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

Κωδικός 01-4170
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Η ΒΥΤΙΝΑ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟ
ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΕΠΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

νακοινώθηκε επίσημα αρμοδίως στον δήμαρχο
Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλο ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής δημοκρατίας εξοχότατος κύριος Προκόπης
Παυλόπουλος απεδέχθη την πρόταση του κ. δημάρχου και
των διαχειριστών του «Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος» κ.κ. Παναγιώτη Πλέσσια και Γιάννη Χριστόπουλου και

αείμνηστο Στεφανόπουλο, στις 3-5-2003 με την ευκαιρία
των αποκαλυπτηρίων της προτομής του Βυτιναίου ήρωα
Ματθαίου Πόταγα, την οποία είχε φιλοτεχνήσει η αδελφή
του διάσημη γλύπτρια Ελένη Πόταγα- Στράτου και η οποία
είχε καλέσει τον πρόεδρο σε συνεργασία με τον τότε Δήμο
Βυτίνας. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προσφώνησε ο κ.

Από την επίσκεψη του προέδρου
κ. Κάρολου Παπούλια

Από την επίσκεψη του αειμνήστου
προέδρου Κωστή Στεφανόπουλου το 2003

θα επισκεφθεί τη Βυτίνα την 1η Φεβρουαρίου, θα τιμήσει Κων/νος Κουντάνης ως δήμαρχος Βυτίνας αυτή τη φορά
την εορτή του πολιούχου Αγίου Τρύφωνα και θα εγκαινι- και ο τότε πρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυτιάσει το ανακαινισθέν Πανταζοπούλειο πνευματικό κέντρο, ναίων κ. Γιάννης Σακελλαρίου.
το οποίο μετετράπη σε σύγχρονο συνεδριακό. Η σκέψη της
Τρίτη επίσκεψη προέδρου της Δημοκρατίας έγινε στις
πρόσκλησης καλλιεργήθηκε από τον δήμο Γορτυνίας και 20-10-2013 από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.
τους διαχειριστές του κληροδοτήματος και μετουσιώθηκε Κάρολο Παπούλια με την ευκαιρία των εγκαινίων της επασε γραπτό κείμενο, το οποίο εστάλη
ναλειτουργίας του Τριανταφυλλιδείου
στην προεδρία της Δημοκρατίας. Η
κτήματος και τη συμπλήρωση 150
απάντηση ήταν καταφατική και η επίχρόνων από το θάνατο του μεγάλου
Βυτιναίου εθνικού ευεργέτη Παναγιώσκεψη ορίστηκε για την 1η Φεβρουαρίου, ώστε να υλοποιηθεί ο σκοπός της
τη Τριανταφυλλίδη. Την πρόσκληση
πρόσκλησης δηλαδή να πραγματοποιέκαναν από κοινού ο δήμος Γορτυνίας,
ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίηθούν τα εγκαίνια της ανακαινισμένης
αίθουσας από τον πρόεδρο της δημοων και το σωματείο «φίλοι του Τριακρατίας και συγχρόνως να τιμηθεί ο
νταφυλλιδείου κληροδοτήματος». Ο
πολιούχος της Βυτίνας, που την ημέρα
πρόεδρος απεδέχθη την πρόσκληση
αυτή εορτάζει. Επομένως η Βυτίνα θα
και επεσκέφθη τη Βυτίνα όπου τον
υποδεχθεί για τέταρτη φορά πρόεδρο Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας προσφώνησαν στην αίθουσα τελεκ. Προκόπης Παυλόπουλος που αναμένεται
της δημοκρατίας με την αρμόζουσα
τών του Τριανταφυλλιδείου κτήμαστη Βυτίνα την 1η Φεβρουαρίου
τιμή και τον ανάλογο σεβασμό.
τος ο δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης
Ο τόπος μας έχει εμπειρία από παρόμοιες υψηλές επισκέ- Γιαννόπουλος και ο πρόεδρος του σωματείου «φίλοι του
ψεις και είναι ο μοναδικός από όλη τη Γορτυνία και ίσως Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος» κ. Κώστας Παναγότην Αρκαδία, που τον έχουν επισκεφθεί τέσσερις φορές πουλος, ενώ πραγματοποίησε τα εγκαίνια του επαναλειτρεις διαφορετικοί πρόεδροι της Ελληνικής δημοκρατί- τουργήσαντος κτήματος.
Τέταρτη λοιπόν επίσκεψη τα τελευταία είκοσι χρόνια είναι
ας, για διαφορετικές αιτίες ο καθένας αλλά έχουν τύχει
των ιδίων τιμών και του ανάλογου σεβασμού. Και για να αυτή που θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2018
αναδιφήσουμε την τοπική ιστορία και να την φέρουμε στη από τον νυν πρόεδρο της δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυμνήμη των αναγνωστών, η πρώτη επίσκεψη έγινε από τον λόπουλο, ο οποίος θα τιμήσει τον προστάτη της Βυτίνας
αείμνηστο Κωστή Στεφανόπουλο στις 31-8-1997 στα και θα εγκαινιάσει την ανακαινισθείσα αίθουσα του Παπλαίσια περιοδείας του στους νομούς της Πελοποννήσου. νταζοπουλείου πνευματικού κέντρου τιμώντας συγχρόνως
Όπως θυμούνται οι παλιότεροι τον αείμνηστο Κωστή Στε- τον μεγάλο ευεργέτη του τόπου μας αείμνηστο Δημήτριο
φανόπουλο υποδέχθηκαν ο τότε πρόεδρος της κοινότητας Πανταζόπουλο. Η Βυτίνα όπως και τις άλλες φορές θα
Βυτίνας κ. Κ. Κουντάνης, ο πρόεδρος του συλλόγου των υποδεχθεί με τον πρέποντα ενθουσιασμό και τον δέοντα
απανταχού Βυτιναίων κ. Τρύφωνας Θεοφιλόπουλος και σεβασμό τον ανώτατο άρχοντα αποδίδοντας την τιμή της
σύσσωμη η Βυτίνα αλλά και η γύρω περιοχή. Ο τότε πρό- επίσκεψης και εκτελώντας το χρέος της όπως έχει κάνει
εδρος της κοινότητας κ. Κουντάνης προσέφερε κατά την και στο παρελθόν, αφού τέτοιου είδους επισκέψεις είναι
υποδοχή στον πρόεδρο βιβλίο με την ιστορία του μεγάλου αναγνώριση της ιστορίας της, του πολιτισμού της αλλά και
Βυτιναίου γεωγράφου Παναγιώτη Ποταγού, ενώ ο πρόε- της διαχρονικής φήμης της που έχει καλλιεργήσει με τη
δρος του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων τον προ- φιλοξενία και τον τρόπο υποδοχής των επισκεπτών της.
Εξοχότατε κύριε πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,
σφώνησε με ένα πομπώδη και μεστό περιεχομένου λόγο.
Η δεύτερη επίσκεψη έγινε από τον ίδιο πρόεδρο, τον «ως ευ παρέστητε» στην όμορφη και φιλόξενη Βυτίνα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου θα
πραγματοποιηθεί, όπως χρόνια τώρα, στο ξενοδοχείο
NOVUS στην οδό Καρόλου 23 (απέναντι από το θέατρο
ΒΕΜΠΟ) στον πρώτο όροφο την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 στις 11.00 το πρωί. Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης θα τιμηθούν οι επιτυχόντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ
νέοι και νέες καταγόμενοι από τη Βυτίνα κατά το τρέχον

ακαδημαϊκό έτος και θα αποδοθεί το βραβείο «Ευθυμίου
Χριστοπούλου» σε Βυτιναίο μαθητή που αποφοίτησε με
άριστα από τη Β΄ Λυκείου από δημόσιο σχολείο εκτός
Βυτίνας κατά το σχολικό έτος 2016-1017.
Καλούνται όλοι οι Βυτιναίοι και φίλοι της Βυτίνας να
τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση και να ενισχύσουν ψυχικά το σύλλογο.

2018

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ
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άθε φορά που τελειώνει ένας χρόνος και αρχίζει ένας καινούριος ανάμεικτα συναισθήματα μας διακατέχουν όλους.
Φόβος μήπως είναι χειρότερος από αυτόν που πέρασε, αλλά
και ελπίδα ότι μπορεί να καλυτερέψουν τα πράγματα. Ιδιαίτερα
δε την τελευταία δεκαετία, που άρχισε η περιβόητη «οικονομική
κρίση», η οποία κορυφώθηκε το 2011 με την είσοδο στο Δ.Ν.Τ
και τις περίφημες προκηρύξεις του Καστελόριζου, όλοι μας βιώνουμε τα αποτελέσματα αυτού του φαινομένου, που δημιουργεί
αισθήματα από έντονη ανησυχία μέχρι απελπισία ανάλογα με τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας μας και τις επιπτώσεις
τους στον ίδιο και το οικογενειακό του περιβάλλον. Ανεργία, μείωση μισθών και συντάξεων, υπέρογκη φορολογία και ιδιαίτερα
του ΕΝΦΙΑ, περικοπές δαπανών και γενικότερα υποβάθμιση του
βιοτικού επιπέδου. Αλλά και βία, τρομοκρατία, παραβατικότητα,
κρατική αδυναμία επιβολής του νόμου τόσο σε διεθνές όσο και
τοπικό επίπεδο. Και όλα αυτά έφεραν νέα δεδομένα με τους
περίφημους «θεσμούς», τα μνημόνια, τις διεθνείς Τράπεζες, το
Δ.Ν.Τ και άλλα παρόμοια, που και το όνομά τους μόνο τρομάζει τον απλό Έλληνα και του δημιουργεί αίσθημα έντονης ανασφάλειας. Το 2017 έφυγε αφήνοντας από όλα αυτά μια πικρή
γεύση, η οποία κορυφώθηκε στο τέλος του με τις καταστροφές
που προήλθαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία έπληξαν
ιδιαίτερα σκληρά ορισμένες περιοχές της πατρίδας μας όπως τη
Μάνδρα Αττικής.
Το 2018 έφτασε και στον καθένα δημιουργείται η αισιοδοξία
αλλά και η ελπίδα ότι δεν μπορεί να είναι χειρότερο. Κάτι θα καλυτερεύσει. Θα μειωθεί η ανεργία, θα πάψουν τα παιδιά μας να
φεύγουν στο εξωτερικό για αναζήτηση καλύτερης τύχης, θα βελτιωθούν τα οικονομικά του καθενός, θα μειωθεί το χρέος και θα
περισσεύσει και κάτι για τους περισσότερο φτωχούς! Θα μειωθεί
η βία, θα περιοριστούν τα φαινόμενα παραβατικότητας, θα ανέβει
το επίπεδο πρόνοιας και κρατικής φροντίδας και επιτέλους η πατρίδα μας θα βρει το βηματισμό της σε διεθνές επίπεδο. Όλα αυτά
βέβαια είναι προσδοκίες και εξαρτώνται τόσο από τις διεθνείς συγκυρίες όσο και από τις πολιτικές πρωτοβουλίες του εσωτερικού.
Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Η ελπίδα εξάλλου
είναι η βιοφόρος δύναμη, που ωθεί τον άνθρωπο προς τα πάνω
και προδιαγράφει ευοίωνο μέλλον.
Συνέχεια στη σελίδα 11

ΕΥΧΕΣ
• Το τοπικό δημοτικό συμβούλιο
• Το δ.σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και
φίλων της Βυτίνας
• Το δ.σ. του συνδέσμου Φιλοπροόδων
• Το δ.σ. του πολιτιστικού συλλόγου «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος»
• Ο σύλλογος Εμποροεπαγγελματιών Βυτίνας
• Ο κυνηγετικός σύλλογος Βυτίνας
• Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων μαθητών των
σχολείων Βυτίνας
• Το σωματείο φίλων του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος
• Ο όμιλος κυριών Βυτίνας
• Ο σύνδεσμος βιώσιμης ανάπτυξης Βυτίνας
• Ο περιβαλλοντικός σύνδεσμος Μαινάλου
Εύχονται σε όλους τους Βυτιναίους
και φίλους του τόπου

«αίσιον και ευτυχές»
το 2018

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

✎1

Η Νοέμβρη: Ο τελευταίος μήνας
του φθινοπώρου κάτι που δείχνουν
οι γενικότερες καιρικές συνθήκες και η πτώση
της θερμοκρασίας. Η Βυτινιώτικη φύση έχει
πάρει εκείνο το κίτρινο-υπόχρυσο χρώμα,
λίγο πριν το καφέ και μουντό του χειμώνα.
Η θέρμανση είναι πλέον απαραίτητη όλη την
ημέρα. Είμαστε στον απόηχο της μεγάλης
επισκεψιμότητας της εθνικής γιορτής. Ήταν
η πρώτη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών
της χειμερινής περιόδου. Πάντως οι φετινές
προοπτικές διαγράφονται ευοίωνες ιδιαίτερα
του εναλλακτικού τουρισμού και ειδικότερα
του συνεδριακού και του πεζοπορικού. Το
Σάββατο θα πραγματοποιηθεί στο ανακαινισμένο Πανταζοπούλειο πνευματικό κέντρο
η συνδιάσκεψη των Ευρωπαϊκών μονοπατιών με πρωτοβουλία του Menalon trail με
συμμετοχή και Ευρωπαϊκών ομοσπονδιών.
Λεπτομέρειες μετά την πραγματοποίησή του.
Οι ιστοσελίδες του ορεινού αθλητισμού διατυπώνουν ενθουσιώδη σχόλια για την επιτυχέστατη πραγματοποίηση του «άθλου Μαινάλου». Ο τόπος μας με τις εκδηλώσεις αυτές
προβάλλεται όλο και περισσότερο.

✎Π

ρώτο Σαββατοκύριακο του
μήνα: Η διεξαγωγή της 1ης πανελλήνιας συνάντησης πιστοποιημένων
μονοπατιών με Ευρωπαϊκή συμμετοχή στο

ανακαινισμένο Πανταζοπούλειο πνευματικό κέντρο έδωσε την ευκαιρία για άφιξη και
διαμονή στη Βυτίνα πολλών συνέδρων Ελλήνων και ξένων αλλά και δημοσιογράφων,
που κάλυψαν τη συνάντηση (λεπτομέρειες σε
άλλη στήλη). Η εκδήλωση αυτή μας έδωσε
την ευκαιρία να χαρούμε από κοντά την ανακαινισμένη αίθουσα του «Πανταζοπουλείου»
(φώτο) και να συνειδητοποιήσουμε ότι η Βυτίνα απέκτησε πλέον ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο, που θα συμβάλλει τα μέγιστα στην
άνοδο του συνεδριακού τουρισμού. Επικρατεί
ήπιος καιρός με φθινοπωρινή όψη και οι κα-

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

μινάδες των σπιτιών, όσα βέβαια κατοικούνται, καπνίζουν πλέον κανονικά. Μας λύπησε
ιδιαίτερα ο αιφνίδιος θάνατος του προέδρου
της αδελφότητας Δημητσανιτών διακεκριμένου χειρουργού Γ. Κανδηλώρου γνωστού
σε αρκετούς Βυτινιώτες και εκλεκτού φίλου
του τόπου μας. Ας είναι καλοτάξιδος εκεί που
πάει.

✎8

Νοεμβρίου: Των Ταξιαρχών. Η λειτουργία πραγματοποιήθηκε στον
Άγιο Τρύφωνα και συγχρόνως μνημονεύτηκε

από τα τηλεοπτικά δίκτυα. Είναι κρίμα και
άδικο με μια «κατεβασιά» να πνίγονται τόσοι άνθρωποι. Σε καμιά άλλη χώρα δεν θα
συνέβαινε κάτι τέτοιο. Αλλά βλέπεις από τη
μια η κρατική αδιαφορία και από την άλλη η
ανθρώπινη αυθαιρεσία με τις παρεμβάσεις
δημιούργησαν την τραγωδία. Η φύση όμως
τιμωρεί, όταν παραβιάζεται η ισορροπία της.
Για το λόγο αυτό χρειάζεται να προστατεύουμε το φυσικό περιβάλλον με κάθε μέσον
και τρόπο. Στον τομέα αυτό εδώ στη Βυτίνα
ο «περιβαλλοντικός σύλλογος» Μαινάλου
πραγματοποιεί αξιόλογο έργο και φροντίζει
να ευαισθητοποιεί τους πάντες. Από κοντά
και το Δασαρχείο, που και αυτό με τις δραστηριότητές του συντελεί σημαντικά στην
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

✎Ο
το όνομα του ήρωα Βυτιναίου Ιωάννη Δημακόπουλου, η προτομή του οποίου βρίσκεται
δίπλα στο «ηρώο», αφού είναι η επέτειος
του ηρωικού του θανάτου στη μονή Αρκαδίου στην Κρήτη, όπου έπεσε υπερασπίζοντάς
την. Ο νους όλων μας την ημέρα αυτή «ταξιδεύει» στο ιστορικό μοναστήρι της Κρήτης
όπου σύσσωμο το νησί και φέτος γιόρτασε το
ολοκαύτωμα του μοναστηριού (φώτο) και η
θυσία του Δημακόπουλου τιμήθηκε ανάλογα,
αφού το όνομα του ήρωα ακούστηκε πολλές
φορές κατά τη διάρκεια των εορταστικών
τελετών εκεί. Εμείς εδώ στη γενέτειρα του
Δημακόπουλου αισθανόμαστε μεγάλη υπερηφάνεια για τον γενναίο συμπατριώτη μας
και την ηρωική του θυσία και τιμάμε το όνομά
του κάθε τέτοια μέρα ενθυμούμενοι τον ένδοξο θάνατό του. Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων απέστειλε, τιμώντας την επέτειο, ευχετήριο έγγραφο προς τον ηγούμενο
του μοναστηριού διατηρώντας τη σχέση που
υπάρχει μεταξύ της Βυτίνας και της μονής
Αρκαδίου.

✎Δ

εύτερο Σαββατοκύριακο του
Νοέμβρη: Ο καιρός ήπιος σε
φθινοπωρινούς ρυθμούς. Η θερμοκρασία
τη νύχτα μονοψήφια, ενώ την ημέρα φτάνει
μέχρι τους 15 βαθμούς. Η επισκεψιμότητα
ικανοποιητική ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο.
Καθημερινά έχουμε και τη διέλευση κάποιων
ΚΑΠΗ, που σταματούν για καφέ ή μεσημεριανό φαγητό. Οι επισκέψεις στο μονοπάτι του
Μυλάοντα γίνονται όλο και περισσότερες και
συχνότερες από Έλληνες αλλά και Ευρωπαίους πεζοπόρους. Βέβαια όλα αυτά αφορούν
όσους ασχολούνται επαγγελματικά με τον
τουρισμό. Οι μόνιμοι κάτοικοι, που το χειμώνα
γίνονται λιγότεροι, απολαμβάνουν την ηρεμία
της καθημερινότητας και την αυξημένη κίνηση του Σαββατοκύριακου. Τα απορρίμματα
μαζεύονται πλέον περισσότερο οργανωμένα,
αλλά η γενικότερη καθαριότητα ιδιαίτερα
γύρω από τους κάδους εξακολουθεί να είναι
πρόβλημα. Οι «χάσκοντες» δρόμοι εξακολουθούν να μένουν ανοιχτοί, παρόλο που φτάνει
ο χειμώνας, και παραμένουν ανεκτέλεστες οι
υποσχέσεις των αρμοδίων για επισκευή τους.
Η εβδομάδα που αρχίζει από αύριο είναι
πλήρης εθιμικών εκδηλώσεων παρόλο που
τηρούνται από λίγους, διότι αρχίζει το «σαραντάημερο» με την εορτή του Αγίου Φιλίππου,
που ήταν περίοδος εθίμων και παραδόσεων
για την παλιά αγροτική κοινωνία της Βυτίνας.

✎Τ

ρίτο Σαββατοκύριακο του Νοέμβρη: Ικανοποιητική επισκεψιμότητα από διερχομένους ή επισκέπτες του
Σαββατοκύριακου, οι οποίοι και διανυκτερεύουν. Η τεσσαρακοστή τέταρτη επέτειος του
Πολυτεχνείου γιορτάστηκε με κατάλληλες
σχολικές γιορτές και ομιλίες για το ιστορικό
της ημέρας. Έχει συγκλονίσει τη μικρή μας
κοινωνία το δράμα των κατοίκων της δυτικής Αττικής, που το παρακολουθούμε μέσα

σύλλογος εμποροεπαγγελματιών από την πρώτη μέρα που
έγινε γνωστό το δράμα της δυτικής Αττικής
με τους τόσους νεκρούς και τους χιλιάδες
πληγέντες και ξεσπιτωμένους κινητοποιήθηκε και οργάνωσε συγκέντρωση τροφίμων και
ειδών πρώτης ανάγκης, ώστε να συμβάλλει
στην πανελλήνια προσπάθεια για βοήθεια
προς τους πληγέντες. Η συγκέντρωση των
ειδών ολοκληρώθηκε στις 24-11 και η ανταπόκριση των επαγγελματιών του τόπου μας
αλλά και απλών κατοίκων ήταν συγκινητική
και η Βυτίνα έδειξε για μια ακόμα φορά το
ανθρώπινο πρόσωπό της. Της προσπάθειας
πρωτοστάτησε το προεδρείο του συλλόγου
με επικεφαλής τον πρόεδρό του Μαρίνο
Τσατσουλή. Συγχαίρουμε τον σύλλογο για
την πρωτοβουλία του και του ευχόμαστε να
συνεχίσει με την ίδια ευαισθησία προς τα μεγάλα ανθρωπιστικά προβλήματα, που αναφύονται στην εποχή μας. Την εβδομάδα αυτή
οι καιρικές συνθήκες παρουσίασαν χειμωνιάτικη όψη. Έτσι τη νύχτα από Δευτέρα προς
Τρίτη δηλ. είκοσι με είκοσι μία του μήνα το
θερμόμετρο έδειξε -4οC με πολύ πάγο, αφού
οι κορυφές του Χελμού έχουν «ασπρίσει» από
το πρώτο χιόνι. Την Τρίτη 21 Νοέμβρη γιορτάστηκε η εορτή των «Εισοδίων» στην εκκλησία της Παναγίας στην «κάτω γειτονιά». Η
γιορτή της Παναγίας της «Μεσοσπορίτισσας»
είναι συνδεδεμένη με πολλά λαϊκά έθιμα και
παραδόσεις, από τις οποίες λίγες διατηρούμε
σήμερα.

στο χωριό. Η θερμοκρασία κατέβηκε χαμηλά,
ενώ στα γύρω χωριά Μαγούλιανα και Αλωνίσταινα έπεσε περισσότερο χιόνι με αποτέλεσμα να ασπρίσουν οι στέγες των σπιτιών.
Η Βυτίνα αποτελεί πλέον το πιο ενδιαφέρον
μέρος όλης της Γορτυνίας με αποτέλεσμα
να προσελκύει πλήθος επισκεπτών και κάθε
Σαββατοκύριακο να δημιουργείται ικανοποιητική κίνηση! Έχει όμως και ενδιαφέρουσα
ιστορία, ιδιαίτερα τους νεώτερους χρόνους,
με αποτέλεσμα να απασχολεί και τις τοπικές
ιστοσελίδες. Έτσι πρόσφατα αναρτήθηκαν
στην ιστοσελίδα «Kalimera Arkadia» φωτογραφίες με τα ανάλογα σχόλια από την επίσκεψη στη Βυτίνα του τότε πρωθυπουργού
Ιωάννη Μεταξά το 1938 και από τα εγκαίνια
της προτομής του μεγάλου μουσικού Δημητρίου Μητρόπουλου το 1961 στην περιοχή
«Καμπέας». Διαχρονικά η Βυτίνα παραμένει
πάντα επίκαιρη και ιστορικά ενδιαφέρουσα.

✎1

Η ΔΕΚΕΜΒΡΗ: Πρώτη μέρα του
χειμώνα. Ο καιρός μετά την ένταση των τελευταίων ημερών του Νοέμβρη
«μαλάκωσε» πάλι και εκτός από τις βροχές
οι υπόλοιπες συνθήκες δεν θυμίζουν πολύ
χειμώνα. Σήμερα άρχισε στο στάδιο «Ειρήνης
και φιλίας» το φεστιβάλ μελιού όπου ο Δήμος
Γορτυνίας έχει το δικό του περίπτερο και σε
αυτό σε περίοπτη θέση εκτίθεται το μέλι της
Βυτίνας αλλά και τα αρωματικά φυτά, που
παράγει ο καλλιεργητής αυτών Παναγιώτης
Πλέσσιας. Ολοκληρώθηκε επίσης το Σαββατοκύριακο αυτό η «εβδομάδα τέχνης» που
οργάνωσε ο «όμιλος κυριών» με αρκετά επιτυχημένες και πολύμορφες εκδηλώσεις. Και
εκεί που πιστεύαμε, όπως γράφουμε και πιο
πάνω, ότι οι τοπικές ιστοσελίδες μόνο επαίνους γράφουν για τη Βυτίνα, να και οι φωτογραφίες με τα αμάζευτα σκουπίδια και τα
αρνητικά σχόλια γι’ αυτά, που άρχισαν πάλι
να γίνονται βουνά, παρόλες τις διαβεβαιώσεις του δήμου ότι το θέμα αυτό θα λυθεί

✎Τ

ελευταίο Σαββατοκύριακο του
Νοέμβρη: Άρχισε από σήμερα και
θα διαρκέσει μέχρι την άλλη Κυριακή η εβδομάδα Τέχνης, που οργανώνει κάθε χρόνο ο
«όμιλος κυριών» και προβάλλει ντόπιους
καλλιτέχνες αλλά και από γύρω περιοχές ιδιαίτερα νέους. Οι εκδηλώσεις και η έκθεση με
καλλιτεχνικές δημιουργίες ιδιαίτερα ζωγραφικής θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα
τελετών του «Τριανταφυλλιδείου ιδρύματος», ενώ άλλες παρόμοιες θα λάβουν χώρα
και στα γύρω χωριά. Ο όμιλος για μια ακόμα
χρονιά με τις πρωτοβουλίες του συμβάλλει
στην άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου της
κωμόπολης. Η κίνηση του Σαββατοκύριακου
ικανοποιητική με περιπατητές αλλά και συνέδρους για κάποια επιστημονικά συνέδρια,
που οργανώνονται στον τόπο μας. Καμία είδηση για τη λειτουργία του χιονοδρομικού.
Ούτε πότε ούτε εάν λειτουργήσει φέτος. Και
όμως παραμένει ένας ισχυρός πόλος έλξης
επισκεπτών για τη χειμερινή περίοδο. Το Σάββατο εορτή της Αγίας Αικατερίνης. Σε παλιές
εποχές σημειώνονταν οι πρώτες χιονοπτώσεις στη Βυτίνα. Σήμερα έχουμε μόνο πάγο
και χαμηλές θερμοκρασίες, που ορισμένες
φορές τη νύχτα «πέφτουν» κάτω από το μηδέν. Η θέρμανση πλέον είναι αναγκαία όλο το
εικοσιτετράωρο.

✎Τ

ελευταίες μέρες του Νοέμβρη
και γενικότερα του φθινοπώρου.
Τις μέρες αυτές εμφανίστηκαν έντονα χειμωνιάτικα σημάδια με πτώση της θερμοκρασίας και χιόνι στο βουνό. Το Μαίναλο άσπρισε
για πρώτη φορά φέτος, ενώ το πρωινό της
Τρίτης 28 του μήνα έπεσε χιονόνερο μέσα

με τις νέες δημοπρασίες. Μη ξεχνάμε ότι η
Βυτίνα κάθε Σαββατοκύριακο δέχεται μεγάλο
αριθμό επισκεπτών και τις ημέρες των Χριστουγέννων θα μεγιστοποιηθεί το κύμα των
αφίξεων. Οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν
στο Kalimera Arkadia και στο Arkadia portal
(φώτο) δεν τιμούν κανένα ούτε την Περιφέρεια Πελοποννήσου ούτε το δήμο, που είναι
οι βασικοί υπεύθυνοι για το πρόβλημα αυτό
και πέρασε πλέον ένας χρόνος από τότε που
εκδηλώθηκε. Εμείς δημοσιεύουμε μια από τις
φωτογραφίες των τοπικών ιστοσελίδων και
ευχόμαστε τα Χριστούγεννα να βρουν τη Βυτίνα καθαρή.

✎«Ν

ικολοβάρβαρα»: Κρύο τσουχτερό με χιονισμένες τις κορυφές της «Πατερίτσας». Θερμοκρασία χαμηλή
και σε αυτό συντελεί ο παγετός, όταν «ξαστερώνει». Ξημερώνοντας του Αγίου Νικολάου
το εθνικό αστεροσκοπείο μετέδωσε ότι στη
Βυτίνα σημειώθηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία από όλη την Αρκαδία. -4,4oC! Πληροφορηθήκαμε για την επικείμενη επίσκεψη του
προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου του Αγίου Τρύφωνος εδώ, για να
τιμήσει τον προστάτη του τόπου μας και να
εγκαινιάσει το ανακαινισθέν «Πανταζοπούλειο πνευματικό κέντρο». Θα είναι η τέταρτη επίσκεψη προέδρου της Δημοκρατίας στη
Βυτίνα από τρεις διαφορετικούς κατόχους
του αξιώματος. Οι δύο πρώτες έγιναν τη δεκαετία του ενενήντα και του δύο χιλιάδες από
τον αείμνηστο Κωστή Στεφανόπουλο. Η δεύ-
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✎ Βυτινιώτικα... και άλλα
τερη για τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα
του Ματθαίου Πόταγα. Η τρίτη προ τετραετίας από τον κ. Κάρολο Παπούλια στα εγκαίνια
της επαναλειτουργίας του Τριανταφυλιδείου
κτήματος και η τέταρτη τώρα. Εμείς θα υποδεχθούμε φιλόξενα τον ανώτατο άρχοντα
της Ελληνικής πολιτείας και θα αποδώσουμε
την πρέπουσα τιμή.

✎Δ

εύτερο Σαββατοκύριακο του
Δεκέμβρη: Η κίνηση ικανοποιητική, παρόλο που πλησιάζουν οι γιορτές με
τη μεγάλη επισκεψιμότητα, όπως αναμένεται. Το Σαββατοκύριακο είναι βροχερό και σε
ορισμένες στιγμές η βροχή εναλλάσσεται με
χιονόνερο. Ο χειμώνας μέχρι στιγμής δεν μας
έχει δείξει «σκληρό πρόσωπο» εκτός από τις
χαμηλές θερμοκρασίες της νύχτας. Η βιβλιοθήκη της Βυτίνας, το ανώτερο πνευματικό

ίδρυμα του τόπου μας, ενισχύει την προσπάθεια του δημοτικού σχολείου για την οργάνωση τη «ρομποτικής», τομέας στον οποίο
διακρίθηκε πέρυσι το σχολείο σε πανελλήνιο επίπεδο. Επίσης η βιβλιοθήκη προέβη σε
εκτεταμένη συντήρηση των σπανίων βιβλίων
της (φώτο) και των ανεκτίμητων κειμηλίων
που έχει με ειδικευμένους επιστήμονες μετά
από οικονομική ενίσχυση του προγράμματος
δημοσίων επενδύσεων.

✎Κ

αι ενώ θεωρούσαμε ότι τα δύο
βασικά προβλήματα του τόπου μας
είναι τα σκουπίδια και οι σκαμμένοι δρόμοι
αυτές τις ημέρες εμφανίστηκε και πρόβλημα
νερού. Άλλες γειτονιές δεν έχουν καθόλου,
ενώ σε άλλες το νερό είναι θολό. Το φαινόμενο αποδίδεται σε έλλειψη βροχοπτώσεων
και κάθοδο της στάθμης των πηγών με αποτέλεσμα η ροή να είναι μειωμένη και να μην
καλύπτει τη ζήτηση, ενώ σημαντική ευθύνη
έχει η σπατάλη του από τους καταναλωτές.
Όμως η Βυτίνα είχε πάντα επάρκεια νερού
και εδώ φαίνεται η ανάγκη να τεθεί σε λειτουργία η δεξαμενή «Φαρμάκη» και να αντικατασταθεί το δίκτυο μέχρι τη δεξαμενή του
«Αϊ Λια». Θες από τη μία τα εμπόδια που παρεμβάλλουν διάφοροι με τις ιδιοκτησίες τους,
θες κάποια αδράνεια των αρμοδίων φτάσαμε
και σε αυτό το σημείο, δηλαδή η Βυτίνα να
αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψυδρίας. Όμως
ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και
της μεγάλης επισκεψιμότητας τα προβλήματα της αποκομιδής των σκουπιδιών και της
λειψυδρίας πρέπει με κάθε τρόπο να λυθούν.
Και εν τοιαύτη περιπτώσει ας ενημερώνουμε
και τους κατοίκους σεβόμενοι τις ανάγκες
τους και για την προέλευση και για τον τρόπο
επίλυσης των προβλημάτων και να μην αφήνουμε ανεύθυνες φήμες να διασπείρονται. Η
τελευταία έκκληση απευθύνεται στους «τοπικούς άρχοντες» και σε κάθε υπεύθυνο.

✎Τ

ρίτο Σαββατοκύριακο του Δεκέμβρη. Βροχερό με αρκετό κρύο.
Υποτονικό σε κίνηση, διότι το επόμενο, που
θα είναι εορταστικό, αναμένεται μεγάλη
προσέλευση. Η κωμόπολη έχει πάρει Χριστουγεννιάτικο χρώμα με το στολισμό που
επιμελήθηκε ο σύλλογος των επαγγελματιών
σε συνεργασία με το δήμο Γορτυνίας και ο
όμιλος κυριών. Τα δελτία καιρού μιλούν για
επιδείνωση από την επόμενη εβδομάδα και
πιθανόν να υπάρξουν και χιονοπτώσεις. Τα
ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα πάσης φύσεως καταλύματα είναι έτοιμα να δεχτούν
τους πολυάριθμους επισκέπτες των εορτών,
που φέτος θα είναι τετραήμερο για τα Χρι-

στούγεννα και τριήμερο για την πρωτοχρονιά. Η πληρότητα των καταλυμάτων για φέτος υπολογίζεται ότι θα πλησιάσει το 90%.
Αλλά και όλη η Γορτυνία θα έχει μεγάλη ζήτηση, όπως τουλάχιστον περιγράφεται από τα
γραφεία τουρισμού. Η ορεινή Αρκαδία, όπως
έχει επικρατήσει να λέγεται η Γορτυνία, είναι
από τα πλέον προτιμώμενα μέρη χειμερινού
τουρισμού. Εν τω μεταξύ με άμεση επέμβαση
του αντιδημάρχου κ. Καραντώνη αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα ύδρευσης με τεχνικές
παρεμβάσεις, ενώ στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου πάρθηκε απόφαση για
συμπληρωματικά έργα στο δίκτυο ύδρευσης.
Τα σκουπίδια άρχισαν να μαζεύονται αλλά είναι τόσα πολλά που θα χρειαστούν μέρες για
την περισυλλογή τους. Ελπίζουμε ότι μέχρι τα
Χριστούγεννα το χωριό θα είναι καθαρό.

✎Ε

βδομάδα Χριστουγέννων. Η
αναγγελθείσα κακοκαιρία έφτασε
με χαμηλή θερμοκρασία και χιονόνερο μέσα
στο χωριό, ενώ οι κορυφές της «Πατερίτσας»
και του «Αϊ Λια» άσπρισαν. Οι γειτονιές μοσχομυρίζουν από μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Οι Χριστουγεννιάτικες ετοιμασίες, σε όσα
σπίτια είναι ανοιχτά, είναι έντονες. Αλλά και οι
επαγγελματίες πανέτοιμοι, για να υποδεχτούν
το μεγάλο κύμα επισκεπτών. Το χωριό καθαρίζει σιγά-σιγά από τα σκουπίδια, και τα τελευταία προβλήματα αντιμετωπίστηκαν, ώστε
τα Χριστούγεννα να εορταστούν ομαλά. Χριστουγεννιάτικες γιορτές πραγματοποιήθηκαν
στα σχολεία ιδιαίτερα στο νηπιαγωγείο και το
δημοτικό, ενώ από την Παρασκευή άρχισαν
οι εορταστικές δεκαπενθήμερες διακοπές
τους. Στις εορταστικές δραστηριότητες συμ-

μετέχει και η βιβλιοθήκη της Βυτίνας, η οποία
πραγματοποίησε εκδήλωση για τους μικρούς
μαθητές του νηπιαγωγείου και του δημοτικού
σε συνεργασία με το κέντρο πρόληψης Αρκαδίας «ΑΝΕΛΙΞΗ» με τίτλο «Χριστούγεννα στη
χώρα των συναισθημάτων». Την Πέμπτη 2112 το χιόνι το «έστρωσε» και μέσα στη Βυτίνα,
ενώ ανακοινώθηκε η έναρξη της λειτουργίας
του χιονοδρομικού από την Παρασκευή 2212, αφού η χιονόπτωση που έχει σημειωθεί
και αυτές που αναμένονται θα επιτρέψουν
στους επισκέπτες των Χριστουγέννων να χαρούν το πρώτο φετινό χιόνι. Την Πέμπτη το
απόγευμα το ύψος του χιονιού στην περιοχή
του χιονοδρομικού έφτασε τα 0,15 εκ.

✎Μ

ια από τις πολυτιμότερες υπηρεσίες που εδρεύουν στη Βυτίνα,
για την ακρίβεια στη γειτονική Νυμφασία, είναι το κλιμάκιο της πυροσβεστικής, το οποίο
έχει προσφέρει πολλές και σημαντικές υπηρεσίες στην περιοχή. Δεν είναι μόνο αυτές που
απορρέουν από τα καθήκοντά του αλλά και
πολλές άλλες που οφείλονται στην ευαισθησία και τον εθελοντισμό του προσωπικού του
με αποτέλεσμα να σπεύδουν παντού σε κάθε
έκκληση για βοήθεια. Έτσι τις μέρες του μεγάλου χιονιά τις παραμονές των Χριστουγέννων μετέφερε με δικό του όχημα εφημερεύοντα ιατρό στο Κ.Υ Δημητσάνας, ο οποίος είχε
εγκλωβιστεί στη Βυτίνα και οι συνθήκες των
δρόμων δεν του επέτρεπαν να μεταβεί με
δικό του μέσον. Να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στο κλιμάκιο Βυτίνας της πυροσβεστικής υπηρεσίας, να τους ευχηθούμε για
τις γιορτές και μακάρι να έχουν συνεχώς την
ίδια διάθεση και τα ανθρωπιστικά αισθήματα,
διότι η περιοχή μας τους έχει πάντα ανάγκη
ιδιαίτερα τις δύσκολες ημέρες του χειμώνα.

✎Σ

αββατοκύριακο παραμονή Χριστουγέννων: Ο χιονιάς δημιούργησε προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων
από του Κάψια μέχρι τον «Καμπέα». Τα εκχιονιστικά του δήμου Γορτυνίας προσπάθησαν
να κρατήσουν ανοιχτό το κεντρικό δίκτυο,
ενώ αλάτι έπεσε στους κεντρικούς και σε
ορισμένους εσωτερικούς δρόμους της Βυ-

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
• Ο σύλλογος τιμώντας τη μνήμη του
μεγάλου Βυτιναίου
ήρωα Ιωάννη Δημακόπουλου (φώτο)
και την ανάλογη
θυσία του απέστειλε
έγγραφο προς τον
ηγούμενο της μονής Αρκαδίου στις
8-11, στο οποίο
ευχόταν για την επέτειο της ανατίναξης του
μοναστηριού και την εθνική γιορτή της Κρήτης, τη μεγαλειώδη θυσία των υπερασπιστών
και τον ηρωικό θάνατο του φρούραρχου της
μονής Βυτιναίου ανθυπολοχαγού Ιωάννη Δημακόπουλου. Σύσσωμη η Κρήτη απέδωσε τις
πρέπουσες τιμές προς τους ηρωικούς νεκρούς,
μεταξύ των οποίων και ο Δημακόπουλος, και
το ολοκαύτωμα της μονής Αρκαδίου, που δημιούργησε μία από τις ενδοξότερες σελίδες
της Ελληνικής ιστορίας και άφησε άναυδη όλη
την Ευρώπη.
• Έγγραφο διαμαρτυρίας απέστειλε ο σύλλογος στον αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας κ.
Ευάγγελο Γιαννακούρα, διότι στο σκεπτικό
της επιβολής προστίμου στο Δήμο Γορτυνίας για την ακατάλληλη μεταφορά των
απορριμμάτων από το χώρο των παιδικών
κατασκηνώσεων της Βυτίνας απαλλάσσει
το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από την
ευθύνη ρύπανσης του χώρου αυτού ισχυριζόμενος ότι η ιδιοκτησία του είναι τυπική
και ποτέ δεν έχει ενεργοποιηθεί. Ο σύλλογος εξηγεί στον αντιπεριφερειάρχη ότι το
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι ο κύριος
κάτοχος του χώρου και βασικός υπεύθυνος

τίνας, ενώ κάποιοι έμειναν ακαθάριστοι και
δημιούργησαν δικαολογημένη αντίδραση
των κατοίκων. Ο πάγος επίσης εμπόδιζε την
ελεύθερη κίνηση των επισκεπτών. Τη νύχτα
του Σαββάτου προς την Κυριακή η θερμοκρασία έπεσε στους -9οC. Την Κυριακή άνοιξε
κάπως ο καιρός αλλά οι χαμηλές θερμοκρασίες παρέμειναν. Το χιονισμένο Μαίναλον πα-

της εξαθλίωσης των κτιρίων και λοιπών
εγκαταστάσεων αλλά και του εξαιρετικά
ακαλαίσθητου θεάματος που αντικρίζει ο επισκέπτης στην είσοδο της κωμόπολης. Παρακαλεί δε τον κ. Γιαννακούρα να ενισχύσει τις
προσπάθειες του συλλόγου για αξιοποίηση
του χώρου και να αναγκάσει το Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου να ενδιαφερθεί για την πλέον
προνομιούχο περιοχή της Βυτίνας, η οποία με
την όλη εικόνα που παρουσιάζει καταστρέφει
την καλαισθησία της κωμόπολης.
• Ολοκληρώθηκε το φετινό ημερολόγιο, που
αποστέλλεται στους παραλήπτες της «ΒΥΤΙΝΑΣ» με το παρόν φύλλο της εφημερίδας.
Ο πρόεδρος το παρουσίασε στη συνεδρίαση
του δ.σ. την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου. Το φετινό
ημερολόγιο έχει ως θέμα, όπως θα διαπιστώσει ο παραλήπτης, τις Βυτινιώτικες γειτονιές,
περιεχόμενο καθαρά λαογραφικού αλλά και
ιστορικού χαρακτήρα. Όπως είναι γνωστό τη
χρηματοδότηση της έκδοσης ανέλαβαν δύο
εξαίρετοι συμπατριώτες μας με ακραιφνή φιλοβυτινιώτικα αισθήματα, ο Πέτρος ο Λάγιος
του Γεωργίου και ο γιατρός Ευθύμιος Χριστόπουλος. Το ημερολόγιο θα αποσταλεί δωρεάν
σε όλους τους παραλήπτες της εφημερίδας,
αλλά και όσοι άλλοι θέλουν μπορούν να το
προμηθευθούν προσερχόμενοι στην εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του
συλλόγου. Στην ίδια συνεδρίαση οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία της εκδήλωσης αυτής, η
οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11

Τα πάντα χιονισμένα στη Βυτίνα. Φωτογραφία
της web camera το πρωί του Σαββάτου 23-12

ρουσίαζε φαντασμαγορικό θέαμα και αποζημίωσε τους επισκέπτες για τις δυσκολίες της
κίνησης. Την Κυριακή ακούσαμε τα κάλαντα
από ομάδες μικρών παιδιών και το βράδυ της
παραμονής η πληρότητα των καταλυμάτων
χτύπησε «κόκκινο».

✎Χ

ΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η Χριστουγεννιάτικη λειτουργία ξεκίνησε όπως
επιβάλλει το έθιμο στις 05.00 το πρωί μέσα
σε μεγάλη παγωνιά και ολοκληρώθηκε στις
08.30 στην κατάμεστη εκκλησία του Αγίου
Τρύφωνα από ντόπιους και ξένους. Η ημέρα
των Χριστουγέννων, παρόλο το κρύο και το
χιόνι που υπήρχε ακόμη πέρασε ευχάριστα με
τη Βυτίνα να «φοράει τα γιορτινά της» και να
υποδέχεται τους αναρίθμητους φίλους της,
που φέτος ήταν περισσότεροι από κάθε άλλη
χρονιά. Το «πανηγύρι» των Χριστουγέννων
κράτησε μέχρι την Τρίτη το απόγευμα, ενώ
ετοιμασίες γίνονται για το τριήμερο της Πρωτοχρονιάς που και τότε αναμένονται αρκετοί
επισκέπτες. Και με αυτές τις ειδήσεις κλείνουμε το 2017. Να ευχηθούμε σε όλους «και
του χρόνου» και «Καλή Πρωτοχρονιά»
που φτάνει σε λίγες μέρες.

Φεβρουαρίου 2018 στο ξενοδοχείο NOVUS
στο Μεταξουργείο στις 11.00 το πρωί, όπως
γίνεται τα τελευταία χρόνια. Πρόσκληση προς
κάθε Βυτιναίο και φίλο του τόπου μας δημοσιεύεται στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας.
• Μετά την όξυνση του προβλήματος των
σκουπιδιών και την εμφάνιση αυτού της
λειψυδρίας ο σύλλογος απέστειλε έγγραφο
στο δήμαρχο Γορτυνίας παρακαλώντας για
την ταχεία επίλυσή τους και μάλιστα εν όψει
των εορτών των Χριστουγέννων. Παράλληλα
ενημέρωσε τον περιφερειάρχη κ. Τατούλη
ζητώντας τη συμπαράστασή του. Ενημερωτικά έγγραφα απέστειλε προς τους βουλευτές
Αρκαδίας ζητώντας την παρέμβασή τους στα
δύο μεγάλα τοπικά προβλήματα. Ο κ. δήμαρχος ενημέρωσε το σύλλογο ότι το θέμα της
ύδρευσης θα τεθεί προς συζήτηση στο πρώτο
δημοτικό συμβούλιο και το θέμα των απορριμμάτων θα λυθεί μετά την ανάθεση του έργου σε ανάδοχο. Εν τω μεταξύ ανετέθη από
το δήμο το έργο της συντήρησης του εξωτερικού φωτισμού της κωμόπολης στον ηλεκτρολόγο κ. Παπαδημητρίου. Την Κυριακή 17-12
ο τοπικός αντιδήμαρχος κ. Καραντώνης μας
ενημέρωσε ότι το πρόβλημα ύδρευσης της
κωμόπολης αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με
τεχνικές παρεμβάσεις αλλαγών πορείας των
σωληνώσεων και ότι στη συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου στις 16-12 ελήφθη
απόφαση για συμπληρωματικά έργα στην
υδρομάστευση του Μεθυδρίου.

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
ΙΒΑΝ: GR 3901 4017 9017 9002 1010 84697.
Eπίσης μπλοκ εισπράξεων έχουν τα μέλη του Δ.Σ. και ο ανταποκριτής μας στη Βυτίνα
κ. Σταύρος Γιαβής. Σε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Όπως είναι γνωστό εδώ και ένα χρόνο το μεγαλύτερο
πρόβλημα της Βυτίνας αλλά και ευρύτερα της Γορτυνίας
και της Αρκαδίας είναι το πρόβλημα της συλλογής και της
μεταφοράς των απορριμμάτων. Ο Δήμος Γορτυνίας προσπαθεί να το αντιμετωπίσει με διάφορα μέσα, τα οποία
άλλα αποδίδουν και άλλα όχι. Άλλα προσκρούουν στη γραφειοκρατία και την εμπλοκή πολλών παραγόντων (περιφέρεια- κυβέρνηση) και άλλα σε ενδοδημοτικές αντιθέσεις.
Ζητήσαμε από το Δήμαρχο να μας δώσει μια εικόνα για τη
μελλοντική εξέλιξη του θέματος αυτού και ο κ. Γιαννόπουλος μας δήλωσε γραπτώς τα εξής:
«Εντός των ημερών (τέλος Νοεμβρίου) υπογράφεται η σύμβαση με τον ανάδοχο, που αναδείχθηκε
μειοδότης για την «Προσωρινή Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων» με το συνολικό ποσό των 179.800 ευρώ
για ένα χρόνο ή μέχρι εξάντλησης της ποσότητας των
2.500 τόνων. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλη την διαχείριση (εξοπλισμό, διαμόρφωση χώρων, μεταφόρτωση, διάθεση υπολείμματος) μετά την αποκομιδή των

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

απορριμμάτων από τον Δήμο και την παράδοσή τους
στους σταθμούς μεταφόρτωσης, όπως προβλέπεται
από το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Η σύμβαση ισχύει μέχρι την εφαρμογή του Περιφερειακού
Σχεδιασμού, οπότε και θα διακοπεί χωρίς επιβάρυνση
για τον Δήμο. Μετά την απόρριψη από τον ελεγκτή
νομιμότητας και των δύο ενστάσεων, που υπέβαλε
ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στάθης Κούλης κατά των
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής το «Τοπικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων», που έχει αποφασίσει ο Δήμος Γορτυνίας θα υλοποιηθεί με βάση τον
σχεδιασμό μας και η προσωρινή διαχείριση είναι σύμφωνη με αυτόν τον σχεδιασμό, που σημαίνει ότι οι
χωματερές αποτελούν ήδη παρελθόν για την Γορτυνία. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα προχωρήσει η ολοκληρωμένη διαχείριση για ολόκληρη την Πελοπόννησο, αλλά μέχρι τότε έχουμε λάβει τα μέτρα μας, για να
μην παραμένει ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι οποιεσδήποτε προσχηματικές κωλυσιεργίες

• ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Π.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα
των υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή
το εξωτερικό του κληροδοτήματος Π. Τριανταφυλλίδη, ο οποίος
ενάμιση αιώνα μετά το θάνατό του εξακολουθεί να ενισχύει τις
σπουδές των νέων στην Ελλάδα του 2017. Οι επιλεγέντες είναι
οι εξής:
Α΄ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
1. Καραγιάννη Αναστασία πτυχιούχος του τμήματος Δασολογίας με βαθμό πτυχίου 8,38.
2. Μητσιοπούλου Χριστίνα πτυχιούχος του Γεωπονικού Παν/
μίου με βαθμό πτυχίου 8,09.
3. Κόκκινος Παναγιώτης πτυχιούχος κτηνιατρικής σχολής με
βαθμό πτυχίου 7,90.
4. Στριγκλογιάννη Μαρία πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου με βαθμό πτυχίου 7,68.
5. Τσαφούρος Σπυρίδων απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου με βαθμό πτυχίου 7,61.
Το μηνιαίο ποσόν ανέρχεται σε 350 €.
Β΄ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1. Βαρκαρόλης Ορέστης πτυχιούχος τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θράκης με βαθμό πτυχίου 7,09.
2. Κόκλα Άννα πτυχιούχος Γεωπονικού Πανεπιστημίου με βαθμό πτυχίου 7,00.
3. Κάρτσωνας Σταύρος πτυχιούχος Φιλοσοφικής σχολής με
βαθμό πτυχίου 9,62
4. Αρβανίτη Γεωργία πτυχιούχος Πολυτεχνείου με βαθμό πτυχίου 9,30.
5. Σπηλιωτακάρας Αθανάσιος πτυχιούχος Αγγλικής φιλολογίας με βαθμό πτυχίου 8.61.
Το μηνιαίο ποσόν ανέρχεται στο ποσόν των 700 €.

τείας της ίδιας μέρας, που και αυτήν αντιγράφουμε:
Εκείνο όμως που πρόβαλλε τον τόπο μας και πήρε Ευρωπαϊκές διαστάσεις είναι το δημοσίευμα ότι ο πασίγνωστος Γάλλος
σχεδιαστής μόδας Ζαν Πολ Γκοτιέ φωτογραφήθηκε για τις ανάγκες φημισμένου περιοδικού και φόρεσε παραδοσιακή φούστα
από τη Βυτίνα Γορτυνίας! Η σχετική είδηση δημοσιεύτηκε στο
πασίγνωστο περιοδικό Aegean Airlines που κυκλοφόρησε για
το μήνα Νοέμβριο, και γράφει ότι «ο σχεδιαστής Ζαν Πολ Γκοτιέ που εισήγαγε στη μόδα τις φούστες για άνδρες, έχει παραχωρήσει συνέντευξη για την αγαπημένη του Ελλάδα και στην
κεντρική φωτογραφία λανσάρει φούστα με προέλευση τις παραδοσιακές στολές από τη Βυτίνα Αρκαδίας, που μαζί με την
αντίστοιχη φέρμελη αποτελούσαν την επένδυση της επίσημης
εκδοχής της φουστανέλας. Ο Ζαν Πολ Γκοτιέ στη συνέντευξή
του αναφέρεται στον έρωτα που έχει για την Ελλάδα, καθώς και
στους Έλληνες που εφηύραν τα πάντα!».
Φίλοι μας, σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας για τη Βυτίνα
και εμείς θα ανταποδώσουμε με μια ζεστή φιλοξενία.

• Η ΚΡΗΤΗ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ 151Η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ

• Η ΒΥΤΙΝΑ ΕΧΕΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΒΥΤΙΝΑΙΟ ΗΡΩΑ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ

Η Βυτίνα έχει το προνόμιο, όπως και όλα τα χωριά της Γορτυνίας, να αγαπιέται φανατικά από όσους κατάγονται από αυτή
αλλά και όσοι λείπουν να νοσταλγούν μια επίσκεψη στη γενέτειρα. Αυτό είναι ιδιαίτερο γνώρισμα όλων των Γορτυνίων, τους
οποίους έδεσε με τον τόπο τους η σκληρή δουλειά, οι στερήσεις
αλλά και η ειλικρίνεια των σχέσεων και το δέσιμο των κατοίκων μεταξύ τους. Αυτό φαίνεται και από τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις των συλλόγων και τα «ανταμώματα», στα οποία όλοι
επιθυμούν να παραβρεθούν και φροντίζουν τις μέρες αυτές να
βρίσκονται στη γενέτειρα.
Η Βυτίνα όμως πέραν αυτών έχει και φανατικούς φίλους, τους
οποίους αντιπροσωπεύει ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων
και φίλων της Βυτίνας, και οι οποίοι φροντίζουν κάθε φορά που
τους δίνεται ευκαιρία να αναρτούν στα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram) κείμενα ή φωτογραφίες
που δείχνουν αφενός την αστείρευτη αγάπη για τη Βυτίνα και
αφετέρου προβάλλουν τις μοναδικές ομορφιές του τόπου μας.
Φέτος σε πολλές ιστοσελίδες προβλήθηκε ο «δρόμος της αγάπης» όλες τις εποχές αλλά και περιοχές του Βυτινιώτικου Μαινάλου όπως και το εσωτερικό της κωμόπολης με τις παραδοσιακές
αλλά και «ζεστές» τοποθεσίες του. «Αλιεύσαμε» από την ιστοσελίδα «ορεινή Αρκαδία» ένα «ζεστό» κείμενο και μια φωτογραφία
της μοναδικής πλατείας, το οποίο και αναδημοσιεύουμε, για να
φανεί αυτή η αγάπη που τρέφουν πολλοί μη Βυτινιώτες για το
χαρισματικό τόπο μας. Γράφει λοιπόν ο φανατικός φίλος της
Βυτίνας στις 8-11-2017 «ΒΥΤΙΝΑ... βροχερό το πρωινό σήμερα μα δεν μας πειράζει καθόλου. Εδώ στην πλατεία οι ντόπιοι
απολαμβάνουν τον καφέ τους πλάι σε τζάκι, ενώ στα δρομάκια με τα μαγαζιά πουλάνε διάφορα καλούδια από την πλούσια
φύση του βουνού. Τα μονοπάτια πολλά τριγύρω, μα φροντίστε
να έχετε και τον κατάλληλο εξοπλισμό ειδικά την περίοδο του
φθινοπώρου. Θα περπατήσετε κατά μήκος μιας ρεματιάς προς
το πανέμορφο γεφύρι Ζαρζί και θα ακούσετε το σαγηνευτικό
μουρμουρητό του ποταμού Μυλάοντα, αλλά και θα απολαύσετε
την μοναδική θέα, που θα έχετε, από το εκκλησάκι του Αγίου
Νικολάου αρκεί να ανεβείτε μέχρι εκεί!!! Θα μας θυμηθείτε...». Το
κείμενο διανθίζεται με μια καταπληκτική φωτογραφία της πλα-

Στις 8 Νοεμβρίου 2017
γιορτάστηκε η 151η
επέτειος της ανατίναξης
της μονής του Αρκαδίου
και του ολοκαυτώματος των υπερασπιστών
του. Κορυφαία θέση
στα γεγονότα κατέχει
ο φρούραρχος της μονής ανθυπολοχαγός του
Ελληνικού στρατού Ιωάννης Δημακόπουλος
Βυτιναίος την καταγωγή,
ο οποίος έπεσε ηρωικά
υπερασπιζόμενος το μοναστήρι αλλά και τη μεγάλη ιδέα της ελευθερίας.
Οι φετινές τελετές είχαν την ίδια ίσως και μεγαλύτερη λαμπρότητα από άλλες χρονιές. Οι εκδηλώσεις άρχισαν το πρωί της Τετάρτης 8ης Νοεμβρίου, εορτή των Ταξιαρχών. Ο σεβ. μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ Ευγένιος ιερούργησε στο
Καθολικό της Ιεράς Μονής Αρκαδίου και μαζί του συλλειτούργησαν οι πατέρες της αδελφότητος της μονής. Απευθυνόμενος
στους πιστούς, που κατέκλυσαν το καθολικό του μοναστηριού,
ο σεβασμιότατος Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου αναφέρθηκε στο
μήνυμα της αληθινής Ελευθερίας που απορρέει από την Αρκαδική Εθελοθυσία. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός Γιάννης Κονταξάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στα ιστορικά γεγονότα και στους υπερασπιστές της μονής
μεταξύ των οποίων και ο Δημακόπουλος. Μεταξύ των άλλων
ανέφερε «Έτσι το Αρκάδι ήταν κέντρο επαναστατικό και
είχε ορισθεί σαν έδρα τού Γενικού Αρχηγού τού διαμερίσματος, συνταγματάρχη Πάνου Κορωναίου. Φρούραρχος της Μονής ήταν ο ήρωας Ιωάννης Δημακόπουλος,
ανθυπολοχαγός τού Ελληνικού στρατού. Πρόεδρος της
επιτροπής Ρεθύμνου ήταν ο Ηγούμενος της Μονής Γαβριήλ Μαρινάκης». Αμέσως μετά, και όπως καθιερώθηκε κατά τα
τελευταία έτη, ο επίσκοπος, οι κληρικοί και οι πιστοί πορεύθηκαν

είναι εις βάρος του Δήμου και των δημοτών μας, εις
βάρος του φυσικού μας περιβάλλοντος και εις βάρος
της ανάπτυξης της περιοχής, που ήδη αναδεικνύεται
σε δημοφιλή προορισμό. Ας πάψουμε λοιπόν να σκεφτόμαστε το εφήμερο μικροπολιτικό μας συμφέρον
και ας αρχίσουμε να ασχολούμαστε με το συμφέρον
των παιδιών μας. Ας σταματήσουμε να αναμασάμε τα
προβλήματα και ας ασχοληθούμε σοβαρά και υπεύθυνα με τις λύσεις τους. ΄Εχουμε δεσμευτεί ότι θα
λύσουμε οριστικά το πρόβλημα της διαχείρισης των
αποβλήτων και, όσο και αν ματαιοπονούν κάποιοι, θα
υλοποιήσουμε την δέσμευσή μας.»
Από τις δηλώσεις του κ. Δημάρχου φαίνεται ότι το πρόβλημα με τις πρωτοβουλίες αυτές χωρίς εμπόδια και κωλυσιεργίες θα αντιμετωπισθεί, τουλάχιστον μέχρι την εφαρμογή του περιφερειακού σχεδιασμού. Όμως επιβάλλεται
μόνιμη και σταθερή αντιμετώπιση από την πλευρά της Περιφέρειας, διότι μόνο με αυτή θα δοθεί οριστική λύση στο
πλέον οξύ πρόβλημα της περιοχής.
στην ιστορική πυριτιδαποθήκη του μοναστηριού, εκεί όπου κορυφώθηκε το Αρκαδικό δράμα του ολοκαυτώματος, και τέλεσαν
τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του αοιδίμου καθηγουμένου Γαβριήλ Μαρινάκη, του φρουράρχου Ιωάννη Δημακόπουλου και όλων όσων έπεσαν υπερασπιζόμενοι το μοναστήρι.
Την 12η μεσημβρινή πραγματοποιήθηκε η επίσημη δοξολογία,
προεξάρχοντος του μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
και με την παρουσία πολλών επισήμων. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε πομπή προς τον χώρο όπου φυλάσσονται οι κάρες και
τα λείψανα των Ηρώων του Αρκαδίου, όπου τελέστηκε τρισάγιο
και οι εκπρόσωποι των πολιτικών, στρατιωτικών και αστυνομικών Αρχών κατέθεσαν στέφανα. Μετά την ολοκλήρωση όλων
των εκδηλώσεων η Ιερά Μονή Αρκαδίου όπως συνηθίζει χρόνια
τώρα παρέθεσε εόρτιο τράπεζα στις Αρχές και σε όλους τους
προσκυνητές.
Να ευχηθούμε στους εορτάσαντες Κρητικούς και τιμήσαντες
την ιερή μνήμη των υπερασπιστών του Αρκαδίου να διατηρούν
πάντοτε ψηλά τα ιδανικά της ελευθερίας και να έχουν τη δύναμη
να αποδίδουν την πρέπουσα μνήμη στους ηρωικούς προγόνους
τους και να τους ευχαριστήσουμε για την πρωτεύουσα τιμή που
αποδίδουν πάντοτε στον ήρωα φρούραρχο του μοναστηριού
Βυτιναίο Ανθυπολοχαγό Ιωάννη Δημακόπουλο. Ο σύλλογος
των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας εκπροσωπώντας τη γενέτειρα του ηρωικού φρουράρχου απέστειλε έγγραφο
προς τον ηγούμενο της μονής εκφράζοντας τις συγχαρητήριες
ευχές του για τη μεγάλη Κρητική επέτειο.

• ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Όπως είναι γνωστό η Βιβλιοθήκη της Βυτίνας εκτός του ότι
θεωρείται ιστορική λόγω των ετών λειτουργίας της (έχει συμπληρώσει διακόσια χρόνια) και της τεράστιας αξίας των βιβλίων και των άλλων κειμηλίων της, αναπτύσσει επίσης αξιόλογη
πνευματική και πολιτιστική δραστηριότητα και δίκαια θεωρείται
μαζί με τα σχολεία μας το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα του τόπου. Σε πρόσφατο έγγραφο που μας έστειλε η προϊσταμένη κ.
Μαγδαληνή Λιαροπούλου παρουσιάζονται όλες οι δραστηριότητες σε διαφόρους τομείς. Το έγγραφο έχει ως εξής:
« Η Δημόσια Βιβλιοθήκη χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων, με το ποσό των 10.000 ευρώ
για το έτος 2017, προέβη τον Νοέμβριο στη συντήρηση των παλαιτύπων της και στην προμήθεια «αντιόξινων» κουτιών ειδικών
για την φύλαξη των κειμηλίων της (φώτο). Επίσης μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η ολική αντικατάσταση του

Δημοσίου Κέντρου Πληροφόρησης με νέους Η/Υ σύγχρονων
προδιαγραφών προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετήσουν
εκπαιδευτικά προγράμματα για τις ανάγκες των μαθητών των
σχολείων μας, αλλά και του αναγνωστικού μας κοινού. Προέβη επίσης στην αγορά νέων εκδόσεων λογοτεχνικών, ιστορικών,
λευκωμάτων, παιδικών και σχολικών βοηθημάτων για το Λύκειο
καθώς και στην ολοκλήρωση της έως σήμερα σειράς των Πελοποννησιακών εκδόσεων που ήταν ημιτελής με επιχορήγηση από
το Υπουργείο Παιδείας με ποσό 3.400 Ευρώ.
Το Δημοτικό Σχολείο σε συνεργασία με την Βιβλιοθήκη, υλοποιεί στον χώρο του «εργαστήριο εκπαιδευτικής ρομποτικής»
για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών. Η βιβλιοθήκη για τον σκοπό αυτό
παραχώρησε το μεγαλύτερο μέρος του ρομποτικού εξοπλισμού, ▶
Συνέχεια στη σελίδα 5
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εξασφαλίζοντας την ανάλογη πίστωση, ενισχύοντας τις ακούραστες προσπάθειες των άξιων εκπαιδευτών του Δημοτικού Σχολείου μας, και του πρωτοπόρου Δ/ντη κ. Ιωάννη Καρούντζου.
Το πρόγραμμα παρακολουθούν 15 μαθητές ηλικίας 9-12 ετών.
Επίσης από την συνεργασία αυτή αναμένονται επιπλέον δράσεις
εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά. Η «ρομποτική» για τα παιδιά αποτελεί ένα θαυμάσιο εργαλείο μάθησης και βοηθά τους
μαθητές και τις μαθήτριες να αποκτήσουν όλες εκείνες τις δεξιότητες, που απαιτεί η εποχή μας. Συνδέει τη μάθηση με την ψυχαγωγία και το παιχνίδι. Προάγει την συνεργασία καθώς οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν να εργάζονται σε ομάδες και
γενικότερα καλλιεργεί την μάθηση. Σε συνεργασία με το κέντρο
πρόληψης Αρκαδίας «ΑΝΕΛΙΞΗ» η Βιβλιοθήκη, διοργανώνει στο
χώρο της εργαστήριο για παιδιά Νηπιαγωγείου & Δημοτικού με
τίτλο «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ»
στις 16/12/17 και ώρα 11 – 1 πμ. Τα παιδιά θα βιώσουν τη
μαγεία των εορτών μέσα από την επαφή με τα συναισθήματά
τους και την αγάπη και το ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο και
θα ταξιδέψουν στον μαγικό κόσμο των παραμυθιών. Στο ίδιο
πρόγραμμα περιλαμβάνεται συνάντηση στις 13/12/17 ημέρα
Τετάρτη και 4 μμ με τους γονείς των μαθητών.»
Να εκφράσουμε τον ενθουσιασμό μας για τις δράσεις αυτές
της ιστορικής βιβλιοθήκης της Βυτίνας και τα συγχαρητήριά μας
προς την ακούραστη προϊσταμένη κ. Μαγδαληνή Λιαροπούλου
και τον επίσης δραστήριο υπάλληλο κ. Γιάννη Τερζή όπως και
προς την πολύ οργανωτική και ευαίσθητη στα κοινωνικά μηνύματα εφορεία της βιβλιοθήκης με επικεφαλής τον ομότιμο καθηγητή του Πολυτεχνείου κ. Κώστα Παναγόπουλο. Επίσης όπως
ενημερωθήκαμε η βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τα σχολεία
ετοιμάζει για το 2018 εκδήλωση αφιερωμένη στο μεγάλο μας
λογοτέχνη Νίκο Καζαντζάκη.

στρονομικές παρουσιάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, κ.ά..». Να
συγχαρούμε τους μελοπαραγωγούς της Βυτίνας που μετείχαν
στο φεστιβάλ και πρόβαλλαν το όνομα του τόπου τους αλλά
ιδιαίτερα τον πρωτοπόρο και προοδευτικό Παναγιώτη Πλέσσια,
που είναι και μέλος του δ.σ. του συλλόγου «των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας», ο οποίος με τις καλλιέργειές
του ανοίγει νέες προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη του
τόπου μας.

• ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Για μια πεντηκονταετία το Πανταζοπούλειο πνευματικό κέντρο καλύπτει τις πολιτιστικές ανάγκες του τόπου μας και σε
αυτό πραγματοποιούνται κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτιστικής
και κοινωνικής φύσεως. Με την πάροδο του χρόνου οι τοπικές
ανάγκες άλλαξαν και με τη διαρκώς εξελισσόμενη μορφή του
συνεδριακού τουρισμού έγινε πλέον φανερό ότι η Βυτίνα είχε
ανάγκη ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο, το οποίο θα ανταποκρινόταν στις σημερινές απαιτήσεις και θα κάλυπτε τις ανάγκες
των διαφόρων συνεδρίων που πραγματοποιούνται, ιδιαίτερα

Ο Παν. Πλέσσιας με τον δήμαρχο Γορτυνίας κ.
Γιαννόπουλο στο περίπτερο του Δήμου.

όνομα της Βυτίνας στο τριήμερο φεστιβάλ. Το γραφείο τύπου
του Δήμου Γορτυνίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το φεστιβάλ, η οποία έχει ως εξής:
«Ο Δήμος Γορτυνίας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ), συμμετείχαν στο «9ο Φεστιβάλ Ελληνικού
Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας», που πραγματοποιήθηκε στις
1, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2017 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με
σκοπό την προβολή και προώθηση του εξαιρετικού μελιού της
Γορτυνίας και στήριξη της ντόπιας παραγωγής και οικονομίας.
Μελισσοκόμοι και παραγωγοί συναφών παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής μας φιλοξενήθηκαν στο περίπτερο του δήμου ύστερα από ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, που είχε
προηγηθεί. Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και περιλάμβανε έκθεση μελιού, προϊόντων μέλισσας, παραδοσιακών
προϊόντων, εργαλείων και μηχανημάτων μελισσοκομίας αλλά
και παράλληλες εκδηλώσεις όπως μελισσοκομικό συνέδριο, γα-

• Η ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΔΟΛΙΝΗ ΣΤΗΝ

«ΚΕΧΡΩΤΗ» ΜΑΙΝΑΛΟΥ

• ΤΟ 9ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΛΙΟΥ ΣΤΟ Σ.Ε.Φ.
Πραγματοποιήθηκε και φέτος το πρώτο Σαββατοκύριακο του
Δεκέμβρη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το 9ο φεστιβάλ μελιού
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας. Ο Δήμος Γορτυνίας
είχε δικό του περίπτερο, στο οποίο εκτίθετο το περίφημο Γορτυνιακό μέλι και πρωτεύουσα θέση είχε αυτό της Βυτίνας. Παράλληλα στο ίδιο περίπτερο εξέθετε τα αρωματικά φυτά, που
καλλιεργεί ο ίδιος, ο Βυτιναίος Παναγιώτης Πλέσσιας για τις
καλλιέργειες του οποίου είχε γράψει η «ΒΥΤΙΝΑ» στο προηγούμενο φύλλο της. Τα αρωματικά φυτά της «Αρκαδικής» του πρωτοπόρου στις καλλιέργειες αυτές Παν. Πλέσσια έκαναν μεγάλη
εντύπωση και παράλληλα με το Βυτινιώτικο μέλι πρόβαλλαν το

ναι τοποθετημένη στο τραπέζι των συνέδρων. Οι υπόλοιπες λειτουργίες (φωτισμός, σκιάστρα) βασίζονται στα αντίστοιχα χειριστήρια και διακόπτες εξοπλισμού. Παρακαλούμε να παραλάβετε
το έργο προς χρήση από τον ανάδοχο κ. Μυστακόπουλο Κων/νο
και προτείνουμε να ορίσετε υπεύθυνους για τη λειτουργία του
δύο εκπαιδευμένους υπαλλήλους του Δήμου (ένα τακτικό και
ένα αναπληρωματικό), διότι ο εξοπλισμός και ο χώρος απαιτούν
καλή χρήση για να έχουν καλή απόδοση και διάρκεια ζωής.
Οι Διοικητές- Διαχειριστές
Γιάννης Γεωρ. Χριστόπουλος Παναγιώτης Γεωρ. Πλέσσιας»
Εμείς να επαινέσουμε την προσπάθεια των διαχειριστών του
κληροδοτήματος, οι οποίοι με ακάματες ενέργειες ετών κατόρθωσαν να πραγματοποιήσουν το έργο αυτό και να ευχαριστήσουμε τον Δήμο για την οικονομική ενίσχυση, ώστε να αποπερατωθούν οι εργασίες. Η Βυτίνα πλέον αποκτά ένα σύγχρονο
συνεδριακό κέντρο που και αυτό με τη σειρά του θα ενισχύσει
τις υπάρχουσες υποδομές, ώστε να ανέβει η επισκεψιμότητα και
να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η οικονομική κίνηση του τόπου.

τα Σαββατοκύριακα εδώ. Τα υπάρχοντα συνεδριακά κέντρα
των μεγάλων ξενοδοχείων δεν καλύπτουν πλήρως τις ανακύπτουσες ανάγκες. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε από τους διαχειριστές του «Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος» κ. κ. Χριστόπουλο και Πλέσσια σε συνεργασία με το Δήμο Γορτυνίας να
διατεθεί το ποσόν, που είχε συγκεντρωθεί από το κληροδότημα
για έργα στη Βυτίνα και να ενισχυθεί από το Δήμο, ώστε να καλυφθεί η δαπάνη των εργασιών. Σύμφωνα με τη διαθήκη του
αειμνήστου Δημητρίου Πανταζοπούλου το 80% των εσόδων
του κληροδοτήματος διατίθεται για προικοδότηση και το 20%
για εκτέλεση έργων στην κοινότητα Βυτίνας. Έτσι το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης (περίπου 70.000€) διατέθηκε από το
κληροδότημα, ενώ συμπληρώθηκε με 20.000 € περίπου από
το Δήμο για την κάλυψή της.
Οι εργασίες περιελάμβαναν πλήρη ανακαίνιση του εσωτερικού της αίθουσας, τοποθέτηση νέων σύγχρονων καθισμάτων
και προμήθεια πλήρους μηχανικού και ψηφιακού εξοπλισμού,
που θα καλύπτει τις ανάγκες των συνεδρίων και άλλων παρομοίων εκδηλώσεων. Οι εργασίες διήρκεσαν περίπου ένα εξάμηνο και το έργο περατώθηκε πλέον, ενώ δοκιμαστική λειτουργία του έγινε στο 1ο πανελλήνιο συνέδριο των μονοπατιών. Τα
επίσημα εγκαίνια του ανακαινισμένου χώρου θα πραγματοποιηθούν από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο την 1η Φεβρουαρίου, εορτή του πολιούχου
της Βυτίνας Αγίου Τρύφωνα.
Οι διαχειριστές του κληροδοτήματος με το τέλος των εργασιών και τη δυνατότητα χρήσης του χώρου εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία παραδίδουν τον ανακαινισμένο χώρο στο
δήμο Γορτυνίας, ο οποίος στο εξής θα έχει την ευθύνη λειτουργίας του. Η ανακοίνωση των διαχειριστών έχει ως εξής:
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι
περατώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης της αίθουσας του Πανταζοπουλείου Πνευματικού Κέντρου Βυτίνας και η μετατροπή
της σε μικρό συνεδριακό κέντρο. Η αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαλέξεις, παρουσιάσεις με προεδρείο, ομιλητή και
οπτικοακουστικό υλικό, τηλεδιάσκεψη, λειτουργία διαδραστικού
περιεχομένου κ.α. Ο σχεδιασμός του συστήματος έγινε με βάση
τα παρακάτω κριτήρια:
1) Η χρήση του συστήματος να μπορεί να πραγματοποιηθεί
από κάποιον που μπήκε για πρώτη φορά στην αίθουσα.
2) Οι λειτουργίες να πραγματοποιούνται με τις ελάχιστες ενέργειες από το χρήστη.
Οι οπτικοακουστικές λειτουργίες της αίθουσας είναι πλήρως
αυτοματοποιημένες και ελέγχονται μέσω οθόνης αφής που εί-

Η «Κεχρωτή» είναι από τις πλέον φαντασμαγορικές περιοχές
του Βυτινιώτικου Μαινάλου περισσότερο γνωστή ως «Βρωμοπήγαδο». Είναι μια μικρή βαθιά κοιλάδα σε υψόμετρο 1650 μέτρα και αρχίζει μετά το διάσελο της «Αλογόβρυσης» και τελειώνει στη «Μαύρη λάκκα» και τους «σκοτωμένους χωροφύλακες».
Η χωροταξία της θεωρείται «δολίνη» όπως λέγεται στην ορολογία της γεωλογίας και είναι μία από αρκετές που υπάρχουν
στον ορεινό όγκο του Μαινάλου. Η περιοχή καλλιεργείτο πριν
από πολλά χρόνια με ανοιξιάτικες καλλιέργειες και οι εκτάσεις
αυτές είναι Αλωνιστιώτικες αλλά και Βυτινιώτικες ιδιοκτησίες.
Οι «δολίνες» είναι φυσικοί σχηματισμοί που προκύπτουν σε υψίπεδα και γενικότερα σε οροσειρές λόγω της καταβύθισης του
εδάφους. Οι σχηματισμοί αυτοί έχουν συνήθως μικρή έκταση και
περικλείονται από υψηλότερες ράχες, που τους απομονώνουν
από την ευρύτερη ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Έτσι, χαρακτηρί-

ζονται από μακρές περιόδους παγετού (ιδιαίτερα όταν επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες) και από ακραίες τιμές ελαχίστων
θερμοκρασιών.
Από το Νοέμβριο του 2010 λειτουργεί στη δολίνη της «Κεχρωτής» αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος έχει
ενταχθεί στο δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η εν
λόγω δολίνη έχει υψόμετρο βάσης 1613 μέτρα και υψόμετρο
χείλους 1646 μέτρα, ενώ περικλείεται από ράχες με υψόμετρο
1700-1800 μέτρα. Η έκτασή της στο χαμηλότερο σημείο εισόδου/εξόδου είναι 280 στρέμματα από τα οποία τα 90 είναι δασωμένα. Στο μέσο υψόμετρο των 1628 μέτρων η έκταση της
δολίνης είναι 112 στρέμματα. (τα στοιχεία αυτά αντιγράψαμε
από ανάρτηση του kalimera Arkadia). Σύμφωνα με στοιχεία του
Αστεροσκοπείου Αθηνών που ελέγχει τον σταθμό εντυπωσιακές
είναι οι καταγραφές των ελαχίστων θερμοκρασιών του μετεωρολογικού σταθμού από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι και τις
αρχές Νοέμβρη του 2017. Όλους τους μήνες (ακόμα και τους
καλοκαιρινούς) με εξαίρεση τον Αύγουστο του 2012 και τον
Ιούλιο του 2017, σημειώθηκε παγετός. Η πιο ακραία ελάχιστη
σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2012, με τιμή -35.3 βαθμούς.
Για το 2017 η χαμηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε τον Ιανουάριο (-32.8oC) και η υψηλότερη τον Ιούλιο (+ 0.8oC). Τον σταθμό
εποπτεύει και διαβιβάζει τα στοιχεία στο Αστεροσκοπείο ο φιλόλογος εξ Ελάτης Φώτης Παπαχατζής.
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ΓΡΑΦΕΙ: Ο Στάθης Λιδωρίκης
Χημικός Μηχανικός
Τον Δεκέμβριο 2015, περισσότερα από 190
έθνη και πολλές χιλιάδες μη κρατικοί φορείς
αποφάσισαν από κοινού στο Παρίσι να διαφυλάξουν και να ενισχύσουν τον κοινωνικό,
περιβαλλοντικό και οικονομικό ιστό της ζωής
στον κοινό μας πλανήτη. Δεσμεύτηκαν να προωθήσουν έναν πιο ευημερούντα, ανθεκτικό και
δίκαιο κόσμο και να θέσουν ένα όριο αύξησης
της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1,52oC, σε σχέση με τα προ-βιομηχανικά επίπεδα.
Δύο χρόνια μετά τη σημαντική αυτή συμφωνία
για το κλίμα η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται
σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις επιστημόνων του κλίματος υψηλού
επιπέδου και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, τα
επόμενα τρία χρόνια θα είναι καθοριστικά για
τη μοίρα του κλίματος του πλανήτη μας. Για
την αποφυγή ανυπολόγιστων κινδύνων για την
ανθρωπότητα οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου θα πρέπει να αρχίσουν να μειώνονται μετά το έτος 2020, έτσι ώστε η αύξηση
της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας να κυμανθεί στα επίπεδα των 1,5-2oC, σε σχέση με τα
προ-βιομηχανικά επίπεδα.
Έχει ιδιαίτερη σημασία να γίνει κατανοητό ότι
θα πρέπει να παραμείνουμε πολύ κάτω από τους
2oC της υπερθέρμανσης του πλανήτη (σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα) και όσο το
δυνατόν πιο κοντά στους 1,5oC. Η έκθεση για
την κλιματική αλλαγή του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού για το 2016 έχει επισημάνει ότι η μέση παγκόσμια θερμοκρασία και τα
επίπεδα της στάθμης της θάλασσας συνεχίζουν
να αυξάνονται φθάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ το
2016. Επίσης η παγκόσμια κάλυψη πάγου στη
θάλασσα έχει φτάσει σε ιστορικό χαμηλό, και
οι παγετώνες και τα τεράστια στρώματα πάγου
στη Γροιλανδία και την Ανταρκτική βρίσκονται
σε τροχιά επιτάχυνσης της απώλειας μάζας. Όλο
και περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν από αυξανόμενα και συχνά άνευ προηγουμένου ακραία
καιρικά φαινόμενα, τόσο από πλευράς ατυχημάτων όσο και οικονομικών ζημιών. Αυτή είναι
η κατάσταση μετά από περίπου 1oC θέρμανσης
του πλανήτη από τα τέλη του 19ου αιώνα.
Καθώς θα συνεχίζεται η αύξηση της θερμοκρασίας, οι επιπτώσεις αυτές όχι μόνο θα χειροτερεύουν προοδευτικά, αλλά ο πλανήτης
θα κινδυνεύει να αντιμετωπίσει κρίσιμα σημεία
ανατροπής, όπου ενεργοποιούνται μεγάλες και
σε μεγάλο βαθμό μη αναστρέψιμες αλλαγές στο
Γήινο σύστημα.
Για παράδειγμα:
• οι πάγοι της Δυτικής Ανταρκτικής έχουν ήδη
αποσταθεροποιηθεί, κάτι που ενδεχόμενα να
οδηγήσει σε τουλάχιστον τρία μέτρα παγκόσμιας

αύξησης της στάθμης της θάλασσας στους επόμενους αιώνες - αποτέλεσμα που οι επιστήμονες
προειδοποίησαν από τη δεκαετία του 1970.
• Το στρώμα πάγου της Γροιλανδίας μπορεί να
αυξήσει τελικά την παγκόσμια στάθμη των θαλασσών κατά επτά μέτρα, ακόμη και αν η αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας δεν
ξεπεράσει 2oC.
• Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι το 2016 υπέστησαν μαζική λεύκανση και εκτιμάται ότι αυτό θα
συμβεί ξανά το 2017 ως αποτέλεσμα της θέρμανσης των ωκεανών και μόνο εάν η παγκόσμια
θερμοκρασία παραμείνει κάτω από τους 2oC
μπορούν να σωθούν μερικά υπολείμματα των
κοραλλιογενών υφάλων του κόσμου.
Για την επιτυχή εκπλήρωση της κοινής δέσμευσης, η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να δράσει με μεγάλη ταχύτητα, έτσι ώστε οι εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου να αρχίσουν να μειώνονται
σταθερά μέχρι το 2020. Αν η μείωση αυτή γίνει
αργότερα θα μειωθούν στο ελάχιστο οι πιθανότητες για να παραμείνει η αύξηση της μέσης
παγκόσμιας θερμοκρασίας στα επίπεδα των
1,5 -2,0oC. Αυτό που απαιτεί η ιστορική στιγμή
για όλη την παγκόσμια κοινότητα δεν είναι μια
επιβάρυνση αλλά μια τεράστια ευκαιρία. Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση αυτή η παγκόσμια
κοινότητα μπορεί να δημιουργήσει πιο ανθεκτικές, ασφαλείς και ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται:
• πρόσβαση σε καθαρότερο αέρα και νερό, που
είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία,
• διαβίωση σε καλύτερα κτίρια και πιο ανθρώπινες πόλεις,
• προώθηση της καινοτομίας και βελτίωση της
αποδοτικότητας των πόρων,
• δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οικονομικών ευκαιριών και ανάπτυξης και
• η αναγέννηση των εξαίρετων οικοσυστημάτων που κάνουν τον πλανήτη μας πλούσιο.
Η αξία αυτών των ωφελειών εκτείνεται πέρα
από τις όποιες οικονομικές μετρήσεις, αλλά μέχρι το 2050, σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς,
οι προσπάθειες επιβράδυνσης της κλιματικής
αλλαγής θα μπορούσαν να κάνουν την παγκόσμια κοινότητα πλουσιότερη κατά 19 τρισεκατομμύρια $. Οι ενδείξεις ότι η αλλαγή κλίματος
μέχρι το 2020 ανταποκρίνεται στις δυνατότητες
της παγκόσμιας κοινότητας, αυξάνονται καθημερινά. Οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έχουν ήδη σταθεροποιηθεί και εκτιμάται
ότι και κατά τα επόμενα χρόνια θα παραμείνουν
σταθερές χάρις, κατά σημαντικό βαθμό, στον
οικονομικό μετασχηματισμό της Κίνας, καθώς
επίσης και στην εκθετική ανάπτυξη παγκοσμίως
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι έχει διαμορφωθεί μια μη αναστρέψιμη πορεία, όπως:
• μετατοπίσεις των επενδύσεων,
• τεχνολογικές καινοτομίες και μειώσεις κόστους,
• καλύτερη κατανόηση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων,
• ανθεκτικές κυβερνητικές και επιχειρηματικές
ηγεσίες,
• εντυπωσιακή άνοδος του ακτιβισμού των πολιτών.
Όλα αυτά δείχνουν ότι η αλλαγή είναι αναπό-

φευκτη, αλλά όσον αφορά το κλίμα, ο χρόνος
είναι το παν γι’ αυτό και η παγκόσμια κοινότητα
θα πρέπει να επιταχύνει τον ρυθμό των αλλαγών, προωθώντας μέχρι το 2020 την ταχεία μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (κυρίως διοξειδίου του άνθρακα). Κοινή
αποστολή όλων των εμπλεκόμενων κρατών θα
πρέπει να είναι η προώθηση έξι (6) σημαντικών
μέτρων-ορόσημων, έτσι ώστε μέχρι το 2020:
1. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε παγκόσμιο επίπεδο, να ξεπεράσουν τα ορυκτά
καύσιμα, ως νέα πηγή παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας και μέχρι το 2020 να παράγουν τουλάχιστον το 30% της παγκόσμιας ηλεκτρικής
ενέργειας (από 23,7% το 2015). Επίσης, να μην
κατασκευαστούν μετά το 2020 νέες μονάδες
άνθρακα και να αποσυρθούν οι υπάρχουσες.
2. Οι μεταφορές με μηδενικές εκπομπές να
αποτελέσουν την προτιμώμενη μορφή της νέας
κινητικότητας στις μεγάλες πόλεις και τις διεθνείς διαδρομές μεταφοράς. Έτσι, τα ηλεκτρικά
οχήματα να αποτελούν τουλάχιστον το 15%
των συνολικών πωλήσεων παγκοσμίως (από
περίπου 1% των σημερινών ηλεκτρικών και
υβριδικών οχημάτων).
3. Η αποψίλωση δασικών εκτάσεων μεγάλης
κλίμακας να αντικατασταθεί με μεγάλης κλίμακας αποκατάσταση της γης και η γεωργία να
μετατοπιστεί σε πρακτικές που να είναι φιλικές
προς την γη.
4. Η βαριά βιομηχανία – όπως βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, τσιμέντου, χημικών και πετρελαίου και φυσικού αερίου – να δεσμευτεί
ότι θα είναι συμβατή με τη συμφωνία και τους
όρους που τέθηκαν στο Παρίσι το 2015.
5. Οι πόλεις και τα κράτη να εφαρμόσουν μέχρι το 2050 πολιτικές και κανονισμούς έτσι ώστε
κτίρια και υποδομές να απεξαρτοποιηθούν πλήρως από τον άνθρακα.
6. Οι επενδύσεις στην κλιματική δράση να ξεπερνούν ετησίως το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ και όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
να έχουν σαφή στρατηγική μετάβασης.
Ακριβώς όπως η Συμφωνία των Παρισίων
ήταν μια βαθιά κοινή προσπάθεια των κρατών,
έτσι θα πρέπει να είναι και η εκπλήρωση των
συμφωνηθέντων. Η επιτυχία στο Παρίσι δεν
ήταν τυχαία αλλά το αποτέλεσμα της συσπείρωσης εκατοντάδων κρατών πίσω από μια κοινή
στρατηγική ικανή για την επίτευξη των στόχων
που τέθηκαν. Βέβαια η υλοποίηση των παραπάνω έξι μέτρων-ορόσημων δεν θα είναι εύκολη
και θα χρειαστεί στην πορεία η αλληλοϋποστήριξη ανάμεσα στα κράτη έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση θα είναι έγκαιρη και δίκαιη.
Είναι επιτακτική ανάγκη να αρχίσουν να μειώνονται οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου νωρίτερα από το 2020 έτσι ώστε να
καταστεί δυνατή, μέχρι το 2050, η μετάβαση σε
μια παγκόσμια οικονομία απαλλαγμένη σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα. Μια τέτοια
μετάβαση είναι πράγματι ένας μεγάλος κοινωνικός μετασχηματισμός, είναι όμως και εφικτός;
Χωρίς υπερβολή θα μπορούσε κανείς να πει: Ναι
είναι εφικτός αν λάβει κανείς υπόψη ότι καθημερινά ενισχύονται οι πεποιθήσεις ότι ένας κόσμος
απαλλαγμένος από άνθρακα είναι ένας πολύ πιο
ελκυστικός κόσμος.

ΓΡΑΦΕΙ: Ο εκ Νυμφασίας
φιλόλογος
Κώστας Τρ. Γιαννημάρας
Στις ημέρες μας, το πρόσωπο
της Γης φαίνεται ταραγμένο.
Τα ακραία φυσικά φαινόμενα
συναγωνίζεται ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο, με
επίκεντρο την Ευρώπη και όχι μόνο, που είναι η
βίαιη μετακίνηση λαών προβληματισμένων, φοβισμένων και ταλαιπωρημένων, λόγω πολεμικών
συρράξεων, θρησκευτικών διενέξεων και οικονομικών δυσπραγιών, ωσάν να εγκυμονείται ένας
πρωτόφαντος παγκόσμιος φυσικο - ιδεολογικός
πόλεμος. Κρίναμε, γι' αυτό, σκόπιμο να αναφερθούμε σ' αυτό το κοινωνικό φαινόμενο, για το πώς
παρουσιάζεται μέσα σε μια μακρόχρονη ιστορική
διαδρομή και πώς μεταλλάσσεται στις μέρες μας,
που για την πατρίδα μας έχει ιδιαίτερη ζωτική σημασία. Και πρώτα να ορίσουμε τι είναι Μετανάστευση και τι Ξενιτειά.
Μετανάστευση είναι η εγκατάλειψη του πατρίου
εδάφους και η εγκατάσταση σε ξένο έδαφος, που
γίνεται για διαφόρους λόγους. Αν θελήσουμε να
κάνουμε μια παρομοίωση, θα λέγαμε ότι η Μετανάστευση για μια χώρα είναι ό,τι η αιμορραγία
για το ανθρώπινο σώμα. Η εγκατάσταση σε ξένο
τόπο συνεπάγεται την ξενιτειά, που διαμορφώνει αλλαγή τρόπου ζωής στον ξενιτεμένο, θετικό
ή αρνητικό. Για τον Ελληνισμό η Μετανάστευση
αποτελεί το πρώτο, μετά την πατρίδα, ορατό - εμφανές στοιχείο του. Η ιστορική παράλληλη διαδρομή τρεισήμισι και πλέον χιλιάδων ετών, με την
αρχή του να αναδύεται ανάμεσα από το μύθο και
την ιστορία, μαρτυρεί ότι η Μετανάστευση για τον
Ελληνισμό είναι η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος,
που είναι η βιοτή στην πατρίδα και η βιοτή σε ξένη
γη, διφυής βιοτική κατάσταση, που συμβαδίζει
με την ιστορική διαδρομή του Έθνους. Τα πρώτα
μηνύματα έρχονται από τον 13ο π. Χ. αιώνα, με
την Αργοναυτική εκστρατεία του Ιάσονα, και λίγο
αργότερα από τον Τρωικό Πόλεμο. Ακολουθούν
οι αποικίσεις από τον 11ο μέχρι τον 6ο π.Χ. αιώνα,
προς όλες τις κατευθύνσεις, γύρω στη Μεσόγειο,
από τον Εύξεινο Πόντο, μέχρι το Γιβραλτάρ και
την Αίγυπτο. Στη νεώτερη εποχή ακολουθούν οι
ηπειρωτικές μεταναστεύσεις, πρώτα σε ευρωπαϊκές χώρες και κατόπιν σε υπερατλαντικές, όπως
σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και πέραν αυτής.
Είναι λοιπόν προαιώνια η ροπή του Έλληνα, να
απλώνει τα φτερά και τη δράση του σε όλο τον
κόσμο, πρώτα ως άποικος και κατόπιν ως μετανάστης, κατά τη νεώτερη εποχή. Θέλοντας να εξηγήσει αυτή τη ροπή του Έλληνα, η Αρχαία Ελληνική
Σκέψη, δια στόματος του τραγικού Ευριπίδη, μας
λέει: «άπας μεν αήρ αετώ περάσιμος, άπασα δε
χθών ανδρί γενναίω πατρίς» δηλαδή, όπως ο αετός πετάει σ' όλον τον αέρα έτσι και του γενναίου
ανθρώπου είναι όλη η γη πατρίδα. Και ακόμη, δια
στόματος του Δημοκρίτου, πατέρα της ατομικής
ενέργειας, που μας λέει: «ανδρί σοφώ πάσα γη
βατή ψυχής γαρ αγαθής πατρίς ο ξύμπας κόσμος»
δηλαδή, ο σοφός άνθρωπος σ' οποιονδήποτε
τόπο ζει και της γενναίας ψυχής πατρίδα είναι
όλος ο κόσμος.
Η στενότητα των γεωγραφικών ορίων της χώρας μας, το άγονο και ορεινό του εδάφους, με
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΞΕΝΙΤΕΙΑ
Άλλοτε και σήμερα
εξαίρεση τις λίγες καρποφόρες πεδιάδες και η
έλλειψη γεωλογικών πλούτων, ήσαν οι κύριοι
αρνητικοί παράγοντες, που γιγάντωσαν στον
Έλληνα τη συνείδηση της φυγής, με την ελπίδα
ότι θα βρει στα ξένα ό,τι εστερήθη στην πατρίδα του. Τα χρόνια της δουλείας υπήρξαν σκληρά
και γι' αυτό χειροτέρευσε η κατάσταση. Κι ενώ οι
παραμένοντες στην πατρώα γη πότιζαν αυτήν με
τα θερμά τους δάκρυα, άλλοι, οι πλέον τολμηροί και ριψοκίνδυνοι, έπαιρναν τον πικρό δρόμο
της εξορίας, χάριν της ελευθερίας. Και ο δρόμος
αυτός οδηγούσε προς πάσα κατεύθυνση, όχι
όμως πέραν των ωκεανών. Οι κυριότεροι τόποι
εγκαταστάσεώς τους ήσαν η Ρωσία, η Αυστρία,
η Ουγγαρία και η Ρουμανία προς Βορρά, η Κωνσταντινούπολη και ο Πόντος προς Ανατολάς, η
Αίγυπτος προς Νότο και η Βενετία προς Δυσμάς.
Κι ενώ από της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, δηλαδή από τα μέσα του 18ου μέχρι
τα μέσα του 19ου αιώνα, το κύριο αίτιον ήταν
πολιτικό, δηλαδή η αποφυγή της τουρκικής τυραννίδας, από τα μέσα του 19ου αιώνα και εξής
αρχίζει μεταναστευτικό ρεύμα με νέες κατευθύνσεις υπερπόντιες, διαπερνώντας πελάγη και
ωκεανούς, με τόπους προορισμού την Αμερική,
τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νότια Αφρική,
με κύριο αίτιο την οικονομική δυσχέρεια. Παράλληλα όμως με αυτό το νεώτερο ρεύμα Μεταναστεύσεως κινείται, ιδίως κατά τις τελευταίες
δεκαετίες του αιώνα μας, και η Ενδοευρωπαϊκή
Μετανάστευση, με το ίδιο αίτιο και με κύριες
χώρες εγκαταστάσεως τη Δυτική Γερμανία, το
Βέλγιο, την Ιταλία, την Ελβετία, τη Γαλλία και την
Αγγλία.
Το μέγεθος των νεώτερων, δηλαδή από τα
μέσα του περασμένου αιώνα, μεταναστευτικών
ρευμάτων, δείχνουν ενδεικτικά οι πιο κάτω αριθμοί, που έχουν ληφθεί από θεωρούμενες αξιόπιστες πηγές, όπως η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
της Ελλάδος. Το 1848, κατά τον Burgess, ένας
(1) μόνον Έλληνας απεβιβάσθη στην Αμερική.
Σύμφωνα με έκθεση Επιτροπής της Βουλής των
Ελλήνων, με χρονολογία 1906, η κίνηση Ελλήνων μεταναστών προς την Αμερική, από το
1869 μέχρι το 1903 είναι 26.361 άνδρες και
884 γυναίκες. Στην δε απογραφή του 1900, που
έγινε στην Αμερική, δήλωσαν ότι ήσαν Έλληνες
12.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι των οποίων
δήλωσαν ότι κατοικούσαν στην Πολιτεία του
Illinois, με κέντρο το Chicago και οι λιγότεροι
στην Carolina και στη Nevada. Σύμφωνα όμως
με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, ο αριθμός των ομογενών μας,
που είχαν τότε εγκατασταθεί στην Αμερική, ήταν
περίπου 20.000. Η ίδια Υπηρεσία μας πληροφορεί ότι: Από το 1900 ως το 1921 μετανάστευσαν
402.538 Έλληνες (εκ των οποίων οι 383.993
στην Αμερική). Από το 1922 ως το 1940 μετανάστευσαν 93.000 Έλληνες. Από το 1946 ως
το 1954 μετανάστευσαν 69.000 Έλληνες. Στις
δεκαετίες του 1950 και 1960, που η Μετανάστευση έφτασε στο αποκορύφωμά της, το λιμάνι

του Πειραιά έγινε θέατρο του θρήνου, όπου διαδραματιζόταν η τραγωδία της νεώτερης Ελλάδος, που δοκιμαζόταν η δύναμη της Ζωής και η
δύναμη του Θανάτου. Της Ζωής με την ελπίδα
για ένα καλλίτερο μέλλον σε ξένους τόπους, του
δε Θανάτου με τον κατακερματισμό των οικογενειών και τον πόνο της ερήμωσης και του μαρασμού του τόπου. Η ταλαντευόμενη ελπίδα των
αναχωρούντων ανταγωνιζόταν τον ακατανίκητο
πόνο του χωρισμού.
Τα υπερωκεάνια πλοία «Βασίλισσα Φρειδερίκη» και «Ολυμπία», σαν μεταφορείς άγγελοι,
μετέφεραν προβληματισμένες και φοβισμένες
ψυχές σε άλλους κόσμους. Μια Ελλάδα μεταφυτευόταν σε ξένα κλίματα, σε ξένους πολιτισμούς,
σε ξένα ήθη και έθιμα, σε ξένους ορίζοντες, σε
ξένους ουρανούς, σε άγνωστους πολύχρωμους
και πολύγλωσσους ανθρώπους. Γι' αυτό, μύρια
τα αρχικά προβλήματα προσαρμογής, όπως
της επικοινωνίας, της συνεννόησης, της προσαρμογής στο βιομηχανικό περιβάλλον από το
αγροτικό, της προσαρμογής στο πολιτιστικό και
κυρίως στο ποικίλο θρησκευτικό - δογματικό περιβάλλον. Όμως μύρια και τα μέσα, που επινοεί
ο Έλληνας μετανάστης, για να τα αντιμετωπίσει,
σαν γνήσιος απόγονος του εφευρετικού Οδυσσέα. Έτσι νικηφόρα βάδισε τον δρόμο που του
χάραξε η Μοίρα. Είναι ενδεικτικές της αξιοσύνης
τους, οι εξής επαινετικές κριτικές προσωπικοτήτων διαφορετικών ηπείρων, που αφορούν τους
Έλληνες μετανάστες στις χώρες τους. Έγραφε η
διευθύντρια του «Συνδέσμου Προστασίας Μεταναστών» αμερικανίδα επιστήμων Γκραίης Άμποτ
σε έκθεσή της, μετά από ειδική έρευνα για τους
Έλληνες της Αμερικής:
«Η αφοσίωση των Ελλήνων στη γενέτειρά τους
είναι ασφαλώς ένα πολύ επιθυμητό χαρακτηριστικό, το οποίον οι Αγγλοαμερικανοί θα έπρεπε
να το εκτιμήσουν πολύ. Εξ άλλου, οι Έλληνες
αποτελούν θετικό κεφάλαιο στην οικονομία των
Ηνωμένων Πολιτειών. Έρχονται με τη διάθεση
να κάμουν οιανδήποτε βαρείαν χειρωνακτικήν
εργασίαν στην αρχή, αλλά δεν αφήνουν ανεκμετάλλευτη καμία ευκαιρία, η οποία θα επέτρεπε
σ' αυτούς να προοδεύσουν. Είναι δε ιδιαιτέρως
επιδεκτικοί μαθήσεως. Διακρίνονται για την επιμέλεια και την ευφυΐα τους και για την ικανότητα
να οργανώνουν τους συλλόγους τους. Πρέπει
να τονισθεί ότι οι Έλληνες, μολονότι είναι ιδιαιτέρως οικονόμοι και προσεκτικοί στη διαχείριση
των εργασιών τους, είναι γενναιόδωροι, βοηθούν τους συμπατριώτες τους και συνεισφέρουν
πλουσιοπάροχα στα φιλανθρωπικά ιδρύματα».
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Θεόδωρος Ρούσβελτ σε λόγο του, που εξεφώνησε
στις 22 Φεβρουαρίου 1910 για τους μετανάστες,
είχε πει μεταξύ των άλλων: «Εμείς οι Αμερικανοί
δίδομεν την κατάρα μας σε κάθε ξένο, που, ενώ
έρχεται στη χώρα μας, για να βρει πόρον ζωής,
στρέφει το βλέμμα του προς τα οπίσω, προς την
γενέτειρά του, δίδομεν την κατάρα μας να πάθη
ό,τι έπαθε η γυναίκα του Λωτ στα Σόδομα και

Γόμορα. Από την κατάρα αυτή, είμαι της γνώμης,
ότι πρέπει να εξαιρεθούν οι Έλληνες, οι οποίοι
δικαιούνται, όχι μόνον να στρέφουν το βλέμμα
τους προς τα εκεί, αλλά και να επιστρέφουν για
να ζήσουν στον ένδοξο εκείνο τόπο της γεννήσεώς τους, όταν θέλουν και όσοι θέλουν να το
κάμουν».
Ο Αιγύπτιος Πρέσβης στην Αθήνα Άντλυ Βέης
Αντράος το 1950, αναφερόμενος σε ένα άλλο
μεγάλο τμήμα του αποδήμου Ελληνισμού της
Αφρικανικής ηπείρου είχε πει, μεταξύ των άλλων: «Όλοι οι Έλληνες εργάστηκαν με την καρδιά τους και κάθε φορά, που τους εδόθη η ευκαιρία απέδειξαν την ευγνωμοσύνη τους προς
τη δεύτερη πατρίδα τους με κάτι απτό. Πλείστοι
προσέφεραν πολύτιμους υπηρεσίας, όπως π.χ.
ο Σακελλαρίδης, ο εφευρέτης του περίφημου
βάμβακος με τη μακριά ίνα, που απετέλεσε τον
πλούτο του Δέλτα της Αιγύπτου. Επίσης, η περίπτωση του ιατρού Λαγουδάκη που αυτοεμβολιάσθη με τον ορό της λέπρας, μόνο και μόνο για
να παρακολουθήσει αμεσότερα το νόσημα και να
βελτιώσει τις υπάρχουσες μεθόδους θεραπείας,
για την ανακούφιση των πασχόντων, αποτελεί
σπάνιο παράδειγμα εθελοθυσίας, που έφτασε τα
όρια του ηρωισμού».
Αυτά είναι τα ελάχιστα από τα πολλά επαινετικά λόγια, που ειπώθηκαν κατά καιρούς για
τους συμπατριώτες μας Μετανάστες. Ο χρόνος
δικαίωσε και τους κριτές και τους κρινόμενους.
Πράγματι, ο Έλληνας μετανάστης αναγνωρίζει
δύο πατρίδες, την πρώτη που τον γέννησε και
τη δεύτερη που τον ανέδειξε. Η πρώτη όμως,
η γενέτειρα, του έχει αποσπάσει το μεγαλύτερο
μέρος του συναισθηματικού του πλούτου. Προς
αυτήν η νοσταλγία, η αγάπη, ο σεβασμός. Και
τούτο φαίνεται από τις υπηρεσίες, που προσέφερε ο Απόδημος Ελληνισμός στην μητέρα πατρίδα.
Κατά τους σκληρούς χρόνους της δουλείας τα
ελληνικά σχολεία των παροικιών της Ευρώπης
συνετέλεσαν σημαντικά στην αναγέννηση του
Έθνους. Απόδημοι Έλληνες ήσαν αυτοί, που οργάνωσαν τη Φιλική Εταιρεία. Και μετά την αποκατάσταση του Ελληνικού Κράτους οι απόδημοι
Έλληνες ήσαν οι εισηγητές των προοδευτικών
τάσεων στη χώρα μας, ώστε να σημειώσει αυτή
αξιόλογη ανάπτυξη και να υπερβάλει σε βαθμό
πολιτισμού άλλα κράτη, που είχαν περισσότερα
χρόνια ελεύθερου βίου. Στους ομογενείς του
εξωτερικού οφείλεται εξ άλλου η εισροή μεταναστευτικού συναλλάγματος, το οποίο σε πολλές
κρίσιμες στιγμές είχε και έχει τεραστία σημασία
για την οικονομική ζωή της χώρας μας. Ακόμη,
τα περισσότερα εκπολιτιστικά έργα, στάδια, βιβλιοθήκες, νοσοκομεία, σχολικά κτίρια, εκκλησίες, υδραγωγεία, ιδρύματα υποτροφιών και άλλα
φιλανθρωπικά ιδρύματα οφείλονται σε δωρεές
ομογενών του εξωτερικού.
Στους αποδήμους οφείλονται επίσης όλα τα
μεγαλεπήβολα έργα, που εξυπηρετούν και τιμούν ολόκληρο τον Ελληνισμό. Όλοι οι Έλληνες
αισθανόμαστε υπερηφάνεια, διότι ανήκουν στη

φυλή μας τόσο μεγάλοι ανθρωπιστές και ευεργέτες, όπως ο Γεώργιος Αβέρωφ, ο Σίνας, ο Βαλλιάνος, ο Ζάππας, ο Στουρνάρας, ο Βαρβάκης, ο
Τοσίτσας, ο Μπενάκης, οι αδελφοί Σιβιτανίδες,
ο Κοργιαλλένιος, ο Ανδρέας Συγγρός, ο οποίος
άφησε με διαθήκη του στο Δημόσιο τα χρήματά του, με τα οποία έγιναν μεγάλα έργα, που
φέρουν το όνομά του και ακόμη 360 σχολικά
κτίρια, μεταξύ των οποίων το δημοτικό σχολείο
Νυμφασίας και τα δημοτικά σχολεία Βυτίνας,
Δημητσάνας και Τροπαίων.
Από τα πιο πάνω φαίνεται, ότι ο Ελληνισμός
(Ελλαδικός και Απόδημος) είναι ενιαίος και αναπόσπαστος. Μοιάζει με ένα πελώριο δέντρο ριζωμένο σε τούτη την πέτρινη εσχατιά της Ευρώπης, με απλωμένα όμως τα κλωνάρια του σε όλα
τα πλάτη και μήκη της Γης, από τη Σκανδιναβία
μέχρι τη Νότια Αφρική κι από την Αμερικανική
ήπειρο μέχρι την Άπω Ανατολή και την Αυστραλία. Εκεί ανθίζει και καρποφορεί, εκεί, τα μυροβόλα άνθη του, οι Μετανάστες μας, ευωδιάζουν
με το άρωμα της Ελληνικότητας όλη την Οικουμένη κι εκεί σπινθηρίζει το Ελληνικό Πνεύμα σε
έργα δημιουργίας, σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα: στην Επιστήμη, στην Τέχνη, στην Τεχνική,
στην Οικονομία, στην Πολιτική.
Οι επιτυχίες όμως στην ξένη γη δεν έγιναν οι
λωτοί, που θα έκαναν τον Έλληνα μετανάστη ν'
αρνηθεί τις ρίζες του και να λησμονήσει τη γενέτειρα γη, τη γλυκιά και ένδοξη Ελληνική πατρίδα, με τις πλουσιότερες και ωραιότερες φυσικές
καλλονές, με τα υψηλότερα και πολυτιμότερα
θεία δώρα, αλλά το «νόστιμον ήμαρ» δηλαδή, η
ημέρα επανόδου σ' αυτή κυριαρχεί σε κάθε του
αναπνοή. Είναι ο καημός που τον καίει και η λαχτάρα των συγγενών, να δουν πάλι τον άνθρωπό
τους. Πολλοί έγραψαν και πολλοί τραγούδησαν
αυτούς τους καημούς και τις λαχτάρες. Θα 'λεγε
κανείς ότι το μελάνι πάει να ξεπεράσει τα δάκρυα, που χύθηκαν απ' αυτούς κι απ' τον κόσμο,
που τους περιβάλλει και τους αγαπάει. Και τούτο
διότι, η ξενιτειά κινείται μεταξύ Ζωής και Θανάτου για τον Έλληνα. Τα τρία αυτά αποτελούν το
τρίπτυχο του Ελληνισμού και μαζί με την Ελευθερία συνθέτουν το ιδιαίτερο νόημά του. Γι' αυτό, η
Ελληνική σκέψη επί αιώνες, πάνω σ' αυτά φιλοσόφησε, έκαμε Τέχνη, έκαμε Ποίηση και Τραγούδι. Τραγούδησε τη Ζωή, τις χαρές της Ζωής, το
μάγεμά της, με τα τραγούδια της λεβεντιάς και
της αγάπης. Τραγούδησε τον Θάνατο, την πίκρα
του Θανάτου, με λυρισμό και πάθος, με το μοιρολόγι. Τραγούδησε τέλος την ξενιτειά, με το ίδιο
πάθος, γιατί θεωρήθηκε «ζωντανός χωρισμός,
που παρηγοριά δεν έχει».
Ο πόνος για τον αποχωρισμό, που δοκιμάζουν,
τόσο ο αποδημών, όσο και οι απομένοντες στη
γενέτειρα, καθώς επίσης οι θλίψεις και τα βάσανα, στα οποία υποβάλλεται ο ξενιτευόμενος, κυρίως κατά τα πρώτα βήματα της νέας του ζωής,
ενέπνευσαν στον λαό παθητικότατα τραγούδια,
τα λεγόμενα «τραγούδια της ξενιτιάς». Σ' αυτά,
οι απομένοντες εκφράζουν τον πόνο τους, διότι
Συνέχεια στη σελίδα 9
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΤΟ 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ
Ευοίωνη η πορεία του Menalon Trail
ΓΡΑΦΕΙ: ο οικονομολόγος Τάσος Γ. Καρατασάκης
Πριν περίπου τρία έτη περισσότεροι από εκατό Γορτύνιοι και
φίλοι της Γορτυνίας εργάστηκαν εθελοντικά και με τη συνεργασία και την οικονομική στήριξη των συλλόγων και των φορέων
της περιοχής μας, προχώρησαν στον καθαρισμό, τη σήμανση
- σηματοδότηση και εν τέλει την πιστοποίηση του Μονοπατιού
του Μαινάλου – Menalon Trail, παραδίδοντας στην τοπική κοινωνία και τον επαγγελματικό κόσμο μια σημαντική υποδομή για
την περιοχή, πάνω στην οποία ο καθένας από την πλευρά του
θα μπορούσε να αναπτύξει τη δραστηριότητά του με σεβασμό
στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το Μονοπάτι του
Μαινάλου, αποδεδειγμένα πλέον, αποτελεί σημαντική αναπτυξιακή υποδομή για την περιοχή και ξεκάθαρα, έως και τη φάση
της πιστοποίησής του, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον
εθελοντισμό μέρους της τοπικής κοινωνίας και τη συνεργασία
των συλλόγων και των φορέων της περιοχής.
Σήμερα, σχεδόν δύο έτη μετά την ολοκλήρωση του σημαντικού πρώτου κύκλου της δημιουργίας αυτής της σημαντικής
υποδομής, έχει ανοίξει ένας δεύτερος κύκλος προκλήσεων, ο
οποίος αφορά τη λειτουργία, την προβολή και την περαιτέρω
ανάπτυξή της, ώστε να μπορεί να αναδεικνύεται διαρκώς ο
φυσικός και ιστορικός πλούτος του τόπου και να συνεχίσει να
αποτελεί παράλληλα και έναν ήπιας μορφής αλλά σημαντικό
αναπτυξιακό παράγοντα για την οικονομία και την απασχόληση
στην περιοχή. Η Μαίναλον Κοιν.Σ.Επ. αποτελεί την πρώτη δασική Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται με σκοπό όχι τη συνολική διαχείριση του Μονοπατιού του
Μαινάλου, κύριος του οποίου θεσμικά είναι ο Δήμος Γορτυνίας,
αλλά την προβολή και προώθηση του Menalon Trail και του
πεζοπορικού τουρισμού γενικότερα, προσελκύοντας επισκέπτες
κάθε κατηγορίας τόσο από την ελληνική όσο και τη διεθνή τουριστική αγορά, με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας και
της απασχόλησης.
Ενδεικτικά, έως και σήμερα, η Μαίναλον Κοιν.Σ.Επ. αποκλειστικά με πόρους των μελών της και χωρίς καμία επιχορήγηση από οιονδήποτε δημόσιο φορέα, πραγματοποίησε τη χαρτογράφηση του Menalon Trail, προαπαιτούμενη ενέργεια για
τη λήψη της πιστοποίησης Leading Quality Trails (LQT) και
τη δημιουργία σύγχρονης εξειδικευμένης ιστοσελίδας, ειδικού
«πεζοπορικού βάθους» με σκοπό τη στοχευμένη προβολή του,
ενώ την περίοδο 2015-2017 έχει διαρκή συμμετοχή σε διεθνείς
εκθέσεις πεζοπορικού τουρισμού, καθώς και συμβολή σε αναφορές και δημοσιεύσεις για το Menalon Trail και τα χωριά της
περιοχής στον εθνικό και διεθνή, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
και τα λοιπά μέσα ενημέρωσης και δικτύωσης. Παράλληλα, σε
συνεργασία με ορισμένους επαγγελματίες της περιοχής, οργάνωσε ταξίδια εξοικείωσης τουριστικών πρακτόρων (fam trips)
που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή και Ρωσική αγορά,
ώστε να γνωρίσουν για πρώτη φορά την περιοχή μας και τις
υποδομές της, με στόχο την προώθησή της στα τουριστικά πακέτα που διακινούν.
Σημαντική προβολή για την περιοχή αποτέλεσε και η προσέλκυση ως πεζοπόρων επισκεπτών, σημαντικών προσωπικοτήτων
της Βρετανίας, μεταξύ των οποίων ο πρώην προσωπικός γραμματέας της Βασίλισσας Ελισάβετ Λόρδος Fellowes και η σύζυγός του, Λαίδη Fellowes, η οποία τυγχάνει αδερφή της θανούσας πριγκίπισσας Νταϊάνα και o Λόρδος Butler, ο οποίος έχει
διατελέσει προσωπικός γραμματέας αρκετών πρωθυπουργών
της Βρετανίας όπως οι Edward Heath, Harold Wilson, Margaret
Thatcher, Tony Blair κα. Όραμα της Μαίναλον Κοιν.Σ.Επ. είναι
το Μονοπάτι του Μαινάλου – Menalon Trail να αποτελέσει και
να καθιερωθεί ως πρότυπο οργάνωσης και λειτουργίας μεταξύ
των μονοπατιών πεζοπορίας στην Πελοπόννησο και την υπόλοιπη Ελλάδα με τη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας, των

Οι σύνεδροι στο προσφάτως ανακαινισμένο Πανταζοπούλειο
πνευματικό κέντρο Βυτίνας

τοπικών φορέων και επιχειρήσεων, αποτελώντας σημαντικό
πυλώνα ανάπτυξης για την περιοχή. Στο πλαίσιο των ενεργειών
προβολής και προώθησης του Menalon Trail και της περιοχής,
η Μαίναλον Κοιν. Σ. Επ. διεκδίκησε και σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο Γορτυνίας, διοργάνωσε την 3η Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Εκπροσώπων Πιστοποιημένων Μονοπατιών (LQT) και την 1η Πανελλήνια Συνάντηση
Μονοπατιών, οι οποίες έλαβαν χώρα 4-8 Νοεμβρίου 2017, στο
Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας και την πρόσφατα ανακαινισμένη και εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας
οπτικοακουστικά μέσα από το Πανταζοπούλειο Κληροδότημα,
αίθουσα του Πανταζοπουλείου Πνευματικού Κέντρου στη Βυτίνα, (φώτο) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ.
Στόχος της διοργάνωσης αποτέλεσε αφενός η προβολή του
Μονοπατιού του Μαινάλου - Menalon Trail και της περιοχής
μας και αφετέρου η γνωριμία και η ανταλλαγή και σύνθεση
οραμάτων, απόψεων και καλών πρακτικών με όλους αυτούς
τους αγωνιστές των βουνών και της φύσης, που παλεύουν να
φέρουν μια καλύτερη μέρα για τον τόπο τους μέσω της ανάπτυξης του πεζοπορικού τουρισμού. Δεκάδες σύνεδροι και περιπατητές από την Ευρώπη και την Ελλάδα, συμμετείχαν στις
ανοικτές και τις κλειστές συνεδριακές διεργασίες, μεταξύ των
οποίων:
• ο Πρόεδρος της «Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πεζοπόρων» (ERA) και Πρόεδρος της Σερβικής Ορειβατικής Ομοσπονδίας, εκπροσωπώντας τουλάχιστον 3 εκατομμύρια πεζοπόρους,
Boris Mićić,
• ο Αντιπρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας
«European Ramblers Association» και Διευθυντής της Γαλλικής Ομοσπονδίας Πεζοπόρων, υπεύθυνος για τις διεθνείς σχέσεις, Armand Ducornet,
• η Εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρχιτέκτων-μηχανικός, Καλλιόπη Παπαδάκη,
• η προϊσταμένη τμήματος Δασικών προστατευόμενων περιοχών και δασικής αναψυχής Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Ελένη Γιακουμή,
• η Υπεύθυνη Περιφερειακού Γραφείου Σ.Ε.Τ.Ε. Πελοποννήσου Τόνια Χαιρέτη,
• η Τεχνική υπεύθυνη πιστοποίησης μονοπατιών της Γερμανικής Ομοσπονδίας πεζοπόρων Deutscher Wanderverband
Service Gmbh, Liane Jordan,
• ο καθηγητής ΕΜΠ, συγκοινωνιολόγος-πολεοδόμος Θάνος
Βλαστός,
• ο εμπειρογνώμων- σύμβουλος Τουρισμού, Χρήστος Πετρέας
• η Linda Salentin και η Annette Peiter Υπεύθυνες Περιφερειακού γραφείου τουρισμού περιοχής Mullerthal - PetiteSuisse
του Λουξεμβούργου,
• ο υπεύθυνος τουριστικής ανάπτυξης Κάτω Ρήνου Frederic
Bieber από την Γαλλία,
• η Caroline Nockels, Υπεύθυνη Περιφερειακού γραφείου τουρισμού περιοχής Αρδεννών στα σύνορα Βελγίου - Λουξεμβούρ-

γου για το μονοπάτι «Escapardenne Lee Trail»,
• οι Andreas Schettler και Andreas Schmidt από την Γερμανία, υπεύθυνοι για το μονοπάτι «Zeugenbergrunde».
• Η Μιράντα Ιωάννου εκπρόσωπος των Active Sundays, της
μεγαλύτερης κοινότητας δραστηριοτήτων και πεζοπορίας με
36.000 μέλη στην Αττική.
Παράλληλα, πέραν του Menalon Trail, παρουσιάστηκαν από
τις πολυπληθείς αντιπροσωπίες που παρευρέθησαν, περισσότερα από 20 διαφορετικά ελληνικά μονοπάτια, μεταξύ των οποίων τα επίσης πιστοποιημένα με LQT Andros Routes στην Άνδρο
και UrsaTrail – Μονοπάτι της Αρκούδας στο Μέτσοβο, αλλά και
υπό πιστοποίηση μονοπάτια της Ξάνθης, της Χίου, της Σκιάθου,
της Ηπείρου καθώς και τα μονοπάτια της Αμοργού, της Καστοριάς, των Πρεσπών, της Καρπάθου, της Εύβοιας, του Παρράσιου Πάρκου, της Σίφνου, των Κυθήρων, του Πηλίου, της Κρήτης,
τα μονοπάτια του Ιδρύματος Μητσοτάκη, της Ζακύνθου, της Αίγινας, της ΕΛΛΕΤ, της Ερισσού, της Τήνου και του Υμηττού της
Αθήνας. Επίσης, παρουσίασαν τις απόψεις τους φορείς, όπως ο
Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων (Σ.Α.Ο.Ο.) και η
Ελληνική Εταιρεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος.
Το πρωινό της Κυριακής 5 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε πεζοπορία στην διαδρομή του Menalon Trail Βυτίνα – Νυμφασία
– Μονή Κερνίτσας, όπου σύνεδροι και πεζοπόροι γνώρισαν και
απαθανάτισαν τις ομορφιές του τόπου μας, «ταξιδεύοντας» τες
σε φίλους και γνωστούς στα μέρη τους. Την ξενάγηση πραγματοποίησε η κ. Ζωή Κορρέ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν των τοπικών μέσων ενημέρωσης, τις ανοικτές συνεδριακές
εργασίες σε όλα τους τα στάδια παρακολούθησε και κάλυψε
δημοσιογραφικό κλιμάκιο εκπροσωπώντας εθνικά και διεθνή
πρακτορεία, εφημερίδες και δίκτυα και συγκεκριμένα το Κινεζικό Πρακτορείο «Xinhua», την εφημερίδα «Huffington Post
US», το Ισπανικό Πρακτορείο «La Marea», το «LiveMedia»,
«Euronews» και «Travel Daily News».
Ήδη, μέσω των επαναλαμβανόμενων ρεπορτάζ, δημοσιεύσεων και αναρτήσεων των δημοσιογράφων του παραπάνω
κλιμακίου, η περιοχή προβάλλεται όλο αυτό το διάστημα στις
χώρες που εκπροσωπούν. Τις συνεδριακές εργασίες τίμησαν με
την παρουσία και τους χαιρετισμούς τους ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας κ.
Βαγγέλης Γιαννακούρας, Σύμβουλοι του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας και η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών κα Εύη Τατούλη.
Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, έρχονται στο
μυαλό οι μνήμες των πρώτων ημερών, η απόφαση του Συνδέσμου Βιώσιμης Ανάπτυξης κατά τη Συνεδρίασή του στη Νυμφασία τον Ιανουάριο του 2014, να στηρίξει με όλες τις δυνάμεις του την πρόταση του Γιάννη Λαγού για την ανάδειξη και
πιστοποίηση του Μονοπατιού του Μαινάλου, η οργάνωση της
Συντονιστικής Ομάδας που θα δρομολογούσε το έργο, η συγκινητική ανταπόκριση των δεκάδων εθελοντών, η ένθερμη ηθική
και υλική ανταπόκριση όλων των συλλόγων της Βυτίνας, του
Προέδρου και του Συμβούλιου της Τοπικής Κοινότητας Βυτίνας και των Τοπικών Κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής. Ήταν
αδιανόητο για όλους τους υπόλοιπους ότι όλοι αυτοί δούλευαν σιωπηρά και αφιλοκερδώς για έναν σκοπό. Τότε ξεκινούσε
ένας μεγάλος, όπως αποδείχτηκε, αγώνας και δεν ήταν αγώνας
ταχύτητας αλλά μαραθώνιος, που φαίνεται ότι θα αργήσει να
τερματιστεί. Σήμερα φαίνεται να έγινε μια καινούργια αρχή για
το μέλλον του πεζοπορικού τουρισμού στην Ελλάδα και μας
πλημυρίζει χαρά το γεγονός ότι η σημαντική αυτή στιγμή, το
όνειρο πολλών δεκαετιών, πολλών ρομαντικών των βουνών
και της φύσης, ξεκινά από τη Βυτίνα και τη Γορτυνία.
Το Μονοπάτι του Μαινάλου, ως Menalon Trail, σήμερα αποδεδειγμένα αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ταυτότητες
όχι στην Αρκαδία αλλά σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και ανήΣυνέχεια στη σελίδα 9
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κει στο Δήμο Γορτυνίας και τους δημότες της περιοχής. Όμως δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι η συνεχής συντήρηση του μονοπατιού, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αδιάλειπτη λειτουργία του
και απαιτεί συντονισμένες δράσεις από μεμονωμένους εθελοντές,
συλλόγους και δημόσιους φορείς, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος
τόσο της επιβράδυνσης της δυναμικής που φαίνεται να αναπτύσσεται στην περιοχή με αιχμή τον πεζοπορικό τουρισμό, λόγω του
ότι αρκετά μέρη του μονοπατιού αν δεν καθαριστούν και δεν συντηρηθούν θα παραμένουν σταδιακά σχεδόν κατεστραμμένα και
απροσπέλαστα, όσο και της οριστικής διακοπής της λειτουργίας
του ως πιστοποιημένου μονοπατιού δεδομένου ότι το 2018 αποτελεί έτος επανελέγχου της υποδομής από τον φορέα πιστοποίησης
και η ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με τα κριτήρια πιστοποίησης
οδηγεί σε παύση ισχύος του σήματος ποιότητας.
Όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτό το εγχείρημα, έχουν μερίδιο στην
έως τώρα επιτυχία του. Ο αγώνας όμως συνεχίζεται. Η λειτουργία,
η προβολή, η προώθηση και η περαιτέρω ανάπτυξη του Menalon
Trail, απαιτούν τη συμμετοχή ακόμα περισσότερων και όλοι όσοι
πιστεύουν ότι αυτή η επιτυχία πρέπει να συνεχιστεί θα πρέπει με
τη σειρά τους να αναλάβουν το ρόλο τους στο νέο αυτό κύκλο
προκλήσεων, μόνο που πλέον οι ρόλοι δεν χαρίζονται αλλά διεκδικούνται. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο και δεν γίνεται με μαγικά
ραβδάκια. Όλα απαιτούν κόπο και προσωπικές θυσίες, όμως ο καθένας από εμάς έχει τη διακριτική ευχέρεια να αξιολογήσει και να
προκρίνει τις πρωτοβουλίες και δράσεις που θεωρεί συμβατές με
την προσωπική του κουλτούρα αλλά παράλληλα και αξιόλογες ή
ανταποδοτικές προς την κοινωνία.
Ας κάνουμε ή τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε να κάνουμε τα
πράγματα που διευκολύνουν και ικανοποιούν τους εαυτούς μας και
θεωρούμε ότι θα προσδώσουν αξία στον τόπο μας με εθελοντική
πρωτοβουλία στα όρια του προσωπικού κόστους, που ο καθένας
από εμάς θεωρεί εφικτό, γιατί όπως έγραψε κάποτε ο Φώτης Κόντογλου «καλό είναι να υπάρχεις, αλλά να ζεις είναι άλλο πράγμα».

ΆΡΓΗΣΕΣ ΠΟΛΥ Η
ΜΗΠΩΣ ΒΙΑΣΤΗΚΕΣ;
ΓΡΑΦΕΙ: Η Μαρία Μπαμπίλη, Κλινική ΔιαιτολόγοςΔιατροφολόγος
Μήνας Δεκέμβρης. Χριστούγεννα. Η θερμοκρασία έχει μειωθεί σημαντικά και το κρύο βασανίζει γλυκά την καθημερινότητά
μας. Χιόνι σκεπάζει παροδικά τον τόπο, ενώ στον αέρα πλανάται
αύρα γιορτινή, αύρα ξεγνοιασιάς. Τα παιδιά, απαλλαγμένα από
τα σχολικά τους καθήκοντα, βγαίνουν στους δρόμους, παίζουν,
παραβιάζουν την κατανυκτική σιωπή με κάλαντα. Οι μεγαλύτεροι δε μετρούν αντίστροφα για τη στιγμή που θα ξανασμίξουν
με τα παιδιά τους και θα αντικρίσουν ξανά τα προσωπάκια των
εγγονιών τους. Για τη στιγμή που καρτερικά περιμένουν 364 μέρες το χρόνο!
Παραμονή Πρωτοχρονιάς. Κι εσύ; Πού βρίσκεσαι εσύ; Εγκλωβισμένος στις υποχρεώσεις σου; Άυπνος για ακόμα μια μέρα;
Κολλημένος στην κίνηση, φωνάζοντας στη μέση της ντυμένης
στα γιορτινά λεωφόρου; Αλήθεια, το πρόσεξες πώς είναι στολισμένη; Για ακόμα μια χρονιά, οι γιορτές σε βρίσκουν αγχωμένο,
ταλαιπωρημένο, αλλοτριωμένο... Απομακρυσμένο από γνωστούς και φίλους, «λόγω δουλειάς». Απομακρυσμένο από τα ίδια
σου τα παιδιά, που - για δες!- ξαφνικά είπανε τις πρώτες τους
λεξούλες, μάθανε να δένουν τα κορδόνια τους, πήραν «ΑΡΙΣΤΑ»
στον έλεγχο, πέρασαν στο πανεπιστήμιο και φεύγουν από το
σπίτι. Για δες!, έτσι ξαφνικά...
Πώς σου ξέφυγε εσένα αυτή η «λεπτομέρεια»; Εσένα που όλα
τα προλαβαίνεις! Αλλιώς δεν τα είχες φανταστεί; Νιώθεις έναν
κόμπο στο λαιμό, ξέρω. Ανεβαίνει, σου σκίζει τα σωθικά, σε διαλύει. Θέλεις να ουρλιάξεις, να κλάψεις, να εκτονωθείς... Μετανιώνεις γι’ αυτό που έχεις καταντήσει, κι ας μη γνωρίζεις καν
τι είναι. Λοξοδρόμησες και δεν έχεις χρόνο να επανορθώσεις.
Όλα μοιάζουν μάταια. Μα, κάνεις λάθος!!!! Ποτέ δεν είναι αργά!
Ο αντίκτυπος ακόμα και μιας μικρής προσπάθειας για αλλαγή,
επηρεάζει μαγικά το περιβάλλον σου.
Γι’ αυτό, λοιπόν, μην αγχώνεσαι. Ασχολήσου ουσιαστικά με τον
εαυτό σου. Περπάτα, μην τρέχεις. Κοιμήσου, μην ξαγρυπνάς.
Ζήσε, μην επιβιώνεις. Οι στιγμές περνούν, μα οι αναμνήσεις μένουν. Γέμισε το νοερό φωτογραφικό σου άλμπουμ. Όχι για σένα,
μα και για τους γύρω σου, που σου αφιερώνονται ανιδιοτελώς.
Ο χρόνος είναι χρήμα, μα κανένας δεν πλούτισε πραγματικά
από αυτό.

Ευτυχισμένο το 2018
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Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος Απόστολος
Γ. Τζίφας
Μέσα στο θολό πνευματικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά τοπίο
στη χώρα που ζούμε μία έννοια είναι
αρκετά επίκαιρη. Η αξιοπρέπεια. Η
αξιοπρέπεια δεν είναι από τους καλά
καθορισμένους όρους, γιατί έχει έντονο το υποκειμενικό στοιχείο. Οι περισσότεροι εξ ημών θεωρούμε την αξιοπρέπεια ότι είναι η αίσθηση που έχουμε ότι
μας σέβονται οι άλλοι και πως έχουμε αξία. Δεν είναι άστοχο να ταυτιστεί η αξιοπρέπεια με την καθαρή συνείδηση.
Αρκετά διαχρονικά κείμενα είναι κατάλληλα για τον
σαφή προσδιορισμό της έννοιας. Ο Κ. Π. Καβάφης εύστοχα μας την περιγράφει: «Κι αν δεν μπορείς να κάμεις
την ζωή σου όπως την θέλεις, προσπάθησε τουλάχιστον
όσο μπορείς να μην την εξευτελίζεις». Ο Ελύτης τονίζει: «
Ακούγεται μία βοή. Θα ’ναι τα γεγονότα που ολοένα τρέχουν. Μερικά περιχαραγμένα σαν χαρτονομίσματα. Ζητώ
να αγοράσω αξιοπρέπεια σαν αυτή των ελεφάντων που
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απομακρύνονται, για να πεθάνουν». Ο Μ. Αναγνωστάκης
σχετίζει την αξιοπρέπεια με μία στάση χωρίς αυταπάτες.
Συγκεκριμένα γράφει: «Τώρα πια μιλάμε χωρίς αυταπάτες,
χωρίς ηθικολογικές προκαταλήψεις, χωρίς επιταγή άνωθεν
ευθύνης για μία σκέτη αξιοπρέπεια». Ο Χ. Γιανναράς θεωρεί ότι η αξιοπρέπεια είναι πολιτικό ζητούμενο. Πιστεύει ότι
ως έθνος την έχουμε χάσει. Υποστηρίζει: «Για να σωθεί η
αξιοπρέπεια των Ελλήνων, δε χρειαζόμαστε χρήμα, δάνειο
ή ελεημοσύνες. Χρειαζόμαστε άλλα διαφορετικά σχολεία,
άλλον διαφορετικό συνδικαλισμό, άλλη δημοσιοϋπαλληλία, άλλα “μίντια“ κ.ά. Να ξαναγίνει κοινή συνείδηση ότι η
ζωή χωρίς αξιοπρέπεια είναι ο μακάβριος θάνατος».
Γίνεται σαφές ότι αρκετές διαχρονικές αρετές των Ελλήνων, όπως η αξιοπρέπεια, τείνουν να εξαφανιστούν. Θα
πρέπει να κατανοήσουμε ότι το έθνος μας δεν κινδυνεύει
από εξωτερικούς ή εσωτερικούς «εχθρούς», αλλά από την
απώλεια εκείνων των χαρακτηριστικών που μας ανέδειξαν
στο παγκόσμιο ιστορικό στερέωμα. Ας ελπίσουμε ότι οι
αρετές των Ελλήνων θα ανακάμψουν, γιατί η ιστορία είναι
μάρτυρας της διαχρονικής μας επιβίωσης.

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΞΕΝΙΤΕΙΑ
Άλλοτε και σήμερα

αποχωρίζονται, για άγνωστο χρονικό διάστημα, από το προσφιλές τους πρόσωπο, τις ανησυχίες τους για την εκεί τύχη του ή
και την αγωνία τους, αν ο προσφιλής τους τους αφήσει για πολύ
καιρό χωρίς ειδήσεις, αγωνία που κορυφώνεται με την υποψία
βαρειάς αρρώστιας και ενδεχομένου θανάτου. Ο αποδημών εξ
άλλου, δίνει με το τραγούδι του διέξοδο στη λύπη του, όταν
αφήνει γέροντες γονείς, τους οποίους πιθανόν να μην ξαναδεί,
καθώς και τ’ άλλα προσφιλή του πρόσωπα και στην ανησυχία
του, διότι θα ριχθεί σε μια άγνωστη ζωή, μόνος και άγνωστος
μεταξύ αγνώστων, υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει μόνος του
όλες τις ενδεχόμενες αντιξοότητες της ζωής και κυρίως τις αρρώστιες. Τον βασανίζει και η αγωνία του θανάτου και ακόμη η
λύπη, ότι θα ενταφιασθεί σε ξένη γη, ότι θα τον σκεπάσει ξένο
χώμα. Παραθέτουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα απ' αυτά τα
τραγούδια, ενδεικτικά των συναισθημάτων που τα ενέπνευσαν:
«Την ξενιτειά, την ορφανιά, την πίκρα, την αγάπη,
τα τέσσερα τα ζύγιασαν, βαρύτερα είν' τα ξένα.
Ο ξένος εις την ξενιτειά, πρέπει να βάνει μαύρα,
για να ταιριάζει η φορεσιά, με της καρδιάς τη λαύρα».
Η θλίψη επίσης των οικείων του ξενιτεμένου φαίνεται ζωγραφισμένη στα πιο κάτω αποσπάσματα (τραγουδιών):
«Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο,
η ξενιτειά σε χαίρεται και εγώ 'χω τον καυμό σου.
Τι να σου στείλω ξένε μου, τι να σου προβοδίσω;
Μήλο αν σου στείλω σέπεται, τριαντάφυλλο μαδιέται,
σταφύλι ξερογιάζεται, κυδώνι μαραγκιάζει.
Να στείλω με τα δάκρυα μου μαντήλι μουσκεμένο,
τα δάκρυά μου 'ναι καυτερά και καίνε το μαντήλι».
Όταν όμως πρόκειται για την επιστροφή, τον ερχομό του ξενιτεμένου στην πατρίδα, τότε τη θλίψη διαδέχεται η χαρά και το
κλάμα ο πανηγυρισμός:
«Ροδίζει η ανατολή και ξημερώνει η δύση,
γλυκοχαράζουν τα βουνά, ο Ήλιος ανατέλλει».
Όλα είναι φωτεινά και χαρούμενα.
Τα χωριά της περιοχής μας ακολούθησαν την κοινή μοίρα του
Ελληνισμού. Η Μετανάστευση έδωσε διέξοδο σε οικονομικά
προβλήματα, αλλά ερήμωσε τον τόπο από τους ανθρώπους
του. Ασφαλώς, μας προκαλεί αισθήματα μελαγχολίας, όταν τα
επισκεπτόμαστε, ιδίως τον χειμώνα, όπου μαζί με τη χειμερία
νάρκη, αντιμετωπίζουμε και την παγερότητα, από την απουσία
ανθρώπων. Λείπει η ζεστασιά, που δίνει η κίνηση των κατοίκων και τα ξεφωνητά των παιδιών, που θα έδιναν τόνο ζωής
και ερεθίσματα αισιοδοξίας για το μέλλον του τόπου μας. Μας
έλειψαν συγγενείς μας, φίλοι μας, συνομήλικες, νεώτεροι ή
μεγαλύτεροι, «συμπαίκτορες» και συμμαθητές μας, γείτονες,
γνωστοί και άγνωστοι πήραν το μακρύ δρόμο της ξενιτειάς, για
υπερατλαντικές και υπερωκεάνιες χώρες. Όλες οι οικογένειες
έχουν δοκιμάσει αυτή την πίκρα του αποχωρισμού. Η εσωτερική μετακίνηση ολοκλήρωσε την ερήμωση. Για φανταστείτε,
πώς θα ήταν τα χωριά μας αν, σαν θαύμα, επέστρεφαν εδώ,
έστω για λίγο, όλοι οι ξενιτεμένοι συμπατριώτες μας, για να
γεμίσουν τα σπίτια με ζωή, τους δρόμους με βήματα νεότητας,
την πλατεία με συγκίνηση, που προκαλεί το αντάμωμα αγαπημένων προσώπων, την Εκκλησία με ευσέβεια και κατάνυξη και
το Σχολείο με παιδικές ανάσες και χαρούμενες φωνές, τιτιβίσματα ελπιδοφόρα του Μέλλοντος.
Κάθε καλοκαίρι έχουμε ανάμεσά μας, εκλεκτούς συμπατριώτες μας μετανάστες, που θα μεταφέρουν εκεί μακριά τον πόνο
της γενέτειρας γης, τον πόνο των λιγοστών ανθρώπων της, που

παρέμειναν εδώ θεματοφύλακες, για να φυλάνε τα πάτρια και
να διατηρούν τη θρυαλίδα της ζωής, που τρεμοσβήνει. Οι καιροί άλλαξαν. Η Μετανάστευση, για την πατρίδα μας, πήρε άλλη
κατεύθυνση και άλλο περιεχόμενο από φυγόκεντρη, για να
χρησιμοποιήσουμε μηχανικό όρο, έγινε κεντρομόλος. Αν εξαιρέσουμε την προσωρινή, έστω μετακίνηση επιστημόνων συμπατριωτών μας, που καταφεύγουν σε ξένες χώρες, λόγω της
δυσπραγούς επαγγελματικής αποκατάστασης, τα φυγόκεντρα
ρεύματα από την πατρίδα μας, προς ξένους τόπους τείνουν να
εκμηδενιστούν, σε αντίθεση με τις κεντρομόλες εκατοντάδων
χιλιάδων αλλοδαπών μεταναστεύσεις, που εισέρρευσαν και
εισρέουν στη φιλόξενη πατρίδα μας, την πύλη της Ευρώπης,
για να πάρουν ανάσα, για την προώθησή τους, σε άλλες χώρες
του προορισμού τους.
Η μικρή σε εδαφική έκταση και πτωχή σε υλικό πλούτο πατρίδα μας, όμως με μεγάλη καρδιά ανθρωπιάς δέχεται και προτείνει χείρα βοηθείας στους εξαθλιωμένους και κατατρυχόμενους
ξένους επισκέπτες, δείγμα της προαιώνιας αρετής της φυλής
μας, όπως μαρτυρείται μέσα από την μακραίωνα ιστορική διαδρομή της, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που όρθωσαν τείχη απανθρωπιάς και αποκρούσεως κάθε ευγενούς
χειρονομίας. Είπα προαιώνια αρετή της φυλής, όσον αφορά
τη φιλοξενία, πράγμα που μαρτυρούν οι διαχρονικές μαρτυρίες συγγραφέων εποχών. Αναφέρω ενδεικτικά το τι συνέβαινε
στην Αρχαία Αθήνα, αλλά και αλλαχού της Ελλάδος. Προστάτης της φιλοξενίας ήταν ο ανώτατος θεός τους Ξένιος Ζεύς.
Στην κύρια πύλη της πόλεως, στο δίπυλο, υπήρχε στο κέντρο
του ο βωμός του Ξενίου Διός, όπου ο ξένος επισκέπτης έκανε
θυσία, αυτό σήμαινε την ευσέβειά του. Τότε άνοιγαν και την
εσωτερική πύλη του «διπύλου», όπου τον υποδέχοντο με φιλικές διαθέσεις και τον φιλοξενούσαν, με μεγάλες περιποιήσεις,
πρώτα η οικογένεια (ιδιωτική φιλοξενία) και αργότερα η πολιτεία (δημοσία φιλοξενία).
Για να θυμηθούμε τι έγινε πρόσφατα στη Λέσβο και σε άλλα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου οικογένειες των νησιών
αυτών έπαιρναν στα σπίτια τους ταλαιπωρημένους και κατατρεγμένους ξένους μετανάστες - πρόσφυγες, για να τους περιθάλψουν. Ήταν συγκλονιστικό το περιστατικό, όπου μια γυναίκα της Λέσβου, πήρε στην αγκαλιά της ένα βρέφος έρημο, που
είχε χάσει τους γονείς του στη θάλασσα και με μητρική στοργή
το θήλαζε! Σκηνή βγαλμένη από τα άδυτα του Ελληνικού Ανθρωπισμού! Αυτό είναι το μεγαλείο της Φυλής μας, την οποία
μερικοί ισχυροί της γης, με απάνθρωπα ένστικτα, βάλθηκαν να
εξαφανίσουν. Αυτά, όσον αφορά τη Μετανάστευση.
Ο τόπος της Ξενιτειάς, φυσικά, παραμένει αμετακίνητος. Άλλαξαν όμως οι συνθήκες, που προκαλούσαν την αγωνία και τον
ψυχικό πόνο για τους ξενιτεμένους. Τα καταπληκτικά επιτεύγματα της επιστημονικής τεχνολογίας και κυρίως της επικοινωνίας και της συγκοινωνίας απαλύνουν και μετριάζουν την αγωνία
και τον πόνο της Ξενιτειάς. Καταργήθηκαν οι αποστάσεις, με τα
μέσα επικοινωνίας και συντομεύτηκαν, με εκείνα της συγκοινωνίας. Σε δευτερόλεπτα είναι δυνατή η επικοινωνία, με οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, όχι μόνο ηχητικά, αλλά και οπτικά.
Δεν απαιτούνται πλέον μήνες ή εβδομάδες, αλλά ώρες για τη
μετάβαση, από τη μια άκρη της Γης στην άλλη. Μίκρυνε η Γη,
που μοιάζει με παγκόσμιο χωριό. Πυκνώθηκαν τα μηνύματα και
οι επισκέψεις στην πατρίδα, αφού οι αποστάσεις μοιάζουν να
είναι δρόμοι μιας πόλεως. Στο μέλλον διαφαίνεται, ότι ο πόνος
της Ξενιτειάς θα αποτελεί μακρινή ανάμνηση του παρελθόντος.
Το ευχόμαστε και το ελπίζουμε.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΒΥΤΙΝΑ»
ӱӱ 70€: Τουρής Σταύρος, Φιφλή Βασιλική
ӱӱ 50 €: Κοντογιάννης Σοφοκλής, Γερμανού Γεωργία, Βουτσελά Β&Φ, Κόντος Γεώργιος
ӱӱ 30 €: Διαμαντόπουλος Σπυρίδων, Πούλιας Χρήστος, Παναγοπούλου-Μπελεχάκη Βασιλική, Κόντος Γεώργιος
ӱӱ 25 €: Αποστολόπουλος Μιχάλης
ӱӱ 20€: Παπαντωνίου Αμαλία, Καρυτινού Ελένη, Λιακοπούλου
Ευρίκλεια, Παπάζογλου Βασιλική, Παναγοπούλου Ιφιγένεια.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
ӱӱ 150 €: Η Μαρία Μαρκοπούλου- Βεργοπούλου προσέφερε το ποσόν υπέρ του συλλόγου και της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ» σε μνήμη του προσφάτως αποβιώσαντος συζύγου της
Δημητρίου Βεργοπούλου.
ӱӱ 100 €: Η Κων/να Ν. Τζίφα προσέφερε το ποσόν υπέρ του
συλλόγου και της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ» σε μνήμη του αποβιώσαντος το καλοκαίρι πατρός της Νικολάου Τζίφα.
ӱӱ 50 €: Η Ειρήνη Ν. Τζίφα προσέφερε το ποσόν υπέρ του
συλλόγου και της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ» σε μνήμη του αποβιώσαντος το καλοκαίρι συζύγου της Νικολάου Τζίφα.
ӱӱ 100 €: Τα παιδιά της αείμνηστης Κων/νας ΚανδυλιώτηΜπαμπίλη Νίκος, Δημήτρης και Μαρία προσέφεραν σε μνή-

μη της μητέρας τους το ποσόν υπέρ του συλλόγου και της
εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ». Επίσης της αφιερώνουν τα λόγια που
ακολουθούν. «Στη μνήμη της μητέρας μας Κων/νας, η οποία
μας αφιέρωσε με το δικό της μοναδικό λόγο, την κινητήριο
δύναμη, τα καθαρά βλέμματα και τα ζεστά χαμόγελα να την
θυμόμαστε ……Άγγελε μας, καρδούλα μας…. Τα παιδιά σου».

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
ӱӱ 500 €: Πέτρος Γ. Λάγιος, Ευθύμιος Χρ. Χριστόπουλος.

ΓΑΜΟΙ
• Το Σάββατο 4-11-2017 στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Τρίπολης
τέλεσαν τους γάμους τους ο Σταύρος Β. Λιαρόπουλος και η
Βασιλική Σταματοπούλου. Μετά το τέλος του μυστηρίου βάπτισαν και το μικρό γιο τους και του έδωσαν το όνομα Βασίλης. Η γαμήλιος δεξίωση δόθηκε στο κέντρο «έπαυλις» της
Τρίπολης.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 28 Νοεμβρίου 2017 ο Γιάννης Δοξαράς (γιος της
Τασούλας Κοκκαλιάρη) και η σύζυγός του Μαρία απέκτησαν
κοριτσάκι. Η γιαγιά Τασούλα Κοκκαλιάρη μέλος του δ.σ. του
συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων εύχεται ολόψυχα ευτυχή ζωή και ευδόκιμο πορεία της νεογέννητης εγγονής.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ι. ΓΟΥΤΟ ΠΟΥ «ΕΦΥΓΕ»
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Νίκος Κ. Φίλης συντ/χος δάσκαλος
Με αισθήματα θλίψης και οδύνης πληροφορηθήκαμε το θάνατο του εκλεκτού συμπατριώτη μας Παν. Ι. Γούτου στις 30-10-2017. Μέλος πολυμελούς οικογενείας ο εκλιπών,
γεννήθηκε στο Μεθύδριο το 1935 και ήταν ένα από τα 11 παιδιά του Ιωάννη και της
Ευδοξίας Γούτου. Σε χρόνους χαλεπούς η πολυμελής τούτη οικογένεια, χάρις στο πείσμα, την εργατικότητα, το θάρρος και τη διορατικότητα των μελών της, κατάφερε όχι
απλώς να επιβιώσει αλλά και να προοδεύσει και να διακριθεί. Με γραμματικές γνώσεις
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πολλές φορές, χάρις στην οξύνοιά τους διακρίθηκαν στον
επιχειρηματικό στίβο με μεσιτικές και ναυτιλιακές ακόμη επιχειρήσεις!!. Με τη φιλοπονία
του ο εκλιπών κατάφερε να προοδεύσει και να διακριθεί μεταβάλλοντας τόσο αυτός
όσο και τα άλλα μέλη της οικογενείας του την πενία σε αρετή. Πέραν των επιχειρηματικών του επιτυχιών ο Παν. Ι. Γούτος διακρινόταν για το ανεπίληπτο ήθος του, την αρχοντιά του, τη μπέσα του, την ευθύτητά του και την προσήλωσή του στις θρησκευτικές,
εθνικές και οικογενειακές μας παραδόσεις. Η πίστη του στα θεία, έκδηλη και πασιφανής,
υλοποιούμενη με φιλανθρωπίες και αγαθοεργίες αλλά και με την ανέγερση Ι. Ναών
όπως εκείνων της Παναγίας και του Αγ. Ιωάννου στο κτήμα του στη Δρίζα Ερμιονίδας,
τον κατατάσσει στους ευσεβείς εκείνους της πίστης μας, που εκδηλώνουν έμπρακτα τον
αυθόρμητο και πηγαίο σεβασμό τους στα θεία όπως αυτός ενσταλάχτηκε στην παιδική
τους ψυχή εκεί στο χωριό τους, στο παραγώνι του σπιτικού τους, από γονείς που τους
διέκρινε η προσήλωση και ο σεβασμός στην ορθόδοξη πίστη μας. Με την εκλεκτή σύζυγό
του Βασιλική, μια γυναίκα γεμάτη καλοσύνη και περίσσευμα καρδιάς, απέκτησε τέσσερα
παιδιά, την Ευδοξία, την Ελένη, την Ευαγγελία και τον Ιωάννη, τα οποία με το ήθος και
την πανθομολογούμενη ευγένειά τους, δίκαια έχουν αποσπάσει δημόσια εκτίμηση και
κοινωνική αναγνώριση. Καλό ταξίδι, αγαπητέ Παναγιώτη, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή
σου εις τα ελέη του τα πλούσια και να παρηγορεί τους θλιμμένους οικείους σου.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΧΩΝ

• Η κ. Μαρίνα Σαράντη εκφράζει τις συγχαρητηρίους ευχές της προς την ανιψιά
της Αναστασοπούλου Δήμητρα, η οποία κατά τις φετινές εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ εισήχθη στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και παράλληλα της εύχεται ευδοκίμηση στις Πανεπιστημιακές της σπουδές και αρίστευση
όπως στο παρελθόν και στις σχολικές.
• Οι γονείς της Βασιλικής Γαλάνη κόρης του Παναγιώτη Γαλάνη και της Βυτινιώτισσας Φανής Χριστοπούλου συγχαίρουμε την κόρη μας για την ολοκλήρωση
των σπουδών της και την ειδίκευση στην Παιδιατρική και της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. Η Βασιλική Γαλάνη είναι Παιδίατρος και εργάζεται στο «Μητέρα» ως
παιδίατρος ογκολόγος και διατηρεί Ιατρείο στην οδό Πεντέλης στα Βριλήσσια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
… Με αίτιο ένα δώρο και αφορμή μία μοναδική εμπειρία:
Πριν από δύο χρόνια, στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας του Συλλόγου των
απανταχού Βυτιναίων, κερδίσαμε με την οικογένειά μου διήμερη παραμονή στο
Kalamaki Beach Hotel. Ήταν προσφορά της ιδιοκτήτριας κυρίας Μαριλένας Σταθοπούλου, κόρης των Βυτιναίων Ομήρου και Ευαγγελίας Σταθοπούλου. Καταφέραμε να επισκεφθούμε το ξενοδοχείο ένα Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, που
μας πέρασε και μας έμεινε αλησμόνητο: Πεντακάθαρες κτιριακές εγκαταστάσεις,
περιβάλλων χώρος καταπράσινος με πισίνα και ιδιόκτητο εκκλησάκι, υπέροχη θέα
και εξαιρετική περιποίηση από την ιδιοκτήτρια.
Προς ευχάριστή μας έκπληξη, δειπνήσαμε και με την κ. Ευαγγελία Σταθοπούλου,
χήρα του εκλιπόντος Ομήρου. Ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία. Ευχόμαστε
υγεία στην οικ. Σταθοπούλου και να συνεχίσει να προσφέρει στο χωριό μας, όπως
ποικιλοτρόπως προσπαθεί τελευταία.
Μαρία Μπαμπίλη εκ μέρους της οικογενείας Γ. Μπαμπίλη

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 η Λίνα Παν. Σμέρου και
ο σύζυγός της Νίκος Τσιαμούλος στο εκκλησάκι του Αγίου
Αθανασίου βάπτισαν τον γιό τους και του έδωσαν το όνομα
Παναγιώτης.
• Το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017 ο Γιάννης Αντων. Αναγνωστόπουλος και η σύζυγός του Ιωάννα στον Ι.Ν. του Αγίου
Τρύφωνα βάπτισαν την κόρη τους και της έδωσαν το όνομα
Αδαμαντία.

ΘΑΝΑΤΟΙ
†† Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στο νεκροταφείο της Καισαριανής ο Γεώργιος Αδαμόπουλος συνταξιούχος αυτοκινητιστής ετών 81. Ο θανών είχε ταξί στη Βυτίνα και για
χρόνια εξυπηρετούσε με μεταφορές την ευρύτερη περιοχή.
†† Απεβίωσε στις 2-12-2017 και ετάφη στις 4-12-2017 στο
νεκροταφείο Αγίου Βασιλείου Περιστερίου η Κων/να Κανδυλιώτη το γένος Δημητρίου Μπαμπίλη ετών 69.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
†† Στις 4-11-2017 στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην
Αργυρούπολη τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του αειμνήστου Χρήστου Ζ. Τουρή.

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΝΕΑΡΩΝ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ
Δύο φερέλπιδες νέοι από τη Βυτίνα αποφοίτησαν πρόσφατα από το ΤΕΙ Καβάλας
(σχολή τεχνολογικών εφαρμογών-τμήμα μηχανολογίας). Οι δύο νέοι επιστήμονες είναι
ο Γιώργος Φ. Κατσούλιας, γιος του αντιπροέδρου του πολιτιστικού συλλόγου Φώτη Κατσούλια και εγγονός του αείμνηστου δάσκαλου και λαογράφου Λεωνίδα Αναγνωστόπουλου, και ο Σωτήρης Δ. Αναγνωστόπουλος γιος του διακεκριμένου χειρούργου- ογκολόγου Δημητρίου Αναγνωστόπουλου και έδωσαν τον καθιερωμένο όρκο αποφοίτησης
στις 24-11-2017. Στους δύο αυτούς νέους επιστήμονες και ένθερμους Βυτιναίους ο
πρόεδρος και το δ.σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας
εύχεται ευδόκιμο επιστημονική και επαγγελματική πορεία με ανάλογες διακρίσεις.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι
• Ο Αλέξανδρος Στέλιος εγγονός της Βυτινιώτισσας Αγγελικής Κολοκοτρώνη-Δήμου
εισήχθη στο τμήμα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Η Φιλιπποπούλου Παρασκευή κόρη του Άγγελου και της Βυτινιώτισσας Κωνσταντίνας Αποστ. Λιαροπούλου εισήχθη στη Θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ποίηση

Η ΒΥΤΙΝΑ

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Βυτιναίος ποιητής Μιχάλης Αποστολόπουλος
Βασίλισσα με το στέμμα σου χρυσό με τον ήλιο ασημένιο με το φεγγάρι
και δίπλα το μεγάλο του χρόνου σου ρολόι, που άρχισε να χτυπά
δεν ξέρω από πότε και πως και πότε οι δείχτες του θα σ’ αφήσουν!
Δεν θέλω από σιμά σου να φύγω και η νύχτα να με πάρει.
Το ρολόι σου θέλω να μελετώ όσο υπάρχει.
Γι' αυτό πάρε με της βροχής σου στάλα να βρέχω
το κορμί σου χιόνι στην αγκαλιά σου, την άνοιξη να λιώνω
και τον χειμώνα σου ομίχλη για νάμαι κουρτίνα στην κάμαρα σου.
Θέλω να ζω για πάντα, μα δεν γίνεται.
Η νύχτα θα μας χωρίσει, για να με καρφώσει στον ουρανό,
για νάμαι στον ύπνο της τρεμάμενο αστέρι.
Μα δεν θ’ αντέξω το χωρισμό, από την τροχιά μου θα φύγω έξω και μετεωρίτης
πλέον επάνω σου θα πέσω, τότε ο χρόνος θα σημαίνει και θα μείνει στο μηδέν, όσο
για σένα ξανά πάνω στους δείχτες του θα κυλά.
Βασίλισσα με το στέμμα σου χρυσό, με τον ήλιο ασημένιο, με το φεγγάρι.
Εσύ ζεις, μα εγώ πως θα της φύγω της νύχτας,
για νάρθω για λίγο να σε δω κρυφά σαν τον ληστή;
Θα πάρω το άτι της το δυνατό που σαν την αστραπή της φεύγει.
Ποδοπατάει τον βοριά και τη βροντή τη σκιάζει.
Θάναι ο ουρανός κλειστός με τα’ άστρα του σβησμένα,
η μάγισσα να μη με δει, όταν σε σένα θάρχομαι στο άλογο καβάλα.
Θάρθω τη νύχτα που αγκαλιά με τον παλιό τον χρόνο θάναι,
την ώρα που θα του παίρνει το φιλί μαζί με τον χρυσό του θρόνο.
Θάρθω μια νύχτα σαν τον ληστή κι ύστερα θα χαθώ, θα σβήσω.
Κι αν ποτέ με ζητήσεις ίσα πάρε της λησμονιάς το μονοπάτι
Ψάξε με και θα με βρεις, μέσα στης νύχτας τα ανέραστα και σκοτεινά τα τείχη.
Ποιο θάναι τ’ άστρο αυτό που τη νύχτα θα μεθύσει;
Πάνω της θα πατήσω, περιμένοντας τ’ άστρα της αυγής
μαζί την πρώτη ηλιαχτίδα, για να με φέρουνε πίσω
ξανά στη χαμένη μου πατρίδα.
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ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Επίκουρος καθηγήτρια κοινωνικής λαογραφίας της φιλοσοφικής
σχολής του Παν/μιου Αθηνών
Στο προηγούμενο φύλλο της ΒΥΤΙΝΑΣ δημοσιεύθηκε η θαυμάσια
εργασία της Βυτιναίας φοιτήτριας
της φιλοσοφικής σχολής του Παν/
μιου Αθηνών κ. Ιωάννας Γαλιώτου,
που είχε θέμα, τα φαγητά της Βυτίνας και άλλα λαϊκά δρώμενα του
τόπου μας. Τη συνέχεια πιθανόν να παρουσιάσει η
«ΒΥΤΙΝΑ» σε προσεχές φύλλο. Μετά τη δημοσίευση
η κ. Γαλιώτου επικοινώνησε μαζί μας και μας τόνισε
ότι, για να φέρει σε πέρας τη μεγάλη αυτή εργασία από 115 σελίδες, είχε την πολύτιμη βοήθεια της
συμπατριώτισσας καθηγήτριας της λαογραφίας του
Παν/μιου Αθηνών κ. Βασιλικής Χρυσανθοπούλου
στην έδρα της οποίας πραγματοποίησε την εργασία. Με την παρέμβαση αυτή της κ. Γαλιώτου μας
δίνεται η ευκαιρία να γράψουμε λίγα λόγια για τη
φίλη καθηγήτρια της κοινωνικής λαογραφίας του
Παν/μίου Αθηνών κ. Βασιλική Χρυσανθοπούλου,
η οποία διακρίνεται για αμιγή φιλοβυτινιώτικα αισθήματα, ανταποκρίνεται πρόθυμα στις εκκλήσεις
του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και βοηθά
αμέριστα τους φοιτητές της ιδιαίτερα αυτούς που
κατάγονται από τη Βυτίνα και την ευρύτερη Γορτυνία. Το έργο της κ. Χρυσανθοπούλου τόσο ως ερευ-

νήτριας όσο και ως συγγραφέως είναι τεράστιο και
πολύτιμο, ενώ έχει δημοσιεύσει σημαντικές εργασίες αναφερόμενες και στη Βυτίνα σχετικά με την
αμπελοκαλλιέργεια και τον Άγιο Τρύφωνα. Επίσης
έχει ασχοληθεί και έχει γράψει αρκετά έργα για το
λαϊκό πολιτισμό του Καστελόριζου και τους απόδημους Έλληνες της Αυστραλίας. Ως ερευνήτρια έχει
σπουδαίο έργο στο κέντρο έρευνας Ελληνικής λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών πέραν της δεκαετίας. Σήμερα είναι μία από τις πλέον διακεκριμένες
καθηγήτριες της φιλοσοφικής σχολής του Παν/μίου
Αθηνών του τμήματος φιλολογίας, ενώ συνεχίζει με
αμείωτο ρυθμό το ερευνητικό και συγγραφικό της
έργο. Για τη Βυτίνα τρέφει θερμά αισθήματα καταγωγής, όπου και διατηρεί την πατρική της οικία, και
την επισκέπτεται σε κάθε παρουσιαζόμενη ευκαιρία. Εμείς εκφράζοντας και τα αισθήματα της κυρίας Γαλιώτου να ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία
Χρυσανθοπούλου για όσα αφενός προσφέρει στην
επιστήμη της λαογραφίας και αφετέρου για την αμέριστη βοήθεια προς τους φοιτητές της και να παρακαλέσουμε να συνεχίσει να εκδηλώνει την αγάπη
προς τον τόπο καταγωγής της ανταποκρινόμενη σε
κάθε έκκληση των τοπικών συλλόγων για βοήθεια
και επιστημονική συμπαράσταση.

2018: ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Και για την πατρίδα μας τη Βυτίνα πώς διαγράφονται τα πράγματα για το
2018; Κατ’ αρχάς υπάρχει έντονη η προσδοκία ότι θα συνεχιστεί η καλή
οικονομική πορεία, η οποία οφείλεται στη μεγάλη επισκεψιμότητα της χειμερινής περιόδου. Η Βυτίνα είναι μακράν ο τόπος που δέχεται τους περισσότερους επισκέπτες από όλη τη Γορτυνία. Για το 2018 ο αριθμός ελπίζεται να
αυξηθεί λόγω της εξελικτικής πορείας του πεζοπορικού τουρισμού εξαιτίας
των μονοπατιών της Γορτυνίας, που τα επισκέπτονται όλο και περισσότεροι
αλλά και του συνεδριακού τουρισμού, που διαρκώς ανεβαίνει και ελπίζεται
να αυξηθεί περισσότερο μετά την ανακαίνιση του Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου και τη μετατροπή του σε σύγχρονο συνεδριακό. Όμως η
Βυτίνα αντιμετώπισε το 2017 και έντονα προβλήματα καθημερινότητας με
κυριότερα αυτά της συλλογής των απορριμμάτων και γενικότερα της καθαριότητας, των σκαμμένων δρόμων και τελευταία της έλλειψης νερού που
δυσκολεύουν τη ζωή όλων των Βυτιναίων. Επίσης η ελλιπής αστυνόμευση
και η ελλειμματική λειτουργία πολλών υπηρεσιών με πρώτες της υπηρεσίες
υγείας δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας. Ο τόπος μας δε πληθυσμιακά
διαρκώς φθίνει από μόνιμους κατοίκους κάτι που φαίνεται από το μαθητικό
δυναμικό των σχολείων, το οποίο συνεχώς μειώνεται.
Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι για τη Βυτίνα το 2018 θα βελτιωθούν ακόμα
περισσότερο τα στοιχεία εκείνα που βρίσκονται σε άνοδο, όπως τα οικονομικά, και θα αντιμετωπισθούν εκείνα που δημιουργούν δυσκολία στην
καθημερινότητα του Βυτιναίου. Να ευχηθούμε σε όλους τους «όπου γης»
Βυτιναίους, ντόπιους και απόδημους, να έχουν το 2018 υγεία, που είναι
το σημαντικότερο αγαθό, και ατομική και οικογενειακή ευτυχία και για τη
Βυτίνα να συνεχίσει την πρόοδο και την εξέλιξή της βασιζόμενη στην άριστη
υποδομή της και τα εξαίρετα φυσικά της προσόντα.
Η «Β»

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
• Σε μια υπέροχη ανθρωπιστική πρωτοβουλία αποδύθηκε
ο σύλλογος μετά τη γνωστοποίηση της ανθρώπινης τραγωδίας στη Δυτική Αττική. Το προεδρείο οργάνωσε συγκέντρωση
τροφίμων και άλλων ειδών προς ενίσχυση των πληγέντων.
Την προσπάθειά του ανακοίνωσε μέσω όλων των μέσων
επικοινωνίας, ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών, και κάλεσε τους
ενδιαφερομένους να συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή. Η
ανακοίνωση η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα arcadia
portal έχει ως εξής: «Ο Σύλλογος Εμποροεπαγγελματιών
Βυτίνας υπό το βάρος των σοβαρών απωλειών από τις καταστροφές που προκλήθηκαν στη Δυτική Αττική και κυρίως
στην επικράτεια του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, αποφάσισε να εκφράσει την έμπρακτη αλληλεγγύη του. Προβαίνουμε
σε συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης τα οποία θα διατεθούν άμεσα στους πληγέντες.
ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Εμφιαλωμένα νερά, Τρόφιμα συσκευασμένα: Φρυγανιές, Κρουασάν, Μπισκότα, Ξηροί καρποί, Κονσέρβες,
γάλα εβαπορέ, Χυμοί, Πλαστικά κουτάλια και πιρούνια, χαρτιά υγείας, Είδη ρουχισμού και κουβέρτες και
ό,τι άλλο μπορεί να διαθέσει ο καθένας!
Παρακαλούμε για την διάθεση των ειδών μέχρι και
την Παρασκευή 24/11 ώστε να προχωρήσουμε όσο πιο
άμεσα γίνεται στην παράδοσή τους! Επικοινωνείτε για
παράδοση των ειδών με τους Τσατσουλή Μαρίνο τηλ.
6945318435, Γόντικα Ιωάννη τηλ. 6976295246 και
Παπαναστασίου Ιωάννη τηλ. 6977679798»
• Επίσης ο σύλλογος ανταποκρίθηκε πρόθυμα στην έκκληση
του «Χαμόγελου του Παιδιού» για βοήθεια εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και απευθύνθηκε σε όλους όσους
θέλουν να βοηθήσουν στη συγκέντρωση τροφίμων και άλλων ειδών. Η σχετική του ανάρτηση έχει ως εξής: «Πάμε
όλοι μαζί ακόμα μια φορά να δείξουμε το πρόσωπό μας
και να βοηθήσουμε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να δώσει χαρά σε αυτές τις αθώες ψυχούλες!! Επικοινωνείτε
μαζί μας για παράδοση των ειδών».
• Με την έλευση των εορτών και τη μεγάλη επισκεψιμότητα
που αναμένεται στη Βυτίνα ο σύλλογος σε συνεργασία με το
δήμο Γορτυνίας και τον όμιλο κυριών οργάνωσε τον στολισμό

της κωμόπολης όπως αναφέρει στη σχετική του ανακοίνωση,
η οποία έχει ως εξής: «Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με
τον Δήμο Γορτυνίας μόλις ολοκλήρωσε τον στολισμό
του χωριού μας! Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν
για την επίτευξη και αυτού του στόχου! Καλές γιορτές
σε όλους και υγεία στις οικογένειές σας!»

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
• Με επιτυχία οργανώθηκε και φέτος η 5η εβδομάδα Τέχνης από 25 Νοεμβρίου μέχρι 3 Δεκεμβρίου μια πρωτοβουλία του ομίλου, που ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια και στόχο
έχει να προβάλλει ντόπιους καλλιτέχνες αλλά και άλλους και
μάλιστα νέους. Οι εκδηλώσεις και ιδιαίτερα η εικαστική έκθεση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του «Τριανταφυλλιδείου κτήματος» και διήρκεσε μια περίπου εβδομάδα.
Εκτός της εικαστικής έκθεσης η «εβδομάδα» περιλάμβανε
λοιπά εικαστικά δρώμενα, φωτογραφική ημερίδα στην Ελάτη,
παρουσιάσεις βιβλίων, παιδικές δράσεις, αφιέρωμα στον κινηματογράφο, εργαστήρια, ημερίδα ΑΜΕΑ. Πιο συγκεκριμένα
πραγματοποιήθηκαν καθημερινές εκδηλώσεις ως εξής:
ΣΑΒΒΑΤΟ 25-11 Τριανταφυλλίδειο κτήμα το πρωί “Παιδικές Δράσεις” από την κ. Έλσα Θαλασσινού και το απόγευμα
Εγκαίνια της έκθεσης.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26-11 Πολιτιστικό Κέντρο Ελάτης Ώρα 10:30:
ομιλία από τον κ. Φώτη Παπαχατζη με θέμα: “Προσωπική
προσέγγιση στη φωτογραφική διαδικασία και ειδικότερα στη
φωτογράφιση τοπίου, δυσκολίες αλλά και δυνατότητες”.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27-11 Τριανταφυλλίδειο κτήμα Εργαστήριο
από την κ. Βασιλική Ζάχου με θέμα “Γνωριμία με τα ψηφιδωτά”.
ΤΡΙΤΗ 28-11 Μελισσόπετρα Εργαστήριο από την κ. κ. Μαρία Σιάνα με θέμα“ Κέντημα σε ψωμί με ζυμάρι - παραδοσιακός στολισμός ψωμιού”.
ΤΕΤΑΡΤΗ 29-11 Τριανταφυλλίδειο κτήμα Λογοτεχνική
Συζήτηση με την συγγραφέα του βιβλίου “Ένα Χαμηλό Κλαδί”
κ. Έφη Δαρδαβέση.
ΠΕΜΠΤΗ Αφιέρωμα στον κινηματογράφο: Βαλτεσινίκο
Επίσκεψη στο Μουσείο της Κινηματογραφικής Λέσχης Βαλτεσινίκου του κ. Δημήτρη Γιαννικόπουλου και το απόγευμα στο
Κρατικό Κτήμα Βυτίνας. Προβολή Κινηματογραφικής Ταινίας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1-12 Ζάτουνα Εργαστήριο “Γνωριμία με την
Τέχνη του Αργαλειού” από την κ.Ελένη Σχίζα.
ΣΑΒΒΑΤΟ 2-12 Τριανταφυλλίδειο κτήμα το πρωί “Παιδικές Δράσεις” με θέμα “Χριστουγεννιάτικες Χειροτεχνίες με
Υλικά της Φύσης ” από την κ. Έλσα Θαλασσινού και το απόγευμα ομιλία με θέμα “Από την μέλισσα στην κηραλοιφή” από
την κ. Νίκη Καλδή.
ΚΥΡΙΑΚΗ 3-12 Τριανταφυλλίδειο κτήμα Αφιέρωμα στην
ημέρα των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και ανοιχτή
συζήτηση.
Ήταν μια εβδομάδα πλήρης καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων που ανέβασαν το πολιτιστικό επίπεδο του τόπου μας και
φυσικά δημιούργησαν προϋποθέσεις ανάλογης δράσης σε
αρκετούς κατοίκους ιδιαίτερα νέους.
• Ο όμιλος ανέπτυξε ιδιαίτερη πρωτοβουλία για το Χριστουγεννιάτικο στολισμό της κωμόπολης και τις εξαίρετες εικόνες
του στολισμού μέλη του ομίλου ανήρτησαν στο facebook
από όπου και δανειστήκαμε τη συγκεκριμένη.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
• Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Αποστολοπούλειο
πνευματικό κέντρο της Τρίπολης ημερίδα με θέμα «Παιδεία για ένα
κόσμο χωρίς κάπνισμα» στα πλαίσια του 8ου μαθητικού συνεδρίου,
που οργανώθηκε από την περιφέρεια Πελοποννήσου και τον καθηγητή κ. Π. Μπεχράκη υπό την αιγίδα του προέδρου της Δημοκρατίας
κ. Προκόπη Παυλόπουλου. Επίσης στην οργάνωση του συνεδρίου
συμμετείχε το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και το George D. Behrakis Ερευνητικό Εργαστήριο της

Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Το εν λόγω Συνέδριο περιέλαβε
παρουσιάσεις δράσεων των μαθητών/-τριών σχετικά με το κάπνισμα,
μουσικό πρόγραμμα από μαθητές/-τριες, καθώς και βράβευση έργων
μαθητών/-τριών, που προέκυψαν από τον 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό
Διαγωνισμό για τον Έλεγχο του Καπνίσματος με θέμα "Κάπνισμα και
Περιβάλλον". Οι μαθητές/-τριες των Ε-ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού
Σχολείου Βυτίνας (φώτο) συμμετείχαν στο συνέδριο με το μικρού μήκους κινούμενο σχέδιο που δημιούργησαν οι ίδιοι με τίτλο "Θέλω να
ζήσω...", το οποίο προβλήθηκε στη διάρκεια του συνεδρίου.

Συνέχεια στη σελίδα 12

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2017

12

ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Με θρησκευτική ευλάβεια και κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα

Τ

α τελευταία χρόνια, όταν αρχίζεις να περιγράφεις την
ατμόσφαιρα των εορτών και ιδιαίτερα των Χριστουγέννων στη Βυτίνα, την περιγραφή την μονοπωλεί η μεγάλη επισκεψιμότητα του τόπου μας και το αδιαχώρητο που δημιουργείται κάθε χρόνο από τους πολλούς επισκέπτες, οι οποίοι
επιλέγουν να περάσουν τις εορτές εδώ. Κάποτε λέγαμε για
τους ξενιτεμένους, που επιστρέφουν για τις γιορτές και γενικά
για όσους άφηναν τις μεγάλες πόλεις και έρχονταν να γιορτάσουν με τους συγγενείς τους. Σήμερα οι ντόπιοι είναι λίγοι και
οι επισκέπτες πολλαπλάσιοι, οι οποίοι δημιουργούν αυτή την
πολύβουη και κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Και την ατμόσφαιρα
αυτή δεν τη δημιουργεί μόνο το πλήθος των επισκεπτών αλλά
και οι επαγγελματίες της Βυτίνας, οι οποίοι έχουν εναρμονιστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις και στολίζουν τα καταστήματά
τους, προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και φροντίζουν
να ικανοποιήσουν τον επισκέπτη με φιλοξενία, θαλπωρή και
καθαρά Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα μέσα σε ένα μοναδικό
φυσικό περιβάλλον, που βοηθά εξαιρετικά τη δημιουργία της.
Είναι χαρισματικό μέρος η Βυτίνα. Οι επισκέπτες της, ιδιαίτερα οι μικροί, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το έλατο στη
φυσική του μορφή και όχι στην αγορά των μεγαλουπόλεων
αλλά και το χιόνι που φέτος «έπεσε» άφθονο τις παραμονές
της γιορτής! Επίσης φέτος η Βυτίνα είχε προσεγμένο στολισμό
που άρχιζε από την είσοδό της, κάλυπτε τις πλατείες της και
επεκτείνετο σε όλους τους κεντρικούς δρόμους. Τη φροντίδα
του στολισμού είχε ο σύλλογος εμποροεπαγγελματιών σε συνεργασία με το Δήμο Γορτυνίας ενώ στο στολισμό συνέβαλλε
με δική του πρωτοβουλία και ο όμιλος κυριών (φώτο).
Όλα αυτά τα γράφουμε, για να σχολιάσουμε τις αλλαγές που
έχουν επέλθει σε διάστημα μιας τριακονταετίας και τις γιορτές
δεν τις περνάμε πλέον μόνοι μας περιμένοντας κάποιους δικούς
μας να έλθουν, αλλά σε μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με ανθρώπινο πλήθος, αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στους δρόμους συνωστιζόμενα και φιλόξενο και ζεστό περιβάλλον στα καταστήματα,
στα οποία πολλές φορές δημιουργείται το αδιαχώρητο. Εκείνο
όμως που έμεινε αμετάβλητο στο πέρασμα των χρόνων είναι η
θρησκευτική ευλάβεια του Χριστουγεννιάτικου εορτασμού.

Σ

Η άφιξη των επισκεπτών άρχισε από τη Παρασκευή το απόγευμα σε μια χιονοσκεπή Βυτίνα, στην οποία το χιόνι έφτανε τα
10 εκατοστά (φώτο), και συνεχίζετο όλο το Σαββατοκύριακο
έως ότου κορυφώθηκε την Κυριακή, αφού τα φετινά Χριστούγεννα έχουν τετραήμερη αργία. Την παραμονή από το πρωί οι
παιδικές παρέες, παρόλο το κρύο και τους παγωμένους δρόμους
(-6οC έδειχνε το θερμόμετρο), πέρασαν από τα σπίτια και τα καταστήματα ψάλλοντας τα κάλαντα, ενώ το βράδυ σε κάποια ξενοδοχεία οργανώθηκαν Χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν με το τζάκι
να καίει στις ρεσεψιόν και εορταστική απαλή μουσική. Οι καφετέριες της πλατείας γεμάτες με άμεση εξυπηρέτηση σε κατάλληλα διακοσμημένο εορταστικό περιβάλλον. Η μεγάλη πλατεία του
χωριού και αυτή στολισμένη με Χριστουγεννιάτικο χιονισμένο
«φόντο» (φώτο) ολοκλήρωνε το χαρούμενο περιβάλλον.
Η καμπάνα της Χριστουγεννιάτικης λειτουργίας χτύπησε
κατά το έθιμο βαθειά χαράματα και η ιερουργία τελέστηκε
μέσα σε κλίμα κατάνυξης από τους ιερείς της Βυτίνας πατέρες
Χρυσόστομο και Νικόλαο. Αν και αρκετά πρωί με πολύ κρύο (το
θερμόμετρο έδειχνε -4οC ) η εκκλησία ήταν κατάμεστη, όπως
επιβάλλει ο εορτασμός της κορυφαίας Χριστιανικής εορτής.
Η ιεροτελεστία ολοκληρώθηκε περίπου στις 8.30 και οι ευχές
αντηλλάγησαν στον πρόναο ή την πλατεία. Παρόλη την παγωνιά οι ευσεβείς Βυτιναίοι δεν παρέλειψαν να τιμήσουν τη

μεγάλη Χριστιανική εορτή με την προσέλευσή τους.
Η κίνηση των επισκεπτών αλλά και των ντόπιων άρχισε λίγο
πριν το μεσημέρι με τις καφετέριες κατάμεστες και τους χιονισμένους δρόμους της «αγοράς» γεμάτους από κόσμο ιδιαίτερα ξένους, που περιφέρονταν προσεκτικά λόγω πάγου, για
να γνωρίσουν τον τόπο και να χαρούν το τετραήμερο της
επίσκεψης αλλά και τη γιορτή. Το μεσημέρι άρχισαν να γεμίζουν τα εστιατόρια, τα οποία προσέφεραν είτε παραδοσιακά
Χριστουγεννιάτικα εδέσματα είτε τοπικά, με την ιδιαιτερότητα
της κατασκευής από τον μάγειρα του κάθε καταστήματος. Το
απόγευμα και το βράδυ ήταν «αφιερωμένα» στη χαλάρωση
των επισκεπτών και στην ανταλλαγή επισκέψεων των ντόπιων
μεταξύ τους ή στους εορτάζοντες. Οι καφετέριες της πλατείας είχαν φροντίσει με την κατάλληλη μουσική και διάκοσμο
να προσφέρουν ένα χαλαρό, χαρούμενο και προσαρμοσμένο
προς την ημέρα Χριστουγεννιάτικο βραδινό. Κατά τη διάρκεια
της χιονόπτωσης αλλά και τις επόμενες ημέρες του τετραημέρου οι κεντρικοί δρόμοι είχαν καθαριστεί από το χιόνι και είχε
«πέσει αλάτι» από τα συνεργεία του δήμου, αρκετοί όμως στο
εσωτερικό του χωριού δεν είχαν καθαριστεί με αποτέλεσμα να
δυσκολεύεται η κίνηση πολλών κατοίκων.
Η επόμενη των Χριστουγέννων ήταν ημέρα αναχώρησης
των επισκεπτών, οι οποίοι έδωσαν και τη φετινή χρονιά χαρούμενη και κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα στον εορτασμό των
Χριστουγέννων και ανέδειξαν τη Βυτίνα σε πρώτη κωμόπολη
της Γορτυνίας από απόψεως επισκεψιμότητας. Εμείς να ευχαριστήσουμε θερμά όσους προτίμησαν και φέτος τον τόπο μας
να περάσουν τα Χριστούγεννα και να τους διαβεβαιώσουμε ότι
η Βυτίνα θα τους περιμένει πάντα φιλόξενα. Να συγχαρούμε
όλους τους επαγγελματίες που συνέβαλλαν αποφασιστικά,
ώστε η Βυτίνα να «βγει ασπροπρόσωπη» στη φιλοξενία και
εξυπηρέτηση των επισκεπτών και επίσης σε όσους συνέβαλλαν
στον στολισμό και στην ευπρέπεια της κωμόπολης και ακόμα
όσους φρόντισαν, για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες του «χιονιά». Τέλος να ευχηθούμε σε όλους «και του χρόνου» και «αίσιον και ευτυχές το 2018», που περιμένουμε.

ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

τόχος του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας είναι με τα ημερολόγια που εκδίδει κάθε
αρχή του νέου έτους να διασώζει τον τεράστιο πολιτιστικό και ιστορικό πλούτο του τόπου μας. Έτσι στη συνέχεια των
ημερολογίων παρελθόντων ετών με θέμα τη χλωρίδα και την
πανίδα του Μαινάλου, το τοπικό υφαντό, πλεκτό και κέντημα,
το φαράγγι του Μυλάοντα, τη βιβλιοθήκη της Βυτίνας, το τοπικό παραδοσιακό σπίτι και πέρυσι το Τριανταφυλλίδειο κτήμα,
απεφάσισε φέτος να παρουσιάσει τις Βυτινιώτικες γειτονιές. Σε
μια τοπογραφική κατανομή δώδεκα ενοτήτων, όσοι και οι μήνες του χρόνου, παρουσιάζει τις γειτονιές αυτές, όπως διαμορφώνονται χωροταξικά, και η κάθε μία ως μικροκοινωνία μέσα
στη μεγάλη Βυτινιώτικη κοινωνία δημιουργεί τον τοπικό τρόπο
ζωής με τα έθιμα, τις παραδόσεις, τις σχέσεις και τον πολιτισμό
ως τοπική ιδιαιτερότητα αλλά και ως «λαϊκό δρώμενο». Η προσπάθεια αυτή θα παρέμενε όμως ημιτελής, εάν δεν βρίσκονταν

για μια ακόμα χρονιά ένθερμοι Βυτιναίοι και εξαιρετικά ευαίσθητοι στην τοπική παράδοση να χρηματοδοτήσουν την έκδοση
αυτή. Όλα τα ημερολόγια χρηματοδοτήθηκαν από Βυτιναίους
που διακρίνονται για την ευαισθησία τους απέναντι στον λαϊκό
πολιτισμό και τρέφουν ειλικρινή και ένθερμα αισθήματα για τη
Βυτίνα. Έτσι για φέτος το ποσόν της έκδοσης που ανέρχεται
στα 1000 € προσέφεραν οι Βυτιναίοι Πέτρος Γ. Λάγιος και ο
γιατρός Ευθύμιος Χριστόπουλος και το ημερολόγιο θα φθάσει
στα χέρια των Βυτιναίων εντός και εκτός της Ελλάδας ως προσφορά του συλλόγου και των δωρητών. Ο σύλλογος ευχαριστεί
θερμά τους δύο χρηματοδότες υποσχόμενος ότι θα συνεχίσει
την προσπάθειά του για διάσωση και διαφύλαξη του τεράστιου
πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου του τόπου μας. Ευχόμαστε
σε όλους τους Βυτιναίους και φίλους του τόπου μας «αίσιον και
ευτυχές» το 2018 και παρακαλούμε η σκέψη του καθενός για
τη Βυτίνα να είναι διαρκής και μόνιμη.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
Συνέχεια από τη σελίδα 11

• Η «ρομποτική» αποτελεί μια σημαντική εξωδιδακτική
απασχόληση των μαθητών του σχολείου. Και φέτος εφαρμόζεται πρόγραμμα εκμάθησης με τη συμπαράσταση της
βιβλιοθήκης της Βυτίνας. Για τις λεπτομέρειες μας πληροφορεί η ιστοσελίδα του σχολείου, η οποία γράφει τα εξής:
«Το δεύτερο εισαγωγικό εργαστήριο στην εκπαιδευτική ρομποτική πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα (30-11) στο Δημοτικό Σχολείο Βυτίνας, σε ένα
πρόγραμμα που υλοποιείται από εκπαιδευτικούς του
σχολείου με τη στήριξη της Δημόσιας Βιβλιοθήκης
Βυτίνας. 15 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 9-12 ετών
κατασκεύασαν και προγραμμάτισαν τα πρώτα τους
ρομπότ-εξερευνητές, χρησιμοποιώντας δομικά υλικά,
αισθητήρες και κινητήρες τύπου Lego wedo 2.0. Το

εργαστήριο υλοποιείται σε εβδομαδιαία βάση, η διάρκειά του είναι πέντε μήνες, ενώ προσφέρεται δωρεάν
για τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες. Για την υλοποίησή του συμβάλλει σημαντικά η Δημόσια Βιβλιοθήκη
Βυτίνας, παραχωρώντας το μεγαλύτερο μέρος του
απαραίτητου εξοπλισμού. Από τη συνεργασία αυτή
Δημοτικού Σχολείου - Δημόσιας Βιβλιοθήκης αναμένονται επιπλέον δράσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής
για παιδιά. Η Ρομποτική αποτελεί ένα θαυμάσιο εργαλείο μάθησης που βοηθά τους μαθητές/-τριες να
αποκτήσουν όλες εκείνες τις απαραίτητες δεξιότητες
που απαιτεί η εποχή μας. Οι μαθητές/-τριες που προσπαθούν να φέρουν σε πέρας δοκιμασίες ρομποτικής,
εκπαιδεύονται στην επίλυση προβλημάτων, καλλιερ-

γούν την δημιουργικότητά τους και παράγουν καινοτόμες ιδέες. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ρομποτικής, είναι ότι συνδέει πολλά διαφορετικά γνωστικά
πεδία με τρόπο μοναδικό. Έτσι μέσα από αυτή, οι μαθητές/-τριες συνθέτουν και εφαρμόζουν στην πράξη
τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει από τα
μαθηματικά, τους αλγορίθμους, τον προγραμματισμό,
τη μηχανική και τις φυσικές επιστήμες γενικότερα. Η
σημαντικότερη ίσως συμβολή της ρομποτικής στην εκπαίδευση είναι ότι συνδυάζει τη μάθηση με την ψυχαγωγία και το παιχνίδι, προάγει τη συνεργασία καθώς
οι μαθητές/-τριες μαθαίνουν να εργάζονται σε ομάδες
και γενικότερα καλλιεργεί τη μάθηση με ένα τρόπο
τόσο φυσικό, όσο είναι η αναπνοή μας».

