
†† Την Κυριακή 7-5-2017 στον Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνα τελέστηκε
το ετήσιο μνημόσυνο της αείμνηστης Σταυρούλας Λ.Σακελλαρίου.
†† Το Σάββατο 3-6 τελέστηκε στον Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνα το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του αειμνήστου Λεωνίδα Σακελλαρίου.

ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι. Ν. Αγίου Παντελεήμονα Μεθυδρίου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον συμπατριώτη μας κ. Νικόλαο Θ.
Σταυρόπουλο, γιατί με δαπάνες του ύψους 2000 €,
αποκαταστάθηκαν οι φθορές και συντηρήθηκε γενικά το καμπαναριό του Ι. Ναού, το οποίο σημειώνουμε ότι ανήγειρε από τα θεμέλια προ 40 ετών ο
δωρητής, κατασκευάζοντας ο ίδιος ως ξυλουργός
τον ξυλότυπό του. Μνημονεύουμε επίσης με ευγνωμοσύνη ότι προ πενταετίας ο εκλεκτός συμπατριώτης μας κάλυψε τα έξοδα πραγματοποίησης
εδαφοτεχνικής μελέτης του Ι. Ναού ύψους 15.000
€. Ευχόμεθα ο Ιαματικός Άγιος Παντελεήμονας να
του χαρίζει υγεία και μακροημέρευση και τον παρακαλούμε να συνεχίσει να είναι αρωγός στην προσπάθεια συντήρησης των Ι. Ναών του χωριού μας.

†† Απεβίωσε στην Καλλιθέα στις 13-6-2017 όπου και ετάφη ο
Δημήτριος Βεργόπουλος ετών 84 σύζυγος της Βυτινιώτισσας
Μαρίας Ν. Μαρκοπούλου. Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων, του οποίου η Μαρία είναι δραστήριο μέλος εκφράζει
προς αυτήν τα βαθύτατα συλλυπητήριά του.
†† Απεβίωσε αιφνιδίως στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις18-62017 ο Πέτρος Γ. Παπαντωνίου μελισσοκόμος ετών 71. Συλλυπείται ενθέρμως τους οικείους του ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων.
†† Στις 20-6 έγινε η κηδεία της Έλλης Κοκκώνη ετών 55, η οποία
έχασε τη ζωή της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, που συνέβη
στις 18-6 στο δρόμο Βυτίνα-Κλειτορία. Συλλυπείται ενθέρμως τους οικείους της ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων.

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου συμπληρώθηκε ένα
έτος από το θάνατο του μεγάλου ευεργέτη της Βυτίνας Χρήστου Ματθαίου στην Αμερική. Το διάστημα, που πέρασε έκανε ακόμα πιο έντονη την
απουσία του από τα δρώμενα της γενέτειράς
του της Βυτίνας. Και δεν ήταν μόνο οι οικονομικές του προσφορές προς τους διαφόρους
Βυτινιώτικους συλλόγους για την ενίσχυση του
έργου τους και την πραγματοποίηση κοινωφελών έργων στον τόπο καταγωγής του αλλά
έλλειψε η παρουσία του με την ετήσια θερινή
επίσκεψή του εδώ, που συμβόλιζε την παθολογική
αγάπη των απόδημων Βυτιναίων για τη γενέτειρα.
Τον θυμόμαστε πάντα κάθε καλοκαίρι με το που έφτανε στη Βυτίνα έσπευδε να πληροφορηθεί από τους εκπροσώπους των τοπικών συλλόγων τις τοπικές ανάγκες και την
πορεία των έργων, που είχε ενισχύσει οικονομικά αλλά και
τις μελλοντικές. Ιδιαίτερα ευαίσθητος απέναντι στα σχολεία
του τόπου του, στα οποία και ο ίδιος είχε μάθει τα πρώτα
γράμματα, φρόντιζε να τα ενισχύει και να ικανοποιεί κατά το
δυνατόν τις ελλείψεις τους. Κατά τη διάρκεια της παραμονής
του εδώ φρόντιζε να επισκεφθεί συνοδευόμενος πάντα από
τον αδελφό του αείμνηστο στρατηγό Παναγιώτη Ματθαίου
τις περιοχές εκείνες όπου ήταν η πατρική του περιουσία και
την είχε «ποτίσει» με τον ιδρώτα του παιδί ακόμα βοηθώντας
ως πρωτότοκος τον πατέρα του να «πορέψει» την πολυμελή
οικογένειά του. Εμείς όλοι οι Βυτιναίοι θα θυμόμαστε νοσταλ-

γικά τον μεγάλο ευεργέτη Χρήστο Ματθαίου και θα
του αποδίδουμε την πρέπουσα τιμή μνήμης, διότι
οι νεκροί πεθαίνουν πραγματικά, όταν οι ζωντανοί τους λησμονούν. Όμως οι προσφορές του θα
παραμένουν «ζωντανές» μέσω των μαρμάρινων
επιγραφών, που έχει αναρτήσει ο σύνδεσμος
Φιλοπροόδων στα εξωραϊστικά έργα, τα οποία
έχει πραγματοποιήσει με την οικονομική του ενίσχυση. Το παράδειγμα του Χρήστου Ματθαίου
να ενισχύει διαρκώς τη Βυτίνα με οικονομικές
προσφορές και να σπεύδει διαρκώς να ανταποκρίνεται πρόθυμα σε κάθε έκκληση του τόπου του,
θα είναι για τους μεταγενέστερους φωτεινός δρόμος
μεγάλης φιλοπατρίας και «παθολογικής» αγάπης προς τη
γενέτειρα. Η απουσία του είναι τεράστια για τη Βυτίνα και φυσικά παραμένει αναντικατάστατος. Ελπίζουμε όμως οι νεώτεροι Βυτιναίοι θα μπορέσουν έστω και λίγο να προσεγγίσουν
τα ατέλειωτα «φιλοβυτινιώτικα» αισθήματα του μεγάλου
απόντος. Και με την ευκαιρία των λίγων αυτών αναμνηστικών
λόγων να θυμίσουμε στο δήμο Γορτυνίας το αίτημα του συλλόγου «των απανταχού Βυτιναίων» για ονομασία του δρόμου
που οδηγεί στην πατρική του κατοικία με το όνομά του, που
ένα χρόνο τώρα παραμένει ανικανοποίητο.
Να είσαι καλά εκεί που είσαι μεγάλε συμπατριώτη και εμείς
θα σε θυμόμαστε ως αξεπέραστο παράδειγμα ένθερμου ζηλωτή της Βυτίνας και μεγάλου ευεργέτη της.

Η Α Ν Α Π Λ Α Σ Η ΤΟΥ Κ Ε Ν Τ Ρ ΟΥ Τ Η Σ Β Υ Τ Ι Ν Α Σ
Συνέχεια από τη σελίδα 1

προαναφερόμενη λογική έχουν τεθεί τρεις ξεκάθαροι στόχοι
μέσω της εκπόνησης της συγκεκριμένης μελέτης που είναι: α).
Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για τις μετακινήσεις, β). Περιορισμός χρήσης ΙΧ και γ). Άνετη και ασφαλής κυκλοφορία πεζών. Αυτοί οι προαναφερόμενοι στόχοι - προτεραιότητες του
Δήμου στον κυκλοφοριακό και στον συγκοινωνιακό σχεδιασμό ταυτίζονται με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, έτσι
ώστε η δημοτική αρχή να επιλέξει και να προωθήσει έργα
και παρεμβάσεις, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των
πολιτών της.
Κεντρικός στόχος της παρούσας μελέτη είναι να αποτελέσει τη βάση για έναν ευρύτερο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό γύρω από θέματα αστικής κυκλοφορίας και μετακίνησης. Η άμεση υλοποίηση της θα στοχεύσει στην κάλυψη των
αναγκών κινητικότητας (ανθρώπων και επιχειρήσεων) στην
κωμόπολη και με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα σε αυτή. Άλλωστε ο σχεδιασμός που προτείνεται είναι ανθρωποκεντρικός κι αυτό σημαίνει: «κυρίαρχο
στοιχείο ο άνθρωπος με κυκλοφοριακές συνθήκες φιλικές
προς το περιβάλλον». Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι
η συγκεκριμένη μελέτη θα λειτουργήσει ως μια αφετηρία
και ορθή βάση για τη διαμόρφωση ενός Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τον οικισμό της Βυτίνας.
Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι η ύπαρξη ΣΒΑΚ
αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή του
Δήμου σε οποιοδήποτε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
σχετικό με τις μεταφορές κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Στην πράξη αποτελεί τη μοναδική κυκλοφοριακή μελέτη της
περιοχής με ένα σύνολο προτεινόμενων μέτρων. Στην πλειο-

ψηφία τους τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν α) χωροθετήσεις
χώρων στάθμευσης, β) βελτιώσεις στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων δρόμων και γ) εξασφάλιση μίας επιπλέον πρόσβασης στον οικισμό. Επιπλέον καταγράφει τις χρήσεις στο κέντρο της Βυτίνας και κατηγοριοποιεί τους χώρους
μεταξύ κατοικίας, δημοσίων υπηρεσιών, χώρων αναψυχής,
χώρων πρασίνου, εκπαίδευσης και εμπορίου, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τουριστικές υποδομές του οικισμού. Στα
πλαίσια της ανάπλασης περιλαμβάνεται και η ανακαίνιση της
παιδικής χαράς στην περιοχή «Πυργακιώτικα».
Αυτά είναι όσα μας πληροφόρησε για το σχέδιο ανάπλασης και κυκλοφοριακής ρύθμισης του κέντρου της Βυτίνας
ο αντιδήμαρχος και υπεύθυνος του σχεδιασμού κ. Καραντώνης, ο οποίος θέτει ως χρονικό όριο υλοποίησης του έργου
ένα έτος περίπου. Αν ολοκληρωθεί όμως είναι σίγουρο ότι θα
αλλάξει η όψη της κωμόπολης, θα τεθούν οι βάσεις της σύγχρονης οργάνωσης υποδοχής των επισκεπτών και θα αναδειχθεί η τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Η μονοδρόμηση
του κέντρου της Βυτίνας είναι η μόνη πρόταση για λύση του
κυκλοφοριακού προβλήματος ιδιαίτερα τις ημέρες μεγάλης
επισκεψιμότητας κάτι που αντιμετωπίζουν όλοι οι παραδοσιακοί οικισμοί της Γορτυνίας. Και πρέπει να σκεφθούμε πόσο
ωφέλησε την ανάπτυξη της Βυτίνας ο εθνικός δρόμος Τρίπολης – Πύργου που πέρασε απ’ έξω, παρόλες τις τότε αντιδράσεις, ενώ έχει δυσκολέψει την κίνηση και τη διευκόλυνση των
επισκεπτών σε κωμοπόλεις που ο δρόμος τις διασχίζει.
Το δεύτερο μεγάλο βήμα της ανάπτυξης της Βυτίνας σε
σύγχρονες βάσεις θα είναι η τωρινή ανάπλαση και μονοδρόμηση του κέντρου της. Ελπίζουμε ότι το σπουδαίο αυτό έργο
θα πραγματοποιηθεί και δεν θα μείνει στον σχεδιασμό.
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ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ
• Τη Δευτέρα 5-6 εορτή του Αγίου Πνεύματος πραγματοποιήθηκε η ετήσια εορτή του συλλόγου στο ειδυλλιακό εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου στην είσοδο της κωμόπολης.
Μετά το τέλος της θρησκευτικής τελετής προσφέρθηκαν
από το σύλλογο γλυκά και αναψυκτικά στους προσελθόντες
για να τιμηθεί η ημέρα. Επίσης τον άρτο προσέφερε ο σύλλογος. Η ημέρα αυτή από χρόνια εορτάζεται ως η ημέρα
του συνδέσμου Φιλοπροόδων και δίνεται η ευκαιρία στους
προσερχομένους να τιμήσουν το παλαιότερο σωματείο της
Βυτίνας αλλά και να εκφράσουν την ευαρέσκεια τους προς
το δ. σ, που εργάζεται άοκνα για επίλυση των τοπικών προβλημάτων και την εκτέλεση εξωραϊστικών έργων.
• Την Κυριακή 4-6 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες
του σωματείου λόγω λήξεως της θητείας του δ.σ. Σε αυτές ψήφισαν 70 μέλη του συνδέσμου και εξελέγησαν οι πιο
κάτω για τη συγκρότηση του δ.σ κατά σειρά ψήφων. 1) Ζαχαρόπουλος Αθ. 65 ψήφοι 2) Τσέκου Γρηγορία 56 ψήφοι,
3) Παπαλάμπρος Τρύφων 45 ψήφοι 4)Κοσμάς Θεόδωρος
43 ψήφοι 5) Μαρκόπουλος Τριαντάφυλλος 42 ψήφοι 6)
Γόντικας Ιωάννης 37 ψήφοι 7) Ντάβος Ευάγγελος 37 ψήφοι 8) Σμέρου Σταυρούλα 36 ψήφοι 9) Ρούσσου Ελένη 36
ψήφοι 10) Λιαρόπουλος Χρήστος 29 ψήφοι Αναπληρωματικοί: Τερζής Ιωάννης 27 ψήφοι, Καλατζής Αθανάσιος 27
ψήφοι, Γόντικας Παναγιώτης 24 ψήφοι. Μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου κ. Ζαχαρόπουλου
συνήλθαν οι εκλεγέντες και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως
εξής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεόδωρος Κοσμάς ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γρηγορία
Τσέκου ΤΑΜΙΑΣ: Τριαντ. Μαρκόπουλος, ΕΦΟΡΟΣ: Ελένη Ρούσσου, ΜΕΛΗ: Χρ. Λιαρόπουλος, Ευάγγ. Ντάβος, Τρ.
Παπαλάμπρος, Ιωάννης Γόντικας, Σταυρούλα Σμέρου. Να
ευχηθούμε στο νέο δ.σ. του συνδέσμου φιλοπροόδων , του
αρχαιότερου σωματείου του τόπου μας, «καλή θητεία» και
παραγωγική για το καλό της Βυτίνας.
• Ο πρόεδρος του συνδέσμου εξέδωσε δελτίο τύπου στο
οποίο αναφέρεται στα σημαντικά προβλήματα της Βυτίνας
αλλά και στα προβλήματα του συνδέσμου, το οποίο έχει ως
εξής: «Αγαπητοί συµπατριώτες, µέλη του Συνδέσµου
Φιλοπροόδων και φiλoι του, σκέπτοµαι εάν όλοι
εσείς που αγαπάτε το χωριό µας έχετε καταλάβει τη
δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο σύλλογος, χωρίς
καµιά οικονοµική ενίσχυση ή βοήθεια από το Δήµο,
που απλώς διαχειρίζεται την κρίση. Μια µατιά γύρω
σας φτάνει να καταλάβετε τί γίνεται µε τα σκουπίδια,
µε το νερό, µε τους γεµάτους λακούβες δρόµους, µε
την έλλειψη των κάδων απορριµμάτων και καλάθων
κλπ. κλπ-. Πού χρόνος λοιπόν να ασχοληθεί κάποιος
µε την καλή εµφάνιση του τόπου (δεντροστοιχίες,
πάρκα, χώροι αναψυχής κ.λ.π.). Όλοι όλα αυτά και
πολλά άλλα τα περιμένουµε από κάποιouς άλλους,
που δεν ξέρω πώς θα βρουν τον τρόπο να αντιµετωπίσουν πολλά από αυτά έστω και µερικώς. Ε αυτούς
τους άλλους ας φροντίσουµε να τους ενισχύσουµε µε
τη συνδροµή µας και την καλή µας κουβέντα. Είναι η
τελευταία µας ελπίδα!
Σε επόµενο σηµείωµά µας θα σας γνωρίσουµε το
πλάνο πάνω στο οποίο θα κινηθούµε για την αντιµετώπιση ενός σοβαροτάτου προβλήµατος, που χρήζει
άµεσης αντιµετώπισης πιστεύοντας ότι θα σuµφωνήσετε µαζί µας και θα βοηθήσετε, ώστε να σώσουµε
ένα από τα χαρακτηριστικά σroλίδια του χωριού
Καλό καλοκαίρι
Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Φιλοπροόδων
Αθ.Ζαχαρόπουλος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Μετά από αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν λόγω
παραίτησης του προηγουμένου δ.σ. του συλλόγου, το νέο

δ.σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαρίνος Τσατσουλής ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγγελος Πετρόπουλος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γιάννης Παπαναστασίου, ΤΑΜΙΑΣ: Γιάννης Γόντικας, ΕΦΟΡΟΣ: Χρήστος Λιαρόπουλος ΜΕΛΗ:
Νεκτάριος Ηλιόπουλος, Δημήτριος Ρούμπος, Λάμπρος Παπαλάμπρος, Θεόδωρος Κουρεμένος. Να ευχηθούμε καλή
θητεία στο νέο δ.σ. , διότι το σωματείο αυτό είναι από τα
πιο σημαντικά του τόπου μας και συνδέεται άμεσα με την
οικονομική πορεία της Βυτίνας, αφού από αυτό εξαρτώνται
πολλές κινήσεις, οι οποίες θα αυξήσουν την τουριστική κίνηση και την επισκεψιμότητα. Επιπλέον απαρτίζεται από νέους
ανθρώπους και επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Εμείς θα επαινέσουμε κάθε προσπάθειά
τους και οι σελίδες της «ΒΥΤΙΝΑΣ» θα είναι διαθέσιμες και
πρόθυμες να φιλοξενήσουν κάθε προοδευτική άποψη, που
θα σχετίζεται με την εξέλιξη και την οικονομική πρόοδο του
τόπου μας.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
• Η ετήσια εορτή του συλλόγου, η οποία συμπίπτει με τη
συμπλήρωση είκοσι χρόνων από την ίδρυσή του, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Ιουλίου στο μικρό θεατράκι
στα «Λαστέικα». Η φετινή εορτή μετετέθη τον Ιούλιο έτσι
ώστε να μην συμπέσει με άλλες εκδηλώσεις του Αυγούστου
(εορτή μελιού, «Βυτινιώτικο αντάμωμα») και να μπορούν οι
επιθυμούντες να παρακολουθήσουν με μεγαλύτερη άνεση
την εκδήλωση. Με τη φετινή γιορτή του ο σύλλογος τιμά
τα είκοσι χρόνια λειτουργίας του και όλους τους κατοίκους
της Βυτίνας και των περιχώρων, οι οποίοι βοηθούν άμεσα ή
έμμεσα στην υλοποίηση των στόχων του αλλά του δίνεται
και η ευκαιρία να παρουσιάσει σε μια ολοκληρωμένη μορφή
το ετήσιο πολιτιστικό έργο του. Με την ευκαιρία της εορτής,
την οποία πρέπει να τιμήσουμε όλοι, μας δίδεται η ευκαιρία να εκφράσουμε τις συγχαρητήριες ευχές αλλά και τις
θερμές ευχαριστίες για την όλη προσφορά στον πάντα δραστήριο και ακούραστο πρόεδρο κ. Κώστα Μπολορίζο, που
αντιπροσωπεύει τη «νέα γενιά» της Βυτίνας, στον παλαίμαχο
αντιπρόεδρο και εξαιρετικά «φιλοβυτινιώτη» κ. Φώτη Κατσούλια αλλά και σε όλο το δ.σ. για το πολύτιμο κοινωνικό,
πολιτιστικό και ψυχαγωγικό έργο, που προσφέρουν στη Βυτίνα. Πρέπει να συνειδητοποιηθεί από όλους το έργο αυτό
και ο σύλλογος να περιβληθεί με αγάπη και συμπαράσταση
αλλά και με ενίσχυση από όσους μπορούν και θέλουν. Το
δελτίο τύπου του συλλόγου για τη γιορτή του, που παράλληλα αποτελεί και πρόσκληση έχει ως εξής:

«Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βυτίνας γιορτάζει φέτος
τα 20 χρόνια συνεχούς λειτουργίας του και σας καλεί
το Σάββατο 22 Ιουλίου 2017 στις 9 μ.μ. στη Βυτίνα,
να εορτάσουμε παρακολουθώντας το επετειακό πρόγραμμα το οποίο θα είναι αφιερωμένο στην ιστορία του
Συλλόγου με βραβεύσεις των πρωταγωνιστών του και
στον παραδοσιακό γάμο της Βυτίνας, αναβιώνοντας ήθη
και έθιμα των παππούδων και των πατεράδων μας.»

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
• Γιορτάστηκε και φέτος με πρωτοβουλία της Παγγορτυνιακής Ένωσης στο παρεκκλήσι του Αγίου Κων/νου και Ελένης
στο λόφο του Φιλοπάππου, μετοχίου της μονής Προδρόμου,
η μνήμη του Γορτύνιου Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως
την Κυριακή 21-5. Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις άρχισαν το
Σάββατο το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό και αρτοκλασία
που προσέφερε η Ένωση και παρουσία πολλών δεκάδων
Γορτυνίων παρισταμένου και του προέδρου της Ένωσης κ.
Πλέσσια. Την επομένη πραγματοποιήθηκε πανηγυρική θεία
λειτουργία χοροστατούντος του Οικονόμου του μετοχίου
αρχιμανδρίτου πατρός Συμεών Συνοδικού, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο και παρισταμένου του ηγουμένου της
μονής Προδρόμου πατρός Λεοντίου Θεοδωρόπουλου. Πα-

ρέστησαν αρκετοί Γορτύνιοι, εκπρόσωποι συλλόγων αλλά
και απλοί πολίτες λιγότεροι όμως από άλλες χρονιές. Την
ένωση εκπροσώπησε ο πρόεδρος της κ. Πλέσσιας και το
σύλλογο των Βυτιναίων ο πρόεδρος του κ. Παπαδέλος.
• Η ένωση απέστειλε έγγραφο διαμαρτυρίας προς τον
Υπουργό Δημοσίας Τάξεως για την υποβάθμιση της αστυνόμευσης της περιοχής της Γορτυνίας και τους κινδύνους
που περικλείει αυτό. Παράλληλα εξέδωσε και δελτίο τύπου
για το ίδιο θέμα. Το Δελτίο τύπου έχει ως εξής: «Με αφορμή
την πρόσφατη απόφαση για κλείσιμο του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδίων, αλλά και τις συνεχείς διαρρήξεις που παρατηρούνται σε καταστήματα και οικίες πολλών σπιτιών της
Γορτυνίας, η Παγγορτυνιακή Ένωση, επανέρχεται πάλι με
επιστολή της στον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη και στον Γενικό Γραμματέα εκφράζοντας την αγανάκτηση και τον προβληματισμό των κατοίκων της Γορτυνίας,
οι οποίοι νιώθουν απροστάτευτοι. Επισημαίνουν ότι από την
Τρίπολη έως την Αρχαία Ολυμπία, δηλαδή σε απόσταση
130 χιλιομέτρων, δεν υπάρχει κανένα αστυνομικό τμήμα,
μετά μάλιστα και από το κλείσιμο του γειτονικού Αστυνομικού Τμήματος Λεβιδίου. Η εδαφική ιδιομορφία του Δήμου
Γορτυνίας, με τις μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, καθιστά
δύσκολη την αντιμετώπιση προβλημάτων, τόσο σε τακτικά,
όσο και σε έκτακτα περιστατικά. Απεναντίας σε ορισμένες
τουριστικές περιοχές, που παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση,
ιδίως τα Σαββατοκύριακα, χρειάζεται επιπλέον στελέχωση.
Παράλληλα τονίζουν ότι μετά τον περίφημο Καλλικράτη
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη σταδιακή μείωση λειτουργίας
και άλλων δημοσίων υπηρεσιών, την πλημμελή στελέχωση
των Κέντρων Υγείας και των αγροτικών ιατρείων, το κλείσιμο σχολείων, ήρθε τώρα να προστεθεί άλλο ένα «προοδευτικό μέτρο» που στέκεται απέναντι στην ανάπτυξη της
υπαίθρου».

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
• Με την ευκαιρία του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας
περιβάλλοντος ο όμιλος οργάνωσε εκδηλώσεις στο χώρο
του παραδοσιακού αλσυλλίου του «Τριανταφυλλιδείου
κτήματος» (δασάκι) προκειμένου να τονίσει τη σημασία της
ημέρας και παράλληλα να ευαισθητοποιήσει τους μικρούς
μαθητές σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον. Έτσι πραγματοποιήθηκε αφήγηση παραμυθιών για μικρούς γύρω από το
περιβάλλον, παιχνίδια με τη φύση, ενώ πραγματοποιήθηκε
συζήτηση σχετικά με την ανακύκλωση, ένα σημαντικό περιβαλλοντικό θέμα, το οποίο γίνεται περισσότερο επίκαιρο
λόγω του προβλήματος της αποκομιδής των σκουπιδιών σε
όλη τη Γορτυνία.
• Μια αξιόλογη και πρωτότυπη εκδήλωση οργάνωσε ο
«όμιλος» με την ευκαιρία της πανσελήνου του Ιουνίου. Έτσι
κάλεσε όσους επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε ένα διήμερο κάμπιγκ στην τοποθεσία «Πωγωνή» της Νυμφασίας. Είναι
χαρακτηριστική η πρόσκληση που απευθύνει ο όμιλος στους
φίλους και φίλες. «Ο Όμιλος Κυριών Βυτίνας διοργανώνει
την Παρασκευή 9 και Σάββατο 10 Ιουνίου “Free camping”
στην ευρύτερη περιοχή της Βυτίνας Αρκαδίας. Τις ημέρες της
πανσελήνου του Ιουνίου βρίσκουμε ευκαιρία να γιορτάσουμε την καλοκαιρινή περίοδο, με διανυκτέρευση στην πανέμορφη φύση της ορεινής Αρκαδίας, κάνοντας κατασκήνωση,
πικ νικ και μπάρμπεκιου στην περιοχή της Πογωνής (περιοχή
ανάμεσα στα χωριά Νυμφασία και Καμενίτσα.) Η τοποθεσία
είναι σε υψόμετρο με απέραντη θέα στην κοιλάδα της Καμενίτσας μέχρι τον Χελμό. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
προσέλθετε φέρνοντας μαζί σας είδη κάμπινγκ όπως: Σκηνή,
κάτι να κάθεστε και να κοιμάστε, φαγώσιμα είδη ή υλικά για
μπάρμπεκιου , νερό για τις 2 μέρες. Όλα τα παραπάνω είναι
προαιρετικά αλλά και τα απαραίτητα για μια διανυκτέρευση
στην φύση. Φυσικά οι συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν
οτιδήποτε άλλο πιστεύουν πως τους είναι απαραίτητο.
ΥΓ. Φροντίζουμε τη φύση μαζεύοντας όλα τα σκουπίδια!»

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΙΝΑΛΟΥ 2017
Το φεστιβάλ Μαινάλου θα πραγματοποιηθεί για μια ακόμα χρονιά και φέτος την Κυριακή 6 Αυγούστου μέχρι την
Τρίτη 8 Αυγούστου υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτυνίας
και με υπευθύνους τους Βυτιναίους καθηγητές μουσικής κ.κ.
Κυριακή Ζαχαροπούλου και Παναγιώτη Παπαδημητρίου. Οι
εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Βυτίνα και τη Δημητσάνα. Το πρόγραμμα που αναρτήθηκε στο Arkadia portal
έχει ως εξής:
Κυριακή 6 Αυγούστου (Δημητσάνα – Μουσείο Υδροκίνησης)
11.00-14.00 :Δημιουργικό εργαστήρι κατασκευής ταινίας
κινούμενων σχεδίων και soundtrack για παιδιά δημοτικού

19.00-20.00 Διάλεξη με θέμα το δάσος του Μαινάλου
από τον δασολόγο Αντώνη Παπαδημητρίου
Δευτέρα 7 Αυγούστου (Βυτίνα, Δημοτικό σχολείο)
10.00-12.00 Δημιουργικό εργαστήρι κατασκευής ταινίας
κινούμενων σχεδίων και soundtrack για παιδιά δημοτικού
12.00-13.00Δημιουργικό εργαστήρι κατασκευής ταινίας
κινούμενων σχεδίων και soundtrack για παιδιά γυμνασίου
18.00-19.00 Μουσικά παιχνίδια για παιδιά νηπιαγωγείου
Τρίτη 8 Αυγούστου (Βυτίνα, Δημοτικό σχολείο)
10.00-12.00 Δημιουργικό εργαστήρι κατασκευής ταινίας
κινούμενων σχεδίων και soundtrack για παιδιά δημοτικού
12.00-13.00 Δημιουργικό εργαστήρι κατασκευής ταινίας

κινούμενων σχεδίων και soundtrack για παιδιά γυμνασίου
12.00-14.30 και 18.00-19.30 Μουσικό εργαστήρι πάνω
στο δημοτικό τραγούδι του Μωριά από τον Παναγιώτη Λάλεζα
12.00-14.30 Σεμινάριο λαούτου και ταμπουρά από τον
Ιορδάνη Κουζηνόπουλο
18.00-19.00 Μουσικά παιχνίδια για παιδιά νηπιαγωγείου
20.00 - Παρουσίαση Μωραΐτικων τραγουδιών από τους
συμμετέχοντες στα εργαστήρια των Π. Λάλεζα και Ι. Κουζηνόπουλο.
Συναυλία από τον Παναγιώτη Λάλεζα και το παραδοσιακό
του συγκρότημα στην πλατεία της Βυτίνας
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ΓΡΑΦΕΙ: Ο «Νοσταλγός»

Ο

Μάης μήνας για τη Βυτίνα με το μεγάλο υψόμετρο και
τον δριμύ χειμώνα, που κράταγε και μέχρι τον Απρίλη,
ήταν ο πιο ευχάριστος μήνας. Η άνοιξη στο «φόρτε»
της και η φύση ολάνθιστη έδειχνε το χαρούμενο πρόσωπό της.
«Απρίλης με τα λούλουδα και Μάης με τα ρόδα» λέει ο λαός
θέλοντας να δώσει στον μήνα αυτό την εικόνα που του πρέπει. Τον Μάη βέβαια για την αγροτική και κτηνοτροφική Βυτίνα
πραγματοποιούντο πολλές γεωργικές και ποιμενικές εργασίες.
Τότε φυτεύονταν τα περιβόλια στα «Χαλιάνικα» με τα κηπευτικά, γίνονταν οι σπουδαιότερες αμπελοεργασίες, ενώ τα κοπάδια ανέβαιναν στα βουνά και άφηναν τα «χειμαδιά». Όσα όμως
«ξεχειμώνιαζαν» στη Βυτίνα μεταφέρονταν στα καλοκαιρινά
«στρουγγολίθια».
Παρόλο που ο Μάης ήταν εργασιακά «φορτωμένος», έδινε
όμως την ευκαιρία λόγω των πολλών θρησκευτικών εορτών
για αρκετές ψυχαγωγικές και κοινωνικές εκδηλώσεις τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, τότε που η Βυτίνα ήταν πληθυσμιακά εύρωστη με ζωντανή νεολαία και έβγαινε από μια δεκαετία στερήσεων και περιπετειών λόγω της Γερμανικής κατοχής
και του καταστροφικού εμφυλίου πολέμου.
Η πρώτη ευκαιρία ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, γλεντιού και
χαράς ήταν η «πρωτομαγιά», η πρώτη του Μάη, εάν βέβαια
αυτή έπεφτε «ξώλαμπρα» και δεν ήταν το Πάσχα μέσα στον
μήνα. Οι Βυτινιώτικες παρέες, που απαρτιζόταν ως επί το πλείστον από την τότε νεολαία οργάνωναν εκδρομές στην ειδυλλιακή περιοχή της «Κοκκινόβρυσης» αλλά περισσότερο στου
«Μπαρμπίκα» όπου και νερό υπήρχε και τα βαθύσκια έλατα
έδιναν την ευκαιρία για χορούς και ευχάριστη παραμονή με
ανάλογο «φαγοπότι». Περιζήτητος στις παρέες αυτές ο Τριαντάφυλλος ο Παπαναστασίου, ο οποίος τη δεκαετία του πενήντα είχε αγοράσει το πρώτο ακορντεόν και με αυτό διασκέδαζε
τις παρέες είτε στις εκδρομές είτε σε άλλες εκδηλώσεις.
Δεύτερη ευκαιρία μέσα στο Μάη δινόταν με την εορτή του
Αγίου Νικολάου στις 9 του μήνα, όταν γιόρταζε το ειδυλλιακό
ομώνυμο εκκλησάκι στο «Ζαρζί». Μετά τη λειτουργία «στηνόταν» μεγάλο γλέντι στο «Παραδείσι» άλλοτε με συνοδεία οργάνων από τοπικούς μουσικούς και άλλοτε μόνο με κάποιους
καλλίφωνους νεαρούς Βυτιναίους. Φαγητά είχαν ετοιμασθεί
από την προηγούμενη από τις νεαρές Βυτινιώτισσες και συνοδεύονταν από άφθονο κρασί, αφού τότε το κάθε Βυτινιώτικο
σπίτι είχε στο υπόγειο το δικό του «βαγένι» με αρκετό ντόπιο
«κοκκινέλι».
Μεγάλη επίσης θρησκευτική και ψυχαγωγική εκδήλωση
πραγματοποιείτο την «Παρασκευή της Λαμπρής» της Ζωοδόχου Πηγής, που συνήθως εορταζόταν τις πρώτες μέρες του
Μαΐου και συνέπιπτε με την γιορτή του συλλόγου των επαγ-

γελματιών. Όλο σχεδόν το χωριό πήγαινε στο εκκλησάκι του
Αϊ Θανάση στην είσοδο της Βυτίνας, παρακολουθούσε τη λειτουργία και μετά συμμετείχε στο γλέντι του συλλόγου, το οποίο
κρατούσε μέχρι αργά το απόγευμα με κλαρίνα και άλλα όργανα
και κατόπιν μεταφερόταν στην κεντρική πλατεία.
Εκτός όμως από τοπικές εκδηλώσεις και εκδρομές η «ζωντανή νεολαία» της μεταπολεμικής Βυτίνας συμμετείχε και
σε γιορτές των γύρω χωριών όπως του Αγίου Κωνσταντίνου
στη γειτονική Γρανίτσα και της Αναλήψεως στην Καμενίτσα.
Ορισμένες χρονιές και της Αγίας Τριάδας στο μεγάλο Γρανιτσιώτικο πανηγύρι, εάν το Πάσχα ήταν «πρώιμο» και η γιορτή
«έπεφτε» μέσα στο Μάη.
Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις αυτές και αρκετές άλλες μέσα
στο Μάη, που συνδυαζόταν με εκδρομές στις γύρω εξοχές,
ήταν μεγάλη και οι νέοι και νέες του τόπου σε παρέες, οι οποίες συγκροτούντο κατά γειτονιές, συμμετείχαν με φαγητά λιτά
αλλά άφθονα, που ετοιμάζονταν από την παραμονή και φυσικά
με το μοναδικό ποτό, το κρασί. Το ψυχαγωγικό μέρος δηλαδή
χορός και τραγούδι ερχόταν αυθόρμητα ως επακόλουθο του
φαγητού, του ποτού αλλά και της επίδρασης της ολάνθιστης
φύσης, που συνέβαλλε στο κέφι και το χορό. Εξάλλου ήταν
μια ευκαιρία αυθόρμητου γλεντιού και συνάντησης αγοριών
και κοριτσιών, νέων και νεανίδων μακριά από το βλέμμα της
αυστηρής οικογενειακής επιτήρησης (ιδιαίτερα για τα κορίτσια)
και της συνεχούς κοινωνικής κριτικής (κουτσομπολιού), που
ήταν συνήθης στη μικρή και αυστηρή τοπική κοινωνία. Το τραγούδι αναλάμβαναν καλλίφωνοι νέοι και νέες, οι οποίοι ήταν
αρκετοί στη Βυτίνα, αλλά και οργανοπαίκτες που δεν ήταν βέβαια πολλοί ή μάλλον ένας ο Τριαντάφυλλος ο Παπαναστασίου. Εδώ πρέπει να σταθούμε λίγο στο ακορντεόν του Τριαντάφυλλου, το οποίο αγόρασε στις αρχές της δεκαετίας του
πενήντα και με αυτό διασκέδαζε για τρεις δεκαετίες τη νεολαία
της Βυτίνας και παράλληλα κάλυπτε τις ψυχαγωγικές ανάγκες
τέτοιων εκδηλώσεων. Ο αείμνηστος Τριαντάφυλλος, που όλοι
τον θυμόμαστε νοσταλγικά, ήταν αυτοδίδακτος μουσικός, συνεχώς εξελίσσετο με καθημερινή δίωρη εξάσκηση, και συμμετείχε πρόθυμα σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις.
Οι Μαγιάτικες λοιπόν ψυχαγωγικές εκδηλώσεις εκείνης της
εποχής ήταν μέρος των ετήσιων εκδηλώσεων. Ήταν οι πιο
χαρούμενες και θορυβώδεις, αφού σε αυτό συνέβαλε και η
ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα. Ήταν εκείνες που σφυρηλατούσαν
την επικοινωνία και τη συνοχή της πληθυσμιακά εύρωστης κοινωνίας της Βυτίνας και δημιουργούσαν σχέσεις φιλίας αδιατάρακτες στην επίδραση του χρόνου. Το φωτογραφικό υλικό,
που μας «μεταφέρει» νοερά σε νοσταλγικές εποχές του παρελθόντος, είναι από το πολύτιμο ιστορικό αρχείο του σπουδαίου
τοπικού ερευνητή «Μαινάλιου» (Αθανάσιου Λαμπρόπουλου).

Πολλά από τα πρόσωπα δεν είναι πλέον ανάμεσα μας. Άλλα
όμως (τα λιγότερα) ζουν και θυμούνται τις ανεπανάληπτες αυτές στιγμές, που δημιούργησαν σιγά- σιγά την ακατάλυτη λαϊκή
παράδοση του τόπου μας.

Πρωτομαγιά 1961

Πρωτομαγιά 1951

Γιορτή επαγγελματιών 1961

Εκδρομή στο «παραδείσι» αρχές της δεκαετίας
του 1950 με την ευκαιρία της γιορτής του Αγίου
Νικολάου

Εορτή του συλλόγου επαγγελματιών στον Αϊ Θανάση της «Ζωοδόχου Πηγής» 1958

Μαγιάτικη εκδρομή 1960

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΥΜΦΑΣΙΩΝ
Πανηγυρικός ο εορτασμός της Αγίας Τριάδος

Ό

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι Νυμφάσιοι
έδωσαν πανηγυρικό τόνο στον εορτασμό της
πολιούχου του χωριού Αγίας Τριάδος την Κυριακή 5
Ιουνίου συνδυάζοντας θρησκευτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Ο εορτασμός οργανώθηκε από τον
σύλλογο των απανταχού Νυμφασίων με επικεφαλής
τον δραστήριο και «πανταχού παρόντα» πρόεδρο κ.
Γιώργο Παπαδάκη και το τοπικό συμβούλιο με επικεφαλής τον ακούραστο κ. Σπηλιώτη. Οι θρησκευτικές
τελετές άρχισαν την παραμονή με πανηγυρικό εσπερινό χοροστατούντος του τοπικού μητροπολίτη κ. κ.
Ιερεμία και αρκετών ιερωμένων. Ακολούθησε λιτανεία της εικόνας της Αγίας Τριάδας, ενώ το βράδυ
με πρωτοβουλία του συλλόγου πραγματοποιήθηκε
το καθιερωμένο γλέντι στην πλατεία του χωριού.
Την επομένη τελέσθηκε πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του αρχιμανδρίτη πανοσιολογιοτάτου Χρυσόστομου Ζαχαρόπουλου βοηθουμένου
από τον τοπικό ιερέα πατέρα Αθανάσιο και άλλους
ιερείς. Στη συνέχεια ο σύλλογος δεξιώθηκε τα επίση-

μα πρόσωπα στην πλατεία προσφέροντας καφέ και
αναψυκτικά. Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν όλοι
οι Νυμφάσιοι μόνιμοι κάτοικοι και αλλαχού διαμένοντες αλλά και επισκέπτες από τα γύρω χωριά και
ιδιαίτερα Βυτιναίοι οι οποίοι καλλιεργούν παραδοσιακή φιλία με τους «Γρανιτσιώτες». Να συγχαρούμε

ένθερμα τόσο το σύλλογο Νυμφασίων όσο και το
τοπικό συμβούλιο, οι οποίοι όχι μόνο τιμούν ανάλογα την προστάτιδά τους Αγία Τριάδα αλλά φροντίζουν να διατηρούν «ζωντανές» τις παραδόσεις και
τα έθιμα ενώνοντας με ακατάλυτους δεσμούς τους
Νυμφασίους ντόπιους και ξένους.

