Tα θεμέλια μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους
και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος...
Οδυσσέας Ελύτης
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Μ Ε Χ Ρ Ι Σ Η Μ Ε ΡΑ Η Α Ν Α Π Λ Α Σ Η ΤΟΥ
Κ Ε Ν Τ Ρ ΟΥ Τ Η Σ Κ Ω Μ Ο Π ΟΛ Η Σ ;

Σ

το φύλλο Μαΐου-Ιουνίου του 2017 (πέρασε
ήδη ένας χρόνος) η «ΒΥΤΙΝΑ» δημοσίευσε ένα
φιλόδοξο σχέδιο του δήμου Γορτυνίας για ανάπλαση του κέντρου της κωμόπολης. Το σχέδιο αυτό
εκπονήθηκε από τον αντιδήμαρχο κ. Καραντώνη και
έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 180.000 €. Όπως
μας είχαν δηλώσει τότε οι εκπρόσωποι του δήμου το
έργο αυτό θα πραγματοποιείτο σε χρονικό διάστημα
ενός έτους. Ο χρόνος ήδη πέρασε και καμία ενέργεια δεν πραγματοποιήθηκε για την υλοποίησή του.
Κύκλοι του δήμου μας δήλωσαν ότι η καθυστέρηση
οφείλεται στην αντίδραση ορισμένων επαγγελματιών για την προτεινόμενη μονοδρόμηση του κέντρου
της κωμόπολης. Όμως αν είναι λιγότεροι οι αντιδρώντες, ας προχωρήσει το σχέδιο στην πλήρη μορφή
του. Αν είναι περισσότεροι, τότε ας υλοποιηθεί μόνο
το σκέλος της ανάπλασης. Πάντως ένα σύγχρονο
κέντρο ορεινού τουρισμού με αφίξεις πολλών εκατοντάδων επισκεπτών, όπως η Βυτίνα, δεν νοείται
χωρίς μονοδρομήσεις και πεζόδρομους. Αν μελετήσουμε την εικόνα της χωροταξίας της πόλης των
Καλαβρύτων ή της Αράχωβας ή και άλλων κέντρων
ορεινού τουρισμού, θα παρατηρήσουμε ότι εκεί οι
μονοδρομήσεις του κέντρου διευκολύνουν την κίνηση των επισκεπτών και των οχημάτων τις μέρες
μεγάλης επισκεψιμότητας και οι πεζόδρομοι αφενός
«ομορφαίνουν» τους οικισμούς και αφετέρου επιτρέπουν την ελεύθερη περιδιάβαση του χώρου και τη
«γνωριμία» της κωμόπολης από τους ξένους.

Το σχέδιο, για να το υπενθυμίσουμε στους αρμοδίους δημοτικούς άρχοντες και να το «φρεσκάρουμε»
τη μνήμη των αναγνωστών μας (φωτό), περιλαμβάνει δύο σκέλη. Το ένα είναι η ανάπλαση του κέντρου με πεζοδρόμια, πεζόδρομους και παραδοσιακό φωτισμό και το άλλο είναι η μονοδρόμηση του
τριγώνου πλατεία «Οικονομίδη», κεντρική πλατεία,
οικία Λάμπρου Σακελλαρίου. Στη μελέτη μάλιστα
τονίζεται η αναγκαιότητα της εκτέλεσης του έργου
της ανάπλασης ως εξής: «Μετά τη διαπίστωση της
υποβαθμισμένης κατάστασης του κέντρου της
κωμόπολης ιδιαίτερα από απόψεως κίνησης
πεζών και οχημάτων τις περιόδους μεγάλης

επισκεψιμότητας, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη
ανάπλασής του. Η πλακόστρωση των οδών με
τη δαπεδόστρωση, θα βελτιώσει καθοριστικά
την εικόνα της τοπικής κοινότητας στην περιοχή παρέμβασης». Η ανάγκη δε μονοδρόμησης δικαιολογείται ως εξής: «Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου κυκλοφοριακού σχεδιασμού για το κέντρο
των σύγχρονων ελληνικών πόλεων, προκύπτει
μέσα από την ανάγκη επίλυσης ενός μεγάλου
αριθμού προβλημάτων άμεσα συνυφασμένων
με την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών και
της γενικότερης κυκλοφοριακής οργάνωσης
της κωμόπολης».
Η «ΒΥΤΙΝΑ» χαιρέτησε τότε με ενθουσιασμό τον
προγραμματισμό και την εκτέλεση του έργου της
ανάπλασης και υπεραμύνθηκε με επιχειρήματα της
ανάγκης μονοδρόμησης ιδιαίτερα τις μέρες της μεγάλης επισκεψιμότητας. Μετά ένα χρόνο, διάστημα
που έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί το έργο κατά
δήλωση των αρμοδίων, διερωτόμεθα γιατί δεν έχει
γίνει τίποτε από όσα σχεδιάστηκαν και εξαγγέλθηκαν;
Τι μεσολάβησε, ώστε ένα τόσο σημαντικό έργο, που
θα άλλαζε την όψη της κωμόπολης και θα της δημιουργούσε σύγχρονες προδιαγραφές υποδομής και
κυκλοφορίας παρέμεινε ανενεργό; Ελπίζουμε να μην
ματαιώθηκε η εκτέλεσή του και ότι η καθυστέρηση
να οφείλεται σε γραφειοκρατικές μόνο διαδικασίες
και όχι σε πρόθεση.
Θεωρούμε την ανάπλαση του κέντρου της κωμόπολης ως έργο απαραίτητο, ώστε η Βυτίνα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός σύγχρονου
κέντρου ορεινού τουρισμού και παράλληλα
σωστής υποδοχής και διευκόλυνσης των
πολυάριθμων επισκεπτών της και
να μην μένει στις υποδομές της
δεκαετίας του ογδόντα, ενώ οι
επισκέπτες της έχουν πολλαπλασιασθεί από τότε ιλιγγιωδώς.
Και με την ευκαιρία του δημοσιεύματος να υπενθυμίσουμε στους δημοτικούς
και τοπικούς άρχοντες όσα είχαν σχεδιασθεί
με την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας και
παραμένουν σε εκκρεμότητα.
Η δημιουργία χώρου μνήμης και τοπικής ιστορίας: Είχε συζητηθεί το 2014 με την ανάληψη της
εξουσίας της νέας δημοτικής αρχής και είχε γίνει
αποδεκτό η ανάγκη δημιουργίας ενός χώρου μνήμης και τοπικής ιστορίας στη μορφή πάρκου και τοποθέτηση σε αυτό όλων των προτομών των ηρώων
και των πνευματικών προσωπικοτήτων της Βυτίνας.
Ως τέτοιος είχε υποδειχθεί ο προαύλιος χώρος της
ιστορικής σχολής με σχετική συντήρηση του παραδοσιακού κτηρίου. Η πρόταση αυτή δεν έχει συζητηθεί
μέχρι σήμερα, παρόλο που παραμένει αναγκαία και
επίκαιρη.
Η κατασκευή του μνημείου των υλοτόμων: Ο
Βυτιναίος γιατρός Ευθύμιος Χριστόπουλος, ο οποίος έχει προσφέρει πολλαπλώς στον τόπο μας με την
καθιέρωση μαθητικών βραβείων και τη χρηματική
ενίσχυση των τοπικών συλλόγων προσφέρθηκε να
Συνέχεια στη σελίδα 9

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Πολιτιστικός σύλλογος «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος» κάνει γνωστό σε
όλους τους Βυτιναίους και τους κατοίκους των περιχώρων, που συμπαρίστανται
στο έργο του ότι η ετήσια εκδήλωσή του θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4
Αυγούστου 2018 στο «θεατράκι» στα Λαστέικα. Η εορτή θα περιλαμβάνει λαϊκά
δρώμενα από τα μέλη του συλλόγου με συμμετοχή του χορευτικού τμήματος. Η
ανακοίνωση επέχει και θέση πρόσκλησης προς όλους τους φίλους του συλλόγου.

Η «ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ» ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(Προς όσους ασχολούνται
με τον τουρισμό επαγγελματικά)

Ο

τίτλος του άρθρου δεν είναι δικός μας αλλά τον «δανειζόμαστε» από
την «επιφυλλίδα» του φύλλου του Ιουνίου της φίλης «ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ», την
οποία γράφει η σπουδαία και διαπνεόμενη από έντονα φιλογορτυνιακά αισθήματα εκδότης της εφημερίδας κ. Πέννυ Καλύβα. Και δεν δανειζόμαστε μόνο
τον τίτλο αλλά αντιγράφουμε και όλο το περιεχόμενο, το οποίο το βρήκαμε
εξαιρετικά ενδιαφέρον και αρκετά διδακτικό για όσους ασχολούνται με τον
τουρισμό της περιοχής και πρώτους φυσικά τους επαγγελματίες της Βυτίνας,
αφού ο τόπος μας παίρνει το μεγαλύτερο μερίδιο της επισκεψιμότητας της
Γορτυνίας. Γράφει λοιπόν η εξαίρετη δημοσιογράφος:
«Θετικοί τομείς για την τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου είναι το να εμπλέκεις
περισσότερο το τοπικό στοιχείο και να δίνεις δουλειά και εκπαίδευση στους ανθρώπους που δουλεύουν στις υπηρεσίες αυτές. Παράλληλα να αναδεικνύεις τα
τοπικά χαρακτηριστικά και την τοπική κουζίνα. Αυτά ήταν μεταξύ άλλων κάποια
σημαντικά σημεία που ακούστηκαν στο συνέδριο EKONOMIST, το οποίο έλαβε
χώρα στο Λουτράκι με θέμα τον ρόλο και την ανάπτυξη των περιφερειών. Στη
θεματική ενότητα για τον τουρισμό Έλληνες και ξένοι ομιλητές επεσήμαναν τη
σημασία της συμπεριφοράς των επαγγελματιών του τουρισμού καθώς και όλων
των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι βοηθούν στην ανάπτυξη. Γιατί για παράδειγμα ένα ξενοδοχείο της περιοχής θα ξεχωρίσει, όταν για πρωινό δεν βάλει
τυποποιημένα προϊόντα αλλά τοπικά. Και αυτό δεν είναι θέμα κόστους αλλά
θέμα κουλτούρας φιλοξενίας! Προϋποθέτει παιδεία και πάνω απ’ όλα αγάπη για
τον τόπο. Ο πλούτος της περιοχής μας, οι εναλλαγές τοπίου, η κοντινή απόσταση
από την Αθήνα, η ποικιλία της γαστρονομίας μας, ο θεματικός τουρισμός (ιαματικός, θρησκευτικός, περιπατητικός κ.λ.π.) είναι μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα της Γορτυνίας και ολόκληρης της Αρκαδίας. Όμως αυτά δεν αρκούν. Γιατί
καλύτεροι πρεσβευτές ενός τόπου είναι αυτοί που όχι μόνο θα ενθουσιασθούν
με τις φυσικές ομορφιές μιας περιοχής, αλλά παράλληλα θα μείνουν ικανοποιημένοι από το ξενοδοχείο, από τον σερβιτόρο στην ταβέρνα που θα φάνε, από τον
περιπτερά που θα αγοράσουν κάτι, από το μαγαζί που θα προμηθευθούν παραδοσιακά προϊόντα, από αυτόν που θα συναντήσουν στο δρόμο και θα ζητήσουν
μια πληροφορία και γενικότερα από την ευγένεια και τη φιλοξενία κατοίκων και
επαγγελματιών. Στο χέρι όλων μας είναι να αναδείξουμε την περιοχή μας στους
καλύτερους τουριστικούς προορισμούς».
Αυτά γράφει η Πέννυ η Καλύβα και θα πρέπει να διαβαστούν από όλους
τους επαγγελματίες της Βυτίνας τώρα που τελείωσε η φετινή σεζόν. Η Βυτίνα
είναι το κέντρο όλης της τουριστικής κίνησης της Γορτυνίας, για να μην πούμε
της Αρκαδίας, και λόγω υποδομής και λόγω φήμης και λόγω περιβάλλοντος
και λόγω προϊστορίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχει διαρκώς εξασφαλισμένη
κίνηση. Για το λόγο αυτό πρέπει να υλοποιηθούν όσα υποδεικνύει η κ. Καλύβα.
Και τα τοπικά προϊόντα πρέπει να προσφέρουμε, και τις ομορφιές του τόπου
μας πρέπει να δείχνουμε, και την τοπική παράδοση πρέπει να προβάλλουμε. Ο
επισκέπτης της Βυτίνας επιβάλλεται να φεύγει ικανοποιημένος και από άποψης
εξυπηρέτησης και από άποψης τιμών και από άποψης συμπεριφοράς. Όλα τα
εχέγγυα υπάρχουν, διότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επαγγελματιών της Βυτίνας είναι νέοι. Θέληση για δουλειά και διαρκή ενημέρωση πρέπει να υπάρχει
και προπαντός όλα αυτά να επιδεικνύονται στην πράξη. Το μέλλον του τόπου
είναι στα χέρια των επαγγελματιών του τουρισμού.
Η «Β»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων
της Βυτίνας ο «Άγιος Τρύφων» καλεί όλους τους
Βυτιναίους και φίλους του τόπου μας να τιμήσουν με
την παρουσία τους το 15ο Βυτινιώτικο αντάμωμα,
που θα πραγματοποιηθεί στο εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος τη Δευτέρα 6-8-2018.
Συγχρόνως στον ίδιο χώρο και προ της έναρξης
της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί έκτακτη καταστατική γενική συνέλευση του
συλλόγου για την αναθεώρηση του άρθρου 12 ως προς τον αριθμό των μελών του
δ.σ (επτά αντί ένδεκα) και της θητείας του δ.σ. (τριών αντί δύο ετών). Επίσης
του άρθρου 14 ως προς την απαρτία του δ.σ. κατά τις συνεδριάσεις σε τεσσάρων
αντί επτά μελών. Καλούνται τα μέλη του συλλόγου να προσέλθουν στο χώρο της
εκδήλωσης του «ανταμώματος» για την πραγματοποίηση της συνέλευσης. Επίσης
η παρουσία όλων των μονίμων κατοίκων και των απόδημων Βυτιναίων στην
εκδήλωση θα είναι τιμητική αλλά και ψυχικά ενισχυτική για το σύλλογο.

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

✎Π

ρωτομαγιά: Πρώτη του τελευταίου
μήνα της άνοιξης. Ημέρα που γιορτάζεται η άνοιξη με εξορμήσεις στη φύση και
λουλουδένια στεφάνια. Βέβαια αυτά ήταν πιο
έντονα τότε που οι Βυτινιώτες ήταν πιο κοντά
στη φύση και είχαν μεγαλύτερη επικοινωνία
με αυτή. Σήμερα κάτω από τη συνεχή αστικοποίηση και την απόλυτη εμπορευματοποίηση
των πάντων τα έθιμα υποχωρούν και οι συνήθειες ξεχνιούνται. Όμως την ημέρα μας τη
θύμισε ο στολισμός της πλατείας Οικονομίδη
από τον «όμιλο κυριών» με λουλουδένια στεφάνια αλλά και η αυξημένη επισκεψιμότητα,
που συνεχίστηκε και αυτό το Σαββατοκύριακο.
Οι μαθητικές εκδρομές συνεχίζονται αμείωτες,

Η πλατεία Οικονομίδη με
πρωτομαγιάτικο στολισμό

αφού είναι η εποχή τους και αρκετές μέρες
της εβδομάδας η πλατεία γεμίζει από μικρούς
ή μεγαλύτερους μαθητές, που σταματούν για
λίγο στον τόπο μας. Όλα δείχνουν, εξαιτίας
των ελαχίστων χιονοπτώσεων, ότι πιθανόν να
υπάρξει πρόβλημα νερού το καλοκαίρι και για
το λόγο αυτό χρειάζεται να ληφθούν μέτρα,
για να αντιμετωπισθεί η λειψυδρία πριν αυτή
εκδηλωθεί! Το δίκτυο πρέπει να επισκευασθεί
και οι δεξαμενές να λειτουργούν πλήρως. Αυτά
ας τα έχουν υπόψη τους «οι άρχοντες του τόπου».

✎2

Μαΐου: τιμήθηκε για μια ακόμα
χρονιά η 77η επέτειος της θυσίας
του Βυτιναίου ήρωα Ματθαίου Πόταγα, που
εκτελέστηκε κατά θηριώδη τρόπο από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής στη θέση «Χάνι
του Κουτρουμπή». Τις εκδηλώσεις οργάνωσε ο
Δήμος Γορτυνίας, αφού την ημέρα αυτή έχει
ανακηρύξει ως «εορτή της νεολαίας». Χαρήκαμε τη συμμετοχή των μαθητών των σχολείων
μικρών και μεγάλων και τους χειροκροτήσαμε
από βάθους καρδιάς. Φέτος μας επισκέφθηκε
εκτός από τους αδελφούς του ήρωα Ελένη και

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

Ηλία Πόταγα και ο πρώην υπουργός Οικονομίας κ. Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος συνδέεται
συγγενικά με την οικογένεια Πόταγα (φώτο).
Οι κάτοικοι της Βυτίνας συμμετείχαν σύσσωμοι αποδίδοντας τον οφειλόμενο φόρο τιμής
προς τον «δικό τους Πόταγα» αποδεικνύοντας
ότι ξέρουν να τιμούν όσους θυσιάστηκαν για
την πατρίδα και την ελευθερία. Οι ανοιξιάτικες
μπόρες έρχονται ξαφνικά και βρέχει συνέχεια
«λασποβροχή» κάτι που συμβαίνει βέβαια σε
όλη την Ελλάδα.

✎Π

ήραμε το φύλλο της εφημερίδας
«ΓΟΡΤΥΝΙΑ» του μηνός Μαΐου και
στη πρώτη σελίδα διαβάσαμε για την εικόνα
του Πάσχα σε όλη τη Γορτυνία κάτι που δεν
«νιώθουμε» εμείς εδώ στη Βυτίνα. Γράφει
λοιπόν η φίλη «ΓΟΡΤΥΝΙΑ» ότι η πασχαλινή
κίνηση σε μεγάλο μέρος της επαρχίας ήταν
μειωμένη, σε σχέση με πέρυσι, μέχρι και 50%,
ενώ τόνιζε την έλλειψη ιερέων με αποτέλεσμα
πολλοί από αυτούς να αναγκαστούν να κάνουν
«Ανάσταση» ακόμα και σε τέσσερα χωριά! Στο
ίδιο δημοσίευμα εξαιρείται η Βυτίνα με τα εξής
λόγια. «Μεγάλη εξαίρεση απετέλεσε η Βυτίνα
όπου έσπασε το ρεκόρ επισκεψιμότητας, αφού
η πληρότητα των καταλυμάτων έφτασε το
100%». Τέτοια δημοσιεύματα μας δημιουργούν αμφίπλευρα συναισθήματα αφενός θλίψη για τη συνεχιζόμενη ερήμωση της επαρχίας
μας και περηφάνια για την ακμή του τόπου
μας. Όμως η σύγχρονη ακμή της Βυτίνας δεν
πρέπει να μας εφησυχάζει αλλά αντίθετα πρέπει όλοι να φροντίζουμε για την προβολή του
χαρισματικού αυτού τόπου αφενός και αφετέρου για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας, που μπορούν να δυσαρεστούν
τους επισκέπτες, με πρώτους τους επαγγελματίες και τους τοπικούς άρχοντες. Και δεν πρέπει
να ξεχνάμε τα βασικά καθημερινά προβλήματα,
που χρειάζονται επίλυση, όπως της μεταφοράς
των απορριμμάτων, της επάρκειας του δικτύου
ύδρευσης, και της διαμόρφωσης του κέντρου
της κωμόπολης, έργο που συμπληρώνει ένα
έτος από τότε που εξαγγέλθηκε.

✎Σ

το πρόγραμμα εκτέλεσης των νέων
έργων του Δήμου, που αναρτήθηκε
στη «Διαύγεια» περιλαμβάνονται δύο έργα που
αφορούν άμεσα τη Βυτίνα. Το πρώτο είναι η
σύνταξη προμελέτης για την αξιοποίηση του
χώρου των παιδικών κατασκηνώσεων και του
σανατορίου «ΙΘΩΜΗ» ύψους 60.000 € και το
δεύτερο είναι η σύνταξη μελέτης για την αξιοποίηση του υπολοίπου του φαραγγιού του Μυλάοντα από τα «ψηλά Κοτρώνια» μέχρι την Καμενίτσα ύψους 15.000 €. Βεβαίως τα δύο αυτά
έργα είναι πολύ σημαντικά για την περαιτέρω
ανάπτυξη της Βυτίνας αρκεί να μην συνταχθούν οι μελέτες και μετά μείνουν «πεταμένες»
σε κάποια συρτάρια χωρίς να υλοποιηθούν.

✎Π

ρώτο Σαββατοκύριακο του Μάη.
Ο καιρός βροχερός, άλλοτε με ένταση και άλλοτε σιγανά. Το Σάββατο το απόγευμα σημειώθηκε μικρή χαλαζόπτωση, ενώ την
Κυριακή το μεσημέρι δυνατή μπόρα. Η επισκεψιμότητα κανονική για την εποχή. Εξάλλου είμαστε στο τέλος της χειμερινής περιόδου και
τώρα πλέον προτεραιότητα έχει η θάλασσα. Οι
σχολικές εκδρομές συνεχίζονται με ικανοποιητική διέλευση σχολείων. Τα απορρίμματα μαζεύονται πιο συστηματικά αλλά οριστική λύση
δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Αυτό το Σαββατοκύριακο εκτός από την πραγματοποίηση ενός
διήμερου επιστημονικού συνεδρίου στο «Πανταζοπούλειο» είχαμε και τη διέλευση λεωφορείων με εκδρομείς ΚΑΠΗ, αρκετοί των οποίων
γευμάτισαν εδώ.

✎9

Μαΐου: Του Αϊ Νικόλα του «Μαγιάτη». Γιόρτασε το ειδυλλιακό εκκλησάκι στο Ζαρζί (φώτο). Ο καλός καιρός επέτρεψε στους παραδοσιακούς Βυτιναίους να πάνε
και να τιμήσουν τον Αϊ Νικόλα, που η γιορτή
του θυμίζει παλιές πανηγυριώτικες εκδηλώσεις
στο «Παραδείσι» με μοναδικά γλέντια. Καμιά
τριανταριά Βυτινιώτες με αγροτικά αυτοκίνητα,
διότι ο αγροτικός δρόμος κατεστραμμένος από
τις χειμωνιάτικες φθορές δεν επέτρεπε μικρά
αυτοκίνητα να περάσουν, τίμησαν τη γιορτή. Ο
παπά Νικόλας τέλεσε την ιεροτελεστία και τον
άρτο προσέφεραν φιλέορτοι Βυτιναίοι, που

κάθε χρόνο με την προσφορά τους τιμούν τη
γιορτή. Είδαμε και ένα ζευγάρι νέων, τη Βυτιναία δασκάλα Πίτσα Παναγοπούλου και τον
σύζυγό της επίσης δάσκαλο και φανατικό «φιλοβυτιναίο» Βασίλη Μαυραγάνη να φτάνουν
στο ξωκλήσι οδοιπορώντας από το γεφύρι του
Μυλάοντα, κάτι που προ πεντηκονταετίας ήταν
σύνηθες, αφού δεν έφθανε αμαξιτός δρόμος
στον Αϊ Νικόλα. Τους ρωτήσαμε και μας είπαν
ότι το ποτάμι «κατέβαζε» αρκετό νερό αλλά
το μονοπάτι από το γεφύρι και μετά μέχρι τη
«Μούσγα» έχει σχεδόν εξαφανισθεί, αφού πλέον δεν περνάει κανένας και η ανάβαση μέχρι
το προσκυνητάρι του Αϊ Νικόλα είναι δύσκολη.
Και με την ευκαιρία να τονίσουμε ότι η φροντίδα του Δήμου δεν πρέπει να περιορίζεται
στη συντήρηση του εσωτερικού οδικού δικτύου αλλά περισσότερο των αγροτικών δρόμων,
που είναι απόλυτα απαραίτητοι στους λίγους
κτηνοτρόφους που έχουν απομείνει στη Βυτίνα. Να ευχηθούμε λοιπόν στους Βυτιναίους,
που εξακολουθούν να τιμούν τον «Μαγιάτη» Αϊ
Νικόλα και τη Βυτινιώτικη παράδοση, να έχουν
τη διάθεση και την αντοχή να πηγαίνουν στο
Ζαρζί για πολλά χρόνια ακόμα και να γιορτάζουν, διότι όλα αυτά συντηρούν τις ρίζες μας.

✎Δ

εύτερο Σαββατοκύριακο του
Μάη: Καθαρός και ηλιόλουστος
καιρός με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο στην καφετέρια «Δρυάδες», που μετά δεκαεπτά χρόνια (2001-2018) ο ιδιοκτήτης και
δημιουργός της Κώστας Παπαναστασίου αποχωρεί. Την προσφορά της όλα αυτά τα χρόνια
τίμησαν οι νέοι της Βυτίνας και της ευρύτερης
περιοχής προσερχόμενοι σε ένα ολοήμερο και
ολονύκτιο «πάρτι» την Κυριακή και το οποίο
είχε διαφημιστεί ανάλογα με διάφορες αφίσες.
Την Κυριακή ήταν και η γιορτή της μητέρας
αφιερωμένη στο πιο αγαπητό πρόσωπο του
κόσμου. Πολλοί πήγαν να την συναντήσουν με
ένα λουλούδι στο χέρι και ένα ζεστό φιλί στο
μάγουλο. Άλλοι κατευθύνθηκαν στο νεκροταφείο, για να ανάψουν το καντήλι σε όσες δεν
είναι πια κοντά μας. Πάντως είτε ως παρουσία,
είτε ως ανάμνηση η μάνα είναι αξεπέραστη και
θα ζει στις καρδιές όλων μας. Την Κυριακή επί-

σης εορτάστηκε ο πολιούχος του χωριού Αγριδάκι Άγιος Νικόλαος (φώτο). Οι Αγριδιώτες
όπου και αν βρίσκονται σπεύδουν να τιμήσουν
τον Άγιο του χωριού τους.

✎Τ

ρίτο Σαββατοκύριακο του Μάη:
Προεόρτια του Αγίου Κων/νου και
μεθεόρτια της Ανάληψης. Την Περασμένη Πέμπτη, εορτή της Ανάληψης, εόρτασε το γειτονικό «κεφαλοχώρι» της Καμενίτσας με ιεροτελεστία στο «βράχο» της Ανάληψης (φώτο) και
γλέντι στο κέντρο «Καδά». Το πανηγύρι της Καμενίτσας, φημισμένο από παλιά, εξακολουθεί
να διατηρεί την αίγλη του εξαιτίας των φιλότι-

μων προσπαθειών του τοπικού δημοτικού συμβουλίου και των συλλόγων, παρόλη την πληθυσμιακή συρρίκνωση της όλης περιοχής. Την
Παρασκευή το βράδυ γύρω στις 11.00 πέρασε
από τη Βυτίνα ο πρώτος δρομέας του «Ολύμπιου δρόμου» που διεξάγεται πλέον κάθε
χρόνο και ξεκινάει από τη Νεμέα και καταλήγει
στην Ολυμπία. Ο Δήμος Γορτυνίας, που ήταν
συνδιοργανωτής της εκδήλωσης, είχε ορίσει τη
Βυτίνα ως πρώτο σταθμό των αθλητών στην
περιοχή του Δήμου. Ο πρώτος αθλητής που
πέρασε ήταν Έλληνας, ο Γιώργος Βλάχος, και
ο δεύτερος Ιταλός που πέρασε μετά μία ώρα
περίπου. Τη Δευτέρα του Αγίου Κωνσταντίνου
και Ελένης εόρτασε το μικρό παραδοσιακό και
κομψό εκκλησάκι στην είσοδο της Νυμφασίας
με λίγους προσκυνητές από τη Νυμφασία και
τη Βυτίνα κάτι που δείχνει ότι κάθε χρόνο γινόμαστε όλο και λιγότεροι.

✎Τ

ελευταίο Σαββατοκύριακο του
Μάη: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Κίνηση ικανοποιητική, αφού συνδυάζεται με τις αργίες και τη δυνατότητα εξόδου
από τις μεγάλες πόλεις. Γιορτάζει η πολιούχος
Αγία Τριάδα της γειτονικής Νυμφασίας. Όπως
κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο δραστήριος σύλλογος των απανταχού Νυμφασίων οργάνωσε
εορταστικές εκδηλώσεις το Σάββατο και την
Κυριακή. Το Σάββατο το βράδυ μάλιστα στην
πλατεία του χωριού, όπως χρόνια τώρα, οργανώθηκε γλέντι, το οποίο παρά τη νυχτερινή ψύχρα κράτησε μέχρι τις μεταμεσονύκτιες
ώρες. Οι συνεχιζόμενες κάθε απόγευμα βροχοπτώσεις έχουν για μια ακόμα χρονιά επηρεάσει
τη μελοπαραγωγή του ελάτου και η περίφημη
«βανίλια» και φέτος θα είναι δυσεύρετη. Εντυπωσιάζει η προχειρότητα λήψης αποφάσεων
από κάποιους φορείς, οι οποίοι θα έπρεπε να
διακρίνονται για περισσότερη σοβαρότητα.
Έτσι η ΔΕΗ αποφάσισε μετά από αίτημα να
μετακινήσει ένα στύλο στην πλατεία και να τον
τοποθετήσει δίπλα στον «πύργο» του ρολογιού
της εκκλησίας αλλοιώνοντας την αισθητική
του κτίσματος της εκκλησίας, που είναι ένα
από τα σπουδαιότερα αξιοθέατα του τόπου
μας. Το θέμα αυτό προκάλεσε αναστάτωση και
την αντίδραση του εκκλησιαστικού συμβουλίου αλλά και τοπικών συλλόγων. Ελπίζουμε ότι
η επιπόλαιη αυτή απόφαση δεν θα υλοποιηθεί.
Τη Δευτέρα, εορτή του Αγίου Πνεύματος πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη λειτουργία στο
εκκλησάκι του Αϊ Θανάση με αρτοκλασία που
προσέφερε ο σύνδεσμος φιλοπροόδων και
κέρασμα στους προσελθόντες. Η προσέλευση
των Βυτιναίων ήταν εντυπωσιακή όπου τίμησαν τόσο την εορτή του Αγίου Πνεύματος όσο
και τον εορτάζοντα σύνδεσμο Φιλοπροόδων,
που τόσα έχει προσφέρει στη Βυτίνα. Μία προβατίνα προσέφερε ο Τρύφωνας ο Λιαρόπουλος σε μνήμη του προσφάτως θανόντος πατέρα του Λάμπρου, η οποία τέθηκε σε κλήρωση
για την ενίσχυση του συνδέσμου.

✎Τ

έλη Μάη: Δύο μεγάλες ιστορικές
επέτειοι χαρακτηρίζουν το τέλος
αυτού του μήνα και όσοι είναι ευαίσθητοι
στην ιστορική μνήμη ο νους τους στρέφεται
σε αυτές. Η πρώτη στις 29 Μάη αναφέρεται
στη θλιβερή μνήμη της άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453 και
στην ηρωική θυσία του τελευταίου αυτοκράτορα Κων/νου Παλαιολόγου. Το Βυζάντιο μετά
από 1100 χρόνια ιστορικής παρουσίας πέφτει
στα χέρια των Τούρκων και η Πόλη μέχρι σήμερα είναι υπόδουλη. Η δεύτερη επέτειος
είναι στις 31 Μάη και σχετίζεται στενά με τη
Βυτίνα. Την ημέρα αυτή πριν από 77 χρόνια
και συγκεκριμένα το 1941 δύο νέοι φοιτητές
ο Βυτινιώτης Λάκης Σάντας (φώτο) και ο Μανώλης Γλέζος κατέβαζαν τη Γερμανική σημαία
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✎ Βυτινιώτικα... και άλλα
από τον ιστό της στην
Ακρόπολη δείχνοντας
με αυτόν τον τρόπο την
ολοκληρωτική διάθεση
του Ελληνικού λαού
για αντίσταση στον Γερμανό κατακτητή. Στις
αρχές του ίδιου μήνα
είχε προηγηθεί η θυσία
του Ματθαίου Πόταγα
στο χάνι του Κουτρουμπή. Εμείς εδώ στη Βυτίνα τιμούμε τον ήρωα
Σάντα, αφού ο κεντρικότερος δρόμος του τόπου μας φέρει το όνομά του και μας θυμίζει
διαρκώς την ηρωική του πράξη. Δυστυχώς τα
Μ.Μ.Ε ελάχιστα ασχολήθηκαν με αυτά, διότι
είναι.......... πιο σημαντικές οι εκπομπές τύπου
survivor. Και να θυμίσουμε ότι ο αείμνηστος
Λάκης Σάντας πάντα τιμούσε τον τόπο καταγωγής του προσερχόμενος ανελλιπώς στις
εκδηλώσεις του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων στην Αθήνα.

✎Π

ρώτο Σαββατοκύριακο του Θεριστή και του καλοκαιριού. Ήρθε
και για φέτος το καλοκαίρι. Μπήκαμε στον
πρώτο μήνα του, μήνα σχόλης και ηρεμίας.
Είναι η περίοδος της ξεκούρασης για τους
επαγγελματίες του τόπου μας, αφού η κίνηση
ακόμα και τα Σαββατοκύριακα είναι μικρή! Βλέπετε είναι η εποχή της θάλασσας. Την Κυριακή,
των Αγίων Πάντων εόρτασε η εκκλησία του
νεκροταφείου με την παρουσία αρκετών ευσεβών Βυτιναίων που έσπευσαν στα Λαστέικα
να τιμήσουν την εορτή αλλά και τους νεκρούς
τους. Αργά το απόγευμα σημειώθηκε έντονη
χαλαζόπτωση που κατέστρεψε τα λίγα κεράσια
που είχαν ωριμάσει. Προσπάθεια επαναφύτευσης του κατεστραμμένου αμπελώνα γίνεται
στο Τριανταφυλλίδειο κτήμα από διαφορετικές
ποικιλίες περισσότερο ανθεκτικές στους παγετούς. Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα ευδοκιμήσουν και δεν θα καταστραφούν πάλι από
την έλλειψη φροντίδας και τις καιρικές συνθήκες. Πάντως το Τριανταφυλλίδειο κτήμα παρά
τις πρόσφατες υπουργικές εξαγγελίες εξακολουθεί να υπολειτουργεί και οι κτηριακές του
εγκαταστάσεις να παραμένουν κλειστές και να
κινδυνεύουν από τη διαρκή φθορά.

✎Κ

αι μιας και ήρθε ο Ιούνιος θυμηθήκαμε ότι είναι ο μήνας με την μεγαλύτερη μέρα (θερινό ηλιοστάσιο στις 21-6) και
ήταν στο παρελθόν ο κατ’ εξοχήν μήνας των
γεωργικών εργασιών και της συγκομιδής των
σιτηρών ακόμα και στις ορεινές περιοχές όπως
η δική μας. Το όνομά του το έδωσαν οι Ρωμαίοι, όπως και τα ονόματα των υπολοίπων μηνών τιμώντας τη θεά Ήρα, η οποία στη Λατινική γλώσσα ονομάζετο Juno. Κατά μία άλλη εκδοχή πήρε το όνομά του από τον Λεύκιο Ιούνιο
Βρούτο, τον πρώτο Ύπατο που θεμελίωσε τη
Δημοκρατία στη Ρώμη, τον 5ο αιώνα π. Χ. Στο
αρχαίο Αττικό ημερολόγιο ο Ιούνιος αντιστοιχούσε με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα
Θαργηλιώνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του
μήνα Σκιροφοριώνα. Στο διάστημα αυτό στην
Αθήνα γιορτάζονταν τα Βενδίδεια, προς τιμήν
της Θρακικής θεότητας Βενδίδος (Αρτέμιδας)
(η εορτή αναφέρεται στην αρχή του έργου
«Πολιτεία» του Πλάτωνα), τα Καλλυντήρια
και Πλυντήρια, γιορτές που σχετίζονταν με
τον καθαρισμό του ναού της θεάς Αθηνάς, τα
Σκιροφόρια, γυναικεία γιορτή προς τιμήν της
Αθηνάς, της Δήμητρας και της Περσεφόνης,
τα Διιπόλεια, εορτή αφιερωμένη στον Δία
με θυσία βοδιού και τα Αρρητοφόρια, προς
τιμήν της θεάς Αθηνάς. Στη λαϊκή παράδοση
έχει και άλλες ονομασίες και σπουδαιότερη
αυτή του Θεριστή. Αυτά για να μην ξεχνάμε και
την παράδοσή μας, η οποία εκτείνεται σε βάθος 4.000 χρόνων

✎Δ

εύτερο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Τα δείγματα του καλοκαιριού
είναι έντονα. Υψηλές θερμοκρασίες που φτάνουν και τους 30ο C. Την Παρασκευή άρχισαν
οι Πανελλήνιες εξετάσεις και οι μαθητές της Γ΄
τάξης του Λυκείου μας διαγωνίστηκαν στο μάθημα της Έκθεσης- έκφρασης στο εξεταστικό
κέντρο του Λυκείου Λεβιδίου, αφού εκεί υπάγονται όπου θα συνεχίσουν τις εξετάσεις και στα
υπόλοιπα μαθήματα. Η κίνηση υποτονική έως

ανύπαρκτη. Οι μελισσοκόμοι δεν είναι και πολύ
αισιόδοξοι για τη φετινή παραγωγή ιδιαίτερα
του ελατήσιου μελιού, αφού οι βροχές και οι
αυξομειώσεις της θερμοκρασίας επηρεάζουν
τον μύκητα «μελοφορίας». Για μια ακόμα χρονιά πρέπει να υπενθυμίσουμε στους συλλέκτες
του τσαγιού και της ρίγανης, μιας και πλησιάζει
η εποχή, την ανάγκη επιμελημένης και προσεκτικής συλλογής, ώστε να μην καταστρέφεται
το ριζικό σύστημα των πολύτιμων αρωματικών
φυτών και σιγά-σιγά να εξαφανίζονται.

είναι κάπως καλύτερα όπως λένε και οι μελισσοκόμοι. Πάντως το μέλι με όλα τα παράγωγά
του παραμένει το πλέον εμπορεύσιμο προϊόν
του τόπου μας και διαφημίζει αρκετά τη Βυτίνα. Την περασμένη Παρασκευή τελείωσε το
σχολικό έτος για τα σχολεία του τόπου μας και
το Δημοτικό σε μια προσεγμένη εκδήλωση την
Πέμπτη το απόγευμα 14-6 παρουσίασε, παρουσία πολλών γονέων αλλά και απλών πολιτών, τις δραστηριότητές του και τη συμμετοχή

✎Μ

ε την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου ο κίνδυνος των πυρκαγιών
παραμένει έντονος και για το λόγο αυτό η
συμβολή όλων μας στην πρόληψη αλλά και
στη βοήθεια των φορέων, οι οποίοι έχουν την
ευθύνη της πυρασφάλειας είναι απαραίτητη.
Χρειάζεται καθαρισμός των αυλών και των
χώρων, που περιβάλλουν τα σπίτια μας από τα
ξερά χόρτα, που και φέτος είναι αρκετά λόγω
των βροχοπτώσεων. Ο Δήμος επιβάλλεται να
επιληφθεί του καθαρισμού των δρόμων και
γενικά όλων των αστικών χώρων. Φυσικά το
μεγάλο βάρος «πέφτει» στο Δασαρχείο, αφού
η περιοχή μας είναι κατ’ εξοχήν δασική και το
Μαίναλον έχει ανάγκη τη φροντίδα όλων μας,
ώστε να μη ζήσουμε πάλι τη φοβερή καταστροφή της περασμένης δεκαετίας, της οποίας
οι πληγές δεν έχουν επουλωθεί ακόμη. Ιδιαίτερη φροντίδα απαιτείται για τα δύο περιαστικά
αλσύλλια, στο «Ντρούλα» και στου «Φαρμάκη», που χρειάζονται καθαρισμό και ιδιαίτερη
προσοχή. Όλα αυτά γράφονται, ώστε όλοι μας
να ευαισθητοποιηθούμε γύρω από το θέμα της
πυρασφάλειας, διότι ο πλούτος του τόπου μας
και όλη η φήμη του στηρίζεται στο μοναδικό
φυσικό περιβάλλον.

✎Τ

ρίτο Σαββατοκύριακο του «Θεριστή»: Όπως γράφουμε και πιο
πάνω είναι ο μήνας της «σχόλης» για τους
επαγγελματίες του τόπου μας. Άλλες όμως
επαγγελματικές ομάδες όπως οι μελισσοκόμοι και οι κτηνοτρόφοι, όσοι έχουν απομείνει,
εργάζονται εντατικά αφού ο Ιούνιος είναι ο
μήνας της κατεξοχήν μελοπαραγωγής και το
Μαίναλον για μια ακόμα χρονιά «φιλοξενεί»
εκατοντάδες κυψέλες. Αρκετοί Βυτιναίοι και
ιδιαίτερα νέοι ασχολούνται με τη μελισσοκομία, διότι το μέλι είναι το πλέον περιζήτητο και
κερδοφόρο προϊόν του τόπου μας και από είδος πολυτελείας, που ήταν στο παρελθόν, είναι
πλέον είδος καθημερινής διατροφής! Βέβαια
η περίφημη «βανίλια Βυτίνας», που είναι και
προϊόν ΠΟΠ, γίνεται όλο και πιο σπάνια, αφού
κάθε χρόνο το έλατο σχεδόν αποτυγχάνει στην
παραγωγή του. Φέτος τα πράγματα μπορεί να

του στους διαγωνισμούς της ρομποτικής όπου
κατέλαβε επίζηλες θέσεις (φώτο). Ευχόμαστε
ολόψυχα στο δραστήριο εκπαιδευτικό προσωπικό και ιδιαίτερα στον πρωτοπόρο διευθυντή
του αλλά και στους άκρως επιμελείς μαθητές
να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους και να διακρίνονται συνεχώς στον «στίβο» της γνώσης
και της τεχνολογίας.

✎Τ

έταρτο Σαββατοκύριακο. Ορισμένα εστιατόρια «έκλεισαν» για
τις καλοκαιρινές διακοπές, ενώ άλλα υπολειτουργούν. Τη Πέμπτη 21/6 άρχισε το θερινό
ηλιοστάσιο και γι' αυτό είχαμε τη μεγαλύτερη
ημέρα και τη μικρότερη νύχτα. Οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ ανώμαλες και σχεδόν κάθε
απόγευμα και αυτή την εβδομάδα έχουμε
καταιγίδες, που διαρκούν μεν λίγο αλλά είναι εξαιρετικά έντονες. Την Παρασκευή 22-6

απολαύσαμε μια μοναδική παράσταση (φώτο)
της κωμωδίας του Μολιέρου «κατά φαντασία
ασθενής» από τη θεατρική ομάδα του Λυκείου
σε διδασκαλία της μοναδικής και υπεδραστήριας καθηγήτριας κ. Καρατζά, που χρόνια τώρα
μας ψυχαγωγεί με καταπληκτικές παραστάσεις

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
• Μετά την απόφαση της ΔΕΗ να μετακινήσει
στύλο της στην πλατεία, μετά από αίτημα συμπατριώτη μας, και να τον τοποθετήσει δίπλα
στον «πύργο» του ρολογιού της εκκλησίας ο
σύλλογος κινητοποιήθηκε μετά από ενημέρωση του ιερέα πατρός Νικολάου Ντάβου
και απέστειλε έγγραφα υπομνήματα τόσο
στον διοικητή της ΔΕΗ κ. Παναγιωτάκη όσο
και στον προϊστάμενο του γραφείου ΔΕΗ Τριπόλεως κ. Σάσσαλο παρακαλώντας να μην
τοποθετηθεί ο στύλος στο προσδιορισθέν σημείο, διότι αλλοιώνεται η αισθητική του κτίσματος της εκκλησίας, που αποτελεί ένα από
τα σπουδαιότερα αξιοθέατα του τόπου μας.
• Ο πρόεδρος του συλλόγου επισκέφθηκε τη
διεύθυνση κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και ζήτησε να ενημερωθεί
επί του συνταχθέντος προϋπολογισμού του
κληροδοτήματος Τριανταφυλλίδη του οικ.
έτους 2018, διότι τρία χρόνια τώρα με την
πρόφαση ότι τα κληροδοτήματα έχουν περιέλθει στην ευθύνη των περιφερειών το
υπουργείο Οικονομικών δεν ενημέρωνε
σχετικά με τους προϋπολογισμούς. Μετά
από πίεση δόθηκαν στον πρόεδρο οι προϋπολογισμοί των δύο τελευταίων ετών, οι
οποίοι δημοσιεύονται σε άλλη στήλη για
ενημέρωση των Βυτιναίων.
• Μετά από σχετικό έγγραφο του συλλό-

γου προς την περιφέρεια Πελοποννήσου
και την παράκληση για ενεργοποίησή
της για την οργανωμένη λειτουργία του
Τριανταφυλλιδείου κτήματος, η περιφέρεια
έκανε έγγραφο διάβημα προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης. Το περιεχόμενο του
εγγράφου έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, η Περιφέρεια
Πελοποννήσου σύμφωνα με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της, έχει θέσει ως
έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της περιφερειακής της οικονομίας τον πρωτογενή τομέα. Στο πλαίσιο αυτό έχει δώσει προτεραιότητα σε
υποδομές και δράσεις, που ενισχύουν
την αγροτική οικονομία. Το Τριανταφυλλίδειο κρατικό κτήμα, το οποίο δημιουργήθηκε από τον μεγάλο ευεργέτη
Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη, βρίσκεται στη Βυτίνα και διαχειρίζεται από
το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και
τροφίμων, αποτελεί σημαντικό κέντρο
καλλιεργητικής και οικονομικής ανά-

στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου και της
ΔΗΚΕΓ. Οι καιρικές συνθήκες με την έντονη
βροχόπτωση που προηγήθηκε της παράστασης
λίγο έλειψε να την οδηγήσουν σε ματαίωση.
Λεπτομέρειες θα διαβάσετε σε άλλα στήλη.
Επίσης την εβδομάδα αυτή πραγματοποιήθηκε
στο Δημοτικό σχολείο επίδειξη, την οποία παρακολούθησαν δάσκαλοι της Γορτυνίας, σχετικά με τη διδασκαλία της φυσικής με τίτλο «παίζοντας με τα πρωτόνια» και με βασικό ομιλητή
τον διευθυντή του δημοτικού κ. Καρούντζο. Το
δημοτικό σχολείο Βυτίνας λόγω της ενασχόλησής του με τη ρομποτική και τη συμμετοχή
του σε πανελλαδικούς διαγωνισμούς καθίσταται το πλέον ειδικευμένο σχολείο στον τομέα
αυτό! Την Κυριακή, εορτή του Αϊ Γιαννιού του
«Ριγανά», φέραμε στη μνήμη μας παλαιά έθιμα
με τις φωτιές, που άναβαν στις γειτονιές και
το «αμίλητο νερό» που έφερναν στο σπίτι οι
κοπέλες του χωριού, οι οποίες παρέες- παρέες
πήγαιναν στα πηγάδια της Βυτίνας και έσκυβαν να δουν στο νερό ποιον θα παντρευτούν.
«Λαϊκά δρώμενα» του παρελθόντος που ξεθώριασαν στο διάβα του χρόνου, αφού ούτε «αμίλητο νερό» κουβαλάνε οι κοπελιές σήμερα και
τα Βυτινιώτικα πηγάδια στέρεψαν από νερό!

✎Τ

ελευταία εβδομάδα του Ιούνη και
τελευταίο Σάββατο. Από την Κυριακή αρχίζει ο «Αλωνάρης». Εβδομάδα ανώμαλη
καιρικά με πολλές βροχές και καταιγίδες ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες και χαρακτηριστική πτώση της θερμοκρασίας που κυμαίνεται
από 12ο -22ο C. Τη Δευτέρα 25-6 θυμηθήκαμε
τη θλιβερή επέτειος της ατυχούς μάχης των
Τρικόρφων στις 25-6-1825, στην οποία έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι οι δύο Βυτιναίοι οπλαρχηγοί Νικολής Ταμπακόπουλος και Θεόδωρος
Λιάρος ή Ροζής και αρκετοί Βυτιναίοι, που
πολεμούσαν στο πλευρό τους. Οι εορταστικές
εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο χώρο της
μάχης την Κυριακή 24-6. Την Παρασκευή γιορτάσαμε την εορτή των αποστόλων Πέτρου και
Παύλου στο μικρό εκκλησάκι εντός του δάσους
στην περιοχή του «Αγίου Πέτρου». Ειδυλλιακή μυσταγωγία μέσα στα έλατα. Το Σάββατο,
των Αγίων Αποστόλων γιόρτασε η ομώνυμη
εκκλησία στην «Κάτω Βυτίνα» με παρουσία
αρκετών φιλέορτων, οι οποίοι βέβαια έδειξαν
καθαρά την ολιγανθρωπία των μονίμων κατοίκων, που διαρκώς μειώνονται. Εδώ τελειώνει
το δίμηνο αυτό και πιστεύουμε να σας κρατήσαμε συντροφιά με Βυτινιώτικη ατμόσφαιρα.
Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι με πολλές και συχνές
επισκέψεις στη Βυτίνα και ραντεβού για όλους
στο 15Ο Βυτινιώτικο «αντάμωμα» στις 6 Αυγούστου στην «Αγία Σωτήρα».

πτυξης του συνόλου της Αρκαδίας. Παρόλο ωστόσο που οι υποδομές του θα
μπορούσαν να προσφέρουν χρήσιμες
υπηρεσίες και παρόλη την ανακαίνισή
τους το 2013, το Τριανταφυλλίδειο
κτήμα υπολειτουργεί τόσο σε επίπεδο
της στελέχωσής του, όσο και των κτιριακών εγκαταστάσεων. Στη συνέχεια
των ανωτέρω και της σχετικής επιστολής του συλλόγου των Απανταχού
Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας «ο
Άγιος Τρύφων» την οποία σας διαβιβάζουμε, παρακαλούμε για τις ενέργειές
σας με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του Τριανταφυλλιδείου κτήματος,
ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει την
αποστολή του.
Με εκτίμηση
Πέτρος Τατούλης, περιφερειάρχης Πελοποννήσου
• Τη Δευτέρα 4 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε
η τακτική μηνιαία συνεδρίαση του δ. σ. του
συλλόγου, η οποία είναι και η τελευταία προ
Συνέχεια στη σελίδα 4

Αγαπητέ αναγνώστη μη ξεχνάς τη συνδρομή σου προς την εφημερίδα.
Ειναι ο μοναδικός πόρος έκδοσης. Τη συνδρομή σου μπορείς να τη στέλνεις
ταχυδρομικά στη διεύθυνση του συλλόγου Τ.Θ. 3456, τ.κ. 10210 ή
στην ALPHA BANK ονομαστικά στο λογαριασμό
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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των καλοκαιρινών διακοπών με παρόντα εννέα από
τα ένδεκα μέλη. Κατ’ αρχάς εγκρίθηκε η πρόταση
του προέδρου για την πραγματοποίηση του δέκατου
πέμπτου ανταμώματος στις 6 Αυγούστου στο εκκλησάκι της Αγίας Σωτήρας. Συγχρόνως ο πρόεδρος
εισηγήθηκε την πραγματοποίηση κατά τη διάρκεια
του ανταμώματος έκτακτης καταστατικής συνέλευσης για την αναθεώρηση του άρθρου 12 του καταστατικού, ώστε να μειωθούν τα μέλη του δ.σ. από
ένδεκα σε επτά και την διεξαγωγή αρχαιρεσιών ανά
τριετία αντί διετίας που είναι μέχρι σήμερα. Η πρόταση του προέδρου εγκρίθηκε ομόφωνα και έτσι στις 6
Αυγούστου συγχρόνως με το αντάμωμα θα πραγματοποιηθεί και η καταστατική γενική συνέλευση. Την
ανάγκη μείωσης των μελών του δ.σ. και της παράτασης της θητείας του δημιουργεί η απροθυμία που
υπάρχει να προσέλθουν κάποιοι νέοι και να αντικαταστήσουν όσους προτίθενται να αποχωρήσουν την
επόμενη θητεία του δ.σ. και γενικά η δυσκολία εξεύρεσης υποψηφίων. Στη συνέχεια ο ταμίας παρουσίασε την εικόνα των οικονομικών του συλλόγου και
την αποτυχία της έκκλησης στο προηγούμενο φύλλο
για αποστολή της συνδρομής των αμελούντων με
αποτέλεσμα η στήλη των εισφορών του παρόντος
διμήνου να είναι απελπιστικά μικρή. Κατόπιν ο πρόεδρος ενημέρωσε για θέματα τρεχούσης φύσεως
όπως η επίσκεψή του στα Υπουργεία Οικονομικών
και Γεωργίας για θέματα του Τριανταφυλλιδείου

κτήματος και η συνάντησή του με τον δήμαρχο και
τον πρόεδρο της Παγγορτυνιακής ένωσης για την
οργάνωση της εκδήλωσης προς τιμή του Βασιλείου Οικονομίδη τον Οκτώβριο. Ο σύλλογος κάνει για
μια ακόμα φορά έκκληση προς τους αμελούντες να
αποστείλουν τη συνδρομή τους προς τον σύλλογο
και την εφημερίδα.
• Ορίστηκε τελικά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε
συνεννόηση με την προεδρία της Δημοκρατίας η
ημερομηνία της πραγματοποίησης της πανηγυρικής
εκδήλωσης προς τιμή του μεγάλου νομοθέτη Βυτιναίου Βασιλείου Οικονομίδη. Η εκδήλωση τελεί
υπό την αιγίδα του προέδρου της Δημοκρατίας και
συνδιοργανωτές φορείς είναι ο Δήμος Γορτυνίας,
η Παγγορτυνιακή ένωση και ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας. Αυτή θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018
το απόγευμα στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών και ομιλητές θα είναι καθηγητές
της Νομικής, ενώ χαιρετισμός θα γίνει από τους
εκπροσώπους των οργανωτικών φορέων. Η αίθουσα τελετών πρέπει να γεμίσει από Βυτιναίους, διότι
έτσι θα αποδοθεί η δέουσα τιμή προς το μεγάλο
τέκνο της Βυτίνας. Το δ.σ. του συλλόγου εύχεται
σε όλους τους Βυτιναίους και φίλους της Βυτίνας
«καλό υπόλοιπο καλοκαίρι» με πολλές επισκέψεις
στη Βυτίνα και «καλή αντάμωση» στο 15ο Βυτινιώτικο αντάμωμα.

ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος Απόστολος Γ. Τζίφας
Ζούμε σε εποχές με έντονο προβληματισμό γύρω από
καθιερωμένες έννοιες και αξίες. Τα φαινόμενα και τα γεγονότα είναι πολλά παγκόσμια, αλλά κυρίως στην πατρίδα
μας. Η κορύφωση των προβλημάτων στο οικονομικό και
κοινωνικό και όχι μόνο επίπεδο στη χώρα μας επαναφέρει
ως κυρίαρχο το ζήτημα της διαστρέβλωσης των εννοιών του εθνικισμού
και του λαϊκισμού. Ο άκρατος λαϊκισμός θριαμβεύει στην Ελλάδα σε όλα
τα επίπεδα. Συμπαρασύρει τον εθνικισμό ως υγιή πυρήνα ενός έθνους με
μακραίωνη ιστορία.
Στο πέρασμά του ο λαϊκισμός εξαφανίζει διαχρονικές αξίες, ιστορικές
γνώσεις και αρετές του έθνους. «Αμόρφωτα εθνίκια» είναι σύμφωνα με
«σημαίνον» στέλεχος της πολιτικής οι πολίτες αυτής της χώρας, που υπερασπίζονται τα εθνικά ζητήματα με ενεργό ρόλο. Ο όρος πατριωτισμός δεν
υπάρχει στο λεξικό της κυρίαρχης κυβερνώσας τάξης στη χώρα μας. Ή –
για την ακρίβεια- υπάρχει- ως οικονομικό «μέγεθος». Υπερπροβάλλεται η
ξενοφοβία ως ατόπημα, αλλά συγκαλύπτεται η λαθρομετανάστευση και οι
συνέπειές της. Η ανομία και η βία εκφάνσεις ενός καταρρέοντος αστικού καθεστώτος δεν προβληματίζουν την πολιτική εξουσία. Αντίθετα, η «σιωπηρή
ανοχή» κλιμακώνει επικίνδυνα τα φαινόμενα αυτά.
Το «τσουνάμι» ιδεολογικής σύγχυσης που υποσκάπτει θεσμούς, αξίες και
παραδόσεις κορυφώνεται. Ο λαϊκισμός κυριαρχεί και επιβάλλει ανορθολογικές απόψεις και αντεθνική υστερία. Απέναντι στο ιδεολόγημα της «ξενοφοβίας» και στο αφήγημα περί «ακροδεξιάς και φασισμού» υπάρχει η ιστορία
και οι διαχρονικές αξίες ενός έθνους, οι οποίες παραμένουν αναλλοίωτες
και επίκαιρες.

• ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΝΘΟΥ ΠΟΤΑΓΑ

του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη» οικ. έτους 2018
και τον δημοσιεύουμε, για να πληροφορηθούν οι Βυτιναίοι τα
οικονομικά του κληροδοτήματος και τι μπορεί να διατεθεί από
αυτά για το κτήμα της Βυτίνας.

ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Τιμήθηκε και φέτος η 77η επέτειος της θυσίας του Μάνθου Πόταγα (2-5- 1941) με τις καθιερωμένες τελετές που οργανώνει
ο Δήμος Γορτυνίας και η Δημοτική επιχείρηση (ΔΗΚΕΓ) με την
παρουσία της αδελφής του εκτελεσθέντος από τα στρατεύματα κατοχής γνωστής εικαστικού κ. Ελένης Πόταγα-Στράτου. Ως
γνωστόν η ημέρα αυτή έχει ανακηρυχτεί από το Δήμο Γορτυνίας
ως εορτή νεολαίας και συμμετέχουν όλα τα σχολεία της Βυτίνας, ενώ τελείται και ο γνωστός δρόμος θυσίας από το σημείο
της εκτέλεσης στην τοποθεσία «χάνι του Κουτρουμπή» μέχρι την
πλατεία.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 10.30 περίπου με κατάθεση
στεφάνων στο σημείο της εκτέλεσης του ήρωα και ακολούθησε αγώνας δρόμου των μαθητών του Γυμνασίου-Λυκείου
με σημείο τερματισμού την πλατεία της Βυτίνας. Επίσης πραγματοποιήθηκε αγώνας δρόμου 100 μέτρων των μαθητών του
Δημοτικού σχολείου. Η εκδήλωση συνεχίστηκε στον χώρο της
πλατείας, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στον ανδριάντα
του Ματθαίου Πόταγα από τον εφημέριο π. Νικόλαο Ντάβο και
κατάθεση στεφάνων από τις Αρχές και τα σχολεία. Ακολούθησε η απονομή των μεταλλίων στους μαθητές που διακρίθηκαν
στους αγώνες δρόμου. Από το συγγενικό περιβάλλον του ήρωα
εκτός της αδελφής παραβρέθηκε και ο αδελφός του Ηλίας Πόταγας όπως επίσης και ο πρώην υπουργός Οικονομίας κ. Γιάννης Βαρουφάκης, που συνδέεται συγγενικά με την οικογένεια
Πόταγα, διότι η σύζυγος του Δανάη είναι κόρη της κ. Πόταγα.
Τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, εκτός των μελών
της οικογενείας Πόταγα, και κατέθεσαν στεφάνια: ο Δήμαρχος
Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννόπουλος, η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ) κυρία Μαρίνα
Διαμαντοπούλου, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βυτίνας κ. Παναγιώτης

Λιαρόπουλος, ο εκπρόσωπος του Αστυν. Τμήματος Γορτυνίας κ.
Θεόδωρος Παπαγιαννακόπουλος, οι διευθυντές του Λυκείου κ.
Θεόδωρος Καβουρίνος, του Γυμνασίου κ. Χαράλαμπος Καγιούλης, του Δημοτικού κ. Γιάννης Καρούντζος, ο αντιπρόεδρος του
Πολιτιστικού Συλλόγου «Κ. Παπαρρηγόπουλος» κ. Φώτης Κατσούλιας, η πρόεδρος του Ομίλου Κυριών κ. Έλσα Θαλασσινού.
Στον συντονισμό και την παρουσίαση της εκδήλωσης ήταν οι
κυρίες Ελένη Νικήτα και Βαρβάρα Κανελλοπούλου, υπάλληλοι
του Δήμου και της ΔΗΚΕΓ αντίστοιχα, ενώ την διεξαγωγή του
«αγώνα θυσίας» επιμελήθηκαν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος και κ. Σταυρούλα Καρδάση. Την όλη
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διοργάνωση υποστήριξαν ως χορηγοί, το ΚΤΕΛ Αρκαδίας, η
ιδιωτ. Εταιρεία ασθενοφόρων Αrcadia ambulance, ο γιατρός κ.
Επαμεινώνδας Παππάς και άλλοι.
Τα αποτελέσματα του «αγώνα θυσίας» είναι τα εξής:
Μαθητές Λυκείου
Α΄ αγόρια
1. Μιλόβι Κρίστι 2. Ρέππας Κωνσταντίνος 3. Καζάς Σταμάτιος
Β΄Κορίτσια
1. Μαρκοπούλου Σοφία 2. Χαραλαμποπούλου Ελισάβετ
Μαθητές Γυμνασίου
Α΄αγόρια
1. Δημάκος Γεώργιος 2. Βαλτσενάκου Μαρκελιάνο 3. Μάρκος
Αλέξανδρος
Β΄κορίτσια
1. Κατσίγιαννη Σωτηρία 2. Κατσίγιαννη Βασιλική 3. Τσιάπα
Ασημίνα
Μαθητές Δημοτικού
1. Κατηγορία μικρών τάξεων (Α, Β, Γ)
Α΄αγόρια
1. Ρακουλεάνου Μάριος 2. Μουρούτσος Γεώργιος 3. Μυφτάρι
Αυγουστίνος
Β΄κορίτσια
1. Τζιαβάρα Ελένη 2. Ρούσσου Μαριλένα 3. Σταυροπούλου
Ευσταθία
2. Κατηγορία μεγάλων τάξεων(Δ, Ε, ΣΤ)
Α΄αγόρια
1. Κουρεμένος Παναγιώτης 2. Γιάκκα Άρης 3. Κουρεμένος Μάριος
Β΄κορίτσια
1. Σέχου Χριστίνα 2. Λιακοπούλου Δήμητρα 3. Παναγιωτοπούλου Ιωάννα
Το χαρακτηριστικό των φετινών εκδηλώσεων ήταν η μεγάλη
συμμετοχή των κατοίκων, η ενθουσιώδης παρουσία των σχολείων και η άρτια οργάνωση από την πλευρά του Δήμου, που
για μια ακόμα φορά πρωτοστάτησε η αντιδήμαρχος κ. Μαρίνα
Διαμαντοπούλου, την οποία και ευχαριστούμε. Να συγχαρούμε
τους δύο καθηγητές Φ.Α. κ. κ. Καρδάση και Μαρκόπουλο για την
άρτια οργάνωση των αγώνων και τους μαθητές των σχολείων
για την αυθόρμητη συμμετοχή τους σε αυτούς, που με τον τρόπο
τους τίμησαν τη θυσία του Βυτιναίου ήρωα Μάνθου Πόταγα.
Είναι σημαντικό οι νεώτερες γενιές να αναγνωρίζουν τις θυσίες
για την πατρίδα και την ελευθερία και να παιδαγωγούνται από
αυτές.
Τρεις μέρες προ των εορταστικών εκδηλώσεων και συγκεκριμένα την Κυριακή το πρωί (29-4) στην τοποθεσία της θυσίας του
Πόταγα στο «Χάνι του Κουτρουμπή» κατέθεσε στεφάνι ο ΣΑΟΟ
(Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών και Οδοιπόρων) παρουσία της
κ. Ελένης Πόταγα- Στράτου στα πλαίσια της εκδήλωσης που
οργάνωσε «Μαίναλον: Στα ίχνη των εθνικοαπελευθερωτικών
αγώνων».

• Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

«ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ» ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

Με πολύ μεγάλη προσπάθεια βρήκαμε τον προϋπολογισμό

ΕΣΟΔΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Πλεόνασμα από παρελθούσες χρήσ.
Μερίσματα μετοχών Τραπεζών
Τόκοι Κεφαλαίων
ΕΞΟΔΑ & YΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ
Ποσό σε πόρους και έξοδα
Χορηγίες για εκτέλεση του σκοπού
Α. Λειτουργία του Γεωργ.Κτημ. Βυτίνας
Β. επιχορήγηση Γεωργ. Κτημάτων
Πελοποννήσου ή Ίδρυση νέων
Γ .Για παροχή υποτροφιών
Τακτικό αποθεματικό
Υπόλοιπο εις νέον

2018
7.539.685
7.362.780
51.102
125.803

2017
7.676.191
7.503.224
51.102
121.865
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Όπως παρατηρεί ο αναγνώστης τα αποθέματα του κληροδοτήματος έχουν μειωθεί πολύ λόγω πτώσεως της αξίας των
μετοχών, που έχει στην κατοχή του και φυσικά της μικρής απόδοσής τους. Το 2011, δηλ. προ επταετίας, τα έσοδα του κληροδοτήματος ήταν 15.072.244 € και για τη λειτουργία του γεωργικού κτήματος Βυτίνας είχαν εγγραφεί 4.500.000 €. Το 2018
τα έσοδα του κληροδοτήματος έχουν μειωθεί στο ήμισυ, ενώ
για τη λειτουργία του κτήματος εγγράφονται δεκαπέντε φορές
λιγότερα. Όπως μας πληροφόρησαν από τη διεύθυνση κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών η μείωση των ποσών
για την εκτέλεση σκοπού οφείλεται στις απρόβλεπτες επιπτώσεις στα αποθεματικά των κληροδοτημάτων και στη μη υποβολή
μελέτης προς χρηματοδότηση από την πλευρά του κτήματος Βυτίνας. Εάν δεν ζητηθεί η χρηματοδότηση έργων από την πλευρά
του κτήματος, χορήγηση ποσών δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Έτσι θα παραμένουν δυστυχώς αδιάθετα τα αναγραφόμενα ποσά στον προϋπολογισμό του κληροδοτήματος, ενώ το
Τριανταφυλλίδειο κτήμα Βυτίνας έχει την ανάγκη τόσων έργων.

• «ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΕΙΣ»: Η ΓΟΡΤΥΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑ
Πραγματοποιήθηκε και φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο
Περιστέρι και στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου η έκθεση «Ελλάδος γεύσεις» με πολλά και ποικίλα δρώμενα γύρω από τη γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.
Η έκθεση άνοιξε τις πύλες της την Παρασκευή 10-5-2018 και
ολοκλήρωσε την Κυριακή 13-5-2018. Όπως κάθε χρόνο έτσι
και φέτος ο Δήμος Γορτυνίας και η Δημοτική επιχείρηση είχε το
δικό της περίπτερο προβάλλοντας τοπικά προϊόντα της Γορτυνίας, αξιοθέατα της περιοχής και γαστρονομικές προτάσεις. Και
εδώ για μια ακόμα φορά οργανώτρια και ψυχή του περιπτέρου
η αντιδήμαρχος και πρόεδρος της ΔΗΚΕΓ κ. Μαρίνα Διαμαντοπούλου. Στο περίπτερο του Δήμου επίζηλο θέση είχαν τα αρωματικά φυτά που καλλιεργεί ο Βυτιναίος Παναγιώτης Πλέσσιας
με τη σύζυγό του Ελένη Καλογρίδη, οι οποίοι έχουν ιδρύσει την
εταιρεία «Αρκαδική» και συνεχώς παρίστανται χωρίς να υπολογίζουν έξοδα και κόπο σε όλες τις εκδηλώσεις προβάλλοντας τα
προϊόντα τους και κατ’ επέκταση τη Βυτίνα. Την Κυριακή 13-5
οργανώθηκε μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση με τοπικούς χορούς
και τραγούδια με τον Γορτύνιο τραγουδιστή Κώστα Παυλόπουλο
και το χορευτικό συγκρότημα του Δήμου Ιλίου «οι Προσέληνες».
Το περίπτερο της Γορτυνίας είχε άψογη εμφάνιση και προκάλεσε την προσοχή των επισκεπτών της έκθεσης. Να συγχαρούμε
θερμά την αεικίνητη αντιδήμαρχο Μαρίνα Διαμαντοπούλου που ▶
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Το περίπτερο του Δήμου με τον Π.Πλέσσια,
την Ελένη Καλογρίδη και την αντιδήμαρχο
Μαρίνα Διαμαντοπούλου (στη φωτογραφία
αριστερά ο κατάλογος με τα αρωματικά
φυτά της «Αρκαδικής»).

ενότητες της εκδήλωσης ήταν α) καινοτομία & επιχειρηματικότητα, β) success stories start up εταιριών, γ) βελτίωση δεξιοτήτων
για την αγορά εργασίας. Στην δεύτερη ενότητα η πρώτη ομιλήτρια ήταν η πολύ δραστήρια Βυτιναία επιχειρηματίας κ. Μαρία Π. Μπακογιαννάκη, ιδιοκτήτρια της εταιρείας «VALANIA,
ελληνική εταιρία παραγωγής χειροποίητων σαπουνιών».
Η κυρία Μπακογιαννάκη, κόρη του Βυτιναίου επιχειρηματία κ.
Τάκη Μπακογιαννάκη, με λόγο σαφή και απόλυτα θεμελιωμένο,
που εντυπωσίασε τους ακροατές αναφέρθηκε στην ίδρυση της
δικής της εταιρείας, τις δυσκολίες και την περαιτέρω πορεία της.
Επίσης μίλησε για τις νέες προκλήσεις αλλά και τις προοπτικές
της νεανικής επιχειρηματικότητας δίνοντας θάρρος με την επιχειρηματολογία της στους νέους επιχειρηματίες. Και λίγα λόγια
για την εταιρεία «VALANIA» της κ. Μπακογιαννάκη. Όπως η ίδια

βγάζει πάντα ασπροπρόσωπο το Δήμο Γορτυνίας αλλά πολλοί
έπαινοι αναλογούν στον Παναγιώτη τον Πλέσσια και τη σύζυγό
του Ελένη Καλογρίδη, που σε κάθε περίπτωση προβάλλουν με
φανατισμό τα αρωματικά φυτά της Γορτυνιακής γης, που καλλιεργούν οι ίδιοι και παράλληλα διαφημίζουν ανάλογα και το
όνομα της Βυτίνας.

• ΟΙ ΑΓΡΙΔΙΩΤΕΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ

«ΔΙΚΟ» ΤΟΥΣ ΑΪ ΝΙΚΟΛΑ

Κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 1970 το μικρό χωριό
Αγριδάκι ή «Πανάγριδο», που βρίσκεται δυτικά της Βυτίνας και
σε υψόμετρο 1140 μέτρων μεταφέρθηκε στη Βυτίνα και μαζί
με το γειτονικό χωριό Λάστα εγκαταστάθηκαν στο συνοικισμό
κοντά στο νεκροταφείο, που είναι γνωστός μέχρι σήμερα «Λαστέϊκα». Ορισμένες Αγριδιώτικες οικογένειες είχαν μετακινηθεί
προ του 1970 και είχαν εγκατασταθεί με δική τους πρωτοβουλία
στη Βυτίνα. Άλλες όμως από αυτές μετακινήθηκαν σε άλλα μέρη
και ιδιαίτερα στην περιοχή της Ηλείας όπου οι μετακινηθέντες
Λασταίοι είχαν δημιουργήσει το χωριό «Λαστέϊκα». Έτσι το μικρό
αυτό χωριουδάκι εδώ κι πενήντα περίπου χρόνια έχει ερημωθεί,
πολλά σπίτια καταρρέουν, ο δρόμος παραμένει δύσκολος χωματόδρομος και τίποτα δεν θυμίζει την παλιά ακμή του χωριού των
κτηνοτρόφων που δημιούργησαν πριν από διακόσια και πλέον
χρόνια διωγμένοι από την πατρίδα τους Σουλιώτες.
Εκείνο όμως που παραμένει άσβεστο όλα αυτά τα χρόνια είναι
η αγάπη των «όπου γης» Αγριδιωτών για τον τόπο τους. Φρόντισαν λοιπόν με ιδιωτικές εισφορές να συντηρήσουν την κεντρική
εκκλησία του χωριού τους, τον Αϊ Νικόλα τον «Μαγιάτη» και πριν
από κάποια χρόνια να αναβιώσουν το τοπικό πανηγύρι . Έτσι την
πρώτη Κυριακή μετά τις 9 του Μάη οργανώνεται το «Αγριδιώτικο πανηγύρι» με λειτουργία, αρτοκλασία, «φαγοπότι», κλαρίνο
και χορό. Φέτος λοιπόν την Κυριακή 13 Μαΐου ο σύλλογος των
απανταχού Αγριδιωτών οργάνωσε για μια ακόμα φορά το πανηγύρι του «Αϊ Νικόλα». Προηγήθηκε θεία λειτουργία, την οποία
τέλεσε ο ιερέας της Βυτίνας παπά Νικόλας με αρτοκλασία που
προσέφεραν πολλοί Αγριδιώτες. Μετά το πέρας των θρησκευτικών δρωμένων ακολούθησε γεύμα, που παρέθεσε δωρεάν ο
σύλλογος με φαγητό, κρασί και άλλα ποτά και μετά γλέντι με το
κλαρίνο του Βαγγέλη του Ντάβου και το βιολί του παπά Νικόλα.
Το γλέντι κράτησε μέχρι τις απογευματινές ώρες με πολύ κέφι
και συμμετοχή όλων των παρευρισκομένων Αγριδιωτών και φίλων του χωριού, που είχαν προσέλθει όχι μόνο από τη Βυτίνα
αλλά και από χωριά της Ηλείας και άλλα μέρη.
Εμείς να επαινέσουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, που καλλιεργούν τον στενό δεσμό των Αγριδιωτών με τον τόπο καταγωγής τους και να ευχηθούμε να βρίσκουν τη δύναμη να τιμούν
κάθε χρόνο τον Άγιό τους με θρησκευτικές και ψυχαγωγικές
εκδηλώσεις.

• ΒΥΤΙΝΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Η κ. Μαρία Μπακογιαννάκη κεντρική ομιλήτρια
Ο τομέας Νέας Γενιάς του Δήμου Ν. Σμύρνης βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό των νέων επιχειρηματιών και διοργανώνει εκδηλώσεις για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας.
Μια τέτοια σημαντική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο
5 Μαΐου από το πρωί στις 10.00 ώρα μέχρι το μεσημέρι στις
15.00 στον πολυχώρο του Δήμου «Γαλαξίας» στην κεντρική
πλατεία της Ν. Σμύρνης. Στο εσωτερικό του χώρου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες, ενώ στον εξωτερικό αύλειο χώρο υπήρχαν
τραπέζια, στα οποία οι επισκέπτες μπορούσαν να βρουν ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις δράσεις των συμμετεχόντων που
ορισμένοι από αυτούς ήταν ομιλητές. (φώτο). Οι τρεις θεματικές

γράφει στην ιστοσελίδα της «Η ονομασία αποτελεί έμπνευση από τα «βαλανεία» τα οποία δεν αποτελούσαν απλά
ένα χώρο προσωπικής φροντίδας αλλά μια ολόκληρη
φιλοσοφία στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Ήταν το πεδίο για τη κάθαρση του σώματος αλλά και της ψυχής,
χώρος αυτοσυγκέντρωσης, ανάπαυσης, φυγής από την
πραγματικότητα. Στον πατέρα της λουτροθεραπείας, Ιπποκράτη οφείλεται η ονομασία των αρχαίων λουτρών,
τα οποία κάνουν την εμφάνιση τους από τον 5ο αιώνα
π.Χ. Τα σαπούνια VALANIA με βάση το ελαιόλαδο είναι
χειροποίητα, προστατεύουν την επιδερμίδα χαρίζοντάς
της λάμψη και φρεσκάδα». Να ευχηθούμε στη δραστήρια
νέα Βυτινιώτισσα επιχειρηματία καλή πορεία και ανοδική εξέλιξη
στην εταιρεία της και να έχει και άλλες επιτυχείς παρουσίες σε
επιχειρηματικά fora όπως η πρόσφατη στην ημερίδα του Δήμου
Νέας Σμύρνης.

• ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΥΤΙΝΑΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Είναι γνωστή η ενασχόληση της Βυτιναίας καθηγήτριας της
κοινωνικής λαογραφίας της φιλοσοφικής σχολής του ΕΚΠΑ
κ. Βασιλικής Χρυσανθοπούλου με τον Δωδεκανησιακό λαϊκό πολιτισμό και ιδιαίτερα αυτόν του ακριτικού Καστελόριζου.
Το σημαντικό βιβλίο της «τόποι μνήμης στην Καστελλοριζιακή
μετανάστευση και διασπορά» έκανε τεράστια εντύπωση και η
παρουσίασή του έγινε σε πανηγυρική εκδήλωση τον περασμένο
Γενάρη στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων (σχετικό
ρεπορτάζ είχε κάνει η «ΒΥΤΙΝΑ» σε περασμένο φύλλο της). Για
τον λόγο αυτό ο «Οργανισμός πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας» του Δήμου Αθηναίων απένειμε στη διακεκριμένη ερευνήτρια λαογράφο το βραβείο «Βασίλη Μοσκόβη» σε μια σεμνή
τελετή που έλαβε χώρα στην αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης» του
πνευματικού κέντρου του Δήμου Αθηναίων τη Δευτέρα 11
Ιουνίου στις 19.30 ώρα. Το βραβείο αυτό του Δωδεκανήσιου
Βασίλη Μοσκόβη απονέμεται σε διακεκριμένους ερευνητές και
ιστορικούς, που ασχολούνται με τον πολιτισμό και την ιστορία
των Δωδεκανήσων.
Να συγχαρούμε ενθέρμως τη σπουδαία Βυτιναία επιστήμονα,
που τιμά το χώρο της λαογραφικής έρευνας και να της ευχηθούμε να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο τις λαογραφικές της μελέτες και
να κατακτά διαρκώς σημαντικές διακρίσεις. Να της θυμίσουμε
δε ότι και ο λαϊκός πολιτισμός του τόπου μας είναι ενδιαφέρων και περιμένει και αυτός με τη σειρά του την επιστημονική
προσέγγιση από μια σπουδαία ερευνήτρια όπως η κ. Βασιλική
Χρυσανθοπούλου.

• ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΥΜΦΑΣΙΩΝ
Κύριο θέμα η ανάπτυξη της περιοχής
Η προγραμματισμένη ημερίδα από τον πολύ δραστήριο σύλλογο Νυμφασίων με θέμα «Ανάπτυξη ορεινής περιοχής, η περίπτωση της Γορτυνίας», πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Ιουνίου
2018 και στο ξενοδοχείο «Nymfasia Arcadia Resort». Η Ημερί-

δα τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας και απευθυνόταν στους τοπικούς συλλογικούς φορείς, τους επαγγελματίες καθώς και στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης,
της περιφέρειας Πελοποννήσου και του νομού Αρκαδίας. Με
την έναρξη των εργασιών απηύθυναν χαιρετισμούς ο Γιώργος
Παπαδάκης Πρόεδρος Συλλόγου Νυμφασίας, ο Παναγιώτης Σπηλιώτης Τοπικός Εκπρόσωπος Κοινότητας Νυμφασίας,
ο Γιάννης Γιαννόπουλος Δήμαρχος Γορτυνίας, ο Δημήτρης
Παυλής Δήμαρχος Τρίπολης, και αρκετοί άλλοι.
Αναπτύχθηκαν τα πιο κάτω θέματα:
1. «Προοπτικές και ανάπτυξη αγροτικής οικονομίας»
από τον Δρ. Χαράλαμπο Κασίμη, γενικό γραμματέα Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης.
2. «Ποιες οι προϋποθέσεις για να περάσει η Ελλάδα σε
διατηρήσιμη ανάπτυξη», από τον Δρ. Φίλιππο Σαχινίδη, πρώην υπουργό Οικονομικών.
3. «Ο τουρισμός στην Αρκαδία σε μια διαλεκτική σχέση
με τη φύση και τον πολιτισμό», από τον Δρ. Κωνσταντίνο
Μαρινάκο, Προέδρο Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου.
4. «Σύγχρονες θερμοκηπιακές καλλιέργειες προϊόντων
αιχμής, με έξυπνη θερμοκηπιακή μονάδα» από τον Δημήτριο Καραμουσαντά, Διδάκτορα-Μηχανικό, Καθηγητή-Κοσμήτορα Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.
5. «Σπάζοντας τη γεωγραφική και παραγωγική απομόνωση» από τον Χρήστο Μέγα, δημοσιογράφο.
6. «Ασφαλιστική κάλυψη επιχειρηματικότητας και προϊόντων», από τον κ. Γιώργο Παϊκόπουλο, Επιθεωρητή Πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Διαμορφώθηκαν προτάσεις σχετικά με τις βασικές υποδομές
της περιοχής, την καινοτομία παραγωγής και εκπαίδευσης, την
αξιοποίηση του αγροτικού τοπίου, το πολιτιστικό πεδίο, την ανάπτυξη αθλητικού τουρισμού, ενώ ακολούθησε διαλογική συζήτηση με παρεμβάσεις των παρισταμένων.
Ήταν μια πετυχημένη ημερίδα, η οποία πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει αποφασιστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής και
αξίζουν συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή στο δραστήριο και ευαίσθητο στα προβλήματα της περιοχής σύλλογο των
Νυμφασίων.

• ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2018:

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

Τα Ηνωμένα Έθνη, γνωρίζοντας ότι η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλοντος αποτελεί μείζον ζήτημα, το οποίο επηρεάζει την ευημερία των λαών και την οικονομική ανάπτυξη σε
ολόκληρο τον κόσμο καθιέρωσαν την 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Ο εορτασμός αυτής της ημέρας
μας δίνει την ευκαιρία να διευρύνουμε τις δράσεις μας για την
ευαισθητοποίηση ατόμων, επιχειρήσεων και κοινοτήτων για τη
διατήρηση και την ενίσχυση του περιβάλλοντος. Από τότε που
ξεκίνησε, το 1974, έχει γίνει μια παγκόσμια πλατφόρμα δημόσιας εμβέλειας, που γιορτάζεται σε περισσότερες από 100 χώρες.
Κάθε Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος οργανώνεται γύρω
από ένα θέμα, που επικεντρώνει την προσοχή σε μια ιδιαίτερα
πιεστική περιβαλλοντική ανησυχία. Το θέμα για το 2018, «Beat
Plastic Pollution», μάς καλεί όλους να εξετάσουμε πώς μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στην καθημερινότητά μας, για να
μειώσουμε το βαρύ φορτίο της πλαστικής ρύπανσης στους φυσικούς μας χώρους, στην άγρια ζωή και στην υγεία.
Ενώ το πλαστικό έχει πολλές χρήσιμες χρήσεις, έχουμε επικεντρωθεί σε πλαστικό μίας χρήσης με σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες. Σε όλον τον κόσμο, αγοράζονται 1 εκατομμύριο
πλαστικές φιάλες κάθε λεπτό. Κάθε χρόνο χρησιμοποιούμε έως
5 τρισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες μιας χρήσης. Συνολικά,
το 50% του πλαστικού που χρησιμοποιούμε είναι για μία χρήση.
Σχεδόν το ένα τρίτο της πλαστικής συσκευασίας που χρησιμοποιούμε διαφεύγει από τα συστήματα συλλογής, πράγμα που
σημαίνει ότι καταλήγει να φράζει τους δρόμους της πόλης μας
και να μολύνει το φυσικό μας περιβάλλον. Κάθε χρόνο φθάνουν
Συνέχεια στη σελίδα 9

Μάιος - Ιούνιος 2018

6

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Στάθης Λιδωρίκης Χημικός Μηχανικός
Η ενέργεια αποτελεί βασική πηγή κάλυψης σημερινών
και μελλοντικών αναγκών της ανθρώπινης κοινωνίας,
όπως για παράδειγμα ηλεκτρισμός, μεταφορές, θέρμανση. Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη μια σημαντική ενεργειακή
μετάβαση και πολλοί είναι εκείνοι οι παράγοντες που θα
διαμορφώσουν το παγκόσμιο ενεργειακό μέλλον, όπως
για παράδειγμα κυβερνητικές φιλοδοξίες και πολιτικές
που επιδιώκουν την προώθηση ευημερίας ενώ συγχρόνως
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.
Η σχετικά πρόσφατη συμφωνία στο Παρίσι τον Δεκέμβριο 2015 για την κλιματική αλλαγή προσέφερε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις των κυβερνήσεων για περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
(Green housegas, GHG) μέσω της ένταξης στη συμφωνία
των καλούμενων εθνικά προσδιορισμένων συνεισφορών
(Nationally Determined Contributions, NDC). Οι πολιτικές
που υιοθετήθηκαν για την υποστήριξη των εθνικά προσδιορισμένων συνεισφορών θα επηρεάσουν καθοριστικά
την προσφορά και χρήση ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η σημερινή διπλή πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα
περιλαμβάνει αφ’ ενός μεν την πρόσβαση σε οικονομικά
προσιτό και αξιόπιστο ενεργειακό εφοδιασμό, αφ’ ετέρου
δε τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με κύριο στόχο την αντιμετώπιση του κινδύνου κλιματικής αλλαγής.
Για την συνέχιση της οικονομικής και ουσιαστικής προόδου στους στόχους της κλιματικής αλλαγής, όπως έχουν
περιγραφεί στη συμφωνία του Παρισιού, απαιτούνται
καλά σχεδιασμένες και διαφανείς προσεγγίσεις πολιτικής,
οι οποίες σταθμίζουν με προσοχή κόστος και οφέλη. Τέτοιες πολιτικές μπορούν να συμβάλλουν στη διαχείριση
των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή και την σε βάθος
κατανόηση των παραμέτρων, που διαμορφώνουν τις παγκόσμιες ενεργειακές ανάγκες, ενώ συγχρόνως δίνουν τη
δυνατότητα στις κοινωνίες να επιδιώξουν άλλους υψηλής
προτεραιότητας στόχους, όπως καθαρός αέρας και νερό,
πρόσβαση σε αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή ενέργεια και
οικονομική πρόοδο για όλους τους ανθρώπους. Και αυτό
είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι η ενέργεια αποτελεί βασικό και κρίσιμο στοιχείο στη σύγχρονη ζωή επηρεάζοντας την οικονομική ανάπτυξη και κατ’ επέκταση και
το επίπεδο διαβίωσης δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Αρκεί
να σημειωθεί ότι σήμερα πάνω από 1 δισ. άνθρωποι στερούνται παντελώς στοιχειώδους πρόσβασης σε ηλεκτρική
ενέργεια, ενώ πάνω από 2,5 δισ. άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες μορφές ενέργειας.
Η τεχνολογία επίσης αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου παράλληλα με
την αντιμετώπιση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή. Οι τεχνολογικές εξελίξεις συνεχίζουν να αναδιαμορφώνουν το ενεργειακό τοπίο, με πολλές τεχνολογίες, που
δεν ήταν διαδεδομένες πριν πέντε ή δέκα χρόνια, να έχουν
σήμερα ένα πιο σημαντικό ρόλο και οι επιπτώσεις τους να
συνεχίζουν να διευρύνονται. Χαρακτηριστικά αναφέρονται
τεχνολογίες όπως αιολική και ηλιακή ενέργεια, ανάπτυξη
μη συμβατικού πετρελαίου και φυσικού αερίου (σχιστολιθικό πετρέλαιο και αέριο), καθώς επίσης και ηλεκτρικά
οχήματα. Η αντιμετώπιση της διπλής πρόκλησης του περιορισμού των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή με την
ταυτόχρονη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου θα απαιτήσει
πρόσθετες τεχνολογικές προόδους.
Ενώ όμως οι πολιτικές και η τεχνολογία συμβάλλουν στη

διαμόρφωση καλύτερου επιπέδου διαβίωσης και την εξέλιξη της ενέργειας, εν τούτοις παράλληλα διαταράσσουν
την μέχρι σήμερα υπάρχουσα κατάσταση (status quo) με
κίνδυνο να προκαλέσουν αβεβαιότητα και απροσδόκητες
συνέπειες. Γι’ αυτό και στην όλη πορεία ανίχνευσης των
μελλοντικών ενεργειακών εξελίξεων απαιτείται η διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων, που
θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των πιθανών
επιπτώσεων από την ενεργειακή μετάβαση. Σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν βασικές τάσεις που πιστεύεται
ότι θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό
του παγκόσμιου ενεργειακού τοπίου έως το 2040 και πιο
συγκεκριμένα:
• Η ενέργεια στηρίζει τις σύγχρονες οικονομίες και το βιοτικό επίπεδο.
Υψηλά επίπεδα ανάπτυξης συνεπάγονται και αύξηση βιοτικού επιπέδου. Σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι κατά
τα επόμενα 15 χρόνια η μεσαία τάξη θα διευρυνθεί από τα
3 δισ. που είναι σήμερα σε 5 και πλέον δισ. ανθρώπους,
επιταχύνοντας έτσι και την κατανάλωση και κατ’ επέκταση και την ζήτηση για ενέργεια σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες και αναζητούν
πρόσβαση σε κλιματισμό, σπίτια, αυτοκίνητα και συσκευές
όπως για παράδειγμα ψυγεία, πλυντήρια πιάτων και smart
phones.
• Οι παγκόσμιες ενεργειακές δαπάνες προβλέπεται να
αυξηθούν κατά περίπου 25%, με τις χώρες εκτός ΟΟΣΑ
να πρωτοστατούν.
Παρά τα οφέλη από την βελτίωση στην απόδοση ενέργειας, η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας εκτιμάται ότι μέχρι
το 2040 θα αυξηθεί κατά περίπου 25% και σχεδόν όλη η
αύξηση θα συμβεί στις χώρες εκτός ΟΟΣΑ, όπου η ζήτηση
πιθανώς να αυξηθεί κατά περίπου 40% ή περίπου το ίδιο
μέγεθος με την χρησιμοποιούμενη σήμερα στην Αμερική
ενέργεια. Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση αυτή της ενέργειας στις χώρες εκτός ΟΟΣΑ θα παίξει η συνεχιζόμενη
αστικοποίηση στην Κίνα και την Ινδία με τους ανθρώπους
να κινούνται από αγροτικές περιοχές σε πόλεις συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Η Κίνα εκτιμάται ότι θα έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην προβλεπόμενη αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ,
καθώς επίσης και η Ινδία η οποία θα παρουσιάσει έντονη
ανάπτυξη με διπλασιασμό του μεριδίου της στο παγκόσμιο
ΑΕΠ.
• Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σχεδόν θα διπλασιαστεί
στις χώρες εκτός ΟΟΣΑ
Η ανθρώπινη δραστηριότητα συνεχίζει να εξαρτάται από
αξιόπιστη τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά τη χρονική περίοδο 2016-2040 η παγκόσμια ζήτηση ηλεκτρικής
ενέργειας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 60%, με σχεδόν
διπλασιασμό της ζήτησης στις χώρες εκτός ΟΟΣΑ.
• Η ηλεκτρική ενέργεια από ηλιακή και αιολική ενέργεια
προβλέπεται να αυξηθεί κατά 400% περίπου.
Από τις πλέον ταχύτατα αναπτυσσόμενες ενεργειακές
τροφοδοσίες προβλέπεται να είναι η ηλεκτρική ενέργεια
από ηλιακή και αιολική ενέργεια, που συνολικά θα αυξηθεί
κατά περίπου 400%. Το συνδυασμένο ποσοστό ηλιακής
και αιολικής ενέργειας στο παγκόσμιο σύνολο παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι θα τριπλασιαστεί μέχρι
το 2040, συμβάλλοντας κατά 30% και πλέον στη μείωση της έντασης άνθρακα από την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας.
• Το Παγκόσμιο ενεργειακό μίγμα αλλάζει καθώς οι παγκόσμιες οικονομίες αναπτύσσονται και οι κυβερνητικές

πολιτικές αλλάζουν, το ενεργειακό μείγμα (δηλαδή οι διάφορες μορφές ενέργειας, όπως, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, πυρηνική ενέργεια,
βιομάζα) θα συνεχίσει να διαφοροποιείται. Πυρηνική και
ανανεώσιμη ενέργεια θα αυξηθούν σημαντικά, αλλά τη
μεγαλύτερη αύξηση θα παρουσιάσει το φυσικό αέριο. Η
διαφοροποίηση της ενεργειακής τροφοδοσίας επιδρά όχι
μόνο στις οικονομίες των χωρών και τις προωθημένες τεχνολογίες αλλά επίσης και στις πολιτικές που έχουν ως
στόχο τη μείωση εκπομπών.
• Το Πετρέλαιο παίζει πρωτεύοντα ρόλο στις μεταφορές
και τα χημικά προϊόντα
Η αυξανόμενη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και οι βελτιώσεις απόδοσης στις συμβατικές μηχανές εκτιμάται ότι
μέχρι το 2030 θα οδηγήσουν σε κορύφωση (peak) στη
χρήση υγρών καυσίμων από τον παγκόσμιο στόλο επιβατικών οχημάτων (light duty vehicle). Το πετρέλαιο όμως θα
συνεχίσει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ενεργειακό μείγμα με τη ζήτηση να διαμορφώνεται κυρίως από τα
καύσιμα για τον τομέα μεταφορών (κυρίως εμπορικών) και
τις πρώτες ύλες για τη χημική βιομηχανία. Οι πρώτες αυτές
ύλες συμβάλλουν στην παραγωγή πλαστικών και άλλων
προηγμένων υλικών που προσφέρουν πλεονεκτήματα σε
κατασκευαστές και καταναλωτές συμπεριλαμβανομένων
και των ωφελειών ενεργειακής απόδοσης.
• Ο ρόλος του φυσικού αερίου διευρύνεται με στόχο την
κάλυψη ευρείας γκάμας αναγκών
Το φυσικό αέριο χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη ενεργειακή πηγή, που θα καλύπτει το 2040
το 25% της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας. Η αφθονία
και η ευελιξία του φυσικού αερίου το καθιστά πολύτιμη
ενεργειακή πηγή για την κάλυψη ευρείας γκάμας αναγκών,
ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει όχι μόνο στη μετατόπιση της
παγκόσμιας κοινότητας προς ενεργειακές πηγές χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και ως αναδυόμενη επιλογή για χρήση ως καύσιμο σε ορισμένες κατηγορίες μετακίνησης. Έτσι, η χρήση
φυσικού αερίου εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περισσότερο από
κάθε άλλη ενεργειακή πηγή, με περίπου το 50% της αύξησής του να κατευθύνεται προς την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας.
• Η απεξάρτηση από τον άνθρακα του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος θα επιταχυνθεί
Καθώς η παγκόσμια οικονομία σχεδόν διπλασιάζεται το
2040, τα οφέλη από την αποδοτικότητα σε ενέργεια σε
κάθε τομέα, σε συνδυασμό με μετατόπιση προς ενεργειακές πηγές με λιγότερη ένταση ενέργειας, θα συμβάλλουν
σε σχεδόν 45% μείωση στην ένταση άνθρακα του παγκόσμιου ΑΕΠ. Εκτιμάται ότι το 2040 οι παγκόσμιες εκπομπές
άνθρακα, που σχετίζονται με ενέργεια, πιθανόν να φθάσουν σε σημείο κορύφωσης (peak), αυξημένες κατά περίπου 10% σε σχέση με τα επίπεδα του 2016.
• Τεχνολογικές δυνατότητες
Καθώς ο ρυθμός της τεχνολογικής ανάπτυξης συνεχίζει
να επιταχύνεται, νέες - και ακόμα αβέβαιες – λύσεις είναι πιθανό να προκύψουν για να συμβάλουν στην κάλυψη ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων. Πρόσφατες
τεχνολογικές εξελίξεις συμβάλλουν τόσο στην ενεργειακή
απόδοση, με άμεσο αποτέλεσμα την επιβράδυνση της αύξησης της ζήτησης ενέργειας, όσο και στη διαμόρφωση
νέων επιλογών ενεργειακής τροφοδοσίας, όπως μη συμβατικό πετρέλαιο (unconventional petroleum), φυσικό αέριο, πυρηνική ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ Δ Α
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Γιώργος Δ. Παναγιωτακόπουλος συγγραφέας-ποιητής
Ενώ όλος ο κόσμος ομιλεί για τη Δημοκρατία
που γεννήθηκε στην Ελλάδα, ελάχιστοι γνωρίζουν πώς λειτουργούσε. Το χειρότερο είναι πως
σ’ αυτή την άγνοια «συμμετέχουν» οι περισσότεροι νεοέλληνες συμπατριώτες μας. Ασφαλώς
το Κράτος μας, με πρώτο το Υπουργείο Παιδείας, έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, είτε εκούσια,
είτε ακούσια. Όπως και τα Κόμματα με τους
επαγγελματίες πολιτικούς, που δεν θέλουν και
δεν επιτρέπουν στην επίσημη παιδεία να δώσει
ολόκληρη τη γνώση για τη Δημοκρατία, δηλ.
ποιά είναι, πώς δημιουργήθηκε, πώς λειτούργησε στους αρχαίους χρόνους, και πώς ευτελίζεται στις μέρες μας, με τους τίτλους Βασιλευόμενη, Προεδρική, Κοινοβουλευτική, κλπ. Αυτός
είναι και ο λόγος που ποτέ στα σχολεία μας
δεν διδάχθηκαν τα «Πολιτικά» του Αριστοτέλη, καθώς και η «Αθηναίων πολιτεία». Ίσως
τρομάζει τους επαγγελματίες της πολιτικής η
σκέψη, πως αν μάθουν οι Έλληνες ποιά είναι η
πραγματική Δημοκρατία, θα μείνουν «άνεργοι»
για πάντα!
Ας δούμε όμως πώς λειτουργούσε η Δημοκρατική Βουλή στην Αρχαία Αθήνα, για να
έχουμε συγκρίσιμα μεγέθη. Οι Βουλευτές αναδεικνύονταν κατά περιοχή (φυλή) με κλήρο,
και η θητεία των ήταν για ένα έτος μόνον! Κλήρωναν πάντα και ανάλογο αριθμό αναπληρωματικών. Πριν όμως ορκιστούν τους πέρναγαν
από «κόσκινο», δηλ. έλεγχο του Δημοσίου και
ιδιωτικού των βίου. Ο έλεγχος γινόταν από την
προηγούμενη Βουλή, που απερχόταν. Φυσικά

και εκείνοι ελέγχονταν
από κληρωτούς ορκωτούς, ώστε να απέλθουν φτωχότεροι απ’
ότι εισήλθαν. Δικαίωμα στην κληρωτίδα
είχε κάθε πολίτης που
είχε συμπληρώσει τα
30 χρόνια ηλικίας του
και δεν είχε εκλεγεί
άλλη φορά Βουλευτής. Στην εκκλησία του
Δήμου που ήταν ανώτατη λαϊκή συνέλευση
και εξουσία, συμμετείχαν όλοι οι πολίτες άνω των 20 ετών. Με τη
διαφορά πως αυτοί που ήσαν από 20-30 ετών
ψήφιζαν αλλά δεν είχαν δικαίωμα να αγορεύουν και να εκλέγονται σε αξιώματα.
Εκεί λοιπόν στην Εκκλησία του Δήμου οι νέοι
μάθαιναν την πολιτική, εκεί εκπαιδεύονταν πώς
να «βουλεύονται», να διοικούν και να δικάζουν.
Οι Βουλευτές τότε ορκίζονταν πώς θα «βουλεύονται» σύμφωνα με τους νόμους και το δίκαιον, και πληρώνονταν για κάθε συνεδρίαση
της Βουλής. Το δε ημερομίσθιο, δεν υπερέβαινε
τα 15 Ευρώ, με τα σημερινά δεδομένα! Επίσης
κατά την διάρκεια της θητείας των δεν στρατεύονταν. Ουδεμία σύγκριση με τους μισθούς
των σημερινών και επιπλέον των συντάξεων,
των χορηγιών, των επιδομάτων, των αυτοκινήτων, των κομματικών παροχών, των εξόδων,
των ταξιδίων, της ασφάλειας, των φρουρών
και των ακολούθων! Τότε κάθε βουλευτής, που
αδικούσε την πόλη, δια «εκφυλλοφορίας» (ψη-

φοφορίας φύλλων)
του στερούσαν οι άλλοι βουλευτές αυτό το
δικαίωμα, και τη θέση
του την έπαιρνε αμέσως ο πρώτος αναπληρωματικός!
Όλοι οι μόνιμοι
υπάλληλοι της βουλής, ήσαν μόνον πέντε, ένας κήρυκας,
δύο ταμίες και δύο
γραμματείς. Κάθε περιοχή (φυλή) είχε την
προεδρία (πρυτανεία)
για ένα μόνον μήνα την εποχή του Κλεισθένη,
και ο πρόεδρος των πρυτάνεων (επιστάτης) δια
κλήρου είχε εξουσία μιας μέρας!
Ως έδρα οι πρυτάνεις είχαν τον «Θόλο» στην
Αρχαία αγορά, και σιτίζονταν δημοσία δαπάνη.
Αυτοί συγκαλούσαν την εκκλησία του Δήμου,
όποτε θεωρούσαν αυτό αναγκαίο, καθώς και
τη Βουλή. Η Βουλή άλλοτε ήταν κλειστή (μυστική), αλλά συνήθως ήταν ανοιχτή για τους
πολίτες, οι οποίοι παρακολουθούσαν διά μέσου
«φράχτου». Είχε δικαίωμα επεξεργασίας νομοσχεδίων (προβουλεύματα), που τα έφερνε προς
ψήφιση στην εκκλησία του Δήμου. Στη συνέχεια φρόντιζε για τη γνωστοποίηση των Νόμων
και την εφαρμογή των. Το μόνο δικαστικό δικαίωμα που είχε, ήταν να ακυρώσει το βουλευτικό
αξίωμα, όπως αναφέρθηκε, και να επιβάλλει
πρόστιμο «κατά άρχοντος» κατόπιν εισαγγελικής κατηγορίας. Αξίζει να σημειώσουμε πως
αυτές οι δίκες τελείωναν το πολύ σε δύο μέρες!

Η δύναμη του πολίτη στην πραγματική Δημοκρατία φαινόταν στην εκκλησία του Δήμου.
Μόνον εκεί ψηφίζονταν οι νόμοι από όλους
τους πολίτες, καθώς εκεί είχαν δικαίωμα να
εκφραστούν και να προτείνουν τροποποιήσεις
στα νομοσχέδια, αλλά και να παρατείνουν νέους νόμους. Εάν όμως ο νόμος που πρότειναν
ψηφιζόταν, και στη συνέχεια αποδεικνυόταν
άδικος στην πράξη, ετιμωρείτο ο εισηγητής δια
αυστηρού προστίμου, φυλακής, ή ακόμη και
εκτελέσεως δια της «γραφής των παρανόμων»,
εάν το έγκλημα εθεωρείτο βαρύτατο για την
πόλη (Αθήνα). Επίσης, εάν κάποιος για τρείς
φορές κατηγορείτο με «γραφή παρανόμων»,
εθεωρείτο «άτιμος», και του απαγόρευαν στο
εξής να συμβουλεύει τον Δήμο. Δια του τρόπου
αυτού έβαζαν φραγμούς στους δημαγωγούς, οι
οποίοι δια της ρητορικής δεινότητας μπορούσαν να υφαρπάξουν την ψήφο του λαού. Αλλά
η εκφώνηση του κήρυκα «τις αγορεύειν βούλεται», με την οποία καλείτο ο οποιοσδήποτε
πολίτης της Αθήνας να διατυπώσει ελεύθερα
τις απόψεις του παραμένει στους αιώνες η μεγαλύτερη ανθρώπινη κατάκτηση της ελευθερίας του λόγου.
Τέλος η εκκλησία του Δήμου ως ανώτατο
όργανο εξουσίας, είχε δικαίωμα αφαιρέσεως
ή αποκαταστάσεως πολιτικών δικαιωμάτων. Ο
εξοστρακισμός, δηλ. «διά οστράκων» ψηφοφορία για άτομα επικίνδυνα για την Πόλη-Κράτος,
ήταν η αφαίρεση πολιτικών δικαιωμάτων και
εξορία ορισμένου χρόνου, αλλά και ασφαλιστική δικλείδα για κάθε επίδοξο τύραννο.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΟΣ ΣΤΟ ΑΓΟΣ (από τη δόξα στην καταφρόνια)
Οι περιπέτειες του Αθηναίου στρατηγού Μιλτιάδη

ΓΡΑΦΕΙ: Ο δάσκαλος Νίκος Κ. Φίλης

Η νίκη των Ελλήνων στο Μαραθώνα ήταν
μέγα έργο. Η Ελλάδα είχε γνωρίσει μέχρι τότε
πολλές ένδοξες ημέρες, αλλά καμία δεν μπορεί
να παραβληθεί με τη νίκη εκείνη. Οι Έλληνες για
πρώτη φορά νίκησαν «εκ του συστάδην» τους
Πέρσες και η αξία της νίκης τους καθίσταται περιφανής, όταν είναι γνωστό ότι την κατήγαγε μια
μόνη πόλη, η Αθήνα! Ήττα στο Μαραθώνα και
κατάληψη των Αθηνών θα είχε στερήσει την ανθρωπότητα από τον θαυμαστό εκείνο πολιτισμό
που ανέπτυξαν οι Αθηναίοι αμέσως μετά τους
Μηδικούς πολέμους. Ο νικητής του Μαραθώνα
Μιλτιάδης ανυψώθη σε περιωπή, την οποία ουδείς προ αυτού Αθηναίος πολίτης είχε γνωρίσει.
Οι Αθηναίοι, μνήμονες των ύψιστων υπηρεσιών,
της ευψυχίας του και των στρατηγημάτων του
στη μάχη τούτη, κατασκεύασαν προς τιμήν του
ιδιαίτερο μνημείο στο πεδίο της αναμέτρησης
και του απέδωσαν τιμές των οποίων ελάχιστοι
επιφανείς της ιστορίας άνδρες αξιώθηκαν. Η
δόξα όμως και τα υψηλά αξιώματα μωραίνουν
ενίοτε τους χαρισματικούς τούτου του κόσμου
και τους οδηγούν τελικά στην ταπείνωση και

την ανυποληψία και ο Μιλτιάδης δυστυχώς με
τις μετέπειτα πράξεις του απέβη «αυτογνώμων»
και καταφρονητής του δημοκρατικού πολιτεύματος της πατρίδας του και τούτο, γιατί πρότεινε κάποτε στη Βουλή και την Εκκλησία του
Δήμου να του διαθέσουν 70 πλοία και ανάλογο
στρατό χωρίς να αποκαλύψει στους συμπολίτες
του το πώς σκόπευε να χρησιμοποιήσει αυτή τη
δύναμη. Ζητούσε με άλλα λόγια να του παρασχεθεί ανεξέλεγκτη εξουσία.
Οι Αθηναίοι, τρέφοντας απεριόριστο σεβασμό
στον νικητή του Μαραθώνα, του έδωσαν ό,τι
ζητούσε, κάτι το οποίο δεν είχαν κάνει σε κανένα στο παρελθόν. Ο Μιλτιάδης παρέλαβε αυτή
τη δύναμη και έπλευσε στην Πάρο, την οποία
πολιόρκησε ζητώντας μάλιστα με κήρυκα 100
τάλαντα και απειλώντας ότι θα την καταστρέψει
με το πρόσχημα ότι οι Πάριοι «συνεξεστράτευσαν» μετά των Περσών στο Μαραθώνα. Στην
πραγματικότητα ήθελε να εκδικηθεί τον Πάριο
Λυσαγόρα, επειδή τον διέβαλε κάποτε, όπως
ισχυριζόταν, στον Πέρση στρατηγό Υδάρνη.
Στην Πάρο διέπραξε ιεροσυλία, διότι κατάφερε
να μπει κρυφά στο Ιερό της Δήμητρας Θεσμοφόρου (στο Ιερό αυτό μόνο γυναίκες ήταν επι-

τρεπτό να εισέρχονται), για να ανοίξει η πόρτα
και να μπουν στην Πάρο οι Αθηναίοι, πριν προλάβει όμως να κατευθυνθεί στο εσωτερικό του
ναού, τον έλουσε κρύος ιδρώτας και έντρομος
πήδηξε βιαστικά τον τοίχο, για να γυρίσει πίσω
στους Αθηναίους και κτύπησε άσχημα το πόδι
του. (Ηρόδοτος, Ερατώ 134/136).
Τελικά η επιχείρηση απέτυχε, ο Μιλτιάδης επέστρεψε στην Αθήνα όχι μόνο άπρακτος αλλά και
βαριά πληγωμένος στο μηρό. Οι Αθηναίοι τότε,
πρωτοστατούντος του πολιτικού του αντιπάλου
Ξάνθιππου (πατέρα του μετέπειτα θεμελιωτή
της Αθηναϊκής δημοκρατίας Περικλή) τον κατηγόρησαν ότι τους εξαπάτησε και τους παρέσυρε
σε επιχείρηση άδικη και επιζήμια χάριν προσωπικού πάθους και τον οδήγησαν στο δικαστήριο.
Η επελθούσα δίκη ήταν τραγική. Ο κατηγορούμενος Μιλτιάδης, η πληγή του οποίου είχε ανεπανόρθωτα μολυνθεί, αδυνατούσε να σταθεί
όρθιος ούτε ήταν σε θέση να υπερασπισθεί τον
εαυτό του και βρισκόταν σε φορείο ενώπιον της
δικαιοσύνης. Ο άλλοτε κραταιός στρατηγός των
Αθηναίων, αυτός που με τη στρατηγική του ιδιοφυΐα κατατρόπωσε τις ορδές των Περσών στο
Μαραθώνα, ο τόσον τιμηθείς και θαυμασθείς,

βίωνε την έσχατη ταπείνωση προ των δικαστών της πόλης του. Εκείνοι που απολογούνταν
υπέρ αυτού ήταν οι υπερασπιστές φίλοι του και
επειδή δεν μπορούσαν να αρνηθούν την πράξη
του, υπενθύμιζαν στους δικαστές τις πρότερες
υπηρεσίες του και φυσικά τη νίκη του στο Μαραθώνα.
Τελικά και παρά την πρόταση του Ξάνθιππου
για θανατική καταδίκη του, όπως η δικονομία
της πόλης του επέτρεπε, του επεβλήθη πρόστιμο 50 ταλάντων, ικανό κατά την κρίση των δικαστών να αποζημιώσει το Δήμο για τα έξοδα
της αποτυχημένης εκστρατείας. Το πρόστιμο κατέβαλε ο γιος του Κίμωνας ο δε Μιλτιάδης πέθανε από γάγγραινα στη φυλακή. Επονείδιστη η
πράξη του, κηλίδωσε την υστεροφημία του και
οδήγησε έναν ένδοξο άνδρα από το κλέος στο
άγος, γιατί οι τιμές και η δόξα τον κατέστησαν
αλαζόνα, ιερόσυλο και αμετροεπή. «Ασύνετος
όστις εν φόβω μεν ασθενής, λαβών δε μικρόν της τύχης φρονεί μέγα». (Ευριπίδης)
(ανόητος είναι όποιος υποχωρεί στον φόβο και
στην εύνοια της τύχης γίνεται αλαζών).
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΝΕΟ ΗΡΩΟ ΑΡΚΑΔΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙ: Η Ιωάννα Γαλιώτου (το γένος
Σκαρπέλου) φοιτήτρια της φιλοσοφικής
σχολής του ΕΚΠΑ
Τη σημερινή εποχή, ο καθένας από εμάς έχει
κρατήσει αναλλοίωτες στο μυαλό και στην
καρδιά του συγκεκριμένες μνήμες, στιγμιότυπα και γεγονότα της ζωής του, που τον σημάδεψαν, τον χαροποίησαν, τον πλήγωσαν, του
άλλαξαν με λίγα λόγια τον ψυχισμό και την
πορεία ζωής του. Ο νομπελίστας Πορτογάλος συγγραφέας Ζοζέ Σαραμάγκου λέει: «Είμαστε η μνήμη που έχουμε. Χωρίς μνήμη δεν
θα ξέραμε ποιοι είμαστε». Έχει απόλυτο δίκιο,
καθώς εννοεί πως είναι αναγκαίο, εκτός από
την ατομική μνήμη, να διαφυλάσσουμε και τη
μνήμη του λαού και του τόπου μας, ως κάτι
εξίσου πολύτιμο και ιερό, δηλαδή ποιες είναι
οι ρίζες μας, οι πρόγονοί μας, πώς έζησαν και
τι κατόρθωσαν στην πορεία του χρόνου και
κυρίως τις θυσίες, που έκαναν και την ανδρεία
με την οποία πολέμησαν στους πολέμους, που
κατά καιρούς ταλαιπωρούσαν τη χώρα μας.
Έδωσαν τα πάντα μέχρι και τη ζωή τους για
την απόκτηση του μεγίστου αγαθού και ανθρώπινου δικαιώματος, της ελευθερίας, πνευματικής και σωματικής, μιας ελευθερίας που
σήμερα δυστυχώς τη θεωρούμε δεδομένη,
χωρίς να αναλογιζόμαστε πόσο αίμα έχει χυθεί γι’ αυτήν.
Ένα ιδιαίτερο, άκρως μεγαλοπρεπές μνημείο,
που μας υπενθυμίζει τη μακραίωνη πολεμική
ιστορία της περιοχής, δημιουργήθηκε στην
Τρίπολη, στο ΒΔ άκρο του 11ου Συντάγματος Πεζικού, «εις μνήμην» των πεσόντων Αρ-

στοιχεία 602 αγωνιστών
κάδων, Αξιωματικών και
από όλη την Αρκαδία.
Οπλιτών, του Έπους του
Στην κορυφή του βράχου,
40-41. Το έργο αυτό ολοστέκεται ένα επιβλητικό
κληρώθηκε το 2018 μετά
λιοντάρι, αιώνιο σύμβολο
από επίπονες προσπάθειες
δύναμης και νίκης. Στο
του κ. Αργύρη Πετρονώτη,
εσωτερικό του βράχου
ο οποίος το ανήγειρε και το
έχει δημιουργηθεί θολωφιλοτέχνησε, με τη βοήθεια
της αδελφής του Αποστοτή κρύπτη, στην οποία
στεγάζεται ο Ιερός Ναός
λοπούλου- Πετρονώτητης Αγίας Σκέπης με τους
Παπαοικονόμου Κάντως
Αρχαγγέλους Γαβριήλ και
(Αικατερίνης) και την πολύΜιχαήλ και παρεκκλήσια
τιμη συνδρομή του Γενικού
Το ηρώο στον περίβολο
του Αγίου Γεωργίου και
Επιτελείου Στρατού. Την
του 11ου Σ.Π. στην Τρίπολη
του Αγίου Νικολάου, τους
ιστορική έρευνα ανέλαβαν
ο κ. Γεώργιος Ζαχαρόπουλος και ο κ. Αργύρης Προστάτες των Ενόπλων Δυνάμεων. ΞεχωρίΠετρονώτης, ενώ γλύπτης ήταν ο κ. Θεόδω- ζει το εξαίρετο έργο τέχνης στην είσοδο του
ρος Βασιλόπουλος από την Αλωνίσταινα. (Ο Ναού, που απεικονίζει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ.
Ανάμεσα στα ονόματα των αγωνιστών,
σπουδαίος καλλιτέχνης Θ. Βασιλόπουλος έχει
φιλοτεχνήσει στη Βυτίνα τις προτομές του ευ- υπάρχουν και οι πεσόντες με καταγωγή από
εργέτη Δ. Πανταζοπούλου και του Κόλλια του τη Βυτίνα και τη Νυμφασία, που συνέβαλαν
Βυτινιώτη ενώ έχει έτοιμη την προτομή του στον Αγώνα και έδωσαν τη ζωή τους υπέρ
Ασκληπιού, η οποία θα τοποθετηθεί στον πε- ημών μαζί με τους υπόλοιπους ήρωες Αρρίβολο του ιατρείου Βυτίνας. Την προτομή του κάδες συμπολεμιστές τους, γι’ αυτό και τους
Ασκληπιού φιλοτέχνησε μετά από παραγγελία αξίζει φόρος τιμής και μια θέση στην ιστορική
του αειμνήστου Βυτιναίου ιατρού Χρήστου μνήμη του καθενός από εμάς, ως ένδειξη ευΜατθαίου).
γνωμοσύνης.
Πρόκειται για ένα μεγαλειώδες μνημείο,
Οι Βυτιναίοι πεσόντες συμπατριώτες μας είναι:
μορφής τύμβου πολυανδρίας, που αποτελεί• Καψάλης Βασίλειος, του Τρύφωνος και
ται από έναν βραχώδη όγκο ύψους 10 μέτρων της Κωνσταντίνας, γεννηθείς το 1912 στη Βυπερίπου, που συμβολίζει το ύψωμα του Αλβα- τίνα, έφεδρος Ανθυπολοχαγός του 41ου Σ.Π.
νικού Μετώπου, τον οποίο περιβάλλουν 32 Έπεσε στο ύψωμα 652 των Λουτρών Σιδηροπινακίδες πεσόντων, στις οποίες αναγράφο- κάστρου στις 09/04/1941 στη μάχη των οχυνται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα και τα ρών κατά τη Γερμανική εισβολή.

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1973:
ΜΙΑ ΛΑΜΠΡΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Δημήτριος Χατζηδάκης χημικός-μηχανικός
Ο σεβασμός μας προς τον θεσμό της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης πρέπει να θεωρείται ως
δεδομένος, διατηρουμένου όμως του δικαιώματος κριτικής για κακώς κείμενα. Ανέκαθεν
στο χώρο της Δικαιοσύνης υπήρχαν κρούσματα εξωτερικών παρεμβάσεων, προβλήματα
στο όλο σύστημα της απονομής της, ενίοτε και συντεχνιακή νοοτροπία ορισμένων λειτουργών της. Το ουσιώδες έγκειται στο αν μέσα σε αυτό το προβληματικό περιβάλλον ο δικαστικός λειτουργός μπορεί να διατηρήσει την ακεραιότητα και την αμεροληψία του. Ιδιαίτερα
σε εποχές δύσκολες, όταν για λόγους κατανοητούς οι πολλοί «συναινούν», μεμονωμένοι
λειτουργοί με συνειδητές ενέργειές τους αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση όχι μόνον για
τους συνάδελφούς τους αλλά και για τους πολίτες. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν
τα επακόλουθα της δημοσίευσης των δηλώσεων του Κωνσταντίνου Καραμανλή «.. σχετικά
με την εν Ελλάδι κρατούσαν κατάστασιν και το πολιτικό πρόβλημα της Χώρας….» στις εφημερίδες «Βραδυνή» και «Θεσσαλονίκη» στις 23 Απριλίου 1973, μεσούσης της δικτατορίας.
Τότε άμεσα σε ολόκληρη τη χώρα όργανα της δημόσιας τάξης κατέσχεσαν τα φύλλα των
δύο εφημερίδων και οι κατά τόπους εισαγγελείς εισηγήθηκαν την επικύρωση των κατασχέσεων. Μοναδική εξαίρεση απετέλεσε ο τότε εισαγγελέας Φλωρίνης. Το τριμελές Συμβούλιο
Πλημμελειοδικών Φλωρίνης, κατόπιν εισήγησης του (σχεδόν σαραντάχρονου και με μικρό
παιδί) εισαγγελέα Λάμπρου Καράμπελα, με βούλευμά του διέταξε την άρση της κατάσχεσης θεωρώντας ότι «…οι εν λόγω δηλώσεις δεν είναι στασιαστικού περιεχομένου, ….».
Την 1η Ιουνίου 1973, και σε συνέχεια αποτυχημένων παρασκηνιακών παρεμβάσεων για
την ανάκλησή του, το βούλευμα εξαφανίσθηκε ύστερα από έφεση της προϊσταμένης Αρχής
(Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης), εξέλιξη άνευ ουσιαστικού περιεχομένου δεδομένου
ότι τα φύλλα των δύο εφημερίδων είχαν ήδη διατεθεί στην κυκλοφορία. Η περαιτέρω
αντιμετώπιση των τεσσάρων δικαστικών (των τριων του συμβουλίου Πλημμελειοδικών
και του εισαγγελέα) ευτυχώς για αυτούς, περιορίσθηκε μόνον στη, μετά από μικρό χρονικό
διάστημα, μετάθεσή τους σε άλλες πόλεις.
Αναφέρομαι στην υπόθεση των δύο εφημερίδων θεωρώντας την ως κορυφαίο δείγμα
γραφής του με Βυτινιώτικες ρίζες συγκεκριμένου εισαγγελέα, παρόλο που χειρίσθηκε με το
ίδιο σθένος κοινωνικά σημαντικότερες υποθέσεις αντίθετα στο, κατά περίπτωση, «πνεύμα
των καιρών», αλλά σε λιγότερο δύσκολες περιόδους, όπως, ενδεικτικά, το 1974, αμέσως
μετά από τη Μεταπολίτευση (άσκηση ποινικής δίωξης κατά χωροφύλακα και αξιωματικού
της Χωροφυλακής για βασανισμό φοιτητή στο Αλιβέρι). Από ετών ο απόμαχος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Λάμπρος Καράμπελας, πάντοτε μετριοπαθής, αν και πολυγραφότατος, δεν εξωτερικεύει τις απόψεις του για τα δρώμενα στον χώρο της Δικαιοσύνης.

• Λιαρόπουλος Ιωάννης, του Φωτίου και
της Βασιλικής, γεννηθείς το 1911 στη Βυτίνα,
έφεδρος Ανθυπολοχαγός του 21ου Σ.Π. Έπεσε
στο ύψωμα 869 (αυχένας Μπουμπέσι, 19ο χλμ
Βόρεια της Κλεισούρας) κατά την εαρινή επίθεση των Ιταλών στις 27/03/1941.
• Μπαρμπίκας Ηλίας, του Σταύρου και της
Αναστασίας, γεννηθείς το 1911 στη Βυτίνα,
Δεκανέας του 32ου Σ.Π. ΄Επεσε στην Κορυτσά
στις 08/02/1941.
• Πετεινός Δημοσθένης, του Γεωργίου
και της Παρασκευής, γεννηθείς το 1920 στη
Βυτίνα, στρατιώτης στο 3ο Σύνταγμα Τηλεγραφητών. Απεβίωσε στο 3ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών στις 05/05/1941μετά από
σοβαρό τραυματισμό.
• Χαμεζόπουλος Γρηγόριος, του Αριστείδη και της Ελένης, γεννηθείς το 1910 στη
Βυτίνα, στρατιώτης στο 2ο Σ.Π. Έπεσε στο
χωριό Κούταλι (3ο χλμ Β. της Πρεμετής) στις
21/01/1941.
Οι πεσόντες από τη Νυμφασία:
• Παλούκος Ιωάννης, του Κωνσταντίνου
και της Ελένης, γεννηθείς το 1905 στη Νυμφασία, Στρατιώτης στο Έμπεδο Πυροβολικού.
Απεβίωσε στο 1ο Νοσοκομείο Αθηνών στις
30/03/1941μετά από σοβαρό τραυματισμό.
• Σύριος Τριαντάφυλλος, του Νικήτα και
της Βάσως, γεννηθείς το 1908 στη Νυμφασία, Στρατιώτης του 28ου Σ.Π. Έπεσε στο χωριό Κούταλι (3ο χμλ Β. Πρεμέτης) τον Γενάρη
του1941.

ΜΗ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΙΔΑ!!
ΓΡΑΦΕΙ: Η Μαρία Γ. Μπαμπίλη κλινική διατροφολόγος
Ενηλικίωση. Μία λέξη, αμέτρητες ερμηνείες. Αμέτρητα νοήματα και συναισθήματα.
Αμέτρητοι ορισμοί, που «πηγάζουν» από τη σκοπιά που την αντιλαμβανόμαστε και
με μοναδικό τρόπο «εκβάλλουν» στην καρδιά, στο μυαλό, στην καθημερινή συμπεριφορά. Για τους βιολόγους είναι το στάδιο της πλήρους οργανικής ανάπτυξής μας.
Για τους νομικούς, η φάση συμπλήρωσης του κατώτατου ορίου ηλικίας για την νόμιμη αντιμετώπισή μας ως πολίτες ενός κράτους. Για δε τους ψυχολόγους, το στάδιο
της ωριμότητας, μετά το πέρας του οποίου βρισκόμαστε σε θέση να αναλάβουμε εξ
ολοκλήρου την ευθύνη του εαυτού μας. Όπως και να την εννοήσουμε, η ενηλικίωση
ανέκαθεν μονοπωλούσε το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Απαραίτητη προϋπόθεση, για
να εργαστείς και να διεκδικήσεις – με μεγάλη πιθανότητα να εισακουσθείς, όχι όπως
παλιά! Αναπόφευκτη λοιπόν και η μετατροπή της σε όνειρο κάθε μικρού παιδιού, που
απαρηγόρητο και ανυπόμονο συνάμα, χαζεύει τους μεγαλύτερους να απολαμβάνουν
τις «ελευθερίες» της. Πίσω από το έντεχνα φτιασιδωμένο προσωπείο ωστόσο κρύβεται
και μία ενηλικίωση- συνώνυμο υποχρεώσεων, αμετάκλητων αποφάσεων, ανάληψης
ευθυνών. Ένας εφιάλτης για τους ήδη ενηλικιωμένους που πλέον θα έδιναν τα πάντα
για να ζήσουν έστω 1 ημέρα σαν παιδιά, ανέμελα και απαλλαγμένα από κάθε έννοια...
... Μα τι είναι αυτό που μας «μικραίνει», μεγαλώνοντας; Γιατί αλλοτριωνόμαστε αντί
να αυτοπραγματωθούμε; Διότι περί αλλοτρίωσης πρόκειται, όταν νιώθεις αρκετά μεγάλος, για να σκίσεις τα ρούχα σου ύστερα από ώρες παιχνιδιού σε λασπωμένα χωράφια. Όταν κάτι μέσα σου απαγορεύει να λερωθείς απολαμβάνοντας το αγαπημένο
σου παγωτό, να κλάψεις ή να γελάσεις δυνατά στη μέση του δρόμου. Διότι, αν δεν
αισθανθείς «μικρός» που ορίζεις τη ζωή σου βασιζόμενος σε κοινωνικά στερεότυπα,
θεσπισμένα όχι από εσένα, αλλά για εσένα, τότε κάτι πάει στραβά. Και απαιτεί άμεση
επιδιόρθωση, «από τη ρίζα».
Και ποια η ρίζα του κακού; Το αίτιο που μας έφερε στον κόσμο του «πρέπει»; Για άλλους άγνωστο και αδιάφορο, για άλλους ξεκάθαρο, συνυφασμένο με θρησκευτικές ή
ιδεολογικές πεποιθήσεις. Όλοι όμως απολαμβάνουμε το ίδιο μαγικό αποτέλεσμα και
δεν είναι άλλο από τη ζωή. Μια ζωή που δε χωράει απωθημένα, αρκεί να σέβεται και
να μην απειλεί ελευθερίες.
Ευτυχώς ή δυστυχώς, έχεις μία και μοναδική ευκαιρία στην ύπαρξη– και τη συνύπαρξη-. Φρόντισε να την χτίσεις και όχι να τη δανειστείς. Να την ζήσεις χωρίς αναστολές,
αλλά πάντα με ήθος και σεβασμό. Εξάλλου στο τέλος μόνο οι αναμνήσεις θα σε συντροφεύουν! Ας είναι οι δικές σου!
-The trickis growing up with out grow in gold.
-Το μυστικό είναι να ενηλικιωθείς χωρίς να γεράσεις.
Καλή τύχη!
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Γ Ι ΑΤ Ι Δ Ε Ν Ε Χ Ε Ι Π ΡΑ Γ Μ ΑΤΟ Π Ο Ι Η Θ E I
Μ Ε Χ Ρ Ι Σ Η Μ Ε ΡΑ Η Α Ν Α Π Λ Α Σ Η ΤΟΥ
Κ Ε Ν Τ Ρ ΟΥ Τ Η Σ Κ Ω Μ Ο Π ΟΛ Η Σ ;
Συνέχεια από τη σελίδα 1

χρηματοδοτήσει ένα μνημείο προς τιμή των Βυτιναίων υλοτόμων (ο ίδιος κατάγεται από τέτοια οικογένεια) στην περιοχή της «Άσπρης πλάκας», στην είσοδο
του αμαξιτού δασικού δρόμου. Για το έργο αυτό συνεργάστηκε με τον τοπικό
αντιδήμαρχο κ. Καραντώνη ως προς τον σχεδιασμό και την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης. Παρόλη την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών και τη χρηματοδότηση του έργου από τον ίδιο, αυτό καθυστερεί εξαιτίας γραφειοκρατικών
εμποδίων και σχετικής αδράνειας. Ο τοπικός αντιδήμαρχος χρειάζεται να προωθήσει το έργο και να ξεπεραστούν τα εμπόδια, ώστε το μνημείο αυτό να «στηθεί»
και να τιμηθούν οι Βυτιναίοι υλοτόμοι, αφού οι μισές οικογένειες του τόπου μας
στο παρελθόν ήταν υλοτόμων.
Η τοποθέτηση του ανδριάντα του Ασκληπιού: Ο αείμνηστος ιατρός Χρήστος Ματθαίου είχε αναθέσει στον διάσημο εξ Αλωνισταίνης γλύπτη Θεόδωρο
Βασιλόπουλο την φιλοτέχνηση της προτομής του Ασκληπιού και την τοποθέτησή
της στο προαύλιο του ιατρείου της Βυτίνας. Εν τω μεταξύ ο αείμνηστος γιατρός
απεβίωσε και δεν πρόλαβε να δει την προτομή να τοποθετείται. Ο κ. Βασιλόπουλος ολοκλήρωσε το έργο και περιμένει την παραλαβή από κάποιο αρμόδιο και
την τοποθέτησή του στον υποδειχθέντα από τον αείμνηστο ιατρό χώρο. Αρμόδια
πλέον, για να κινήσει τη διαδικασία της μεταφοράς και της τοποθέτησης του
αγάλματος, είναι η τοπική δημοτική αρχή, η οποία σε συνεννόηση με τον κ. Βασιλόπουλο θα υλοποιήσει την επιθυμία του αείμνηστου ιατρού.
Ελπίζουμε ότι όσα γράφουμε πιο πάνω και ιδιαίτερα η ανάπλαση του κέντρου
της κωμόπολης θα υλοποιηθούν και δεν θα καθυστερήσουν άλλο. Το βάρος πέφτει στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου κ. Λιαρόπουλο, στον τοπικό αντιδήμαρχο κ. Καραντώνη αλλά και στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, τον
καθηγητή ορθοπεδικής κ. Μέγα, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει σε όλα αυτά και
ιδιαίτερα στην τοποθέτηση της προτομής του Ασκληπιού στο ιατρείο της Βυτίνας.
Βέβαια τα προβλήματα του τόπου μας δεν είναι μόνο αυτά αλλά και αρκετά
άλλα που παραμένουν αποτελματωμένα, όπως η αξιοποίηση του χώρου των
κατασκηνώσεων και του σανατορίου, η ολοκληρωμένη λειτουργία του Τριανταφυλλιδείου κτήματος, η διαμόρφωση των εισόδων της κωμόπολης και ιδιαίτερα
αυτής από την πλευρά του Πύργου, η βελτίωση του εσωτερικού οδικού δικτύου
και άλλα στα οποία αναφερόμαστε συνεχώς. Επίσης υπάρχουν και αυτά της καθημερινότητας όπως των απορριμμάτων και των αναφυομένων δυσκολιών στην
ύδρευση. Όμως ελπίζουμε ότι όλα μπορούν να επιλυθούν με την παρέμβαση των
δημοτικών αρχών αρκεί να υπάρχει θέληση και προσπάθεια, αλλά και πίεση των
τοπικών φορέων και συλλόγων προς αυτές.

Ποίηση

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Βυτιναίος ποιητής Μιχάλης Αποστολόπουλος
Είναι ατέλειωτη η αμμουδιά με φοίνικες σπαρμένη.
Οι ζαλισμένες από τα φιλιά σου αισθήσεις μου
πλέουν σε διάφανα πράσινα νερά!
Και η ευτυχία πούρχεται από το βάθος του πελάγους
την πιάνω και την κάνω μανδύα τυλίγοντας τον ήλιο
πάνω από τους φοίνικες.
Για να μην φύγει και πάει να βασιλέψει
κι έρθει το δειλινό και φέρει τον χειμώνα,
γιατί τώρα μέσα στην αγκαλιά σου
μετράω μόνο καλοκαίρια.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ …….ΜΕ ΝΟΗΜΑ
ΓΡΑΦΕΙ: Η Ειρήνη Π. Πλέσσια φοιτήτρια της
Νομικής σχολής του ΕΚΠΑ
Στο κείμενο αυτό θα παραθέσω δύο βιώματα, τα
οποία με μία πρώτη ανάγνωση πιθανόν να είναι εντελώς άσχετα μεταξύ τους, αν ψάξει κανείς όμως τις
προβληματικές και των δύο καταστάσεων θα διαπιστώσει την κοινή συνισταμένη τους.  
1ο Βίωμα: Εδώ και 6 μήνες η «κολλητή» μου εργάζεται 2 φόρες τη εβδομάδα σε ένα γραφείο. Με τον
καιρό τα πρακτικά ζητήματα προσπεράστηκαν και οι
προβληματισμοί της περιορίστηκαν στο πρόσωπο του
εργοδότη της. Ο εν λόγω κύριος 38 ετών με σπουδές
και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό άφησε σίγουρη
δουλειά για να κάνει κάτι δικό του. Όλα καλά μέχρι
εδώ (προσωπικό σχόλιο: Η φίλη μου δεν τον συμπαθούσε ούτε λίγο και είχε δίκιο). Ο συγκεκριμένος καθότι υπερβολικά θρήσκος, όταν δεν έχει δουλειά και
όταν θεωρεί ότι οι γεμάτοι με εικόνες τοίχοι δεν του
φτάνουν, βάζει σε «λούπα» ο,τι λειτουργία υπάρχει
στο ίντερνετ. Κάτι τέτοιο έκανε και στην προκειμένη
περίπτωση, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά ακολούθησε...... Παπαδόπουλος (ναι ο χουντικός). Τη φώναξε
στο γραφείο του λοιπόν γεμάτος έπαρση για να τη βάλει να ακούσει τον τελευταίο. Το βασανιστήριο αποτελούνταν από δύο ολιγόλεπτες ομιλίες. Η δεύτερη είχε
να κάνει με την ελεύθερη διακίνηση ιδεών στα πανεπιστήμια από τους ίδιους τους καθηγητές. Εν ολίγοις
το βίντεο αυτό έλεγε ότι ο Παπαδόπουλος ανησυχεί
για το τι δίδασκαν οι ακαδημαϊκοί και ότι έθεταν με
τα λεγόμενά τους την ελληνική κοινωνία σε κίνδυνο,
πράγμα το οποίο δεν θα άφηνε να συμβεί και γι' αυτό
ακολούθησε ένα καθεστώς ακραίας λογοκρισίας.
Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι το αφεντικό της
δεν της έκανε πλάκα και συμφωνούσε τόσο με όλα
αυτά, που τα είχε μάθει απ’ έξω και τα έλεγε (χαρακτηριστική περίπτωση νοσταλγού της δικτατορίας)
Μετά από τις ελάχιστες και στοιχειώδεις αντιρρήσεις,
που μπορεί να φέρει ένας λογικός άνθρωπος πάνω
στο θέμα της χούντας, η φίλη μου πήρε την εξής απάντηση: «Ποιός τα λέει αυτά;» και εν συνεχεία αφού
αποδέχθηκε εν μέρει ελάχιστα πράγματα, παρομοίασε τους ανθρώπους με ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ αντιλήψεις
από τον Παπαδόπουλο σαν παιδεραστές που «θέλουν
και λίγο ξύλο πριν τη φυλακή».
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να κάνεις τέτοιου είδους
συζητήσεις με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί καταλαβαίνεις ότι πραγματικά δεν έχουν ίχνος επιχειρημάτων
παρά μόνο στρεβλές αφηγήσεις, τόνους παραπληροφόρησης σε συνδυασμό με αμάθεια ή ημιμάθεια και
προφανώς έλλειψη προσωπικής κρίσης. Όπως καταλαβαίνετε η κουβέντα τους δεν κατέληξε πουθενά.
***Χρήσιμο για τη σύνδεση των δύο ιστοριών είναι
ότι η γυναίκα του συγκεκριμένου την ώρα, που διαβάζετε αυτήν την εφημερίδα έχει ήδη γεννήσει το πρώτο
τους παιδάκι.
2ο Βίωμα: Εδώ και λίγους μήνες η θεία μου έχει γίνει ανάδοχη γονέας δύο μικρών αγοριών από την
Αφρική, τα οποία από τη στιγμή της γέννησής τους
μέχρι και την ηλικία των 9 και 11 ετών ζουν σε ένα
ίδρυμα στην Αθήνα. Κάθε Τετάρτη λοιπόν τα πηγαίνει για μπάσκετ στο σχολείο τους και έτσι αποφάσισα
να πάω και εγώ να δω από κοντά αυτά τα δύο «πλα-

σματάκια» και να διαπιστώσω πώς μπορεί να είναι η
καθημερινότητά τους έχοντας στην πλάτη τους τόσες
δυσκολίες (οι βιολογικοί γονείς του ενός έχουν πεθάνει και του άλλου τον άφησαν στο ίδρυμα όντας
ανίκανοι οικονομικά να το μεγαλώσουν).
Στα πέντε πρώτα λεπτά συνειδητοποίησα ότι τα
μοναδικά παιδιά στο γήπεδο του μπάσκετ ήταν τα
δικά μας, ενώ όλα τα υπόλοιπα είχαν διασκορπιστεί
από δω και από κει. Όταν ο Ιάσωνας (το μεγαλύτερο
από τα δύο) πήγε να τους πει να παίξουν όλοι μαζί,
άκουσα ένα παιδάκι να του φωνάζει «δεν θέλουμε,
γιατί είστε μαύρα». Στη συνέχεια ο Ιάσωνας και ο
Μανωλάκης ήρθαν στις κερκίδες και μιλώντας με ένα
δάσκαλο, που ήταν μπροστά στο συμβάν του εξήγησαν πολύ απλά ότι αυτός ή οποιοσδήποτε άλλος δε
θα είχε τέτοια αντιμετώπιση γιατί πολύ απλά «εσείς
είστε λευκός». Αφού ξεπεράστηκε αυτό το γεγονός,
με αρκετή πίεση από το δάσκαλο, όλη την υπόλοιπη
ώρα των δραστηριοτήτων παρατήρησα ότι ο Ιάσωνας ακόμα και σε μία απλή τυπική παρατήρηση του
προπονητή του ζητούσε επανειλημμένα συγγνώμη.
Περιττό να αναφέρω πόση προσοχή έδειχνε ο μικρός
σε ό,τι αφορούσε τα υπόλοιπα παιδιά, ώστε να μη
χρειαστεί να έρθει κανείς σε δύσκολη -πάλι- θέση. Κάπου εκεί μαθαίνω επίσης ότι οι γονείς θέλουν να διώξουν το Μανώλη με το επιχείρημα ότι είναι ζωηρός.
Εκεί που είχα απογοητευτεί πλήρως και σκεφτόμουν
ότι εν τέλει οι ταινίες με ρατσισμό δεν είναι παρατραβηγμένες και ότι όντως έτσι γίνονται τα πράγματα έρχεται και κάθεται δίπλα μας η κυρία Δήμητρα. Η κυρία
Δήμητρα έχει τέσσερα παιδιά και κάθε φορά που πηγαίνουν στο σχολείο παιδιά από το ίδρυμα φροντίζει
να τα παίρνει σπίτι της να παίξουν με τα δικά της. Έτσι
έκανε και τώρα με τον Μανωλάκη και εν συνεχεία με
τον Ιάσωνα. Όταν τα άκουσα αυτά, χάρηκα αρχικά για
τα παιδιά που είχαν τουλάχιστον ένα φίλο σε αυτό
το αφιλόξενο περιβάλλον και μετά για την κυρία Δήμητρα, που υπάρχουν ακόμα τέτοιοι άνθρωποι. Μετά
σκέφτηκα όμως ότι έτσι πρέπει να είμαστε όλοι και η
κυρία Δήμητρα να μην αποτελεί την εξαίρεση αλλά
τον κανόνα.
Από τη μία λοιπόν έχουμε τα παιδιά του αφεντικού
της «κολλητής» μου (με πρότυπο ....τον Παπαδόπουλο)
και των γονιών στο σχολείο με τις ρατσιστικές αντιλήψεις και από την άλλη τα παιδιά της κυρίας Δήμητρας.
Έχετε καμία ιδέα για το ποια θα βγουν κερδισμένα;
Το συμπέρασμα που βγαίνει από τις δύο ιστοριούλες, αν και δεν έχει αναδειχθεί τόσο στο πρώτο περιστατικό, είναι ότι δεν έχει σημασία αν είσαι σπουδαγμένος με τρία μεταπτυχιακά ή οτιδήποτε έχει να κάνει
με αυτά όλα όπως το αφεντικό της «κολλητής» μου ή
οι γονείς στο σχολείο. Αν από το σπίτι σου δεν έχεις
μεγαλώσει με τις στοιχειώδεις αρχές δηλ. να σέβεσαι τους γύρω σου και να μη φοράς παρωπίδες στη
ζωή σου γενικά, δημιουργείς προβλήματα και στο περιβάλλον σου αλλά και σε σένα τον ίδιο, αφού στο
τέλος καταντάς μισάνθρωπος και στενόμυαλος. Καταλήγουμε λοιπόν ότι η οικογένεια καθορίζει πολλές
από τις ιδέες και τις αρχές μας στη μετέπειτα ζωή, γιατί αν οι γονείς όλων των παραπάνω τους είχαν δώσει
τα βασικά και άφηναν τα παιδιά τους να εξελιχθούν
πνευματικά δε θα σας έγραφα καν αυτό το άρθρο.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνέχεια από τη σελίδα 5

μέχρι και 13 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού στους ωκεανούς
μας, όπου πνίγουν κοραλλιογενείς υφάλους και απειλούν την
ευπαθή θαλάσσια άγρια φύση.
Το πλαστικό που καταλήγει στους ωκεανούς μπορεί να κυκλώσει τη Γη τέσσερις φορές σε ένα χρόνο και μπορεί να παραμείνει μέχρι και 1.000 χρόνια πριν απολυθεί πλήρως. Το
πλαστικό επίσης μπαίνει στο νερό και έτσι στο σώμα μας. Τι
βλάβη προκαλεί αυτό; Οι επιστήμονες εξακολουθούν να μην
είναι βέβαιοι, αλλά τα πλαστικά περιέχουν πολλά χημικά, πολλά από τα οποία είναι τοξικά ή διαταράσσουν τις ορμόνες. Τα
πλαστικά μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως μαγνήτης για
άλλους ρύπους, συμπεριλαμβανομένων των διοξινών, των μετάλλων και των παρασιτοκτόνων. Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος δίνει την ευκαιρία σε όλους μας να αγκαλιάσουμε τους πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να
βοηθήσουμε στην καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης
σε όλο τον κόσμο.

• ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΥΤΙΝΑΣ

Τα τελευταία χρόνια η θεατρική ομάδα του Λυκείου Βυτίνας
κάτω από την «διδασκαλία» της υπερδραστήριας και φιλότεχνης καθηγήτριας των Μαθηματικών κ. Γεωργίας Καρατζά συνηθίζει να προσφέρει στους κατοίκους της Βυτίνας αλλά και
των περιχώρων με την ευκαιρία της λήξης του σχολικού έτους
μια εξαιρετική θεατρική παράσταση.

Έτσι και φέτος η θεατρική ομάδα του Λυκείου, που απαρτίζετο από μαθητές της Α΄ Λυκείου με τη βοήθεια και μαθητών
της Γ΄ Γυμνασίου οργάνωσε και παρουσίασε την κωμωδία του
Μολιέρου «Κατά φαντασία ασθενής». Η παράσταση προγραμματίστηκε να δοθεί το βράδυ της Παρασκευής 22-6 αλλά μια
αιφνίδια νεροποντή λίγο έλλειψε να την ματαιώσει. Τελικά
αυτή δόθηκε σε ένα κατάμεστο θεατράκι στα Λαστέικα, στο
οποίο προσήλθαν όλοι σχεδόν οι Βυτιναίοι αλλά και αρκετοί
κάτοικοι από την γύρω περιοχή . Η δύσκολη αυτή κωμωδία
του Μολιέρου αποδόθηκε κατά άριστο τρόπο από τους μαθητές και ο θεατής νόμιζε ότι ήσαν επαγγελματίες ηθοποιοί με
μακρόχρονη θητεία στο θέατρο.
Τους ρόλους ερμήνευσαν οι μαθητές: Αργκάν (ο κατά φαντασίαν ασθενής) ο Ν. Χρονόπουλος, Μπελίνα (σύζυγος του
Αργκάν) η Ελ. Χαραλαμποπούλου, Αγγελική (κόρη του Αρ-

γκάν) η Θ. Ηλιοπούλου, Λουίζα (μικρή κόρη του Αργκάν) η
Μ. Αλεξοπούλου, Μπεράλδος (αδελφός του Αργκάν) ο Στ.
Καζάς, Κλεάνθης (εραστής της Αγγελικής) ο Κ.Λιακόπουλος,
κ. Ντιαφουάρος (γιατρός) ο Αντ. Κατσίγιαννης, Θωμάς Ντιαφουάρος (γιος του γιατρού) ο Γ. Δημάκος, κ. Πυργκόν (γιατρός του Αργκάν) ο Σ. Ηλιόπουλος, κ. Φλεράν (φαρμακοποιός) ο Σ. Μπουλούγαρης, κ. Μπονφουά (συμβολαιογράφος)
Λ.Γιάνκα, Τουανέττα (υπηρέτρια) Δ.Καγιούλη.
Η παράσταση τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτυνίας
και της ΔΗΚΕΓ. Τίμησαν με την παρουσία τους ο προϊστάμενος
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γορτύνιος κ. Γ. Σελίμης, ο διευθυντής του Λυκείου κ. Καβουρίνος, ο διευθυντής του Γυμνασίου κ. Καγιούλης και αρκετοί εκπαιδευτικοί των σχολείων της
Βυτίνας.
Να συγχαρούμε ένθερμα την καθηγήτρια κ. Καρατζά, που
κάθε χρόνο εργάζεται άοκνα και προσφέρει μια εξαιρετική παράσταση στο κοινό της Βυτίνας. Τους μαθητές που υποδύθηκαν τους ρόλους και κουράστηκαν παράλληλα με τις σχολικές
τους υποχρεώσεις και όσους βοήθησαν για την επιτυχία της
παράστασης. Παράλληλα να ευχαριστήσουμε τη ΔΗΚΕΓ και
την αντιδήμαρχο κ. Διαμαντοπούλου, που πάντα ανταποκρίνεται πρόθυμα και καλύπτει τα έξοδα τέτοιων εκδηλώσεων, οι
οποίες ανεβάζουν το πολιτιστικό επίπεδο της επαρχίας. Τέλος
να ευχηθούμε σε όλους τους μετέχοντες τέτοιων εκδηλώσεων
να βρίσκουν τη διάθεση και τον χρόνο, ώστε να προσφέρουν
στην τοπική κοινωνία θεατρικές παραστάσεις υψηλού πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου.
Συνέχεια στη σελίδα 10
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΒΥΤΙΝΑ»
ӱӱ 50 €: Θεοφιλοπούλου Βασιλική
ӱӱ 40 €: Αποστολόπουλος Μιχάλης
ӱӱ 30 €: Χατζάκη Γεωργία
ӱӱ 25 €: Σούζυ Μπίρη- Καπογιαννοπούλου
ӱӱ 20 €: Ξένος Ιωάννης, Αργυρόπουλος Γεώργιος
(Παρόλες τις εκκλήσεις μας, οι εισφορές είναι εξαιρετικά περιορισμένες)
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
50 € προσέφερε η Σούζυ Μπίρη- Καπογιαννοπούλου για την
εκκλησία της Παναγίας της «πισωμαχαλίτισσας» σε μνήμη των
γονέων της.
50 € υπέρ του συλλόγου προσέφερε η Μαρία Δ. Μαρκοπούλου-Ηλιάδη σε μνήμη της θείας της Ελένης χήρας Κων/νου
Γκουβά.
ΓΑΜΟΙ-ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα

Αλίμου τέλεσαν τον γάμο τους ο Βασίλης Αποστ. Τζίφας και η
Σοφία Μαρκετάκη. Ακολούθησε η βάπτιση του γιου τους και του
έδωσαν το όνομα Απόστολος.
• Την Κυριακή, 20 Μαΐου 2018 στον Ι.Ν. Αγίου Σιών Βέργας
Καλαμάτας, ο Δημήτρης Γαραντζιώτης και η Μαρία Παναγοπούλου βάπτισαν τον γιο τους και του έδωσαν το όνομα Κωνσταντίνος.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 21 Μαΐου ο Βυτιναίος Νίκος Βλ. Λάγιος και η Γεωργία
Καρύγιαννη από τα Παραδείσια Μεγαλόπολης απέκτησαν αγοράκι.
• Στις 25 Μαΐου η Άντα Λιάπη, σύζυγος του Λεωνίδα Σακελλαρίου, έφερε στον κόσμο, στο μαιευτήριο «ΙΑΣΩ», ένα υγιέστατο αγοράκι. Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων συγχαίρει
τους ευτυχείς γονείς και εύχεται ευδόκιμο πορεία στη ζωή του
νεογέννητου. Στον ευτυχή παππού Γιάννη Σακελλαρίου, παλαιό
πρόεδρο του συλλόγου και δήμαρχο Βυτίνας και τη γιαγιά Λεμονιά ευχές να χαίρονται τον εγγονό και να ευτυχήσουν να απο-

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΣΤΑΣ Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
πρώην πρόεδρος συλλόγου Μαγουλιανιτών ετών 72
ΓΡΑΦΕΙ: ο Παν. Παπαδέλος πρόεδρος
του συλλόγου
Έστω και καθυστερημένα νιώθω την ανάγκη να αφιερώσω λίγα λόγια για τον παλιό
συμμαθητή μου στο Γυμνάσιο Βυτίνας από
το 1958 μέχρι το 1964, καλό μου φίλο αλλά
και τον μακροβιότερο πρόεδρο του συλλόγου των απανταχού Μαγουλιανιτών (1995-2013), τον Κώστα
τον Κανελλόπουλο. Έφυγε από κοντά μας πρόωρα σε ηλικία
72 ετών την Κυριακή 1η Απριλίου 2018 στην Τρίπολη και η
κηδεία του έγινε την επομένη στα Μαγούλιανα. Γεννήθηκε το
1946 εκεί, όπου τελείωσε το Δημοτικό σχολείο και συνέχισε
τις σπουδές του στο Γυμνάσιο Βυτίνας και αργότερα στην Ακαδημία Τριπόλεως. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του
διορίστηκε δάσκαλος σε χωριά της Κομοτηνής και της Κορινθίας. Κατόπιν εξετάσεων τοποθετήθηκε στο Υπουργείο Εμπο-

ρίου όπου και έφτασε μέχρι το βαθμό του Γενικού Διευθυντή,
με τον οποίο και συνταξιοδοτήθηκε. Υπήρξε επίσης πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου και της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Διακρίνετο από τεράστια αγάπη για
τον τόπο του και από έντονα φιλοβυτινιώτικα αισθήματα από
την εποχή της φοίτησής του στο Γυμνάσιο του τόπου μας. Κατ’
επανάληψη συζητήσαμε τοπικά προβλήματα, αφού τα γραφεία
του συλλόγου των Βυτιναίων και αυτού των Μαγουλιανιτών
βρίσκονται δίπλα-δίπλα. Το ήθος του χαρακτήρα του έδειχνε
με τον τεράστιο σεβασμό προς τους δασκάλους του και ιδιαίτερα προς τον σπουδαίο φιλόλογο Νυμφάσιο Κώστα Γιαννημάρα, που τόσα μάθαμε από αυτόν. Να είσαι καλοτάξιδος φίλε
Κώστα, αφού βιάστηκες να φύγεις από κοντά μας και να είσαι
σίγουρος ότι οι παρακαταθήκες που άφησες θα υλοποιούνται
από τους άξιους διαδόχους σου στο σύλλογο Μαγουλιανιτών,
που τόσο πιστά υπηρέτησες για τόσα χρόνια.

λαύσουν την έλευση και άλλων.
ΘΑΝΑΤΟΙ
†† Απεβίωσε στη Βυτίνα στις 20-5-2018 όπου και ετάφη την
επομένη η Τασία Γιαννακοπούλου (Φάλαρη) ετών 89.
†† Απεβίωσε στη Βυτίνα στις 22-5-2018 και ετάφη την επομένη
ο Διονύσιος Ηλιόπουλος ετών 91.
†† Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις 24-5-2018 ο Γιάννης Παναγιωτόπουλος (Κλημεντόγιαννης) ετών 96.
†† Απεβίωσε στην Αθήνα στις 11-6-2018 και ετάφη στη Βυτίνα
η Βασιλική Παπάζογλου το γένος εκ μητρός Αθ. Κωτσόβελου
ετών 92.
†† Απεβίωσε στο Παναρκαδικό νοσοκομείο και ετάφη στη Βυτίνα στις 18-6-2018 η Βασιλική Αναγνωστοπούλου- Χρυσανθοπούλου ετών 54. Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων
συλλυπείται θερμά τον σύζυγο και τα παιδιά της θανούσης.
†† Απεβίωσε στις 25-6-2018 και ετάφη στην Αχλαδινή Ολυμπίας η Θεοδώρα Γεωργακοπούλου-Παπαντωνίου ετών 73.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Δύο όμορα οικόπεδα, 4.200 τ.μ. έκαστο άρτια και
οικοδομήσιμα, μη δασικά (με έγγραφα δασαρχείου)
επί της επαρχιακής οδού Βυτινας –Αλωνίσταινας.
Τηλ. επικοινωνίας: 6944564093,
email: elsamaroulaki@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
προς τον κ. Ευθύμιο Χριστόπουλο.
Θα ήθελα να εκφράσω τις ολόθερμες ευχαριστίες μου
για τη γενναιόδωρη κίνησή σας να με βραβεύσετε για
τη σχολική μου επίδοση. Η βράβευσή σας αποτελεί για
εμένα έμπρακτη αναγνώριση και πηγή δύναμης, για να
εργαστώ και στο μέλλον προκειμένου να πετύχω τους
στόχους μου και να φανώ αντάξια των προσδοκιών σας.
Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε!
Ειρήνη Παπαλάμπρου

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Από τον κ. Μάρκο Γκουβά δασολόγο – μετεωρολόγο λάβαμε
επιστολή για τον κίνδυνο αλλοίωσης του περιβάλλοντος λόγω
των Αιολικών πάρκων, την οποία και δημοσιεύουμε:
Αγαπητοί συμπατριώτες,
η μεγαλύτερη υποβάθμιση του ελληνικού φυσικού τοπίου, που
ολοκληρώνει εκείνη των αυθαιρέτων κτισμάτων, συντελείται στις
μέρες μας με την κατασκευή των λεγόμενων αιολικών και φωτοβολταϊκών «πάρκων», υπό το πρόσχημα μάλιστα της προστασίας
του περιβάλλοντος από τους «αέριους ρύπους». Το πρόβλημα
χτυπά ήδη την πόρτα της τουριστικότερης και πιο φημισμένης περιοχής της ορεινής Αρκαδίας και είναι σε φάση «αξιολόγησης»
η δυνατότητα εγκατάστασης ανεμογεννητριών σε όλο το μήκος
των ραχών μεταξύ Βυτίνας και Αλωνίσταινας (από Λιμποβίσι μέχρι
Κοκκινόβρυση), στις κορυφές πάνω από Μαγούλιανα και Λάστα,
στα όρη των Λαγκαδίων, καθώς στις κορυφές πάνω από τη Ζάτουνα. Μπορείτε να φανταστείτε τη συνήθη φωτογραφία της Βυτίνας, με φόντο τα βουνά των Μαγουλιάνων (Αργυρόκαστρο), ή
εκείνης των Λαγκαδίων με φόντο τα «Λαγκαδιανά όρη», τα οποία
να φέρουν τεράστια κέρατα; Μπορείτε να ανεχθείτε το ίδιο τοπίο,

αγναντεύοντας από την πλατεία της Δημητσάνας προς τη Ζάτουνα και το Λούσιο, ή τεράστιες κολώνες να εισβάλουν στον ουρανό
πάνω από το Λιμποβίσι ή την Κοκκινόβρυση; Να είστε βέβαιοι ότι η
αλλοίωση του τοπίου θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στον τουρισμό
και τη φήμη της ορεινής Αρκαδίας μακροπρόθεσμα. Για το λόγο
τούτο, πρέπει άμεσα να κινητοποιηθούν οι πάντες εναντίον της
αδειοδότησης κατασκευής ανεμογεννητριών στην περιοχή, διότι
αν εγκριθούν και κατασκευαστούν, είναι ευνόητο ότι δεν υπάρχει
επιστροφή. Επειδή προβλήματα οικολογικής φύσεως και αισθητικής υποβάθμισης του τοπίου θεωρούνται λυμένα ή αμελητέα
σε εθνικό επίπεδο, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, μόνο ο ξεσηκωμός και η κραυγή της τοπικής κοινωνίας μπορεί να ανατρέψει τα σχέδιά τους, αφού το πολιτικό κόστος είναι ο εφιάλτης
των κενόδοξων αρχόντων. Είναι παρανοϊκό να καταστρέφονται
τα ορεινά μας τοπία και η ψυχική μας υγεία, για να μπορούν κάποιοι να λειτουργούν στη μέγιστη ψύξη τα κλιματιστικά στα σπίτια
και τις επιχειρήσεις τους, στις μεγαλουπόλεις ή στα παραλιακά
ξενοδοχεία, αναπαύοντας, μάλιστα, την συνείδησή τους ότι καταναλώνουν «πράσινη ενέργεια».

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ (13 Μάη 2018)

(αφιερωμένο στη μνήμη των μανάδων που δεν είναι πια κοντά μας)
ΓΡΑΦΕΙ: Η Δέσποινα Χατζάκη εκπαιδευτικός
Αχ! βρε μάνα, βιάστηκες να φύγεις! Τι νόμισες;
Μεγαλώσαμε και δε σε χρειαζόμαστε;
Με τα χρόνια η έλλειψη μεγαλώνει και η ανάγκη
πολλαπλασιάζεται. Όσα χρόνια και αν περάσουν,
όσα και αν πέρασαν η μάνα παραμένει μάνα! Είναι
πάντα εκεί είτε την έχεις είτε όχι! Σου μιλώ συνέχεια και αναστενάζοντας λέω «αχ! βρε μάνα» και έτσι βρίσκω την ευκαιρία να ξεστομίσω
αυτή την ευλογημένη λέξη, εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος πια
να την πω. Φέρνω στο μυαλό μου τα λόγια σου: «όταν θα κάνεις
παιδιά θα με θυμηθείς!» Και ναι σε θυμάμαι συνέχεια. Και επαναλαμβάνω συμπεριφορές, εκφράσεις, κουβέντες δικές σου έτσι αυθόρμητα χωρίς να το σκέφτομαι. Και τα παιδιά μου με καταλαβαίνουν και
σωπαίνουν, όταν τα ζαλίζω μιλώντας τους για σένα.
Πού είσαι βρε μάνα να με δεις που, όταν αρρωσταίνω, όταν δειλιάζω μπροστά στις απαιτήσεις της ζωής, σφίγγω τα δόντια και συνεχίζω να παλεύω και ας μην έχω την αγκαλιά σου να κρυφτώ και να
παρηγορηθώ. Αχ ρε μάνα! Μεγάλωσα και ακόμα πηγαίνω κάθε μέρα

στο σχολείο! Τώρα πια όμως πηγαίνω, επειδή
μου αρέσει. Ναι, πηγαίνω με χαρά, γιατί θέλω
να προσφέρω. Γιατί θυμάμαι τα λόγια σου,
«ποτέ δε βγαίνεις χαμένος όταν προσφέρεις
με την καρδιά σου, όταν βοηθάς και αγαπάς».
Και εγώ αγαπώ αυτό που κάνω!
Αχ! μάνα! Δεν είσαι εδώ να διαφωνήσουμε,
να τσακωθούμε, να με συμβουλεύσεις, για να
μπορώ μετά να καταλάβω τις φιλενάδες μου που γκρινιάζουν για τα
στραβά των μανάδων τους και τους τσακωμούς μαζί τους.
Αγκαλιάστε τις μανάδες σας, γιατί άλλος άνθρωπος, για να σε αγαπήσει και να σε πονέσει πιο άδολα, δεν υπάρχει. Η μητρική αγάπη
δε γνωρίζει από συμφέροντα! Η ευχή της μάνας έχει τη δύναμη να
νικήσει τα πάντα. Προσπαθώ κάθε μέρα να γίνομαι καλύτερη μάνα
για τα παιδιά μου -όπως με είχες συμβουλεύσει- παλεύοντας με τα
λάθη μου και τις υπερβολές μου! Θυμάμαι που μας έλεγες «ευχή της
μάνας γύρευε και τα βουνά ανέβα». Γι’ αυτό πάντα θα σου ζητώ την
ευχή σου, για να έχω τη δύναμη να βλέπω τη ζωή σαν μια όμορφη
και εύκολη ανηφοριά!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Συνέχεια από τη σελίδα 9
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ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

Το Χρυσό Βραβείο (Gold) στην κατηγορία «Speciality
Travel – Τουρισμός Υπαίθρου», απέσπασε η ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ. η πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση της Πελοποννήσου (ίδρυση 31/07/2012),
στα φετινά Tourism Awards 2018, που πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος
την Τρίτη 21 Μαρτίου παρουσία 700 στελεχών και
προσωπικοτήτων του τουριστικού κλάδου. Συγκεκριμένα, η ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ. τιμήθηκε με το χρυσό
βραβείο για τις δύο πρωτοβουλίες της, που ανέδειξαν
την Ελλάδα ως πεζοπορικό προορισμό διεθνούς εμβέλειας: Συγκεκριμένα την 3η Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Εκπροσώπων Πιστοποιημένων Μονοπατιών
της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πεζοπόρων, η
οποία πραγματοποιήθηκε στην Δημητσάνα, και την
διοργάνωση της 1ης Πανελλήνιας Συνάντησης Μονοπατιών στην Βυτίνα, τον περασμένο Νοέμβριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Βραβείο αυτό είναι το δεύτερο
με το οποίο τιμάται η ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν. Σ. Επ., σε αυτή
τη διοργάνωση, μετά την βράβευσή της στα Tourism
Awards 2016 για την συμβολή της στην οργάνωση
και προβολή του MENALON TRAIL (Μονοπάτι του
Μαινάλου), του πρώτου πιστοποιημένου με τις προδιαγραφές της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας πεζοπόρων Ελληνικού μονοπατιού, όπου είχε αποσπάσει
το Χάλκινο Βραβείο (Bronze) στην κατηγορία: «Τουριστική ανάπτυξη – Συνεισφορά στην εθνική ή τοπική
οικονομία».
«Επόμενος στόχος μας» είπε στην ομιλία του ο κ.
Γιάννης Λαγός πρόεδρος της MENALON TRAIL και
πρωτοπόρος της διάνοιξης των μονοπατιών «είναι,
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η
συνένωση των αρχαιολογικών χώρων της Πελοποννήσου μέσω δικτύου μονοπατιών, η πραγματοποίηση
του οποίου ευελπιστούμε να μας ξαναφέρει σε αυτό το
βάθρο σε 2 χρόνια». Η χρυσή αυτή βράβευση γεμίζει
υπερηφάνεια όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση των δύο επιτυχημένων πρωτοβουλιών τον περασμένο Νοέμβριο, αλλά και όρεξη για τη συνέχιση και
εντατικοποίηση της προσπάθειας, που ξεκίνησε πριν
από τέσσερα χρόνια με ακόμα υψηλότερους στόχους.
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Η ΝΥΜΦΑΣΙΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΤΗΣ

ο όνομα της γειτονικής μας Νυμφασίας δένεται πολύ στενά με την πολιούχο της Αγία Τριάδα και γι’ αυτό κάθε
χρόνο εορτάζεται λαμπρά με θρησκευτικές αλλά και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
Η φετινή χρονιά δεν απετέλεσε εξαίρεση
και οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με
πλήρη οργάνωση και ομαδική προσέλευση των Νυμφάσιων αλλά και φιλέορτων
από τα γύρω χωριά πρωτοστατούντος,
όπως γίνεται κάθε χρόνο, του συλλόγου
των απανταχού Νυμφασίων και του δραστήριου προέδρου του Γιώργου Παπαδάκη. Οι εκδηλώσεις άρχισαν από την πα-

ραμονή της εορτής το Σάββατο 26-5 με
κατανυκτικό εσπερινό και λιτανεία της εικόνας της Αγίας Τριάδας στους δρόμους
του χωριού (φώτο) με παρουσία όλων
των Νυμφασίων και πολλών άλλων από
την ευρύτερη περιοχή. Το βράδυ δόθηκε
το καθιερωμένο γλέντι με ορχήστρα δημοτικών τραγουδιών σε μια κατάμεστη
πλατεία από όλους όσους έσπευσαν να
συμμετάσχουν. Το γλέντι κράτησε μέχρι
τις μεταμεσονύκτιες ώρες με χορό και
τραγούδι. Την επομένη πραγματοποιήθηκε πανηγυρική θεία λειτουργία με την
παρουσία πολλών ιερέων και στο τέλος

έγινε η ακολουθία της «γονατιστής». Όλοι
οι προσελθόντες μετά την ολοκλήρωση
των θρησκευτικών «δρωμένων» κατευθύνθηκαν στην πλατεία όπου προσφέρθηκε καφές από τον σύλλογο.
Όλες οι εκδηλώσεις και τη φετινή χρονιά ήσαν εξαιρετικά προσεγμένες και
εντυπωσιακές και αξίζουν συγχαρητήρια
σε όλους όσους ανέλαβαν την οργάνωση.
Ευχόμαστε στους φίλους Νυμφάσιους
και ιδιαίτερα στο σύλλογό τους να έχουν
τη δύναμη να εορτάζουν την προστάτιδά
τους Αγία Τριάδα και να διατηρούν τα έθιμα, που είναι συνυφασμένα με την εορτή.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ
Από τον σύνδεσμο Φιλοπροόδων λάβαμε δελτίο τύπου, το οποίο υπογράφει ο πρόεδρός του κ. Αθανάσιος
Ζαχαρόπουλος, και έχει ως εξής:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1. Κληροδότημα Συμεών Ξυνογαλά
Ύστερα από αρκετά χρόνια ζωής έφτασε στο τέλος
του το κληροδότημα του αείμνηστου συμπατριώτη μας
Συμεών Ξυνογαλά, το οποίο επιδοτούσε τη γέννηση
κάθε παιδιού στην Βυτίνα με το ποσό των 150 ευρώ,
υπό την απόλυτη προϋπόθεση ότι το νεογέννητο και οι
γονείς του μένουν μόνιμα στη Βυτίνα. Μετά την εφετινή πληρωμή των δικαιούχων παρέμειναν αδιάθετα 348
περίπου ευρώ (αυτή τη στιγμή διετέθησαν τα 150 στο
νεογνό της οικογένειας του Προέδρου του Πολιτιστικού
Συλλόγου Κων. Παπαρρηγόπουλος κυρίου Μπολορίζου, ενώ τα υπόλοιπα 150 ευρώ θα λάβει όποιο νεογνό
γεννηθεί από εδώ και ύστερα πρώτο, το δε υπόλοιπο
ποσό των 48 ευρώ θα τεθεί στο ταμείο του Συνδέσμου).
Ύστερα από τα ανωτέρω ενημερώνουμε όλους τους
συμπατριώτες ότι το κληροδότημα Συμεών Ξυνογαλά
έπαυσε οριστικά να υφίσταται. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι σαν σύλλογος κατ' επανάληψη κάναμε εκκλήσεις για όσους μπορούσαν και ήθελαν να χρηματοδοτήσουν τη συνέχισή του χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα.
Δυστυχώς οι μεγάλοι ευεργέτες φεύγουν ένας-ένας και
οι νέοι σπανίζουν.
2. Εορτή του Αγίου Πνεύματος, στο λόφο του
Αγίου Αθανασίου
Στις 28 Μαΐου τρ. έτους εορτή του Αγίου Πνεύματος,
ο Σύνδεσμος Φιλοπροόδων εόρτασε τη γιορτή του στο
λόφο του Αγίου Αθανασίου. Η εορτή που παρακολούθησαν υπέρ τα 150 άτομα, λόγω των άσχημων οικονομικών του Συνδέσμου ήταν λιτή, με αρτοκλασία και
κέρασμα κουραμπιέ συνοδευόμενου με μαστίχα και τσίπουρο. Εδώ πρέπει να ευχαριστήσω όλες τις φίλες και
φίλους του Συνδέσμου, που προσέφεραν ό,τι μπορούσαν για την επιτυχία της εορτής, από την καθαριότητα
του χώρου, τα κεράσματα, τα της αρτοκλασίας μέχρι
τον στολισμό των εικόνων κτλ. Ξεχωριστά ευχαριστώ
τον προσφέροντα το πρόβατο που κληρώθηκε για την
βοήθεια του Συνδέσμου κύριο Τρύφωνα Λάμπρου Λιαρόπουλο, ο οποίος συνέχισε την παράδοση του πατέρα του να προσφέρει κάθε χρόνο στη γιορτή του Αγίου
Πνεύματος το «σφαχτό» της κλήρωσης. Επίσης ευχαριστώ τον Τρύφωνα Χριστόπουλο για την αποστολή
των λουλουδιών στολισμού του ναού και τον Τρύφωνα
Παπαλάμπρο για το κόψιμο των περί τον ναό χόρτων.
Επίσης ευχαριστώ τον Χρήστο Γόντικα και Γιώργο Καρατασάκη για τη βοήθεια που μας προσέφεραν καθώς
και τα παρευρεθέντα μέλη του Συλλόγου που βοήθησαν όπου χρειαζόταν. Ευχαριστώ όλους που τιμώντας
το Άγιο Πνεύμα παρευρέθηκαν στην εορτή και κατ’ επέκταση τίμησαν και εμάς τους εορτάζοντες και εκείνους
που άφησαν μικρή ή μεγαλύτερη την συνδρομή τους
στον Σύλλογο (θα τους αναφέρω ονομαστικά).
3. Πάρκο Βυτίνας
Πριν δύο περίπου χρόνια με ένα σημείωμά μου
στη «ΒΥΤΙΝΑ» είχα επισημάνει ότι δύο πράγματα
συνδεδεμένα με το παρελθόν και το παρόν της Βυτίνας,
το δασάκι και οι δεντροστοιχίες, κινδυνεύουν άμεσα,
εάν δεν ληφθούν τα προσήκοντα μέτρα, και ζήτησα την
βοήθεια όλων να μπορέσουμε κάτι να κάνουμε. Βέβαια
το σημείωμα τούτο καθώς και άλλο και άλλο που
ακολούθησαν κανέναν δεν συγκίνησαν και κανένας δεν
σκέφτηκε ότι όλα τα πράγματα χρειάζονται συντήρηση
και ανανέωση, αλλά και οικονομικά. Η πρώτη κίνηση

για ένα συμμάζεμα του πάρκου άρχισε με παρεμβάσεις
της σημερινής προϊσταμένης του Δασαρχείου κυρίας
Σαράντη η οποία έχει αρμοδιότητα επί των Δημοσίων,
μοναστηριακών, Δημοτικών κλπ. Δασών (στα της
διαχείρισής των). Η κυρία Σαράντη ένθερμη πατριώτισσα
κινήθηκε και ζήτησε τη βοήθεια όλων των Συλλόγων,
του Δήμου και των φορέων, ενώ αξιοποίησε στα μέγιστα
το προσωπικό του Δασαρχείου. Το συμμάζεμα άρχισε
αλλά το πάρκο είναι μεγάλο και το συμμάζεμα απαιτεί
σειρά παρεμβάσεων και επεμβάσεων που απαιτούν
χρόνο και χρήμα. Δεν θα αναλύσω εδώ το τι απαιτείται
ούτε το τι πρέπει να γίνει απλώς θα επισημάνω ότι
όλοι όσοι θέλουν να ονομάζονται σύλλογοι ή πολίτες
ή φίλοι του τόπου και του άλσους θα πρέπει να βάλουν
πλάτη και να μην περιμένουν κάποιοι άλλοι να κάνουν
ή μάλλον να ζητιανεύουν για να κάνουν κάτι όταν οι
ίδιοι κάνουν μόνο κακόγουστη κριτική. Οι απαιτούμενες
παρεμβάσεις είναι τόσο πολλές που όλοι μπορούν να
συνεισφέρουν (αραίωση, απομάκρυνση επικίνδυνων
ατόμων, κλαδεύσεις, λήψη αντιπυρικών μέτρων, λήψη
προστατευτικών μέτρων (περίφραξη) ανανέωση
κατά θέσεις του δάσους και ιδία των φυλλοβόλων,
ανανέωση του υδραγωγείου, καλλωπισμοί, φύλαξη
κλπ. κλπ.). Παράλληλα θα πρέπει να ζητηθεί από τον
αρμόδιο τομέα κληροδοτημάτων η χρηματοδότηση
κάποιων έργων συγκεκριμένων ώστε να μην πέσουμε
σε μελέτες ατέρμονες που θα αναλώσουν τα προς
διάθεση κονδύλια και το έργο που θα γίνει θα είναι
ελάχιστο και Κύριος οίδε πότε θα γίνει. Ο Σύνδεσμος
Φιλοπροόδων έχει σαν αρχή να βάζει πλάτη παντού
και να κάνει ό,τι μπορεί χωρίς να καυσιολογεί ότι
έβαλε για το σκοπό αυτό 100 ή 200 ευρώ (όποιος έχει
μάτια βλέπει) και δεν κάνει μόνο βρύσες και τοιχάκια
όπως πολλοί διατείνονται. Βέβαια τα σοβαρά έργα των
ουρανοξυστών που έχουν γίνει στον τόπο μας δεν τα
έκανε ο Σύνδεσμος Φιλοπροόδων αλλά αυτοί που δεν
τους αρέσουν οι βρύσες και ό,τι άλλο έκανε ή κάνει στον
τόπο ο Σύνδεσμος. Προσεχώς με τις εισπράξεις που θα
κάνουμε από εισφορές και χορηγίες θα φέρουμε αγωγό
με θαλασσινό νερό από το Κατάκωλο και θα κάνουμε
πλάζ δίπλα στο δασάκι, μέχρι τότε όμως υπομονή και
στείλτε αν θέλετε τις εισφορές σας να διορθώσουμε ό,τι
μπορούμε και τα ξαναλέμε. Σύντομα θα επανέλθουμε.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ
Κυκλοφόρησε το 1ο φύλλο του 2018 της καλαίσθητης και πολύ ενδιαφέρουσας εφημερίδας του συλλόγου
των Μαγουλιανιτών «Τα Μαγούλιανα». Το φύλλο είναι
αφιερωμένο στα προβλήματα του χωριού κι ιδιαίτερα
στην ενοικίαση του κοινοτικού καταστήματος του καφενείου, το οποίο παραμένει κλειστό στερώντας από τους
μόνιμους κατοίκους αλλά και από τους επισκέπτες των
Μαγουλιάνων «τον καφέ κάτω από τον ιστορικό πλάτανο». Εκτός όμως των τοπικών προβλημάτων υπάρχουν
και άλλα δημοσιεύματα ποικίλης ύλης, που ενισχύουν
το δεσμό των «όπου γης» Μαγουλιανιτών με τον τόπο
τους. Επειδή γνωρίζουμε τους κόπους και τις θυσίες,
που απαιτούνται, για να κυκλοφορήσει ένα τοπικό φύλλο, που να αντιπροσωπεύει επάξια τα Μαγούλιανα,
επαινούμε την προσπάθεια και ευχόμαστε στον πρόεδρο Άγγελο Αλεξόπουλο και τους άξιους συνεργάτες
του να βρίσκουν τη δύναμη και τον χρόνο να ασχολούνται και να προβάλλουν τα τοπικά προβλήματα και το
ιστορικό παρελθόν αλλά και τις φυσικές ομορφιές του
χωριού τους.

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Στις 6 Μαΐου στα γραφεία της Παναρκαδικής ομοσπονδίας στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε ημερίδα με
θέμα: «ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑ». Η ημερίδα αυτή πραγματοποιήθηκε στα
πλαίσια των προσυνεδριακών εκδηλώσεων, ενόψει του
Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συνεδρίου, που θα γίνει την
εβδομάδα από 21 έως 27 Ιουλίου 2018 στην Τρίπολη,
με διοργανώτρια την Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος, η οποία ασκεί την τελευταία τετραετία την Προεδρία του Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συμβουλίου. Το
συντονισμό έκανε η δημοσιογράφος κ. Πηνελόπη Γαβρά, ενώ πραγματοποιήθηκαν δεκαέξι ομιλίες μεταξύ
των οποίων και του Βυτιναίου κ. Τάκη Καψάλη με θέμα
«Πολιτιστική Κληρονομιά και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Την
ημερίδα άνοιξε με χαιρετισμό ο πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας κ. Βασίλειος Γιαννακάκος, χαρακτηρίστηκε δε απόλυτα επιτυχής και συνέβαλε στην
υλοποίηση των στόχων της ομοσπονδίας, οι οποίοι σύμφωνα με τον πρόεδρο είναι ««η συγκέντρωση, μελέτη,
συντήρηση, προβολή και αξιοποίηση του αρχαιολογικού, ιστορικού και λαογραφικού υλικού της Αρκαδίας, η
μελέτη των προβλημάτων και η αναζήτηση λύσεων για
την οικονομική, κοινωνική, πνευματική και πολιτιστική
ανάπτυξη της περιοχής».

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
• Ο όμιλος σε συνεργασία με τον σύλλογο γονέων και
κηδεμόνων μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου Βυτίνας οργάνωσε το Σάββατο 24-5 το απόγευμα στις 17.30 στην
αίθουσα διαλέξεων του εκθετηρίου μελισσοκομίας του
Τριανταφυλλιδείου κτήματος συζήτηση-ενημέρωση μαθητών και γονέων για τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό από την κ. Άντα Γάκη φιλόλογο και Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, M. Sc. Η εκδήλωση ήταν απόλυτα επιτυχημένη και προκάλεσε το ενδιαφέρον όσων την
παρακολούθησαν, γονέων και μαθητών.

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
• Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Ένωση τίμησε
τη μνήμη του Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως στο
παρεκκλήσι των Αγίων Κων/νου και Ελένης της μονής
Προδρόμου στο λόφο του Φιλοπάππου. Την παραμονή της εορτής 20-5 εψάλη κατανυκτικός εσπερινός και
ανήμερα πανηγυρική θεία λειτουργία με αρτοκλασία
που προσέφερε η ένωση ιερουργούντος του ηγουμένου
της μονής Προδρόμου πανοσιολογιότατου πατρός Λεοντίου. Στη λειτουργία προσήλθαν αρκετοί Γορτύνιοι, ο
δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής κ. Πλέσσιας και αρκετοί πρόεδροι Γορτυνιακών
συλλόγων.
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ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ «ΜΑΗΝΙΚΟΛΑ»
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Νοσταλγός

Τ

ο πιο ειδυλλιακό ξωκλήσι της Βυτίνας
είναι αυτό του Αϊ Νικόλα στο Ζαρζί.
Κτισμένο πάνω στον ομώνυμο λόφο
δεσπόζει της περιοχής και η θέα από αυτό
είναι απεριόριστη στα τρία σημεία του ορίζοντα (βορά, νότο και ανατολή). Δυτικά η θέα
διακόπτεται κάπως από τις «Καψόρραχες».
Το εκκλησάκι κτίστηκε κατά κάποιες πληροφορίες το 1869 και είναι αφιερωμένο στον
«ανοιξιάτικο» Αϊ Νικόλα, τον Νέο ή «εν Βουνένοις», όπως είναι η πλήρης εκκλησιαστική
ονομασία. Ανακαινίστηκε πλήρως το 1989
και σήμερα αποτελεί ένα κομψό κτίσμα μέσα
σε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο.
Η τοποθεσία είναι από τις πιο ειδυλλιακές
της Βυτίνας και στενά δεμένη με τη γεωργική
και κτηνοτροφική δραστηριότητα του παρελθόντος. Βρίσκεται ανάμεσα στα δυο μεγάλα
λιβάδια, του «Καραμπράμου» και το «Χλιβερέϊκο» κατ’ εξοχήν κτηνοτροφικές εκτάσεις,
ενώ γύρω από το ξωκλήσι και ευρύτερα
εκτείνεται ο σιτοβολώνας του Ζαρζιού, που
σήμερα έχει εγκαταλειφθεί πλήρως, ενώ παλιά καλλιεργείτο συστηματικά και εξασφάλιζε
σε μεγάλο βαθμό τη διατροφή των Βυτιναίων. Προ της μετατροπής των εκτάσεων σε
σιτοκαλλιέργειες το Ζαρζί ήταν στο σύνολό
του αμπέλια, τα οποία καλλιεργούντο μέχρι
τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα
(1910 - 1920). Κοντά στο ξωκλήσι υπάρχουν
δυο μοναδικές πηγές με δροσερό αλλά και
ιαματικό νερό. Το «Παραδείσι» δυτικά και η
«Μούσγα» νότια, ιστορική τοποθεσία όπου
δόθηκε η μεγάλη μάχη με τα στρατεύματα
του Ιμπραήμ το 1826.
Το ξωκλήσι γιόρταζε και γιορτάζει μέχρι σήμερα στις 9 του Μάη και τιμάται ο Άγιος με
ανάλογες θρησκευτικές τελετές, όπως έγινε
και φέτος. Εκείνο που έχει «χαθεί» είναι το
γλέντι, που ακολουθούσε μετά τη λειτουργία
και οι χοροί, που στήνονταν στο «Παραδείσι»,
ιδιαίτερα τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Η
γιορτή έπεφτε το πρώτο δεκαήμερο του Μάη,
όταν η Βυτίνα έβγαινε από τον βαρύ χειμώνα
της και ήταν η πρώτη ευκαιρία για χορό και
τραγούδι μέσα στη φύση. Βέβαια είχε προηγηθεί η γιορτή του Αϊ Γιωργιού αλλά δεν
υπήρχε ομώνυμη εκκλησία στη Βυτίνα και της
Ζωοδόχου Πηγής στον Αϊ Θανάση με τη γιορτή των επαγγελματιών. Όμως η γιορτή του Αϊ
Νικόλα ήταν εντελώς διαφορετική, διότι το
να πας μέχρι εκεί είχε αρκετό ποδαρόδρομο
και ήταν μακριά από το χωριό κυριολεκτικά

στην «καρδιά» της Βυτινιώτικης φύσης.
Οι φροντίδες για τη γιορτή άρχιζαν λίγες
μέρες πριν, ώστε να ετοιμάσουν οι κοπέλες τα φαγητά και τα γλυκά, ενώ οι νεαροί
«φούσκωναν» τις «βαρέλες» για το κρασί. Οι
παρέες οργανώνονταν κατά γειτονιές. Τότε
η Βυτίνα (προπολεμικά αλλά και τις πρώτες
μεταπολεμικές δεκαετίες) έσφυζε από ζωή
και η νεολαία της ήταν πολυπληθής και «ζωντανή». Ανήμερα οι παρέες ξεκίναγαν πρωίπρωί, αφού η διάρκεια της πορείας ήταν μία
περίπου ώρα ανάλογα με την ταχύτητα των
οδοιπορούντων. Και έβλεπες τότε τις παρέες από τις «κάτω γειτονιές», το «Βεργασιό»,
την αγορά, την «πέρα γειτονιά» να συναντώνται στα «ψηλά Αλώνια» κι από κει να κατηφορίζουν προς το γεφύρι του Ζαρζιού. Στα
«Παρσινέικα» προστίθεντο και οι παρέες από
τη γειτονιά του Αϊ Λια και όλοι μαζί βάδιζαν
προς την «Κάτω Βυτίνα» και από κει στρίβοντας αριστερά έπαιρναν το στενό μονοπάτι
για το γεφύρι. Παρατηρούσες ανάμεικτες παρέες, κορίτσια και αγόρια αλλά και κάποιους
ηλικιωμένους πάνω σε γαϊδουράκια, που
εκτός από τους αναβάτες κουβαλούσαν και
τα ταγάρια με τα τρόφιμα ή τις βαρέλες με
το κρασί.
Μέχρι το γεφύρι ο δρόμος ήταν εύκολος,
γιατί ήταν κατηφορικός. Από εκεί και μετά
άρχιζε ο ανήφορος και η δυσκολία. Και σχηματιζόταν αυτό το αργόσυρτο «φίδι» που
ανέβαινε σιγά- σιγά μέχρι τη «Μούσγα» κι
από κει έστριβε δεξιά προς το εκκλησάκι. Όσο
πλησίαζε ακούγονταν οι ψαλμωδίες αχνά
στην αρχή και πιο έντονα μετά από τα ανοιχτά
παράθυρα της εκκλησίας. Τα γαϊδουράκια τα
«έδεναν» στις γύρω εκτάσεις, ενώ τα τρόφιμα
και τα κρασιά τα κρέμαγαν στα μεγάλα πρίνα.
Το πλήθος παρακολουθούσε με την ανάλογη
ευλάβεια την ιεροτελεστία, αφού άναβαν το
κερί τους στην εικόνα του Αγίου, του οποίου
το «προσκυνητάρι» είχε τοποθετηθεί στον περίβολο. Κάπου στις εννέα και μισή τελείωνε η
λειτουργία και μετά το αντίδωρο και τις ευχές
οι παρέες κατευθύνονταν στο «Παραδείσι»
και κάθε μία διαμόρφωνε το χώρο της κάτω
από τη μεγάλη συκιά κοντά στη βρύση ή σε
κάποια δένδρα πιο πέρα. Το κολατσιό άρχιζε
με ψωμοτύρι και αυγά, που μπορεί να ήταν
και κόκκινα, αν το Πάσχα ήταν «όψιμο». Το
πρώτο κρασί καταναλωνόταν και οι πλέον
καλλίφωνοι άρχιζαν το τραγούδι συνοδευόμενοι, προπολεμικά από το τσελεπέϊκο κλαρίνο και μεταπολεμικά από το ακορντεόν του
Τριαντάφυλλου (Παπαναστασίου).

Ο Αϊ Νικόλας προ της ανακαίνισής του

Από τον φετινό εορτασμό

Το πανηγύρι το 1955

Πηγαίνοντας στον Αϊ Νικόλα (1959)

Οι πρώτες κοπέλες και τα αγόρια σηκώνονταν και άρχιζαν το χορό δίπλα στη βρύση,
ενώ το τραγούδι, που απέδιδαν πολλοί μαζί,
έφτανε μέχρι τις «Καψόρραχες», την «Καλογερόλακκα», τις «Κοπρισιές» και απέναντι
στην Κερνίτσα. Το φαγοπότι, το πιοτό και ο
χορός συνεχιζόταν μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Κάποιοι αποκαμωμένοι από το
πιοτό και το χορό ξάπλωναν πάνω στα «χράμια», που ήταν απλωμένα κάτω από τα δένδρα. Όλοι στο τέλος γίνονταν μια παρέα και
πολλές φορές, όταν ξεθάρρευαν οι νέοι και
οι νέες πλέκονταν και κάποια ειδύλλια που
κάποτε κατέληγαν και σε γάμο.
Κατά τις τέσσερις, αφού μαζευόταν ό,τι
απέμεινε από τα φαγητά, κρασί δύσκολα περίσσευε, ξεκίναγε πάλι το «μακρόσυρτο φίδι»
για το δρόμο της επιστροφής. Η δυσκολία
του δρόμου τώρα ήταν μετά το γεφύρι, όπου
άρχιζε η ανηφόρα, και κάτω από την επίδραση του κρασιού γινόταν μεγαλύτερη. Σιγά-σιγά οι παρέες αραίωναν, όταν πλησίαζαν
στις παρυφές του χωριού, εύχονταν «και του
χρόνου» και κατευθύνονταν στα σπίτια τους
όπου έφταναν γύρω στις έξι. Έτσι τελείωνε
το πανηγύρι του Μαγιάτικου Αϊ Νικόλα, που
έπαιρνε μέρος όλη σχεδόν η Βυτίνα με πρωτοπόρους τη νεολαία της.
Ήταν μια βιοφόρος εκδήλωση, που έδινε
την ευκαιρία να ξεδώσουν όλοι λίγο πριν την

περίοδο των «βαριών» γεωργικών εργασιών
όπως ο θέρος και το αλώνισμα αλλά και των
κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων λίγο πριν
το ανέβασμα των κοπαδιών στα λιβαδοτόπια της «Πατερίτσας» και του «Αϊ Λια». Έδινε επίσης την ευκαιρία να έλθουν πιο κοντά
οι άνθρωποι, να εξομαλύνουν τις διαφορές
που τους χώριζαν και να ενισχύσουν τους
κοινωνικούς δεσμούς. Σήμερα βέβαια όλοι
φτάνουν μέχρι την εκκλησία με αυτοκίνητο
από τα «ποταμάκια» και μετά τη λειτουργία
φεύγουν. Το «Παραδείσι» όμως «περιμένει»
μήπως ξεστρατίσει κάποιος προσκυνητής και
φτάσει μέχρι εκεί, για να πιει νερό και να πάρει λίγο από τη δροσιά των αιωνόβιων δέντρων που το περιβάλλουν.
Το μαγιάτικο πανηγύρι του Αϊ Νικόλα ήταν
από τις πλέον χαρακτηριστικές «πανηγυριώτικες» εκδηλώσεις της Βυτίνας, που καταγράφεται στα λαϊκά δρώμενα του παρελθόντος,
τα οποία όμως έχουν πλέον «διαβεί τη στράτα
της λησμονιάς» και σε λίγα χρόνια είναι αμφίβολο αν θα θυμάται κάποιος κάτι από αυτά.
Πιθανόν οι μεταγενέστεροι να τα διαβάζουν
από κάποια κείμενα σαν αυτό που έχετε στα
χέρια σας, αλλά να τα βλέπουν τόσο μακρινά
και απρόσωπα σαν τα «παραμύθια της γιαγιάς» που άκουγαν μικροί, αν τα άκουγαν, διότι κάποιος σημερινός έφηβος δήλωσε ότι «η
δική μου η γιαγιά ήταν η τηλεόραση»!

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

• Κορυφαία θεωρείται για το Δημοτικό Σχολείο Βυτίνας η
διάκριση στην πρώτη απονομή βραβείων Επικοινωνίας της
Επιστήμης ΕΠΙ2, που πραγματοποιήθηκε κατά την τελετή
λήξης του μεγαλύτερου φεστιβάλ επιστήμης και τεχνολογίας
της Ελλάδας, του Athens Science Festival, 24-29 Απριλίου
2018. Η απονομή έγινε στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης του
Δήμου Αθηναίων, την Κυριακή 29 Απριλίου, στις 21.00, από
αξιόλογα πρόσωπα του χώρου της επιστήμης και της επικοινωνίας. Ανάμεσα στα βραβεία απονεμήθηκε το Βραβείο Καλύτερης Παρουσίας στο ASF2018, για το οποίο ήταν υποψήφιοι
περισσότεροι από 120 εκθέτες της Διαδραστικής Έκθεσης (έκθεση πειραμάτων επίδειξης, εφαρμογών τεχνολογίας, τέχνης
και εκπαίδευσης), που την αποτελούσαν κυρίως πανεπιστήμια,
ερευνητικές ομάδες, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά κέντρα.
Η Κριτική Επιτροπή βράβευσε:
• Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για τη συνολική παρουσία του στο

ASF2018.
• Το Δημοτικό Σχολείο Βυτίνας, για την καταπληκτική παρουσίαση του εξαιρετικού εκθέματος «Σχέδιο αποικισμού του
πλανήτη Άρη».
• Σε μια κατάμεστη αίθουσα από γονείς, συνεργάτες, τοπικούς
φορείς, επισκέπτες και μέλη της τοπικής κοινωνίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14-6-2018 η εκδήλωση αποτίμησης-παρουσίασης των μαθητικών δράσεων επιστήμης και ρομποτικής,
που υλοποιήθηκαν από τους μαθητές/-τριες του σχολείου, που
συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του CERN, Playing
with Protons. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Διευθυντής της
Δ/νσης Π.Ε. Αρκαδίας κ. Γκέσουρας Φώτιος, ο υπεύθυνος του
CERN για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Playing with Protons Δρ.
Αλεξόπουλος Άγγελος, η Πρόεδρος της ΔΗΚΕΓ κα. Διαμαντοπούλου Μαρίνα, η υπεύθυνη Σχ. Δραστηριοτήτων της Δ/νσης
ΠΕ Αρκαδίας κα. Ζαχαροπούλου Αγγελική, ο Πρόεδρος της
Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βυτίνας καθηγητής κ. Παναγόπουλος
Κώστας. Οι μαθητές/-τριες παρουσίασαν ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό έργο που αποτελούσε ένα μάθημα κοσμολογίας για
το κοινό, ένα φανταστικό ταξίδι που ξεκίνησε με τη δημιουργία
του σύμπαντος και κατέληξε στον αποικισμό του Άρη, στο κοντινό μέλλον. Παράλληλα προβλήθηκε ένα ξεχωριστό βίντεο
αφιέρωμα στην επιτυχημένη πορεία της ομάδας ρομποτικής.
• Ένα εργαστήριο Φυσικής για τη διάδοση του προγράμματος «Παίζοντας με τα πρωτόνια», καθώς και ένα εργαστήριο
εκπαιδευτικής ρομποτικής οργανώθηκαν την Τρίτη 19-6-2018
στο Δημοτικό Σχολείο Βυτίνας από τον Σχολικό Σύμβουλο κ.
Τέντζερη και υλοποιήθηκαν από 25 εκπαιδευτικούς της ευρύτερης περιοχής της Γορτυνίας με εισηγητή τον Διευθυντή
του σχολείου κ. Καρούντζο Ιωάννη και την υποστήριξη του κ.
Χρήστου Παπανδρέου από τη Δ/νση Π.Ε. Ηλείας. Στόχος του

εργαστηρίου ήταν η μετάδοση καλών πρακτικών και καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία φυσικών επιστημών, σύμφωνα με τις μεθόδους και το υλικό που περιλαμβάνεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Playing with Protons του
CERN, στο οποίο συμμετείχαν οι εισηγητές και δίδαξαν κατά
τη φετινή χρονιά στα σχολεία τους. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί
ενημερώθηκαν για τα οφέλη της αξιοποίησης της εκπαιδευτικής ρομποτικής στη διδασκαλία και υλοποίησαν εισαγωγικές
δραστηριότητες κατά τις οποίες κατασκεύασαν τα πρώτα τους
αυτόματα ρομπότ εξερευνητές.

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Στις 14 Μαΐου ξεκίνησαν οι εργασίες της θεματικής εβδομάδας η ο οποία έχει καθιερωθεί από το ΥΠ.ΕΘΠ.Θ. Στα πλαίσια
αυτής έγιναν ποικίλες εκδηλώσεις στο Γυμνάσιο, τις οποίες
αντιγράφουμε από την ιστοσελίδα του. «Από τη Δευτέρα 14
Μαΐου 2014 ξεκίνησαν στο σχολείο μας οι δραστηριότητες της Θεματικής εβδομάδας. Στο πλαίσιο του θέματος
της οδικής ασφάλειας την Τρίτη 15/05/2018 επισκέφθηκε το σχολείο και ενημέρωσε τους μαθητές αστυνομικός
του αστυνομικού τμήματος Δημητσάνας.  Την τετάρτη
16/05 οι μαθητές ενημερώθηκαν σχετικά με το θέμα της
διατροφής των εφήβων. Την Πέμπτη 17/05 το σχολείο
επισκέφθηκε από το «Κέντρο Πρόληψης Αρκαδίας» η
ψυχολόγος κ. Σίδερη Ιωάννα και ενημέρωσε τους μαθητές σχετικά με εξαρτήσεις από αλκοόλ και κάπνισμα.
Την Παρασκευή 18/05 το σχολείο επισκέφθηκε από «το
χαμόγελο του παιδιού» η ψυχολόγος κ. Λάτα Νικολία
που ενημέρωσε τους μαθητές σχετικά με την ασφάλεια
στο διαδίκτυο».

