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

Νέος δήμαρχος ο κ. Στάθης Κούλης και νέος πρόεδρος του
τοπικού συμβουλίου ο κ. Φώτης Κατσούλιας

Ό

πως είναι γνωστό στις 26 Μαΐου διεξήχθησαν τετραπλές εκλογές. Ευρωεκλογές,
περιφερειακές, δημοτικές και τοπικές. Τελικά αποτελέσματα από την πρώτη Κυριακή υπήρξαν για το Ευρωκοινοβούλιο και την ανάδειξη
τοπικού συμβουλίου. Ως προς τις περιφερειακές και τις
δημοτικές έγιναν επαναληπτικές στις 2 Ιουνίου για την
ανάδειξη περιφερειάρχη και δημάρχου. Ας πάρουμε

νία» με επικεφαλής τον κ. Ευστάθιο Κούλη γ) «Γορτυνία
μπορούμε» με επικεφαλής τον κ. Μ. Λύτρα δ) «Η Γορτυνία του Αύριο» με επικεφαλής τον κ. Γ. Παπαηλίου
ε) «Λαϊκή συσπείρωση Γορτυνίας» με επικεφαλής τον
κ. Ι. Φράγκο στ) «Ανεξάρτητη κίνηση δημοτών Γορτυνίας» με επικεφαλής τον κ. Π. Ζούνη και ζ) «Κραυγή της
Γορτυνίας» με επικεφαλής τον κ. Κ. Κουντάνη (παλαιό
δήμαρχο Βυτίνας). Τέλος για τη διεκδίκηση του τοπικού

Ο νέος δήμαρχος Γορτυνίας
Κ. Ευστάθιος Κούλης

Ο νέος πρόεδρος του τοπικού
συμβουλίου κ. Φώτης Κατσούλιας

όμως τα πράγματα από την αρχή. Την πρώτη Κυρια- συμβουλίου Βυτίνας είχαν συγκροτηθεί τρία ψηφοδέλκή στη Βυτίνα λειτούργησαν τρία εκλογικά τμήματα τα τια. Το πρώτο με επικεφαλής τον κ. Φώτη Κατσούλια,
οποία επαναλειτούργησαν και την επομένη. Τα τμήμα- το δεύτερο με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Γόντικα και το
τα αυτά ήταν το 43ο, 44ο, 45ο του Νομού Αρκαδίας τρίτο με επικεφαλής τον κ. Παναγιώτη Λιαρόπουλο σηκαι όλα στεγάστηκαν στο Δημοτικό σχολείο. Η ιδιοτυ- μερινό πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου.
πία αυτών των εκλογών
Στα τρία εκλογικά τμήλόγω του τετραπλού χαματα της Βυτίνας οι εγρακτήρα τους ήταν ότι το
γεγραμμένοι είναι 1197.
κάθε τμήμα είχε δύο υποΑπό αυτούς ψήφισαν 637
τμήματα και στο ένα διεκαι το ποσοστό αποχής
ξάγονταν οι Ευρωεκλοέφτασε το 47% περίπου.
γές και οι περιφερειακές
Λευκά ή άκυρα ήταν 23.
και στο άλλο οι δημοτικές
Οι μετέχοντες συνδυακαι οι τοπικές.
σμοί έλαβαν. α) «ΕνώνουΤην πρώτη Κυριακή,
με τη Γορτυνία» με επιόπως είναι γνωστό, στις
κεφαλής τον κ. Ευστάθιο
Ευρωεκλογές υπήρχαν
Κούλη 298 ψήφους (ποσαράντα δύο ψηφοσοστό 48,5%) β) «Παγδέλτια, τα οποία διεκδιγορτυνιακή
συμμαχία»
κούσαν την ψήφο των Οι τρεις υποψήφιοι πρόεδροι του τοπικού συμβουλίου με υποψήφιο δήμαρχο
πίνουν μαζί καφέ σε καφετέρια
πολιτών πανελλήνια. Στις
τον κ. Γιάννη Γιαννόπουτης Βυτίνας την παραμονή των εκλογών.
περιφερειακές
εκλογές
λο 182 ψήφους (ποσοΔείγμα υψηλού πολιτικού πολιτισμού.
υπήρχαν οκτώ ψηφοδέλστό 29,5%) γ) «Γορτυνία
τια, τα οποία διεκδικούσαν την ψήφο των πολιτών της μπορούμε» με επικεφαλής τον κ. Μ. Λύτρα 34 ψήφους
περιφέρειας Πελοποννήσου. Την ψήφο των Γορτυνίων (ποσοστό 5,5 %) δ) «Η Γορτυνία του Αύριο» με επικεδιεκδικούσαν επτά συνδυασμοί οι εξής: α) «Παγγορτυ- φαλής τον κ. Γ. Παπαηλίου 34 ψήφους (ποσοστό 5,5%)
νιακή συμμαχία» με υποψήφιο δήμαρχο τον κ. Γιάννη ε) «Λαϊκή συσπείρωση Γορτυνίας» με επικεφαλής τον κ.
Γιαννόπουλο (νυν δήμαρχο) β) «Ενώνουμε τη Γορτυ- Ι. Φράγκο 9 ψήφους (ποσοστό 1,5%) στ) «Ανεξάρτητη
Συνέχεια στη σελίδα 8

Α

ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ

υτά που θα γράψουμε ισχύουν για τις περιφερειακές, τις δημοτικές και
τις τοπικές εκλογές. Για τις εθνικές εκλογές δεν λέμε τίποτε, διότι, όταν
γράφονται οι γραμμές αυτές δεν έχουν διεξαχθεί και επομένως δεν
είναι γνωστό το αποτέλεσμά τους. Θα σχολιάσουμε λοιπόν τις δημοτικές και
τοπικές εκλογές και όσα απορρέουν από αυτές. Το πρώτο που διαπιστώνει
κανείς είναι η πληθυσμιακή εικόνα της Γορτυνίας. Οι εγγεγραμμένοι σε όλο τον
δήμο είναι 24.185. Αριθμός αρκετά μεγάλος αλλά δεν γνωρίζουμε αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εμείς θα σχολιάσουμε τους προσελθόντες. Την
πρώτη Κυριακή ψήφισαν 12.000 περίπου, δηλαδή η αποχή έφτασε το 50% και
τη δεύτερη 7.300 (αποχή 68%). Το ίδιο σχεδόν συνέβη και στη Βυτίνα. Οι εγγεγραμμένοι είναι 1197 και την πρώτη Κυριακή ψήφισαν 637, ενώ τη δεύτερη
πολύ λιγότεροι.
Αν αξιολογήσει κάποιος τα νούμερα θα πρέπει να υπολογίσει ότι μόνιμος πληθυσμός είναι μικρότερος και αρκετά κάτω των 10.000 κατοίκων. Το ίδιο ισχύει
και για τη Βυτίνα. Επομένως τα νούμερα δημιουργούν θλίψη και σκεπτικισμό.
Η άλλοτε πολυπληθής Γορτυνία με τα 130 μικρά χωριά και τα πολλά κεφαλοχώρια κατάντησε μια ερημωμένη περιοχή με γερασμένο ως επί το πλείστον
πληθυσμό, με ελάχιστη πρωτογενή παραγωγή και με απαισιόδοξες προοπτικές
για το μέλλον. Οι περισσότεροι επαγγελματίες ασχολούνται με την προσφορά
υπηρεσιών και εξαρτώνται οικονομικά από το μέγεθος της επισκεψιμότητας. Η
δεύτερη διαπίστωση έχει σχέση με τα πρόσωπα που επιλέχτηκαν να διοικήσουν
τη Γορτυνία αλλά και τη Βυτίνα. Εξελέγη νέος Δήμαρχος με πολύ μεγάλο ποσοστό ψήφων και λίγο έλειψε να εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή. Τη δεύτερη
Κυριακή ο νέος δήμαρχος κ. Κούλης έλαβε 68% και ο απερχόμενος κ. Γιαννόπουλος 32%. Τα αντίστοιχα ποσοστά τους την πρώτη Κυριακή ήταν Κούλης
48% περίπου και Γιαννόπουλος 29%. Τα ποσοστά δείχνουν πανηγυρική εκλογή
του νέου δημάρχου και αποδοκιμασία του παλαιού. Για τον νέο δήμαρχο δημιουργούνται μεγάλες υποχρεώσεις και απαιτούνται συναινέσεις στο νέο δημοτικό συμβούλιο, για να λαμβάνονται αποφάσεις. Προπαντός δε δεν πρέπει να
επαναληφθούν τα σφάλματα της απερχόμενης δημοτικής αρχής εξαιτίας των
οποίων αποδοκιμάστηκε.
Το ίδιο ισχύει και για τη νέα τοπική αρχή. Το ψηφοδέλτιο του κ. Κατσούλια
έλαβε μεγάλο ποσοστό ψήφων. Συγκεκριμένα έλαβε 70% (427 ψήφους επί
610 εγκύρων), έναντι 22% του κ. Γόντικα (130 ψήφους) και 8% του απερχομένου προέδρου του τοπικού συμβουλίου κ. Λιαρόπουλου (53 ψήφους). Το ποσοστό του κ. Κατσούλια δείχνει τις μεγάλες απαιτήσεις που έχει η τοπική κοινωνία
από αυτόν και τις επίσης μεγάλες προσδοκίες που επενδύει στο πρόσωπό του.
Η Γορτυνία λοιπόν χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα και όλοι ελπίζουν ότι θα πραγματοποιηθεί με τον νέο δήμαρχο. Είναι η τελευταία ευκαιρία. Αν επαναληφθούν
τα λάθη του παρελθόντος «αλλοίμονο» για τον τόπο! Χρειάζεται εργασία, ολοήμερη προσπάθεια, διαρκή παρουσία, «ευήκοον ους» στα προβλήματα της καθημερινότητας του κατοίκου και ιδιαίτερα του μόνιμου και αξιοποίηση όλων
των προϋποθέσεων ανάπτυξης και ιδιαίτερα του πρωτογενούς τομέα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας και προπαντός ενίσχυση της
επισκεψιμότητας με την κατάλληλη προβολή της Γορτυνίας και την αξιοποίηση
των φυσικών προσόντων της.
Το ίδιο ισχύει και για τη Βυτίνα. Επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας και ενίσχυση των προϋποθέσεων για διατήρηση της υπάρχουσας και
αύξησης κατά το δυνατόν της επισκεψιμότητας.
Αυτές είναι οι μετεκλογικές σκέψεις και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η
«ΒΥΤΙΝΑ» θα είναι διαρκώς παρούσα για να κρίνει, να προτείνει, να ενισχύει,
να επαινεί όταν πρέπει και να ελέγχει όταν επιβάλλεται. Όλοι μας επενδύουμε
στις νέες αρχές και ευχόμαστε από βάθους καρδιάς να πετύχουν. Ο κόσμος
τους επέλεξε με ενθουσιασμό. Από τους ίδιους εξαρτάται το αποτέλεσμα. Και
το πρώτο που χρειάζεται είναι η συνεργασία, η κατανόηση και ο δημοκρατικός
διάλογος μακριά από αντιδικίες, φανατισμούς και εχθρότητες. Δεν υπάρχουν
νικητές και ηττημένοι αλλά ενδιαφερόμενοι και αδιαφορούντες για τον τόπο.
Και από όσους ενδιαφέρονται δεν περισσεύει κανείς.
Η «Β»

ΤΟ 16Ο ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ: Πρόσκληση προσέλευσης
Ο σύλλογος των Απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας
θα επαναλάβει και φέτος το καθιερωμένο εδώ και δέκα έξι χρόνια
Βυτινιώτικο αντάμωμα μετά την αναβολή του περυσινού χρόνου.
Πέρυσι, όπως θυμούνται οι αναγνώστες της «ΒΥΤΙΝΑΣ», ο σύλλογος απεφάσισε την τελευταία στιγμή την αναβολή του ανταμώματος
ως προς το ψυχαγωγικό σκέλος, συμμετέχοντας στο πανελλήνιο
πένθος για τις καταστροφικές πυρκαγιές με τους εκατό νεκρούς
στο Μάτι της Αττικής. Επειδή η καθιέρωση του «ανταμώματος»
από το 2004 δεν έγινε για απλούς ψυχαγωγικούς σκοπούς, για την
πραγματοποίηση ενός πρόσκαιρου πανηγυριού, αλλά για την καλλιέργεια και σφυρηλάτηση των δεσμών των ντόπιων και απόδημων
Βυτιναίων και τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους, δεδομέ-

νης και της χρονικής στιγμής που επισκέπτονται πολλοί Βυτιναίοι τη
γενέτειρα, για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαία η πραγματοποίησή
του και μάλιστα σήμερα που οι σχέσεις των ανθρώπων διέρχονται
κρίση και η επικοινωνία τους γίνεται όλο και δυσκολότερη. Έτσι
λοιπόν και φέτος στις 6 Αυγούστου εορτή της Μεταμόρφωσης του
Σωτήρος ο σύλλογος, όπως τόσα χρόνια κάνει, θα πραγματοποιήσει
το 16ο Βυτινιώτικο αντάμωμα με θεία λειτουργία και αρτοκλασία
στο εκκλησάκι της Αγίας Σωτήρας αφενός και αφετέρου μετά την
ιεροτελεστία την πραγματοποίηση του πατροπαράδοτου γλεντιού και
την παράθεση γεύματος στους προσερχομένους. Ο σύλλογος των
απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας λοιπόν προσκαλεί
όλους τους Βυτιναίους, ντόπιους και απόδημους, τους φίλους του

τόπου μας, τους κατοίκους των περιχώρων, τους καλοκαιρινούς παραθεριστές και όσους παρευρίσκονται
στη Βυτίνα την ημέρα εκείνη να
προσέλθουν και να τιμήσουν με την
παρουσία τους την εκδήλωση του
«ανταμώματος», να απολαύσουν τη
γνήσια Βυτινιώτικη ατμόσφαιρα, να
επικοινωνήσουν με τους συμπατριώτες τους, να συναντήσουν κάποιους που έχουν χρόνια να τους δουν και να διασκεδάσουν σε μια
μοναδική και γνήσια παραδοσιακή Βυτινιώτικη γιορτή. Ελπίζουμε ότι
όλοι όσοι αγαπούν τον σύλλογο θα ανταποκριθούν στο κάλεσμά του.

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

✎1

Η ΜΑΗ: Πρωτομαγιά. Η γιορτή της
άνοιξης και των λουλουδιών. Η Βυτίνα λουλουδιασμένη με πανδαισία χρωμάτων

και αρωμάτων. Οι ντόπιοι, αλλά και όσοι επισκέπτες παρέτειναν τις Πασχαλινές διακοπές
τους τίμησαν τη γιορτή με μαγιάτικα στεφάνια
ή εξορμήσεις σε κοντινές εξοχές. Βέβαια δεν
γίνονται οργανωμένες ομαδικές εξορμήσεις
όπως πριν από αρκετές δεκάδες χρόνια όμως
η πρωτομαγιά τιμάται με ιδιαίτερο σύγχρονο
τρόπο! Είμαστε στον απόηχο της Πασχαλινής
επισκεψιμότητας, η οποία κατά την άποψη
όλων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο με αποτέλεσμα να είναι ικανοποιημένοι οι επαγγελματίες αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι, που είδαν αρκετούς γνωστούς και συντοπίτες να τους επισκέπτονται και η Βυτίνα πήρε την παλιά της
όψη τότε που είχε διπλάσιο πληθυσμό από τον
σημερινό. Πολλές υποσχέσεις ακούμε, παραμονές εκλογών, για εκτέλεση έργων όπως συντήρηση εσωτερικού οδικού δικτύου, συντήρηση του «δρόμου της αγάπης», φωτισμός της
εισόδου της Βυτίνας, έναρξη εργασιών της
μονοδρόμησης του κέντρου και διάφορα
άλλα. Τι από αυτά θα πραγματοποιηθούν δεν
ξέρουμε. Πάντως θα κάνουμε απολογισμό
μετά τις εκλογές. Η κίνηση των υποψηφίων
διαρκώς πυκνώνει και μας επισκέπτονται και
πρόσωπα που για πρώτη φορά γνωρίζουμε!

✎2

ΜΑΗ: Εορτή νεολαίας και εκδήλωση μνήμης προς τιμή του ήρωα Ματθαίου Πόταγα. Τιμήσαμε τον Βυτιναίο ήρωα
και πρώτο νεκρό της αντίστασης απέναντι
στον Γερμανό κατακτητή στις 2-5-1941 με εκδηλώσεις που είχε οργανώσει ο Δήμος Γορτυ-
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νίας και με παρουσία των ντόπιων κατοίκων.
Πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγώνας
δρόμου με συμμετοχή των μαθητών των σχολείων της Βυτίνας, τρισάγιο στην προτομή του
ήρωα στην πλατεία και εκφώνηση πανηγυρικών λόγων. Μεταξύ των ομιλητών ο βουλευτής κ. Γιώργος Παπαηλίου, ο οποίος τίμησε με
την παρουσία του την εκδήλωση και η αδελφή
του Ματθαίου Πόταγα κ. Ελένη Πόταγα- Στράτου. Τη Βυτίνα εκπροσώπησε ο πρόεδρος του
δημοτικού συμβουλίου κ. Μέγας και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Λιαρόπουλος.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν κάτω από
ιδανικές καιρικές συνθήκες.

✎Π

ρώτο Σαββατοκύριακο του
Μάη: Πολύ μικρή κίνηση και μόνο
διερχόμενοι. Αυτό είναι αναμενόμενο μετά τη
μεγάλη επισκεψιμότητα του Πάσχα, που κράτησε μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Το ενδιαφέρον μονοπωλούν οι δημοτικές εκλογές με
τους υποψηφίους δημάρχους αλλά και τους
προέδρους των τοπικών συμβουλίων να καταθέτουν τα ψηφοδέλτιά τους, αφού τα μεσάνυχτα της Κυριακής λήγει η προθεσμία κατάθεσης. Από τη Δευτέρα το πρωί θα γνωρίζουμε
οριστικά τον αριθμό των ψηφοδελτίων τόσο
των περιφερειακών, όσο και των δημοτικών
και των τοπικών, διότι μέχρι σήμερα οι φήμες πολλούς παρουσίαζαν ως υποψηφίους.
Σήμερα τελειώνουν και οι σχολικές διακοπές του Πάσχα και οι μαθητές των σχολείων
επανέρχονται στα μαθήματα για το τελευταίο
διάστημα λειτουργίας μέχρι τις εξετάσεις και
τις καλοκαιρινές διακοπές, που θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Ιούνιο. Ο καιρός ανοιξιάτικος με διψήφιες θερμοκρασίες αλλά και με
ξαφνικές μπόρες, που είναι συνηθισμένες στον
τόπο μας.

✎Π

έμπτη 9 Μαρτίου: Του Αγίου Νικολάου. Γιορτάζει το εκκλησάκι στο
Ζαρζί. Μια γιορτή συνδυασμένη με πολλά λαϊ-

κά δρώμενα του παρελθόντος. Εδώ παλιά η
Βυτινιώτικη νεολαία υποδεχόταν την άνοιξη
και μετά τα θρησκευτικά δρώμενα στο εκκλησάκι έστηνε χορούς όλη την ημέρα στην κοντινή ειδυλλιακή πηγή, στο «Παραδείσι». Και φέτος αρκετοί φιλόθρησκοι τίμησαν την εορτή με
λειτουργία και αρτοκλασία στο ανακαινισμένο
παλιό εκκλησάκι του Αϊ Νικόλα του «Νέου»
όπως είναι η πλήρης εκκλησιαστική ονομασία.
Ολοκληρώθηκαν οι δημοτικοί συνδυασμοί
που θα λάβουν μέρος στις εκλογές στις 26 του
μήνα και έτσι θα διεκδικήσουν την ψήφο του
Γορτυνιακού λαού επτά συνδυασμοί με υποψήφιους δημάρχους τους κ.κ Γιαννόπουλο,
Κούλη, Παπαηλίου, Κουντάνη, Ζούνη, Φράγκο
και Λύτρα. Μετά από δύο με τρεις εβδομάδες
θα μάθουμε ποιος θα είναι ο νέος «άρχοντας»
του τόπου.

αγαπάμε πάντα
είτε ως πρόσωπο, είτε ως ιδέα.
Ο καιρός πλέον
είναι σε πλήρη
ανοιξιάτικη έξαρση με διψήφια
νούμερα θερμοκρασίας αλλά και
ξαφνικές μπόρες.
Η κίνηση των πάσης μορφής υποψηφίων καλά κρατεί! Τις καθημερινές συζητήσεις στα καφενεία και τις
καφετέριες μονοπωλούν τα αποτελέσματα
των μελλοντικών περιφερειακών και δημοτικών εκλογών. Σε δεκαπέντε μέρες θα μάθουμε
τα πρώτα και σε είκοσι δύο τα τελικά. Μακάρι
να εκλεγούν οι ικανότεροι με τα πλέον φιλογορτυνιακά αισθήματα για το καλό του τόπου.

✎Τ

ρίτο Σαββατοκύριακο του μήνα.
Όσο πλησιάζουν οι εκλογές τόσο οι
κίνηση των υποψηφίων πυκνώνει. Η εγκαταλειμμένη Γορτυνία είδε τόσα πρόσωπα που
δεν είχε δει ποτέ! Αλλά άκουσε και τόσες υποσχέσεις που αν πραγματοποιηθούν ο τόπος
μας θα γίνει η «γη της επαγγελίας». Η κίνηση
των επισκεπτών σχεδόν ανύπαρκτη και λόγω
των επικείμενων εκλογών και λόγω του ότι η
χειμερινή περίοδος έχει πλέον ολοκληρωθεί.
Βέβαια την επομένη Κυριακή θα αυξηθεί λόγω
της άφιξης των ψηφοφόρων, που ψηφίζουν
εδώ και μένουν αλλού. Ορισμένοι υποψήφιοι
δήμαρχοι οργάνωσαν συγκεντρώσεις και στην
Αθήνα. Άλλοι περιορίσθηκαν σε περιοδείες
στη Γορτυνία. Τα σχολεία μας μπαίνουν στην
τελευταία ευθεία των μαθημάτων αφού από
τις 23 Μάη αρχίζουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις και λίγο μετά, στις αρχές του επομένου
μήνα, θα αρχίσουν οι πανελλαδικές. Όπως
όλα τα τελευταία χρόνια έτσι και φέτος στα
σχολεία του τόπους μας όλων των βαθμίδων
πραγματοποιήθηκε θαυμάσιο παιδαγωγικό
και επιστημονικό έργο και γι' αυτό αξίζουν
συγχαρητήρια τόσο στο εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και στους μαθητές. Παρόλα αυτά
το μαθητικό δυναμικό κάθε χρόνο μειώνεται
δραματικά και αυτό είναι συνάρτηση της σταδιακής ερήμωσης του τόπου από ενεργό πληθυσμό. Όσα ακούσαμε ως υποσχέσεις όπως η
μονοδρόμηση του κέντρου της κωμόπολης, η
συντήρηση του εσωτερικού οδικού δικτύου,
η καλύτερη διαχείριση της αποκομιδής των
απορριμμάτων και άλλα δυστυχώς παρέμειναν υποσχέσεις. Πρέπει να περιμένουμε τη νέα
δημοτική αρχή...... και θα δούμε. Ευτυχώς που
υπάρχουν κάποιοι σύλλογοι και κάποιοι φορείς οι οποίοι φροντίζουν τον εξωραϊσμό της
κωμόπολης.

✎Α

υτή την εβδομάδα Είδαμε και τα
πρώτα μελίσσια να μεταφέρονται
στο δάσος. Η περίοδος για τη συλλογή του μελιού ελάτης, του πιο φημισμένου μελιού, άρχισε. Οι μελισσοκόμοι ελπίζουν ότι τα πράγματα
φέτος θα πάνε καλύτερα, διότι τα τελευταία

✎Δ

εύτερο Σαββατοκύριακο του
Μάη. Η γιορτή της «ΜΗΤΕΡΑΣ».
Γιορτάζει το πιο γλυκό πλάσμα στον κόσμο.
Εμείς εδώ στη Βυτίνα έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία για το «στυγερό» του σπιτιού, όπως
συνηθίζουμε να λέμε τη μάνα. Όλοι της προσέφεραν ένα λουλούδι γυρνώντας στο σπίτι και
ένα ζεστό φιλί. Σε όσες «λείπουν» τα παιδιά
της πήγαν στο νεκροταφείο και της άναψαν το
καντήλι και τις έφεραν στο νου τους με γλυκιά
νοσταλγία. Α ρε μάνα, όπου και αν είσαι θα σε

✎Τ

ελευταίο Σαββατοκύριακο του
Μάη και της Άνοιξης. Το επόμενο θα είναι καλοκαιρινό! Σαββατοκύριακο των
Ευρωεκλογών, των περιφερειακών, των Δημοτικών και των τοπικών. Τα πρόσωπα που θα
εκλεγούν σε επίπεδο περιφέρειας και δήμου
θα καθορίσουν και την πορεία τόσο της Γορτυνίας όσο και της Βυτίνας. Πολλά περιμένουμε
από τη δημοτική αρχή, πολλά ακούσαμε αυτό
τον καιρό, δεν ξέρουμε όμως πόσα θα υλοποιηθούν. Είναι όμως γεγονός ότι η παραμελημένη επαρχία της Γορτυνίας έχει φτάσει σε
οριακό σημείο αντοχής και για το λόγο αυτό
είναι αποφασιστικής σημασίας οι εκλογές.
Πολλοί Βυτιναίοι που μένουν αλλού έφτασαν,
για να ψηφίσουν. Άλλοι ήλθαν από την Παρασκευή, περισσότεροι το Σάββατο και ορισμένοι
την Κυριακή. Μετά το Πάσχα αυτό ήταν με τη
μεγαλύτερη επισκεψιμότητα αλλά από ντόπιους Βυτιναίους. Η Κυριακή ηλιόλουστη με
περισσότερο καλοκαιρινό καιρό. Συνωστισμός
στο Δημοτικό σχολείο όπου διεξαγόταν η ψηφοφορία. Υποψήφιοι και απλοί ψηφοφόροι
συζητούσαν ήρεμα χωρίς φασαρίες και διαπληκτισμούς. Πέρασαν ανεπιστρεπτί οι εποχές
των φανατισμών και των συμπλοκών. Αυτές
οι εκλογές κύλησαν σε πολιτισμένη και ήρεμη
ατμόσφαιρα. Οι υποψήφιοι όλη την εβδομάδα
εμφανίζονταν συχνά και ο καθένας από την
πλευρά του προσπαθούσε να προσελκύσει
ψηφοφόρους. Επτά ψηφοδέλτια θα διεκδικήσουν τον δήμο και τρία ψηφοδέλτια την τοπική κοινότητα Βυτίνας. Μετά τα αποτελέσματα
των εκλογών αυτό ή το άλλο Σαββατοκύριακο
θα παρουσιάσουμε τους εκλεγέντας και θα
σχολιάσουμε τι περιμένουμε από αυτούς. Το
χαρακτηριστικό αυτών των εκλογών και μετά
την εφαρμογή του συστήματος της απλής
αναλογικής είναι ότι δύσκολα θα εξασφαλίζεται πλειοψηφία στα δημοτικά συμβούλια και
ακόμα δυσκολότερα θα λαμβάνονται αποφάσεις εκτός αν υπάρξουν συναινέσεις και ήπιο
κλίμα συνεργασίας κάτι που ελπίζουμε να επικρατήσει.

✎Η

επομένη των δημοτικών εκλογών: Για πολύ μικρή διαφορά δεν
βγήκε δήμαρχος Γορτυνίας από την πρώτη
Κυριακή. Για λίγες ψήφους δεν ανακηρύχθηκε
δήμαρχος ο κ. Στάθης Κούλης. Την επομένη
Κυριακή θα αναμετρηθούν ο νικητής κ. Κούλης
που συγκέντρωσε 48,5% και ο κ. Γιαννόπουλος
που συγκέντρωσε περίπου 25%. Επίσης επαναληπτικές εκλογές θα διεξαχθούν σε επίπεδο
περιφέρειας μεταξύ του νυν περιφερειάρχη
κ. Τατούλη και του κ. Νίκα. Λεπτομέρειες θα
διαβάσετε στο σχετικό ρεπορτάζ της πρώτης
σελίδας. Στο τοπικό ψηφοδέλτιο πλειοψήφησε ο κ. Φώτης Κατσούλιας με μεγάλο ποσοστό
αποδοχής. Έτσι εξελέγη πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου με τέσσερις συμβούλους. Ο
κ. Φώτης Κατσούλιας χρόνια τώρα προσφέρει
στη Βυτίνα είτε από τη θέση του προέδρου του
πολιτιστικού συλλόγου είτε από τη θέση του
αντιπροέδρου. Εξάλλου τελευταία λειτουργεί
μόνος του το λαογραφικό μουσείο και το κρατά ανοικτό για τους επισκέπτες. Η παρουσία
του κ. Κατσούλια θα βοηθήσει πολύ τον τόπο
μας. Εμείς ευχόμαστε καλή θητεία στους νέους δημοτικούς και τοπικούς άρχοντες για το
καλό της Γορτυνίας και της Βυτίνας.

✎30
χρόνια η παραγωγή του ελατήσιου μελιού όλο
και μειώνεται. Η βανίλια Βυτίνας, που είναι
προϊόν ΠΟΠ, όλο και σπανίζει και ενώ κάποτε
παραγόταν σε ικανοποιητικές ποσότητες σήμερα είναι δυσεύρετο είδος. Και μιας και μιλάμε για μεταφορές μελισσιών στο Μαίναλο,
που σε λίγο καιρό θα γεμίσει, ας θυμίσουμε
στους φίλους μελισσοκόμους να μην ξεχνούν
δύο βασικές τους υποχρεώσεις. Η πρώτη είναι
η πυροπροστασία, διότι ο κίνδυνος πυρκαγιών
είναι μεγάλος και η δεύτερη είναι η μη ρύπανση των χώρων εγκατάστασης των κυψελών
είτε με απορρίμματα, είτε με φθαρμένες κυψέλες που εγκαταλείπονται στο εσωτερικό του
δάσος. Ας ευχηθούμε στους φίλους μελισσοκόμους καλή και παραγωγική χρονιά, ώστε να
μπορούν και οι επισκέπτες του τόπου μας να
«γεύονται» το μοναδικό μέλι ελάτης.

Μαΐου: Η μνήμη μας ανατρέχει
και θυμάται το μεγάλο γεγονός
πριν από εβδομήντα οκτώ χρόνια, 30-5-1941,
στο οποίο πρωτοστάτησε μια ηρωική Βυτινιώτικη μορφή. Πριν από εβδομήντα οκτώ χρόνια
λοιπόν, δύο εικοσάχρονοι φοιτητές, ο Βυτινιώτης Λάκης Σάντας και ο Ναξιώτης Μανώλης

Γλέζος κατέβαζαν από τον ιστό της τη «Σβάστικα», δηλ. τη Γερμανική σημαία δηλώνοντας
έτσι την αμετακίνητη απόφαση του Ελληνικού
λαού να αντισταθεί στον κατακτητή «ξευτελί-
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ζοντας» με αυτόν τον τρόπο το σύμβολο της
ναζιστικής Γερμανίας. Ήταν μια ηρωική πράξη,
που όμοιά της δεν σημειώθηκε σε όλη την
υπόδουλη Ευρώπη και σε κανένα άλλο μέρος
δεν εκφράστηκε με αυτόν τον τρόπο η σύσσωμη αντίδραση, κάτι που αντιλήφθηκε ο κατακτητής και για τον λόγο αυτό αναζητούσε με
λύσσα τους δράστες. Στις αρχές του ίδιου
μήνα είχε συμβεί και η άλλη ηρωική πράξη
αντίστασης με τον Βυτιναίο Ματθαίο Πόταγα.
Ο Λάκης ο Σάντας τιμούσε τον τόπο καταγωγής της μητέρας του, τον οποίο επισκεπτόταν
συχνά ιδιαίτερα τα προπολεμικά χρόνια. Την
αγάπη του για τη Βυτίνα εκδήλωνε με την
ανελλιπή παρουσία του στις εκδηλώσεις του
συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων, ενώ η
γενέτειρά του τον τίμησε δίνοντας το όνομά
του σε κεντρικό της δρόμο. Ο Λάκης ο Σάντας
ετιμάτο ανάλογα από όλους, όσο ζούσε, και
θεωρείτο ζωντανό σύμβολο αντίστασης κάτι
το οποίο συνεχίζει ο δεύτερος επιζών του γεγονότος Μανώλης Γλέζος, ο οποίος θυμάται
πάντα με συγκίνηση τον σύντροφό του στο
μοναδικό ηρωικό εγχείρημα εκείνης της εποχής. Εμείς οι μεταγενέστεροι οφείλουμε να
γνωρίζουμε τις ηρωικές αυτές πράξεις και να
τιμούμε ανάλογα τους πρωτεργάτες.

✎Π

ρώτο Σαββατοκύριακο Ιουνίου.
Πρωτομηνιά το Σάββατο και αρχή
του καλοκαιριού. Ο Ιούνιος είναι ο πλέον «νεκρός» μήνας με ελάχιστη επισκεψιμότητα. Οι
επαναληπτικές εκλογές αύξησαν κατά κάποιο
τρόπο τους επισκέπτες, αλλά δεν έφθασαν
στο μέγεθος του προηγούμενου Σαββατοκύριακου. Αρκετοί προτίμησαν να μην έλθουν.
Εξάλλου οι επαναληπτικές για τον δήμο αποκτούν μικρό ενδιαφέρον, διότι οι περισσότεροι
θεωρούν ότι το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί
λόγω της διαφοράς των δύο «μονομάχων».
Στον απόηχο των εκλογών της προηγούμενης
Κυριακής βγάλαμε ένα θλιβερό συμπέρασμα.
Στο δήμο Γορτυνίας η αποχή κυμάνθηκε στο
50% και τελικά ψήφισαν περίπου 12.000 ψηφοφόροι. Στις επαναληπτικές εκλογές η αποχή
έφτασε το 69%. (Από τις μεγαλύτερες σε όλη
την Ελλάδα). Και διερωτάται κανείς πόσοι κατοικούν μόνιμα στη ρημαγμένη Γορτυνία, της
οποίας διαρκώς μειώνεται ο μόνιμος πληθυσμός; Ο «όμιλος κυριών» άρχισε τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις με «παιδικές δράσεις»
το Σάββατο στο δασάκι, για να εορτάσουν τα
παιδιά την είσοδο στο καλοκαίρι. Και μιας και
μιλάμε για το δασάκι, το δασαρχείο καταβάλλει αξιέπαινη προσπάθεια, ώστε, όταν αρχίσει
η καλοκαιρινή περίοδος παραθερισμού, να είναι έτοιμο, ευπρεπισμένο και καθαρό για τους
επισκέπτες. Αντίθετα το Τριανταφυλλίδειο
κτήμα εμφανίζει μορφή εγκατάλειψης και οι
νέες φυτείες αμπελιού παραμένουν ασυντήρητες. Κρίμα γιατί πιστέψαμε ότι η ιδιωτική
πρωτοβουλία θα δώσει νέα ώθηση στην επανακαλλιέργειά του. Οι ενδοσχολικές εξετάσεις
των σχολείων ολοκληρώνονται και από την
Παρασκευή 7-6 αρχίζουν οι πανελλαδικές στις
οποίες μετέχουν οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου.
Σιγά-σιγά βαδίζουμε στην ολοκλήρωση και
του φετινού σχολικού έτους και οι καλοκαιρινές διακοπές των μαθητών επίσημα αρχίζουν
από τα μέσα του μήνα.

✎Δ

ευτέρα 3 Ιουνίου. Ολοκληρώθηκαν οι επαναληπτικές περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Η Πελοπόννησος
έχει νέο περιφερειάρχη και η Γορτυνία νέο Δήμαρχο. Περιφερειάρχης εξελέγη ο κ. Νίκας και
δήμαρχος ο κ. Ευστάθιος Κούλης. Ο νέος δήμαρχος Γορτυνίας είναι έμπειρος περί τα αυτοδιοικητικά, διότι είχε διατελέσει στο παρελθόν
δήμαρχος Λαγκαδίων και στο απερχόμενο
δημοτικό συμβούλιο ήταν επικεφαλής της
μείζονος αντιπολίτευσης. Είναι γνώστης των
προβλημάτων της Γορτυνίας και αναμένεται
ότι θα επιλύσει πολλά από αυτά. Έτσι πλέον
οριστικοποιήθηκε η μορφή της δημοτικής αρχής της επόμενης τετραετίας με δήμαρχο τον
κ. Ευστάθιο Κούλη και πρόεδρο του τοπικού
συμβουλίου τον κ. Φώτη Κατσούλια. Στους
νέους εκπρόσωπους των τοπικών αρχών ευχόμαστε καλή θητεία και είμαστε βέβαιοι ότι
θα ανταποκριθούν πλήρως στις βαριές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν.
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✎ Βυτινιώτικα... και άλλα

εύτερο Σαββατοκύριακο του
Ιουνίου: Χωρίς πλέον εκλογές ή
άλλη «βαβούρα». Πολύ ήσυχο χωρίς καθόλου
επισκεψιμότητα, αφού το καλοκαίρι μπήκε για
καλά και οι χειμερινοί επισκέπτες της Βυτίνας
στρέφονται πλέον προς τη θάλασσα, ενώ οι
καλοκαιρινοί, που κάθε χρόνο μειώνονται, δεν
έχουν «φανεί» ακόμη. Έτσι ο Ιούνιος θεωρείται
ο πλέον «νεκρός» μήνας και περιοριζόμαστε
στους λίγους περαστικούς, ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις της Βυτίνας είτε διαμονής,
είτε εστίασης διακόπτουν τη λειτουργία τους
και εκτελούν εργασίες συντήρησης ή ανακαίνισης. Οι μαθητές της τρίτης Λυκείου άρχισαν
τις πανελλαδικές εξετάσεις με πρώτο μάθημα την έκθεση. Εξεταστικό κέντρο λειτουργεί στο Λεβίδι και οι μαθητές μας κάθε πρωί
μεταβαίνουν εκεί. Οι υπόλοιποι διανύουν την
τελευταία εβδομάδα των μαθημάτων και πλέον από την ερχόμενη Παρασκευή αρχίζουν οι
διακοπές τους. Οι υψηλές θερμοκρασίες που
ξεπερνούν τους 30ο C κάνουν επιτακτική την
ανάγκη της ιδιαίτερης προσοχής γύρω από
τις πυρκαγιές. Πρώτο που πρέπει να κινητοποιηθεί είναι το Δασαρχείο με καθαρισμούς
και ιδιαίτερη φύλαξη των επικινδύνων περιοχών του Μαινάλου. Όμως ιδιαίτερη φροντίδα
απαιτείται και από τους απλούς πολίτες, που
χρειάζεται να καθαρίζουν τις αυλές τους, τα
οικόπεδα γύρω από τα σπίτια τους και γενικά
τους χώρους εκείνους που μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους.

✎Κ

αι να που μας θυμήθηκαν και
οι καλοκαιρινές μπόρες με χαλάζι
και δυνατά μπουρίνια. Την Τρίτη 11 Ιουνίου
έβρεξε αρκετά και μάλιστα στη νότια Γορτυνία, όπως μάθαμε, έκανε αρκετές ζημιές στα
οπωροφόρα δέντρα όπως οι ελιές και οι ροδιές, που καλλιεργούνται συστηματικά τα τελευταία χρόνια εκεί στα σύνορα με την Ηλεία.
Καταστροφές έγιναν από το χαλάζι και στον
κάμπο της Τρίπολης δημιουργώντας ζημιές σε
άλλα οπωροφόρα δέντρα όπως οι κερασιές
και οι βυσσινιές. Δυστυχώς η γεωργία είναι
πάντα ευάλωτη στις καιρικές μεταβολές. Η
σημερινή μπόρα ωφέλησε όπως μάθαμε την
μελοσυλλογή και το έλατο άρχισε να παράγει
μέλι έστω και καθυστερημένα. Αν αυτό θα συνεχιστεί, δεν μπορεί να προβλεφτεί. Πάντως
και η φετινή παραγωγή μελιού δεν κρίνεται
ικανοποιητική. Η μεγαλύτερη καλοκαιρινή
«μπόρα» όμως συνέβη εδώ την Παρασκευή
το απόγευμα στις πέντε. Πραγματική καταιγίδα. Οι δρόμοι πλημμύρισαν και οι παλιότεροι
θυμήθηκαν τις μεγάλες καταιγίδες, που συνέβαιναν σχεδόν κάθε χρόνο τις παραμονές της
Αγίας Τριάδας και επηρέαζαν αρνητικά τις γεωργικές εργασίες. Οι χρόνοι παρήλθαν, αλλά ο
καιρός έμεινε ο ίδιος.

✎Τ

ρίτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου: Το μεγάλο τριήμερο του Αγίου
Πνεύματος. Η έξοδος από τις πόλεις είναι η

πρώτη μεγάλη του καλοκαιριού για αναψυχή,
αν αφαιρέσουμε την προηγούμενη του Μαΐου
λόγω εκλογών. Την Παρασκευή τελείωσε το
φετινό σχολικό έτος και άρχισαν οι διακοπές
των μαθητών. Μια εντυπωσιακή σχολική γιορτή πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό σχολείο
για τη λήξη των μαθημάτων. Την εκδήλωση
τίμησε με την παρουσία του ο νέος δήμαρχος
κ. Κούλης. Πολύ πετυχημένη φετινή σχολική
χρονιά ιδιαίτερα για το Δημοτικό σχολείο με
τις τόσες διακρίσεις στον τομέα της ρομποτικής. Αλλά και τα υπόλοιπα σχολεία, παρόλη
τη διαρκώς σημειούμενη μείωση του αριθμού
των μαθητών, λειτούργησαν επιτυχώς. Το
Σάββατο ήταν αφιερωμένο στους νεκρούς,
αφού ήταν το τελευταίο «ψυχοσάββατο» της
χρονιάς. Το ονομαστό κατά τη λαϊκή παράδοση «Σάββατο των Ρουσαλιών». Έγινε λειτουργία στον Άγιο Τρύφωνα και όσοι ήθελαν
έφεραν στην εκκλησία και «κόλλυβα». Την
Κυριακή γιορτάστηκε η Αγία Τριάδα. Η γιορτή
της «Πεντηκοστής». Γιόρταζε το γειτονικό χωριό της Νυμφασίας με λαμπρές τελετές τόσο
θρησκευτικές όσο και κοινωνικού χαρακτήρα.
Η Βυτίνα με τη Νυμφασία δένονται στενά με
μακροχρόνιους δεσμούς φιλίας και για το
λόγο αυτό οι Βυτινιώτες με την παρουσία τους
τιμούν τις εορταστικές εκδηλώσεις του συμπαθέστατου γειτονικού χωριού. Όσοι δεν πήγαν,
παρακολούθησαν τη λειτουργία στον Άγιο
Τρύφωνα και την τελετή της «γονατιστής». Το
απόγευμα της Κυριακής ξέσπασε μια δυνατή
μπόρα με χαλαζόπτωση, που πλημμύρισε τους
δρόμους. Η επομένη του Αγίου Πνεύματος συμπλήρωνε το εορταστικό τριήμερο. Η λειτουργία έγινε στο ξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου
και τον άρτο της ημέρας προσέφερε ο σύνδεσμος φιλοπροόδων, αφού την ημέρα αυτή είναι η εορτή του. Μετά το τέλος της λειτουργίας ο σύνδεσμος προσέφερε «κέρασμα» στους
προσελθόντας. Η επισκεψιμότητα, παρόλη τη
θερινή περίοδο, ήταν ικανοποιητική ιδιαίτερα
από διερχόμενους. Μη ξεχνάμε ότι σε τρεις
εβδομάδες είναι οι εθνικές εκλογές, οι οποίες θα αναγκάσουν πολλούς να επισκεφθούν
πάλι τα χωριά τους. Οι αλλεπάλληλες φετινές
εκλογικές αναμετρήσεις οποιασδήποτε φύσεως σε συνδυασμό με το Πάσχα έδωσαν ζωή
στα ολιγάνθρωπα χωριά της Γορτυνίας με τις
συχνές επισκέψεις των αποδήμων, οι οποίοι
συνήθως μετά το Πάσχα επανέρχονταν πάλι
το καλοκαίρι.

✎Ε

πάνοδος στην καθημερινότητα
μετά το εορταστικό τριήμερο του
Αγίου Πνεύματος. Ο Ιούνιος είναι ο πλέον
«αδρανής» μήνας, παρόλο καλοκαιρινός. Οι
δρόμοι με αραιή κίνηση. Τα σχολεία κλειστά
για τις καλοκαιρινές διακοπές. Η άλλοτε πολύβουη ύπαιθρος λόγω των εντόνων γεωργικών
εργασιών παραμένει έρημη στην ησυχία της
χωρίς πλέον να την διασχίζει κανείς εκτός από
τους ελάχιστους κτηνοτρόφους που έχουν
απομείνει. Την Τρίτη το απόγευμα γύρω στις

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
• Συγχαρητήριο έγγραφο απέστειλε ο
σύλλογος στον νέο δήμαρχο Γορτυνίας κ.
Ευστάθιο Κούλη και τον νέο πρόεδρο του
τοπικού συμβουλίου κ. Φώτη Κατσούλια
για την εκλογή τους στις νέες τους θέσεις
και τους ευχήθηκε επιτυχή πορεία στο έργο
τους. Τους διαβεβαίωσε δε ότι ο σύλλογος
θα είναι πάντα πρόθυμος να συνεργαστεί
μαζί τους για θέματα που αφορούν τη Βυτίνα. Στο έγγραφο του συλλόγου απήντησε ο
κ. Κατσούλιας. Το δημοσιεύουμε, διότι είναι
ενδεικτικό της αγάπης, της σύμπνοιας και
της συνεργασίας που επικρατεί μεταξύ των
φορέων του τόπου μας:
«Κύριε πρόεδρε σας ευχαριστώ για τα
καλά σας λόγια σχετικά με την εκλογή
μου στη θέση του προέδρου της κοινότητας Βυτίνας. Για μένα είναι μια
θέση τιμητική αλλά και παράλληλα
δεσμευτική απέναντι σε όλους τους
Βυτιναίους εντός και εκτός Βυτίνας
και τους διαβεβαιώνω ότι μαζί με το
συμβούλιό μου, το οποίο θέλω να ευ-

χαριστήσω για την εμπιστοσύνη που
μου έδειξε προτάσσοντάς με στη
θέση του προέδρου, θα εργαστούμε
με αφοσίωση για τα μικρά και μεγάλα
προβλήματα με άμεση προτεραιότητα
την καθημερινότητα, για να κερδίσουμε την χαμένη εμπιστοσύνη στην συλλογική προσπάθεια των συγχωριανών
μας. Όσον αφορά την συνεργασία με
την εφημερίδα «ΒΥΤΙΝΑ», θα ενταθεί,
προβάλλοντας όλη μας τη δράση για
την καθημερινή μας δουλειά, και τον
μελλοντικό μας σχεδιασμό».
• Στις 24 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η
τελευταία, πριν από το καλοκαίρι, συνεδρίαση του δ.σ. του συλλόγου. Παρόντα ήταν
εννέα από τα ένδεκα μέλη. Ο πρόεδρος

έξι σημειώθηκε η μεγαλύτερη νεροποντή με
μεγάλη χαλαζόπτωση. Το χαλάζι «στρώθηκε»
σαν χιόνι. Οι εικόνες ήταν εξαιρετικά εντυπωσιακές και αρκετά video αναρτήθηκαν στις
τοπικές ιστοσελίδες. Το πιο χαρακτηριστικό
video αναρτήθηκε από το kalimera Arkadia
με πρωτοβουλία του Παντελή Κόλλια ιδιοκτήτη του γνωστού ουζερί της Βυτίνας. Αλλά και
άλλοι Βυτιναίοι ανήρτησαν φωτογραφίες στο
facebook. Πάντως η χαλαζόπτωση κατέστρεψε τελείως τους λίγους κήπους, που φυτεύονται ακόμη εδώ και επομένως ούτε σκέψη για
ντόπιες ντομάτες ή φασολάκια το καλοκαίρι!

✎Π

ροτελευταίο Σαββατοκύριακο του
Ιουνίου. Οι απογευματινές καλοκαιρινές μπόρες μικρής διάρκειας, αλλά μεγάλης
έντασης είναι πλέον καθημερινές. Όχι μόνο
εδώ αλλά σε όλη την Αρκαδία. Σε ορισμένα
μάλιστα μέρη της Αρκαδίας έχουν επιφέρει
ολοκληρωτική καταστροφή των καλλιεργειών. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται καιρικά φαινόμενα ιδιαίτερης έντασης
όπως καύσωνες ή πλημμύρες αποτέλεσμα
της τεράστιας κλιματικής αλλαγής, που έχει
συντελεστεί. Οι μελισσοκόμοι του Μαινάλου
βρίσκονται προς το τέλος της μελισσοκομικής
περιόδου του έλατου. Οι πληροφορίες για τη
φετινή παραγωγή είναι αντιφατικές. Πάντως ο
πρόεδρος του μελισσοκομικού συνεταιρισμού
Αρκαδίας Βυτιναίος κ. Σταύρος Δημάκος, και
νεοεκλεγείς δημοτικός σύμβουλος, σε συνέντευξή του μίλησε για θετικά αποτελέσματα
της φετινής παραγωγής. Την Κυριακή, εορτή
των Αγίων Πάντων, γιόρτασε η εκκλησία του
νεκροταφείου. Αρκετοί Βυτιναίοι και όλοι σχεδόν οι κάτοικοι του συνοικισμού «Λαστέικα»
προσήλθαν στην εκκλησία όπου πραγματοποιήθηκε λειτουργία με αρτοκλασία. Οι Βυτιναίοι
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι, όταν γιορτάζει το
νεκροταφείο τους, διότι με την προσέλευσή
τους εκεί τιμούν και τους νεκρούς τους.

✎Τ

ελευταίο Σαββατοκύριακο του
Ιουνίου. Τελειώνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Ο πιο «ήσυχος» όλης
της χρονιάς. Το μόνο αξιόλογο η ανάδειξη
των νέων δημοτικών και τοπικών αρχών. Το
Σάββατο γιόρτασε το μικρό εκκλησάκι στην
ομώνυμη τοποθεσία του Μαινάλου «Άγιος Πέτρος». Τη λειτουργία τέλεσε ο παπά Κώστας
από τη Νυμφασία παρουσία ολιγάριθμων
πιστών. Την Κυριακή των Αγίων Αποστόλων
γιόρτασε η εκκλησία στην «Κάτω Βυτίνα» με
αρκετούς Βυτιναίους να τιμούν την εορτή στην
παλιά και ιστορική εκκλησία του τόπου. Και με
αυτά τελειώνει το δίμηνο του τελευταίου μήνα
της άνοιξης και του πρώτου του καλοκαιριού.
Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε «καλή συντροφιά» με τα καθημερινά νέα του τόπου μας.
Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι με μια επίσκεψη
οπωσδήποτε στον όμορφο τόπο μας!

ενημέρωσε για τις δραστηριότητες του
συλλόγου και τις αναπτυχθείσες πρωτοβουλίες για διάφορα θέματα της Βυτίνας.
Στη συνέχεια έγινε εκτεταμένη συζήτηση
για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις και απεφασίσθη ομόφωνα η πραγματοποίηση του
16ου Βυτινιώτικου ανταμώματος στις 6
Αυγούστου στο εκκλησάκι της «Αγίας Σωτήρας». Η οργάνωση ανατέθηκε στους κ.κ
Δ. Λιαρόπουλο και Β. Κάρκουλα, οι οποίοι
θα συνεπικουρηθούν και από τα άλλα μέλη
του δ.σ. που θα βρεθούν το διάστημα αυτό
στη Βυτίνα. Η συνεδρίαση είναι η τελευταία
προ του καλοκαιριού και θα επαναληφθούν
τον Σεπτέμβριο. Αντηλλάγησαν ευχές για
Καλό Καλοκαίρι και καλοκαιρινό ραντεβού
στη Βυτίνα.

Αγαπητέ αναγνώστη μηΝ ξεχνάς τη συνδρομή σου προς την εφημερίδα.
Είναι 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 στον λογαριασμό
ΙΒΑΝ: GR 3901 4017 9017 9002 1010 84697.
Επίσης 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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• Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 2019
Προκήρυξη υποτροφιών

Η «ΒΥΤΙΝΑ» έχει υποσχεθεί στους αναγνώστες της ότι θα
τους ενημερώνει για κάθε τι που αφορά το κληροδότημα του
Βυτιναίου ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, το οποίο εκατόν πενήντα και πλέον χρόνια από τον θάνατο του δημιουργού του
εξακολουθεί να ευεργετεί τους Έλληνες φοιτητές. Δυστυχώς
η γενέτειρά του η Βυτίνα, παρόλο που κάθε χρόνο εγγράφεται στον προϋπολογισμό ποσόν για την επιχορήγηση του
ομωνύμου κτήματος εν τούτοις κανένα ποσόν δεν διατίθεται γι' αυτό. Και στον φετινό προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί 250.000 € για τη λειτουργία του κτήματος Βυτίνας πάλι
όμως δεν θα διατεθεί κανένα ποσόν όπως και πέρυσι όπως
και τα προηγούμενα χρόνια. Εν τούτοις το κτήμα έχει άμεση
ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης για τη λειτουργία του και την
συντήρηση των εγκαταστάσεών του, όπως τα κτίρια, όμως η
διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών αδιαφορεί τελείως για το κτήμα Βυτίνας.
Από το κληροδότημα αυτό ο μόνος σκοπός που επιχορηγείται είναι η χορήγηση υποτροφιών. Έτσι και για φέτος προκηρύχθηκαν στις
9 Απριλίου 2019 πέντε υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε Πανεπιστήμια του εσωτερικού κατά προτίμηση πτυχιούχων Γεωργικών και κτηνιατρικών σχολών. Προτεραιότητα έχουν όσοι κατάγονται από την Πελοπόννησο. Το ύψος της υποτροφίας
ανέρχεται στο ποσόν των 350 € μηνιαίως και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας από 15-4 έως 12-8-2019. Επίσης
προκηρύχθηκαν πέντε υποτροφίες για Πανεπιστήμια του εξωτερικού για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ιδίων προδιαγραφών
με ύψος υποτροφίας 700 € μηνιαίως.

• ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΒΥΤΙΝΑΙΟΣ ΗΡΩΑΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΟΤΑΓΑΣ

Τις φετινές εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους αρκετοί
Βυτιναίοι, ενώ τα σχολεία παρόλες τις διακοπές εκπροσωπήθηκαν ευπρεπώς. Η οργάνωση των εκδηλώσεων από την πλευρά
του Δήμου ήταν όπως πάντα άψογη και αυτό οφείλεται στην
αντιδήμαρχο κ. Μαρίνα Διαμαντοπούλου, την οποία και ευχαριστούμε. Παρόμοιες τελετές διατηρούν τη μνήμη των ηρώων και
μεταφέρουν από γενιά σε γενιά τα γεγονότα μιας άλλης εποχής
τότε που η φιλοπατρία και ο ηρωισμός εκδηλώνονταν με τον
δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Η Βυτίνα θα τιμά πάντα τους Βυτιναίους πρωτοπόρους της αντίστασης στον Γερμανό κατακτητή
Ματθαίο, Πόταγα και Απόστολο Σάντα και είναι σημαντικό οι
νεώτερες γενιές να αναγνωρίζουν τις θυσίες για την πατρίδα
και την ελευθερία και να παιδαγωγούνται από αυτές.

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ

ΒΥΤΙΝΑΙΟΥ ΠΟΙΗΤΗ κ. Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τιμήθηκε και φέτος η 78η 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
και του αδελφού του κ. Ηλία Πόταγα. 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. Φέτος η επέτειος συνέπεσε με τις Πασχαλινές διακοπές των σχολείων, αυτό όμως δεν εμπόδισε τη
συμμετοχή των μαθητών και την παρουσία του καθηγητή Φ.Α.
κ. Γιώργου Μαρκόπουλου, ο οποίος και οργάνωσε τον αγώνα δρόμου. 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.
Τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, εκτός των μελών της οικογενείας Πόταγα, και κατέθεσαν στεφάνια: ο Βουλευτής κ. Γιώργος Παπαηλίου, ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου κ. Μέγας, η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ) κυρία Μαρίνα Διαμαντοπούλου, ο
Πρόεδρος της Τ.Κ. Βυτίνας κ. Παναγιώτης Λιαρόπουλος, ο αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Κ. Παπαρρηγόπουλος»
κ. Φώτης Κατσούλιας. Τον συντονισμό και την παρουσίαση της
εκδήλωσης έκανε η αντιδήμαρχος κ. Διαμαντοπούλου.
Τα αποτελέσματα του αγώνα δρόμου είναι:
Μαθητές Γυμνασίου- Λυκείου
1. Δημάκος Γεώργιος 2) Βελτσανάκου Μαρκελάνος 3) Μιλόβι
Κρίστι
Μαθητές Δημοτικού
1. Θεοφιλοπούλου Γεωργία 2) Τζαβάρα Ελένη 3) Χαραλαμποπούλου Μαρία- Ρούσσου Μαρία-Ελένη
Στους αγώνες πήρε μέρος και ο παλαίμαχος Βυτιναίος δρομέας Αποστολόπουλος Μιχάλης, ο οποίος έλαβε βραβείο συμμετοχής.

Τη Κυριακή 5 Μαΐου το απόγευμα παρουσιάστηκε στο Δημαρχείο Καλλιθέας σε β΄ έκδοση
συμπληρωμένη και ανανεωμένη
το βιβλίο ποιημάτων του συμπατριώτη μας λογοτέχνη κ. Γ.Παναγιωτακόπουλου εν μέσω πολλών
εκλεκτών φίλων και γνωστών με
προεξέχοντα τον γνωστό και καταξιωμένο δημοσιογράφο Πάνο
Σόμπολο καθώς και τους καταξιωμένους επίσης καλλιτέχνες
Γιώργο Γερολυμάτο και Γιάννη
Πετρόπουλο, τον τέως Υπαρχηγό
του Πυροσβεστικού Σώματος κ.
Νικ. Κοσσιώρη, τον Αντιστράτηγο Π. Σ. ε. α. κ. Βελή Παναγιώτη, τον Δήμαρχο Καλλιθέας και συμπατριώτη μας κ. Δημήτρη
Κάρναβο, τον Αντιδήμαρχο Καλλιθέας κ. Πολυχρονίδη, τον π.
Δήμαρχο Καλλιθέας και νυν εκ νέου υποψήφιο κ. Ασκούνη
Κωσταντίνο, και τέλος την Υποψήφια Δήμαρχο Π. Φαλήρου
και νυν Αντιδήμαρχο κ. Ανδρικοπούλου. Ο κ. Γιώργος Παναγιωτακόπουλος εμφανώς συγκινημένος στη σύντομη ομιλία του,
απηύθυνε χαιρετισμό στους πολυπληθείς παρευρισκόμενους,
ενώ απήγγειλε και ένα από τα ποιήματά του.
Την πιο «ζωντανή» απαγγελία ποιημάτων του λογοτέχνη έκανε η ηθοποιός, καταξιωμένη θεατρική συγγραφέας και ραδιοφωνική παραγωγός κ. Φάκου, μαζί με τον οδοντίατρο των Αθηνών και συμμαθητή του ποιητή από τα γυμνασιακά του χρόνια
κ. Ντίνο Νικολαΐδη.
Για τον ποιητή μίλησαν η υποψήφια Δήμαρχος Π. Φαλήρου κ.
Ανδρικοπούλου και ο κ. Σόμπολος, οι οποίοι εξήραν την προσωπικότητα και το ποιητικό έργο του. Στην όμορφη αυτή εκδήλωση παρευρέθησαν ακόμη συμμαθητές του κ. Παναγιωτακόπουλου από το Δημοτικό σχολείο και το Γυμνάσιο, συνάδελφοι
από το πυροσβεστικό σώμα πρώην και νυν άλλοι ποιητές, παλαιοί πρωταθλητές, Ολυμπιονίκες διαφόρων αθλημάτων, κ.ά.

• ΤΟ «ΑΓΡΙΔΑΚΙ» ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ

είτε στη Βυτίνα είτε σε άλλα μέρη ιδιαίτερα της Ηλείας. Οι εκδηλώσεις άρχισαν με πανηγυρική θεία λειτουργία, την οποία
τέλεσε ο εφημέριος της Βυτίνας αιδεσιμολογιότατος π. Νικόλαος Ντάβος βοηθούμενος από τους ιεροψάλτες Βαγγέλη Ντάβο,
Χρήστο Δημητρακόπουλο και τον ιερομόναχο Δανιήλ της Ιεράς
Μονής Αγίου Νικολάου Βαλτεσινίκου. Τον άρτο προσέφεραν
αρκετοί φιλόθρησκοι Αγριδιώτες. Ακολούθησε το παραδοσιακό
γλέντι στην πλατεία κάτω από τον αιωνόβιο πλάτανο μεταξύ

εκκλησίας και του παλαιού κτιρίου του δημοτικού σχολείου. Στο
κλαρίνο ήταν ο Βαγγέλης Ντάβος και τα τραγούδια απέδωσε ο
Άγγελος Τσίρμπας. Πλούσια εδέσματα και άφθονο κρασί είχε
φροντίσει να εξασφαλίσει και να ετοιμάσει ο σύλλογος Αγριδιωτών, τα οποία προσέφερε δωρεάν. Το γλέντι ήταν πηγιαίο και
αυθόρμητο και κράτησε μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες
προσφέροντας μια ευκαιρία σε όσους πήραν μέρος να επικοινωνήσουν με τους συμπατριώτες τους και με την πατρική γη,
που κάθε χρόνο επισκέπτονται νοσταλγικά. Να ευχηθούμε στους
φίλους Αγριδιώτες, πολλοί από τους οποίους κατοικούν στη Βυτίνα και έχουν καταγραφεί πλέον ως Βυτινιώτες, να ευτυχούν
να εορτάζουν τον πολιούχο τους και να τους δίνεται η ευκαιρία
να επισκέπτονται τον τόπο καταγωγής τους, που κάποτε άκμαζε.

• ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Όλοι γνωρίζουμε ότι η Βιβλιοθήκη της Βυτίνας αποτελεί το
σημαντικότερο πνευματικό ίδρυμα του τόπου μας, η οποία
αριθμεί διακόσια δέκα και πλέον χρόνια ζωής και είναι από
τα ιστορικότερα ιδρύματα. Οι δραστηριότητές της ενισχύουν
την πνευματική ζωή της Βυτίνας και βοηθούν το επιστημονικό
έργο των σχολείων προσφέροντας στους μαθητές το πολύτιμο
ιστορικό υλικό που διαθέτει. Το περασμένο εξάμηνο πραγματοποίησε αξιόλογο έργο δεχόμενη επισκέψεις μαθητών και οργανώνοντας εκδηλώσεις, που έχουν στόχο να υλοποιήσουν το
πρόγραμμα της. Έτσι με την ευκαιρία της ημέρας του παιδικού
βιβλίου οργάνωσε έκθεση παιδικών βιβλίων και δέχθηκε επισκέψεις σχολείων.

Από την επίσκεψη του Γυμνασίου Μεγαλόπολης

Επίσκεψη επίσης πραγματοποίησε στη βιβλιοθήκη στις 2 Απριλίου η τρίτη τάξη του Γυμνασίου Μεγαλόπολης, η οποία ξεναγήθηκε και οι μαθητές γνώρισαν από κοντά τον πλούτο της,
ενώ λίγες μέρες αργότερα οι μαθητές του νηπιαγωγείου συνοδευόμενοι από την νηπιαγωγό κ. Αλεξάνδρα Ζαχαροπούλου
την επισκέφτηκαν και γνώρισαν από κοντά τα βιβλία του Χανς
Κρίστιαν Άντερσεν κορυφαίου της παιδικής λογοτεχνίας. Μάλι-

ΤΟΥ ΜΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΥΛΑΒΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ

Τι κι αν το χωριό ερήμωσε πενήντα χρόνια τώρα. Τι κι αν τα
σπίτια στέκουν βουβά και μισογκρεμισμένα, για να διηγούνται
μεγαλεία παλιάς εποχής, οι Αγριδιώτες, όπου κι αν βρίσκονται,
στις 9 του Μάη δίνουν «ραντεβού» να βρεθούν στο χωριό τους
και να τιμήσουν τον πολιούχο τους, τον Άγιο Νικόλαο. Παρόλο που τα περισσότερα σπίτια έχουν ερειπωθεί η εκκλησία του
Αγίου είναι καλοδιατηρημένη από τους Αγριδιώτες «όπου γης» .
Η μνήμη του Αγίου Νικολάου εορτάζεται ως γνωστό στις 9
Μαΐου, αλλά η θρησκευτική τελετή και το πανηγύρι, που ακολουθεί, πραγματοποιείται την πρώτη Κυριακή μετά την εορτή. Έτσι
λοιπόν και φέτος το πανηγύρι πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
12 Μαΐου με προσέλευση πολυπληθών Αγριδιωτών, που μένουν

Από την επίσκεψη του νηπιαγωγείου

στα η προϊσταμένη της βιβλιοθήκης κ. Μαγδαληνή Λιαροπούλου ανήρτησε στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης το πιο κάτω ευχαριστήριο κείμενο: «Ευχαριστούμε πολύ το Νηπιαγωγείο
Βυτίνας και τη νηπιαγωγό κ Αλεξάνδρα Ζαχαροπούλου,
για την επίσκεψή τους στη Βιβλιοθήκη και τις αξέχαστες ▶
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εμπειρίες, που μας χάρισαν. Οι μικροί μας φίλοι ξεναγήθηκαν στη βιβλιοθήκη, διάβασαν παραμύθια, ζωγράφισαν, γιόρτασαν το μήνα του βιβλίου. Μας χάρισαν τις
απίθανες ζωγραφιές τους, και εμείς προσπαθήσαμε να
ανταποδώσουμε».
Επίσης στις δραστηριότητες της βιβλιοθήκης εντάσσεται η
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της το μακροσκελές αφιέρωμα για
τον Οδυσσέα Ελύτη διανθισμένο με ανάλογο φωτογραφικό
υλικό. Το αφιέρωμα αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον και καλύπτει
όλη το διάστημα της λογοτεχνικής δράσης του Νομπελίστα ποιητή. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο προσωπικό της βιβλιοθήκης τόσο στην προϊσταμένη κ. Μαγδαληνή Λιαροπούλου όσο
και στον υπάλληλο κ.Γιάννη Τερζή αλλά και στον πρόεδρο της
εφορείας ομότιμο καθηγητή του Πολυτεχνείου κ. Κώστα Παναγόπουλο για το πολυσχιδές έργο που παράγουν και διατηρούν
τη βιβλιοθήκη της Βυτίνας στις πρώτες θέσεις προσφοράς και
δράσης αντάξια προς την ιστορία της και του πολύτιμου ιστορικού υλικού που διαθέτει. Εκείνο που μπορεί να διαπιστώσει
κανείς είναι η ανεπάρκεια του χώρου του ιστορικού κτιρίου της
«σχολής κορασίδων» να στεγάσει όλο το υλικό της βιβλιοθήκης
και γι’ αυτό πρέπει να παραχωρηθεί σε αυτή και το παρακείμενο παραδοσιακό κτίριο της σχολής της Βυτίνας, αφού πρώτα
συντηρηθεί.

• ΤΟ «ΔΑΣΑΚΙ» ΠΑΝΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Ένας από τους αναντικατάστατους χώρους αναψυχής της
Βυτίνας, που για εκατό χρόνια
προσφέρει τη δροσιά του στους
καλοκαιρινούς επισκέπτες του
τόπου μας είναι και «το δασάκι» που είναι μαζί με τον «δρόμο
της αγάπης» οι δύο πιο γνωστοί
χώροι της Βυτίνας δεμένοι στενά με την παλιά καλοκαιρινή
παραθεριστική κίνηση αλλά και
τη σημερινή επισκεψιμότητα
όλου του χρόνου. Το «δασάκι»,
όπως είναι γνωστό, άρχισε να
δημιουργείται συγχρόνως με Το ανακαινισμένο σιντριβάνι
την έναρξη της λειτουργίας της
δασικής σχολής και η πρώτη φάση της φύτευσής του πραγματοποιήθηκε μέχρι το 1916, ενώ η ολοκλήρωση έγινε μέχρι το
1933. Περιλαμβάνει σπάνια είδη πεύκης αλλά και άλλων δένδρων, αλλά το σπουδαιότερο από όλα είναι η προσφορά αναψυχής στον επισκέπτη του. Γενιές και γενιές έχουν μεγαλώσει
μέσα σε αυτό και πολλοί από τους παραθεριστές της Βυτίνας
συνδέουν την παραμονή τους εδώ άμεσα με αυτό. Την ευθύνη
του χώρου έχει το Δασαρχείο, το οποίο την τελευταία διετία καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια για τη συντήρηση, καθαριότητα
καΙ ευπρεπισμό του χώρου.
Πέρυσι έγιναν αξιόλογες παρεμβάσεις, οι οποίες συνεχίζονται
και φέτος, ώστε να είναι έτοιμο να δεχτεί τους καλοκαιρινούς
επισκέπτες της Βυτίνας. Η δασάρχης κ. Βασιλική Σαράντη, η
οποία έχει «μεγαλώσει» μέσα σε αυτό, επιδεικνύει ιδιαίτερη
ευαισθησία στη συντήρηση του χώρου. Δεν φτάνει όμως η
προσπάθεια του δασαρχείου, αλλά απαιτείται η συμπαράσταση
όλων των φορέων, ώστε το «δασάκι» να αναδεικνύεται αντά-

Μία από τις θαυμάσιες βρύσες, έργο του
συνδέσμου φιλοπροόδων

ξιο της φήμης του. Μέχρι τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές
αυτές και από όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, έχει συντηρηθεί και τεθεί σε λειτουργία
το σιντριβάνι, έχουν φυτευτεί νέα δένδρα, έχουν τοποθετηθεί
καλάθια απορριμμάτων, ενώ ολοκληρώθηκε η κατασκευή τρι-

ών εντυπωσιακών παραδοσιακών «κρηνών» με δαπάνη του
συνδέσμου φιλοπροόδων.
Στη διάρκεια των εορτών του Πάσχα και βοηθούντος του καλού καιρού το επισκέφθηκαν αρκετοί από Πασχαλινούς επισκέπτες, αφού το δασαρχείο φρόντισε να είναι ανοικτό. Το φετινό
καλοκαίρι λοιπόν το «δασάκι» είναι πανέτοιμο να δεχτεί τους
πολυάριθμους φίλους του, να τους προσφέρει τη δροσιά του,
να τους χαρίσει το μοναδικό του άρωμα και να δείξει για μια
ακόμα φορά τις μοναδικές φυσικές καλλονές του τόπου μας.
Να ευχαριστήσουμε το Δασαρχείο και τη Δασάρχη κ. Σαράντη
για όσα κάνουν για τον μοναδικό αυτό χώρο και να θυμίσουμε
ότι το «δασάκι» χρειάζεται τη φροντίδα όλων μας, η οποία ελπίζουμε μετά την εκλογή του νέου προέδρου του τοπικού συμβουλίου της Βυτίνας κ. Κατσούλια θα είναι μεγαλύτερη.

• ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ
Πρόεδρος ο κ. Φώτης Κατσούλιας

Από την πρώτη Κυριακή των εκλογών δηλ. στις 26 Μαΐου
2019 εξελέγη ο πρόεδρος και τα μέλη του τοπικού συμβουλίου
Βυτίνας. Όπως είναι γνωστό και γράφουμε στην πρώτη σελίδα
τη θέση του προέδρου και των μελών του τοπικού συμβουλίου διεκδίκησαν τρεις συνδυασμοί. Ο πρώτος ήταν του κ. Φώτη
Κατσούλια, ο δεύτερος του κ. Γιάννη Γόντικα και ο τρίτος του
σημερινού προέδρου κ. Παναγιώτη Λιαρόπουλου. Μετά την
καταμέτρηση των ψήφων πρώτος ήλθε με απόλυτη πλειοψηφία ο συνδυασμός του κ. Κατσούλια, ο οποίος εξέλεξε τέσσερις
συμβούλους. Δεύτερος ο συνδυασμός του κ. Γόντικα, ο οποίος
εξέλεξε ένα σύμβουλο και τρίτος ο συνδυασμός του κ. Λιαρόπουλου. Κατόπιν των αποτελεσμάτων αυτών το τοπικό συμβούλιο συγκροτείται ως εξής: Πρόεδρος: Φώτης Κατσούλιας και
μέλη: Θεόδωρος Λιαρόπουλος, Ηλιάνα Αναγνωστοπούλου, Άγγελος Πετρόπουλος και Γιάννης Γόντικας. Το νέο
συμβούλιο θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του, όπως και
το δημοτικό, την 1η Σεπτεμβρίου. Ο νέος πρόεδρος είναι ένα
πρόσωπο, που έχει αποδείξει, δεκαετίες τώρα, τα φιλοβυτινιώτικα αισθήματά του και το μεγάλο ενδιαφέρον του για τον τόπο.
Πρωτοστάτησε κατ’ αρχήν στην ίδρυση του Πολιτιστικού συλλόγου «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος για μία εικοσαετία και μετά τις τελευταίες εκλογές κατέχει
τη θέση του αντιπροέδρου. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του
στον σύλλογο οργάνωσε πληθώρα εκδηλώσεων και το μεγαλύτερο έργο είναι η δημιουργία του χορευτικού τμήματος, που
εκπροσωπεί επάξια τον τόπο μας σε πάρα πολλές εκδηλώσεις
εντός της Βυτίνας αλλά και εκτός αυτής μέχρι σήμερα. Επί πλέον
είναι μέλος του δ.σ. του «κληροδοτήματος Θαλασσινού», όπως
και μέλος του δ.σ. του σωματείου «Φίλοι του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος». Η μεγάλη του προσφορά όμως προς
τον τόπο είναι ότι την τελευταία διετία λειτουργεί εθελοντικά το
μουσείο λαϊκής τέχνης, το οποίο διατηρεί ανοικτό ξεναγώντας
κατά θαυμάσιο τρόπο τους επισκέπτες, τη στιγμή μάλιστα που
κινδύνευε να μείνει κλειστό λόγω έλλειψης προσωπικού. Από
τη νέα θέση δε του προέδρου του τοπικού συμβουλίου θα του
δοθεί η ευκαιρία να υλοποιήσει ακόμα περισσότερο την αγάπη
του για τον τόπο. Αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου
είναι νέοι άνθρωποι, επαγγελματίες, που μένουν μόνιμα στη Βυτίνα και μπορούν να προσφέρουν πολλά στην επίλυση τοπικών
προβλημάτων της καθημερινότητας. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή
τετραετία στον πρόεδρο και τα μέλη του νέου τοπικού συμβουλίου, ομαλή συνεργασία, καθημερινή δράση και διαρκή προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας του Βυτιναίου και
ιδιαίτερα αυτού που μένει μόνιμα εδώ. Και με την ευκαιρία αυτή
να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τον απερχόμενο πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου κ. Παναγιώτη Λιαρόπουλο, διότι κατά την προηγούμενη τετραετία εργάστηκε άοκνα και στα
πλαίσια των δυνατοτήτων του αλλά και των υφισταμένων δημοτικών δεδομένων για την επίλυση των καθημερινών τοπικών
προβλημάτων και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Και μη
ξεχνάμε ότι η θέση του προέδρου του τοπικού συμβουλίου είναι
κομβική στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και από τη
δραστηριότητα και το ενδιαφέρον του οποίου εξαρτώνται πολλά ως προς την αντιμετώπιση των ανακυπτόντων καθημερινών
προβλημάτων του τόπου. Καλή δύναμη λοιπόν σε όλο το τοπικό
συμβούλιο και όσο το δυνατόν παραγωγικότερη θητεία.

• ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Πελοποννήσου
ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης

144/15067/24-1-2019 (ΦΕΚ Β’ 466/18-2-2019), όλοι οι μελισσοκόμοι που προμηθεύουν μικρές ποσότητες μελιού άμεσα
τον τελικό καταναλωτή ή τα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν,
θα πρέπει να καταχωρηθούν από τις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο σχετικό Μητρώο, που θα
δημιουργηθεί. Η καταχώριση στο Μητρώο είναι υποχρεωτική. Για την καταχώριση ο κάθε μελισσοκόμος θα πρέπει να
υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, συνοδευόμενη από τα παρακάτω:
α) Μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ.
β) Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του
βασικού εξοπλισμού στο χώρο.
γ) Έγγραφα τεκμηρίωσης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (ΑΔΤ, ΑΦΜ).
Οι μελισσοκόμοι δύνανται να προμηθεύουν μέχρι 10kg ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής
ποσότητας 1.200Kg. Απαγορεύεται η προμήθεια στον τελικό
καταναλωτή μη ιδιοπαραγομένων ποσοτήτων μελιού. Παρακαλούνται οι μελισσοκόμοι να απευθύνονται στα κατά τόπους
Τμήματα Κτηνιατρικής για περαιτέρω οδηγίες. Σε περιπτώσεις
μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της εν λόγω Υ.Α. θα εφαρμόζονται οι διαδικασίες και οι κυρώσεις του Ν. 4235/2014.

• ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΕΡΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο Menalon trail

Η Βυτίνα στηρίζει πλέον κατά ένα μεγάλο ποσοστό την οικονομική της ανάπτυξη στην επισκεψιμότητα και γενικότερα στην
τουριστική κίνηση. Οι περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις σχετίζονται με την εξυπηρέτηση του επισκέπτη και γενικότερα με
κάθε είδους κίνηση, που δημιουργείται ιδιαίτερα τη χειμερινή
περίοδο. Ένας σημαντικός παράγοντας, που ενισχύει τα τελευταία χρόνια την επισκεψιμότητα της Βυτίνας και της ευρύτερης Γορτυνίας είναι το Γορτυνιακό μονοπάτι Menalon trail, στο
οποίο η «ΒΥΤΙΝΑ» έχει αναφερθεί πολλές φορές και του οποίου
τη σημασία έχει παρουσιάσει με εκτενή δημοσιεύματα. Το διάστημα από 8 έως 12 Ιουνίου επισκέφθηκαν την Πελοπόννησο
ένας σημαντικός αριθμός τουριστικών πρακτόρων από τη Ρουμανία. Συγκεκριμένα 26 Ρουμάνοι πράκτορες συνοδευόμενοι
από δύο δημοσιογράφους περιήλθαν την Πελοπόννησο φιλοξενούμενοι της περιφέρειας Πελοποννήσου σε συνεργασία με
τον Τουριστικό Οργανισμό Πελοποννήσου (ΤΟΠ). Οι προσκεκλημένοι Ρουμάνοι Τουριστικοί Πράκτορες είχαν την ευκαιρία
να γνωρίσουν ξεχωριστά σημεία της Πελοποννήσου, ιδιαίτερου
τουριστικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα με πρωτοβουλία του
Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου και με την στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου,   διοργανώθηκε την
10η Ιουνίου 2019 στο ξενοδοχείο Philoxenia-Grecotel της
Καλαμάτας «Workshop», με τη συμμετοχή εκπροσώπων Ενώσεων και Συλλόγων Τουριστικών Καταλυμάτων από όλη την
Πελοπόννησο. Στη συνάντηση εργασίας, μεταξύ άλλων συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ένωσης Ξενοδόχων Ανατολικής Αρκαδίας, της Ένωσης Ξενοδόχων Νότιας Κυνουρίας της Ένωσης
Ξενοδοχείων Κορινθίας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων
Δήμου Πύργου, εκπρόσωπος της εταιρείας Fishing Trips και
άλλοι. Οι συμμετέχοντες φορείς, μέσω ειδικών παρουσιάσεων,
ανέδειξαν κρυφές γωνιές της Πελοποννήσου, προώθησαν το
τουριστικό προϊόν της περιοχής τους και είχαν την ευκαιρία να
συνομιλήσουν με τους προσκεκλημένους τουριστικούς πράκτορες για τις ιδιαίτερες ανάγκες της Ρουμανικής αγοράς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι παρουσιάσεις θεματικού τουρισμού,
που πραγματοποιήθηκαν από τους εκπροσώπους των τοπικών
συλλόγων τουριστικών καταλυμάτων,    όπου έγινε ιδιαίτερη
μνεία σε ανερχόμενους προορισμούς της Πελοποννήσου όπως
οι περιοχές της Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας στην Αρκαδία,
της Κορινθίας, της Λακωνίας αλλά και σε θεματικές μορφές
τουρισμού όπως τα πεζοπορικά μονοπάτια Menalon Trail. Παράλληλα επιχειρηματίες του τουρισμού, που παρακολούθησαν
το «workshop», είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους τουριστικούς πράκτορες και να προωθήσουν το προϊόν τους μέσω
ειδικών προσφορών. Τα σχόλια των μελών της αποστολής,
όπως αναφέρουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, καθ’ όλη
τη διάρκεια της επίσκεψης ήταν πολύ θετικά για τους προορισμούς της Πελοποννήσου και για τους ανθρώπους της. Εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο
της περιοχής, τις παραλίες τα παραδοσιακά χωριά και από την
φιλοξενία των κατοίκων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Menalon
trail και τις εντυπωσιακές διαδρομές του όπως το Βυτινιώτικο
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5 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Δημήτριος Παπαγιαννακόπουλος αξιωματικός αεροπορίας ε.α.
Πριν δέκα χρόνια από το βήμα της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος, με την
ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας για το
Περιβάλλον, είχα την τιμή να πραγματοποιήσω σχετική με την προστασία του
περιβάλλοντος ομιλία.
Με την ευκαιρία λοιπόν της φετινής
Παγκόσμιας ημέρας για το Περιβάλλον
αισθάνθηκα την ανάγκη να γράψω το
παρόν άρθρο, γιατί πιστεύω ότι όσες
περισσότερες και εντονότερες φωνές
ακουσθούν για την αναγκαιότητα λήψης άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων, (όχι πλέον μόνο για πρόληψη, αλλά και
για θεραπεία των διαρκώς αυξανόμενων καταστροφικών συνεπειών από τη μόλυνση του Περιβάλλοντος), τόσες περισσότερες ελπίδες υπάρχουν για να ζήσουν οι επόμενες γενιές σε
έναν υγιή Πλανήτη.
Ασφαλώς είναι σε όλους γνωστό ότι η καταστροφή του
Πλανήτη συντελείται από πολλούς και διαφορετικούς ανθρωπογενείς κυρίως παράγοντες. Θα περιορισθώ όμως στις καταστρεπτικές συνέπειες που προέρχονται από το φαινόμενο
του θερμοκηπίου και τις κλιματικές αλλαγές, προσπαθώντας
με απλά λόγια να αναλύσω την κατάσταση και να τονίσω την
ανάγκη δραστηριοποίησης όλων μας.
Φαινόμενο του θερμοκηπίου
Η θερμική ενέργεια του Ηλίου, ως υπέρυθρη ακτινοβολία,
διαπερνά την ατμόσφαιρα θερμαίνει τη Γη και στη συνέχεια
επιστρέφει στο διάστημα. Μέρος της ενέργειας αυτής παγιδεύεται από την ατμόσφαιρα αυξάνοντας τη θερμοκρασία της
και επανέρχεται στη Γη, ώστε να εξασφαλίζεται φυσιολογική
για τη ζωή θερμοκρασία επιφανείας εδάφους. Το φαινόμενο
αυτό, που επιτρέπει τη διέλευση της ακτινοβολίας και ταυτόχρονα μέρος αυτής το εγκλωβίζει, μοιάζει με τη λειτουργία
ενός θερμοκηπίου και ονομάζεται «φαινόμενο του θερμοκηπίου», σημαντικό δε ρόλο για τη διατήρηση της ισορροπίας
παίζει το ποσοστό των αερίων (αέρια του θερμοκηπίου),
που δημιουργούν τη φυσική και ζωτικής σημασίας διεργασία
για την ύπαρξη ζωής στη Γη.
Κλιματικές αλλαγές
Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση της ακτινοβολίας, που παγιδεύεται από την ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα, όταν
αναφερόμαστε στο «φαινόμενο του θερμοκηπίου», να εννοούμε, όχι τη φυσική διεργασία, αλλά την έξαρσή της, που έχει
ως συνέπεια την υπερβολική αύξηση και συγκέντρωση των «
αερίων του θερμοκηπίου» και τις δυσμενείς επιπτώσεις της
στη θερμοκρασιακή μεταβολή. Η μέση θερμοκρασία της Γής
αυξάνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα να προκαλείται «υπερθέρμανση του Πλανήτη». Το φαινόμενο αυτό προκλήθηκε
από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, που αύξησαν και
εξακολουθούν να αυξάνουν σημαντικά τη συσσώρευση στην
ατμόσφαιρα, όλο και μεγαλύτερου ποσοστού «αερίων του
θερμοκηπίου», ιδιαίτερα διοξειδίου του άνθρακα. Επιστημονικοί φορείς έχουν διαπιστώσει ότι η αύξηση συγκέντρωσης
του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από την καύση
ορυκτών καυσίμων είναι η κυριότερη αιτία της κλιματικής αλλαγής και υπερθέρμανσης του Πλανήτη.
Οι επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές
· Ακραία καιρικά φαινόμενα. Καταιγίδες, ισχυροί τυφώνες, πλημμύρες, ξηρασία, ερημοποίηση, λειψυδρία, λιώσιμο
των πάγων, άνοδος της θερμοκρασίας, άνοδος της στάθμης
της θάλασσας.
· Καταστροφή ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Πυρκαγιές
δασών. Ελάττωση πόσιμου νερού. Μετακίνηση πληθυσμών
λόγω έλλειψης τροφής και πόσιμου νερού. Απώλεια ζωτικών
γεωργικών περιοχών και πεδιάδων, καθώς και αρχαιολογικών
χώρων, που θα κατακλυσθούν από τη θάλασσα. Αλλαγή τοπικών κλιματολογικών συνθηκών και δυσμενείς επιπτώσεις
στην παραγωγή και τον τουρισμό
· Κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπιστώνει ότι οι κλιματικές αλλαγές είναι

ήδη παρούσες μέσα στις αίθουσες αναμονής των ιατρείων,
των νοσοκομείων, των χειρουργείων και μέσα στα επόμενα
δέκα χρόνια θα αποτελέσουν μείζον πρόβλημα για τα συστήματα υγείας. Κάθε χρόνο η υπερθέρμανση του Πλανήτη
συμβάλλει σε 150.000 θανάτους και 5.000.000 κρούσματα
ασθενειών, κυρίως μολυσματικών και αναπνευστικών.
· Έκθεση της WWF σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα, σε περίπτωση αύξησης της
θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 2 βαθμούς Κελσίου,
θα υφίσταται συχνότερα κύματα καύσωνα και ξηρασίας, περισσότερες πυρκαγιές, έλλειψη πόσιμου νερού και σημαντικές
ζημιές στις γεωργικές και τουριστικές δραστηριότητες.
· Μελέτη του Νίκολα Στερν, που πρόσφατα συζητήθηκε
σε ημερίδα του Βρετανικού συμβουλίου, της Καθημερινής και
του Σκάϊ στην Αθήνα, (την οποία είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω), επιβεβαιώνει το μεγάλο πρόβλημα από τις κλιματικές αλλαγές και τις αβάσταχτες οικονομικές επιπτώσεις στο
παγκόσμιο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν.
Μέτρα που πρέπει να ληφθούν
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή είναι ανθρωπογενής, αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με συλλογική και αποτελεσματική προσπάθεια όλων. Η αλλαγή του κλίματος δεν είναι μια μακρινή, ξένη
υπόθεση. Συμβαίνει τώρα και όλοι μαζί, κράτη, κυβερνήσεις,
επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ο κάθε πολίτης,
οφείλουν να ενεργοποιηθούν, να συνεργαστούν και να δράσουν, περιορίζοντας τα αίτια που την προκαλούν και κυρίως
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Δυστυχώς όμως η
κινητοποίηση αυτή καθυστέρησε σημαντικά. Οι βιομηχανικά
ανεπτυγμένες χώρες, φάνηκαν αρχικά απρόθυμες να συμμετέχουν στην προσπάθεια μείωσης της εκπομπής καυσαερίων.
Έτσι ενώ το 1998 στη διάσκεψη του Ο.Η.Ε. για το κλίμα στο
Κιότο, συμφωνήθηκε οι ανεπτυγμένες χώρες να μειώσουν
μέχρι το 2012 τις εκπομπές αερίων σε σχέση με τα επίπεδα
του 1990, πέρασαν πολλά χρόνια για να συμφωνήσουν στις
διαδικασίες και χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό εκπομπής
διοξειδίου του άνθρακα, όπως οι Η.Π.Α. δεν επικύρωσαν τη
Συνθήκη.
Ακολούθησε το 2007 η διάσκεψη στο Μπαλί για το κλίμα με
συμμετοχή 180 χωρών, όπου χωρίς δέσμευση για την απαιτούμενη χρηματοδότηση, απεφάσισαν να υιοθετήσουν έναν
«οδικό χάρτη» διαπραγματεύσεων με στόχο μια νέα συνθήκη
το 2009 και παράταση του Πρωτοκόλλου του Κιότο και πέραν
του 2012. Η Ε.Ε. ζήτησε τη δέσμευση για μείωση 25-40% των
εκπομπών μέχρι το 2020, πράγμα που προκάλεσε αντίδραση
των Η.Π.Α., Καναδά, Ιαπωνίας κ.ά. Ο Ο.Η.Ε. έχει προτείνει να
μειωθούν οι εκπομπές κατά 50% μέχρι το 2050, για να αποτραπούν οι καταστροφικές συνέπειες της παγκόσμιας θέρμανσης. Το παρήγορο όμως είναι, ότι σήμερα όλο και περισσότεροι
έχουν αντιληφθεί πλέον τον κίνδυνο και ευαισθητοποιούνται
για την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων. Είναι λοιπόν προφανές
ότι κύρια βάση επίλυσης του προβλήματος αποτελεί η μείωση
εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Επιστήμονες και ερευνητές αναλύουν ότι μια αύξηση της παγκόσμιας
θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου είναι βέβαιο πως θα
έχει επικίνδυνες και ανεπανόρθωτες συνέπειες.
Σε ότι αφορά την χώρα μας, η οποία είναι από τις πρώτες
που υπέγραψε το Πρωτόκολλο του Κιότο, η κλιματική αλλαγή
έχει ήδη αρχίσει να την επηρεάζει σημαντικά και οφείλουμε
όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, για να μειώσουμε τις

εκπομπές αερίων που αλλάζουν το κλίμα και να προσαρμόσουμε τις πολιτικές
μας για την προστασία του περιβάλλοντος βάσει των νέων δεδομένων.
Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
στην Ελλάδα θεωρούνται υψηλές και
όπως τονίζουν επιστήμονες και οικολογικές οργανώσεις τα αποτελέσματα για
το κλίμα είναι πολύ ανησυχητικά, εάν
δεν ληφθούν άμεσα μέτρα. Έρευνες
δείχνουν ότι όλο και περισσότεροι έλληνες και ευρωπαίοι πιστεύουν σήμερα
ότι η πολιτική για το περιβάλλον είναι
εξίσου σημαντική με την οικονομία και
ζητούν από τις ηγεσίες τους να ασχοληθούν με τα περιβαλλοντικά προβλήματα με την ίδια προτεραιότητα που έχουν τα οικονομικά και κοινωνικά.
Οφείλουν λοιπόν όλοι (πολιτικοί, επιχειρηματίες, πολίτες) να
δράσουν άμεσα.
Οι πολιτικοί να φροντίσουν για την τήρηση των διεθνών
δεσμεύσεων της χώρας από τη συμμετοχή της Ελλάδας στο
Πρωτόκολλο του Κιότο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι επιχειρηματίες να αλλάξουν συνήθειες στις επιχειρηματικές πρακτικές τους, να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας,
να επενδύσουν σε «πράσινες» τεχνολογίες.
Οι πολίτες να αλλάξουν τις καθημερινές τους συνήθειες με
την εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Μερικά απλά μέτρα για να το επιτύχουν αυτό είναι: Χρήση
ηλεκτρικών συσκευών ενεργειακής κατηγορίας Α, χρήση λαμπτήρων φωτισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πόλη και μείωση του
χρόνου οδήγησης αυτοκινήτου, χρήση ηλιακού θερμοσίφωνα,
αποφυγή άσκοπης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, (να
σβήνουν τα φώτα που δεν χρειάζονται όταν βγαίνουν από ένα
δωμάτιο, να φροντίζουν ώστε τα μαγειρικά σκεύη να εφαρμόζουν σωστά στις εστίες της κουζίνας, να κάνουν τακτικά απόψυξη στο ψυγείο, το καλοκαίρι να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία
του κλιματιστικού όχι χαμηλότερα από 27 βαθμούς, να επιλέγουν προγράμματα χαμηλής θερμοκρασίας στο πλυντήριο
ρούχων, να κάνουν χρήση του πλυντηρίου σε ώρες μη αιχμής,
να μην αφήνουν σε κατάσταση αναμονής (stand by) την τηλεόραση, τον υπολογιστή, τον εκτυπωτή, το στερεοφωνικό, το
DVD και άλλες συσκευές).
Τέλος οι πολίτες παράλληλα με τις δικές τους ενέργειες,
όπως αναλύθηκαν παραπάνω, δεν πρέπει να σταματήσουν
να πιέζουν τους αρμόδιους φορείς για λήψη των σωστών
μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων και εφαρμογή
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που δεν εξαντλούνται, δεν
ρυπαίνουν, όπως είναι η αιολική, η ηλιακή, η υδροηλεκτρική,
η γεωθερμική και η ενέργεια από βιομάζα. (Η πυρηνική ενέργεια μερικές φορές προωθείται ως τρόπος καταπολέμησης της
υπερθέρμανσης του πλανήτη, δεν θεωρείται όμως ανανεώσιμη, επιφυλάσσει σοβαρούς κινδύνους ατυχήματος και παράγει
απόβλητα υψηλής τοξικότητας).
Συμπεράσματα
Από τα παραπάνω περιγραφέντα, καθώς και από όλες τις
επιστημονικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές αναλύσεις
διαφόρων φορέων, γίνεται σαφές ότι οι κλιματικές αλλαγές
πραγματοποιούνται με μεγάλη ταχύτητα και ο Πλανήτης έχει
ήδη περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αδράνεια
στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών θα κοστίσει ακριβά στην παγκόσμια οικονομία. (Η έκθεση Στερν αναφέρει ότι
το κόστος τώρα ανέρχεται στο 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ
για κάθε επόμενο χρόνο θα αυξάνεται κατά 5%, μπορεί δε να
φθάσει και το 20% ή και περισσότερο).
Λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος υπάρχουν.
Όλοι μας πρέπει να είμαστε καλά πληροφορημένοι και ευαισθητοποιημένοι για το αντικείμενο και έχουμε ευθύνη να διασφαλίσουμε τη ζωή των επόμενων γενεών.
Ας φροντίσουμε λοιπόν να διαμορφώσουμε περιβαλλοντική
συνείδηση και να καταφέρουμε να προστατέψουμε αποτελεσματικά το περιβάλλον, τη Γη μας, το σπίτι μας, το σπίτι που θα
ζήσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.
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ΤΟ ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Τ

Κίνδυνοι για τον αφανισμό μελισσών

ο μέλι ήταν από παλιά ένα από τα σημαντικότερα αγροτικά
προϊόντα του τόπου μας και οι θερινοί επισκέπτες της Βυτίνας φρόντιζαν να προμηθεύονται το περίφημο μέλι ελάτης, το οποίο θεωρείται εξαιρετικά ευεργετικό για την υγεία του
ανθρώπου. Η μελισσοκομική παράδοση της Βυτίνας συνεχίζεται
με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, οι Βυτιναίοι μελισσοκόμοι γίνονται
περισσότεροι, οι κυψέλες πληθαίνουν, η «βανίλια» Βυτίνας έγινε
προϊόν ΠΟΠ και τα δάση του Μαινάλου «κατακλύζονται» κάθε
χρόνο το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου από χιλιάδες κυψέλες. Η «ΒΥΤΙΝΑ» πάντα ευαίσθητη γύρω από το κυρίαρχο προϊόν του τόπου
μας δημοσιεύει κατά καιρούς ενδιαφέροντα άρθρα σχετικά με
το μέλι. Στο φύλλο αυτό δημοσιεύουμε μια θαυμάσια και άκρως
ενημερωτική συνέντευξη που έδωσε στον δημοσιογράφο Ηλία
Βογιατζή ο μελισσοκόμος Δημήτρης Βότσης και αναρτήθηκε στις
29 Μαΐου στην ιστοσελίδα «topics. gr». Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα πλέον ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης.
« ΕΡ. Τι είναι το μέλι και πως δημιουργείται;
ΑΠ. Το μέλι είναι ένας θαυματουργικός συνδυασμός. Περιλαμβάνει τα λουλούδια, τα δέντρα, τα βότανα, τον αέρα οτιδήποτε
μπορούμε να εντοπίσουμε στο φυσικό βασίλειο. Επειδή δεν μπορούμε να τα γευτούμε όλα αυτά, η μέλισσα αναλαμβάνει το ρόλο
του μεσολαβητή και στην ουσία μας ετοιμάζει αυτή το γευστικό
συνδυασμό της φύσης και με τη σειρά μας εμείς το γευόμαστε. Το
μέλι στην πραγματικότητα είναι το νέκταρ της φύσης. Συλλέγεται
με απλά λόγια, από τις μέλισσες, οι οποίες πετάνε καθημερινά
αρκετά χιλιόμετρα έξω από την κυψέλη κάνοντας ταξίδια, επισκεπτόμενες κάθε λογής λουλούδι, αναζητώντας το νέκταρ. Στη
συνέχεια, ρουφάνε το νέκταρ από τα λουλούδια και το αποθηκεύουν στο δεύτερο ειδικό στομάχι, που έχουν, ενώ πετούν πίσω
στην κυψέλη. Μόλις φτάσουν εκεί, παραδίδουν το νέκταρ σε
μια άλλη ομάδα μελισσών μέσω «τροφάλλαξης»*. Οι μέλισσες
που παίρνουν το νέκταρ αυτό, το κρατούν για περίπου 30 λεπτά.
Κατά τη διάρκεια αυτής της μισής ώρας, ένζυμα μετατρέπουν το
νέκταρ σε μια ουσία που περιέχει μέλι με αρκετή υγρασία. Μετά
έχει σειρά η αποθήκευση και οι εργάτριες αποθηκεύουν τη γλυκιά
αυτή ουσία στα κελιά της κηρήθρας. Λειτουργώντας συλλογικά,
όπως πάντα, για να εξατμιστεί η υγρασία από το αποθηκευμένο
μέλι, άλλες μέλισσες κάνουν αέρα με τα φτερά τους. Μόλις η παραγωγή του μελιού τελειώσει και το μέλι τηρεί τις προϋποθέσεις
για σφράγισμα τότε μια άλλη ομάδα μελισσών είναι υπεύθυνη
για να σφραγίσει τις κηρήθρες με κερί, έτσι ώστε το μέλι να παραμείνει αναλλοίωτο μέχρι τη στιγμή της κατανάλωσης.
ΕΡ. Γιατί είναι ή θα έπρεπε να είναι βασικό συστατικό για
την υγεία του σώματος μας;
ΑΠ. Αυτό το γευστικό θαύμα είναι ένας θησαυρός ιχνοστοιχείων και θρεπτικών στοιχείων για το σώμα μας. Είναι μια καθαρή φυσική πηγή υδατανθράκων, που παρέχουν δύναμη και
ενέργεια, για να αντέξουμε την καθημερινότητα. Το πρώτο που
χρειάζεται απαραίτητα ο οργανισμός, για να ξεκινήσει τη μέρα
του είναι ενέργεια, την οποία έχει καταναλώσει κατά τη διάρκεια
της νύχτας. Έτσι ένα καλό πρωινό πρέπει να περιέχει μέλι. Και
μπορεί να καταναλωθεί όχι μόνο στο πρωινό μας αλλά και σε
όλες τις ώρες της ημέρας. Το μέλι περιέχει φυσικά σάκχαρα, από
τα οποία τα κυριότερα είναι η γλυκόζη, η οποία δίνει ενέργεια και
η φρουκτόζη η οποία απορροφάται άμεσα από τον οργανισμό, ο
οποίος τη χρησιμοποιεί, όταν τη χρειάζεται κατά την διάρκεια της
ημέρας. Τα σάκχαρα του μελιού είναι περισσότερο απορροφήσιμα από τον ανθρώπινο οργανισμό. Τα φωσφορικά άλατα, που
περιέχει, βοηθούν στη σωστή αξιοποίηση της γλυκόζης. Επίσης
οι βιταμίνες που περικλείονται, αν και σε χαμηλή συγκέντρωση,
εξασφαλίζουν την απορρόφηση και χρησιμοποίηση των σακχάρων. Επίσης περιέχει σημαντικές ποσότητες σε μέταλλα και
ιχνοστοιχεία, συστατικά απαραίτητα για τον άνθρωπο. Ακόμα
έχει σημαντική αντιβακτηριακή και αντιοξειδωτική δράση. Εκτός
από τα φυσικά σάκχαρα και τις βιταμίνες, περιέχει πάρα πολλά
χρήσιμα συστατικά όπως πρωτεΐνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, ένζυμα, τα οποία έχουν μεγάλη θρεπτική αξία για τον οργανισμό.
Μπορούμε να πούμε πως είναι μια «υπερτροφή», που συμβάλει
και δυναμώνει τον οργανισμό μας. Μεταξύ άλλων η κατανάλωση μελιού βοηθά στην ελάττωση του ολικού αριθμού μικροβίων

του εντέρου. Επιπλέον το μέλι περιέχει ελεύθερα αμινοξέα και
βιταμίνες, που παρεμποδίζουν τη «γλυκοζηλίωση». Η φρουκτόζη
που περιέχεται στο μέλι απορροφάται αργά από τον οργανισμό
και αποθηκεύεται στο συκώτι, οπότε δεν αυξάνονται απότομα τα
επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.
ΕΡ. Μπορεί να αναπληρωθεί από κάποιο άλλο προϊόν, με
ανάλογα θρεπτικά συστατικά και στοιχεία;
ΑΠ. Σίγουρα υπάρχουν και αλλά φυσικά προϊόντα τα οποία
συμβάλλουν στην υγεία μας. Το μέλι όμως θα λέγαμε ότι είναι
σημαντικό, γιατί είναι ένας μοναδικός συνδυασμός με γλυκιά (όχι
πάντα) γεύση! Είναι το μόνο τρόφιμο το οποίο συλλέγεται από
έντομα και μπορεί να καταναλωθεί από τον άνθρωπο!
ΕΡ. Ποια είναι η καθημερινότητα ενός μελισσοκόμου;
ΑΠ. Η καθημερινότητα ποικίλει ανάλογα την εποχή. Η μέλισσα
είναι εξαρτώμενη από τις καιρικές συνθήκες άρα και ο μελισσοκόμος. Από τις αρχές του Φεβρουαρίου ξεκινάμε από την έδρα
μας, όπου τα μελίσσια ξεχειμωνιάζουν και παραμένουν μέχρι τα
μέσα Απρίλη. Αρκετά από αυτά ταξιδεύουν προς μέρη τα οποία
ανθίζουν οι πορτοκαλιές. Σειρά έχουν τα έλατα, το θυμάρι, το
βαμβάκι, η βελανίδια, το πεύκο, το ρείκι καθώς και άλλες μελιτοφορίες ή ανθοφορίες ενδιάμεσα ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες και την δυναμικότητα των μελισσιών. Στην ουσία η καθημερινότητα περιλαμβάνει την εύρεση και εξερεύνηση βουνών
και κάμπων! Συχνά λέω πως η μελισσοκομία είναι σαν το κυνήγι
του κρυμμένου θησαυρού. Τα βουνά της χώρας μας αλλά και οι
κάμποι είναι γεμάτοι με γευστικούς θησαυρούς και οι μελισσοκόμοι είμαστε εξερευνητές. Πάντα ένα καινούργιο μέρος κρύβει
μια διαφορετική γεύση. Πέρα από τη φροντίδα των μελισσιών
έτσι ώστε πάντα να έχουν αρκετές προμήθειες, να είναι υγιή και
να ξεκουράζονται, η δουλειά του μελισσοκόμου είναι συμπληρωματική. Η μέλισσα κάνει το 98% της δουλειάς. Ο μελισσοκόμος παρεμβαίνει στα πλαίσια φροντίδας και μετακίνησης. Η
δουλειά θα λέγαμε ότι δεν σταματά ποτέ, γιατί πάντα υπάρχει
κάτι να κάνεις. Καθότι αγροτική δουλειά έχει τις δυσκολίες της.
Η δουλειά ξεκινάει από την αποθήκη όλο το χειμώνα, ετοιμάζεις
και συντηρείς τις κυψέλες, τα πλαίσια και γενικά ετοιμάζεις όλα
τα εφόδια, που θα χρειαστείς μέσα στην μελισσοκομική χρονιά.
Μετά έρχεται η άνοιξη, η οποία θα λέγαμε ότι είναι ένα πανηγύρι
για τα μελίσσια. Τα βλέπεις να μεγαλώνουν, να «σμηνουργούν»,
να δουλεύουν ασταμάτητα. Εδώ είναι και η περισσότερη δουλειά
καθότι την άνοιξη τα μελίσσια «σε θέλουν» εκεί συνέχεια. Μετά
έρχεται το καλοκαίρι όπου ξεκινάνε τα ταξίδια, «παίρνουμε τα
βουνά» καθότι οι κάμποι ψεκάζονται ασταμάτητα με φυτοφάρμακα. Και τελειώνουμε πάλι στον κάμπο στο τέλος φθινόπωρου
για ξεχειμώνιασμα και ξανά από την αρχή.
ΕΡ. Τα τελευταία χρόνια γίνεται αρκετός λόγος για τη
μείωση των μελισσών ή ότι είναι πιο αδύναμες. Ισχύει και
αν ναι για τι είδους μείωση μιλάμε; Σε ποιους παράγοντες
οφείλεται και αν είναι αναστρέψιμη;
ΑΠ. Δεν υπάρχει μόνο μείωση των μελισσών αλλά και αρκετών
εντόμων. Τα Νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα, η αλόγιστη χρήση
τους, η απώλεια βιοτόπων, η κλιματική αλλαγή και αρκετές αρρώστιες έχουν κάνει την εμφάνισή τους και απειλούν τόσο αυτό
το έντομο όσο και αλλά έντομα, τα οποία επιτελούν όλα μαζί το
35% της επικονίασης. Οι μέλισσες χάνονται. Φεύγουν από την
κυψέλη και δεν γυρίζουν πίσω. Μια νέα ασθένεια γνωστή ως
CCD (Colony Collapse Disorder) έχει αποδεκατίσει σύμφωνα με
έρευνες πάνω από 10 εκατομμύρια κυψέλες στις Η.Π.Α. τα τελευταία 8 χρόνια.
ΕΡ. Τι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα υπάρξουν από τον
αφανισμό των μελισσών σε παγκόσμιο επίπεδο;
ΑΠ. Αν εξαφανιστούν εντελώς οι μέλισσες τότε η ανθρωπότητα δεν θα μπορεί να αντεπεξέλθει. Από τα πορτοκάλια, τα μήλα,
τον καφέ μέχρι τα αμύγδαλα, ό, τι καταναλώνουμε εξαρτάται
από τις μέλισσες και την επικονίαση. Η επικονίαση δεν θα μπορεί να επιτελεστεί στον απαραίτητο βαθμό. Σαν αποτέλεσμα τα
φρούτα που όλοι τρώμε καθημερινά δεν θα είναι τα ίδια. Η φύση
θα υποστεί πλήγμα και όπως έχει ειπωθεί και έχει γίνει γνωστό:
“αν εξαφανιστούν οι μέλισσες, τότε απομένουν το πολύ 4 χρόνια
ανθρώπινης ζωής”!

ΕΡ. Σε διατροφικό επίπεδο, πόσο θα επηρεάσει την παγκόσμια αγορά, την παραγωγή και ποιότητα των τροφίμων και κατ’ επέκταση την υγεία του καταναλωτή;
ΕΡ. Ό,τι γνωρίζουμε και τρώμε ως σήμερα δεν θα υπάρχει ή
δεν θα είναι το ίδιο. Αρκετά φρούτα όπως τα γνωρίζουμε σήμερα
δεν θα είναι το ίδιο ανεπτυγμένα. Η επικονίαση από τις μέλισσες
οφείλεται για την εικόνα, τη γεύση και την ποσότητα της παραγωγής. Αν εξαφανιστούν οι μέλισσες τότε όλα αυτά τα ξεχνάμε.
ΕΡ. Μπορεί ο καθένας μας να κάνει κάτι για να βοηθήσει
ή όχι; Αν ναι, τι;
ΑΠ. Και βέβαια μπορεί! Ο καθένας μας μπορεί να βοηθήσει τις
μέλισσες διατηρώντας την αυτοφυή βλάστηση και την προστασία
των οικοσυστημάτων. Επίσης η κατανόηση και εξοικείωση με τον
ρόλο της μέλισσας, είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα για την
προστασίας της. Περιορίζοντας τους ψεκασμούς στον απολύτως
απαραίτητο βαθμό, πάντα μετά το σούρουπο καθώς και τον περιορισμό στη χρήση φυτοφαρμάκων ειδικά την περίοδο της ανθοφορίας. Σχετικά με την ορθή χρήση φυτοφαρμάκων οι αγρότες
έχουν υποχρεωτικά διδαχθεί και πάρει πιστοποίηση για αυτό. Στο
βωμό του χρήματος και της αύξηση της παραγωγής όλα αυτά καταπατούνται. Το αποτέλεσμα είναι εκατομμύρια νεκρές μέλισσες
με κόστος ανυπολόγιστο τόσο για τον μελισσοκόμο αλλά και για
το ίδιο το περιβάλλον. Όμως υπάρχουν λύσεις. Η «αμειψισπορά»
είναι ένα μοντέλο γεωργίας φιλικό προς τις μέλισσες, που μπορεί
να υιοθετηθεί από τους αγρότες. Ένας ακόμα τρόπος που όλοι
μπορούμε να βοηθήσουμε, είναι φυτεύοντας λουλούδια αλλά
και δέντρα, τα οποία είναι μελισσοκομικού ενδιαφέροντος. Ένα
δεντρολίβανο, μια λεβάντα, ένας βασιλικός σε μια γλάστρα κάνει
τη διαφορά. Πόσο μάλλον σε κάθε σπίτι, σε κάθε χωριό, πόλη,
σε κάθε χώρα.
ΕΡ. Μπορεί να νοθευτεί το μέλι; Πως και τι αλλάζει στην
ποιότητα της σύστασης του; Ελλοχεύουν κίνδυνοι για την
υγεία του καταναλωτή από τη νοθεία;
ΑΠ. Πράγματι το μέλι μπορεί να νοθευτεί. Και δυστυχώς συμβαίνει. Ένα νοθευμένο μέλι συνήθως είναι αναμειγμένο με παράνομα αντιβιοτικά και μέταλλα. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή όπου
το μέλι της μέλισσας μπορεί να κριθεί ακατάλληλο, για να πάρει
θέση σε κάποιο ράφι σούπερ μάρκετ αλλά το μέλι εργαστηρίου
και πολλές φορές αμφιβόλου προέλευσης μένει αλώβητο, κατάλληλο και σε ελκυστική τιμή. Είναι για γέλια και για κλάματα.
Εισαγόμενα μέλια αγνώστου προέλευσης βαφτίζονται Ελληνικά
και πουλιούνται σε χαμηλές τιμές. Καταναλώνοντας μέλι εργαστηρίου σίγουρα δεν λαμβάνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που
αναφέραμε παραπάνω. Επίσης δεν μιλάμε πλέον για ένα φυσικό
προϊόν. Μιλάμε για κάτι φασόν και όχι κάτι μοναδικό. Αν σκεφτείς ότι η κάθε μέλισσα στη διάρκεια της συνολικής ζωής της
θα συλλέξει περίπου 0.5 γραμμάριο μέλι τότε μια κουτάλια μέλι
στο τσάι σου είναι απολύτως μοναδική. Το ερώτημα είναι απλό:
Θες κάτι αληθινά μοναδικό ή κάτι ψεύτικο; Για αυτό στήριξε τον
μελισσοκόμο της γειτονιάς σου, του χωριού σου, της πόλης σου.
Προτίμησέ τον. Ζήτησέ του να σου δείξει, να σου πει, να σε ξεναγήσει στον κόσμο της μέλισσας. Θα το χαρεί και αυτός και εσύ!
Κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου γιορτάζεται η Παγκόσμια
Ημέρα της Μέλισσας σε μια κοινή και παγκόσμια προσπάθεια να διασωθεί η ζωή και το έργο που προσφέρει στον
πλανήτη μας. Με όσα διαβάσατε είμαι σίγουρος πως και
εσείς θα εκτιμήσετε περισσότερο την αξία της. Ας βοηθήσουμε όλοι μαζί στη διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας της Γης.»
*Τροφάλαξη: Η «τροφάλαξη» μεταξύ των μελισσών είναι η
διαδικασία κατά την οποία οι μέλισσες διαμοιράζουν το νέκταρ
μεταξύ τους πηγαίνοντάς το από στόμα σε στόμα. Σε αυτή τη
διαδικασία μετέχουν όλες οι εργάτριες ακόμα και οι κηφήνες.
Ανταλλάσσουν το νέκταρ, ώστε συμπυκνώνοντάς το να δημιουργήσουν το μέλι προσθέτοντας διάφορα ένζυμα και την ουσία
«ιμβερτάση» με την οποία διασπούν τους δισακχαρίτες σε φρουκτόζη και γλυκόζη. Οι μέλισσες που έρχονται φορτωμένες δίνουν
όσο πιο γρήγορα μπορούν τη συλλογή τους σε άλλες μέλισσες
προκειμένου να γίνει η «επεξεργασία» εντός της κυψέλης.
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Συνέχεια από τη σελίδα 5

τμήμα με το φαράγγι του Μυλάοντα. Κάθε μέρα που περνάει το
Menalon trail γίνεται όλο και περισσότερο γνωστό διεθνώς και
διαρκώς προσελκύει νέους επισκέπτες.

• 180 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΤΑΓΟΥ (1829-2019)
Ο «Καμενιτσιώτης» Κ. Μητσάκης θα τιμήσει
την επέτειο πραγματοποιώντας
την ίδια διαδρομή στην Ασία

Φέτος συμπληρώνονται εκατόν ογδόντα χρόνια από γέννηση
(1839) του μεγάλου Βυτιναίου περιηγητή Παναγιώτη Ποταγού
και οι περιηγήσεις που πραγματοποίησε στην Αφρική και την
Ασία έρχονται και πάλι στο προσκήνιο και γίνονται επίκαιρες
δείχνοντας την αξία του εγχειρήματος του μεγάλου περιηγητή
και την αξία των περιηγήσεών του, που έχουν περιγραφεί
από τον ίδιο. Με μεγάλο επίσης ενδιαφέρον αναμένεται η

Ο κ. Κατσούλιας με τον κ. Μακρίδη

έκδοση του τέταρτου τόμου των περιηγήσεών του, που έχει
επιμεληθεί ο διακεκριμένος νομικός και ιστορικός ερευνητής
από τα Λαγκάδια κ. Ηλίας Γιαννικόπουλος. Για να τιμήσει
την επέτειο της γέννησης του Ποταγού ένας από τους πλέον
διάσημους σύγχρονους Έλληνες αναβάτες μοτοσυκλέτας,
ο κ. Κώστας Μητσάκης, ο οποίος κατάγεται από τη γειτονική
Καμενίτσα, αποφάσισε με μια HONDA CD 500 να ακολουθήσει

τα «χνάρια» του Ποταγού και να πραγματοποιήσει μια διαδρομή
11.000 χιλιομέτρων στις χώρες της κεντρικής Ασίας, όπως ο
Ποταγός, (Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιστάν).
Ο κ. Μητσάκης προ της εκκινήσεως για το μεγάλο του ταξίδι
πάνω στη HONDA του επισκέφτηκε τη Βυτίνα και απέτισε φόρο
τιμής στον μεγάλο Βυτιναίο περιηγητή. Τον υποδέχθηκε ο νέος
πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Φώτης Κατσούλιας και
του χάρισε μπροστά από την προτομή του Ποταγού το βιβλίο
του δημοσιογράφου Κάρολου Μωραΐτη «Εις Έλλην», το οποίο
αναφέρεται στη βιογραφία του Παναγιώτη Ποταγού. Το βιβλίο
αυτό, όπως δήλωσε ο σπουδαίος σύγχρονος ταξιδευτής κ.
Μητσάκης, θα τον συντροφεύει στο μεγάλο του ταξίδι. Να
σημειώσουμε εδώ ότι σπουδαία βιογραφία του Ποταγού έχει
συγγράψει επίσης και ο αείμνηστος Βυτιναίος γιατρός Ανδρέας
Καπογιαννόπουλος το 1984, η οποία βραβεύτηκε από την
Ακαδημία Αθηνών. Το βιβλίο αυτό ευρίσκεται στη βιβλιοθήκη
της Βυτίνας για κάθε ενδιαφερόμενο.
Και λίγα λόγια για τον σπουδαίο αναβάτη και σύγχρονο
«Μάρκο Πόλο». Ο κ. Κώστας Μητσάκης κάνει διαδρομές για
πάνω από 30 χρόνια και έχει μεταφέρει τις εμπειρίες του μέσα
από το newsbeast.gr με πιο πρόσφατη την Τζακάρτα, ενώ είναι
γνωστό το τολμηρό «Trans Asians 2017» για το οποίο πέρασε
από το Πακιστάν υπό τον τρόμο των Ταλιμπάν. Το newsbeast.
gr έχει καταγράψει το ταξίδι του στο Ιράκ, αλλά και παλιότερα
το ιδιαίτερο οδοιπορικό στις ξεχασμένες πατρίδες του Εύξεινου
Πόντου. Έχει κάνει επίσης οδοιπορικά στην Αυστραλία και στα
υψίπεδα της Βολιβίας, για να συναντήσει τα απομεινάρια του
πολιτισμού των Ίνκας. Το 2018 διήνυσε συνολικά 16.600 χιλιόμετρα σε 55 μέρες και έγινε ο πρεσβευτής, που επιφορτίστηκε
να μεταφέρει συμβολικά δώρα και ένα μήνυμα ειρήνης από τον
δήμαρχο της Αρχαίας Ολυμπίας Ευθύμη Κοτζά στο δήμαρχο
της Χιροσίμα, Yasco Suehiro, στα πλαίσια των εκδηλώσεων
μνήμης με τη συμπλήρωση 73 χρόνων από τη ρίψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα (6 Αυγούστου 1945). Φέτος λοιπόν
αποφάσισε να επαναλάβει το ταξίδι του Ποταγού στην Κεντρική
Ασία. Μόνο που ο κ. Μητσάκης θα το πραγματοποιήσει πάνω σε
μια HONDA, ενώ ο Ποταγός το έκανε πάνω σε ένα μουλάρι. Να
ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Μητσάκη για την πρωτοβουλία
του να τιμήσει με ένα ταξίδι τον μεγάλο Βυτιναίο περιηγητή, να

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Νέος δήμαρχος ο κ. Στάθης Κούλης και νέος πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου
ο κ. Φώτης Κατσούλιας
Συνέχεια από τη σελίδα 1
κίνηση δημοτών Γορτυνίας» με επικεφαλής τον κ. Π.
Ζούνη 16 ψήφους(ποσοστό 2.6%) ζ) «Κραυγή της
Γορτυνίας» με επικεφαλής τον κ. Κ. Κουντάνη 41
ψήφους (ποσοστό 6,7%). Τα αντίστοιχα ποσοστά
των συνδυασμών σε όλη τη Γορτυνία ήταν: Κούλης
48,2%, (εξέλεξε 16 δημοτικούς συμβούλους), Γιαννόπουλος 29,02%, (εξέλεξε 9 δημοτικούς συμβούλους) Λύτρας 7,85%, (εξέλεξε 3 δημοτικούς συμβούλους), Παπαηλίου 4,99% (εξέλεξε 2 δημοτικούς
συμβούλους), Φράγκος 4,70% (εξέλεξε 1 δημοτικό σύμβουλο), Ζούνης 3,06% (εξέλεξε 1 δημοτικό
σύμβουλο), Κουντάνης 2,18% (εξέλεξε 1 δημοτικό
σύμβουλο). Οι τέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι που
εξελέγησαν στη δημοτική κοινότητα Βυτίνας είναι
οι κ.κ. Αθανάσιος Τρυφωνόπουλος, Σταύρος
Δημάκος, Παναγιώτης Μέγας και Κώστας
Κουντάνης. Από τους τρεις συνδυασμούς, που
διεκδίκησαν το τοπικό συμβούλιο Βυτίνας πλειοψήφησε με μεγάλο ποσοστό (70%) ο συνδυασμός του
κ. Κατσούλια και ακολούθησε αυτός του κ. Γόντικα.
Μετά από τα αποτελέσματα αυτά το τοπικό δημοτικό συμβούλιο για την επόμενη τετραετία συγκροτείται ως εξής: Πρόεδρος Φώτης Κατσούλιας και
μέλη: Θεόδωρος Λιαρόπουλος, Ηλιάνα Αναγνωστοπούλου, Άγγελος Πετρόπουλος και
Γιάννης Γόντικας.
Την επομένη Κυριακή αναμετρήθηκαν οι δύο πλειοψηφήσαντες για τη δημαρχία κ.κ. Ευστάθιος Κούλης
και Γιάννης Γιαννόπουλος. Η αποχή σημείωσε μεγαλύτερο ποσοστό από την προηγούμενη. Έφτασε το
61%. Από τους 1197 εγγεγραμμένους προσήλθαν
425. Ο κ. Κούλης έλαβε 301 ψήφους ήτοι ποσοστό
71% και ο κ. Γιαννόπουλος 109 ψήφους ήτοι ποσοστό 29%. Στα ίδια επίπεδα περίπου κυμάνθηκαν τα
ποσοστά των δύο σε όλη τη Γορτυνία. Κατόπιν αυτών
με μεγάλη πλειοψηφία νέος Δήμαρχος εξελέγη ο κ.
Ευστάθιος Κούλης. Όσον αφορά τις περιφερειακές
εκλογές οι δύο αναμετρηθέντες κ. κ. Τατούλης και
Νίκας τη δεύτερη Κυριακή στα τρία εκλογικά τμήματα
της Βυτίνας έλαβαν: Τατούλης 211, Νίκας 188. Περιφερειάρχης όπως είναι γνωστόν εξελέγη ο κ. Νίκας.

Και λίγα λόγια ως σχόλια για τη διεξαγωγή των
εκλογών. Την πρώτη Κυριακή, όπως είπαμε, η προσέλευση ήταν ικανοποιητική, αν λάβουμε υπόψη ότι
οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δε
δείχνουν την πραγματική εικόνα, αφού αυτοί δεν
είναι «καθαρισμένοι» με αποτέλεσμα να περιλαμβάνονται «εικονικοί» ψηφοφόροι. Πολλοί Βυτιναίοι
λοιπόν έφτασαν από το Σάββατο, ενώ κάποιοι άλλοι έφτασαν την Κυριακή. Η Βυτίνα «είδε» πολλούς,
που δεν είχαν έρθει ούτε το Πάσχα και έτσι το Σαββατοκύριακο γέμισε από ντόπιους και απόδημους
Βυτιναίους. Η διαδικασία της ψηφοφορίας ήταν
χρονοβόρα λόγω των πολλών ψηφοδελτίων και σε
ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν και «μπερδέματα»
ιδιαίτερα από υπερήλικες. Η ατμόσφαιρα ήταν ήρεμη και σε υψηλά επίπεδα πολιτισμένης συμπεριφοράς χωρίς διαπληκτισμούς ή αντιπαραθέσεις, όπως
συνέβαινε παλαιότερα. Τα ήθη έχουν αλλάξει και οι
νεώτεροι δεν παρασύρονται σε φανατισμούς. Αρκετοί υποψήφιοι ήταν έξω από τα εκλογικά τμήματα
ήρεμοι και ευγενείς, ενώ αρκετοί συνομιλούσαν μεταξύ τους.
Να συγχαρούμε ένθερμα τόσο τον νέο δήμαρχο κ.
Ευστάθιο Κούλη και τους δημοτικούς συμβούλους
όσο και τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου κ.
Φώτη Κατσούλια και τους συμβούλους του πενταμελούς τοπικού συμβουλίου. Να τους ευχηθούμε
καλή τετραετή θητεία με παραγωγικότητα, διαρκή
προσπάθεια και σωστή προσέγγιση των τοπικών
προβλημάτων. Ελπίζουμε ότι η παρουσία τους θα
δώσει νέα πνοή στην άσκηση της δημοτικής και τοπικής εξουσίας και, τόσο για τη Γορτυνία όσο και
για τη Βυτίνα, θα αρχίσει μια νέα εποχή καλύτερης
αντιμετώπισης των προβλημάτων, της επικοινωνίας
και της επαφής με τους κατοίκους ιδιαίτερα τους
μονίμους. Και μη ξεχνάμε ότι και η Γορτυνία αλλά
και η Βυτίνα έχουν πληθώρα άλυτων προβλημάτων
ορισμένα των οποίων έθιξε και η «ΒΥΤΙΝΑ» στο κύριο άρθρο του προηγουμένου φύλλου της.

του ευχηθούμε αίσια και επιτυχή χωρίς απρόοπτα πορεία και
θα είμαστε ευτυχείς να περιγράψουμε το επιτυχές τέλος του
ταξιδιού του, όπως παρουσιάζουμε και την εκκίνησή του. Ο κ.
Μητσάκης θεωρείται ένθερμος φίλος της Βυτίνας και ο τόπος
μας θεωρεί ιδιαίτερη τιμή την επίσκεψή του εδώ.

• Η ΝΥΜΦΑΣΙΑ ΤΙΜΗΣΕ

ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
Η γειτονική φίλη Νυμφασία που διατηρεί στενούς παραδοσιακούς δεσμούς με τη Βυτίνα τίμησε για μια ακόμα χρονιά με τη
δέουσα θρησκευτική ευλάβεια αλλά και με λαμπρές κοινωνικές
εκδηλώσεις την πολιούχο της Αγία Τριάδα το τριήμερο 15-17
Ιουνίου. Τις εκδηλώσεις αυτές κάθε χρόνο οργανώνει ο δραστήριος σύλλογος των απανταχού Νυμφασίων με επικεφαλής
τον ρέκτη πρόεδρό του κ. Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος διακρίνεται για ένθερμα φιλονυμφασιώτικα αισθήματα. Οι εκδηλώσεις
άρχισαν από την παραμονή της εορτής με πανηγυρικό εσπερινό ιερουργούντων των τοπικών ιερέων παπά Κώστα και παπά
Χρήστου και αρκετών άλλων. Κατά τη διάρκεια του εσπερινού
πραγματοποιήθηκε αρτοκλασία, ενώ μετά το τέλος του έγινε
η λιτανεία της εικόνας της Αγίας Τριάδας στους δρόμους του
χωριού. Μετά τη θρησκευτική τελετή άρχισε το καθιερωμένο
γλέντι στην πλατεία, το οποίο κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες με τη συμμετοχή όλων. Το γλέντι οργανώθηκε από τον
σύλλογο Νυμφασίων και ήταν προσφορά του προς όλους τους
προσελθόντες. Την επομένη έγινε η πανηγυρική θεία λειτουργία και η τελετή της «γονατιστής» σε μια υπερπλήρη εκκλησία
με την παρουσία πολλών επισήμων προσώπων ιερουργούντος
του πανοσιολογιοτάτου αρχιμανδρίτη πατρός Χρυσοστόμου
Ζαχαρόπουλου, ενώ το αναλόγιο κατείχε ο σεβάσμιος φιλόλογος Κώστας Γιαννημάρας. Όλες οι εκδηλώσεις ήταν εξαιρετικά
επιτυχείς και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον σύλλογο των
απανταχού Νυμφασιωτών και ιδιαίτερα στον πρόεδρό του, ο
οποίος πρωτοστατεί πάντα σε αυτές τις εκδηλώσεις και δεν
αφήνει να ξεθωριάσει η ζωντανή παράδοση του τόπου του. Να
ευχηθούμε στους φίλους Νυμφάσιους να ευτυχούν να τιμούν
πάντα τη μνήμη της πολιούχου τους με την ίδια ευλάβεια αλλά
και συμμετοχή που χρόνια τώρα δείχνουν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΟΣ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος Απόστολος Γ.
Τζίφας
Η πολιτική, συγκρινόμενη με το ήθος, χαρακτηρίζεται από μια δική
της «ηθική», από ένα δικό της «ήθος»,
που ξεφεύγει από το «λελογισμένο» και
πάρα πολύ συχνά από το μέτρο και την
αξιοπρέπεια. Πρόκειται για ένα ήθος
άηθες, επειδή στην επιδίωξη για την
κατάκτηση της εξουσίας αλλά και την
παραμονή σ’ αυτήν κόμματα και πολιτικοί άνδρες δε διστάζουν να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο και κάθε τρόπο.
Η πολιτική είναι συνυφασμένη με την
ιδιοτέλεια και τον ανταγωνισμό. Και
όταν υπάρχουν αυτά τα δύο, τότε το
ήθος παραμερίζεται αναφανδόν ή χρησιμοποιείται εντελώς προσχηματικά μέχρι την επίτευξη του κεντρικού σκοπού.
Στην πολιτική είναι ανάγκη να υπάρχουν κάποιοι ηθικοί κανόνες, οι οποίοι
να δείχνουν την ύπαρξη του σεβασμού
και του αυτοσεβασμού. Στον περίφημο μύθο του Πρωταγόρα, τον οποίο
διασώζει ο Πλάτωνας στον ομώνυμο
διάλογό του, ο μεγάλος Αβδηρίτης σοφιστής γράφει ότι ο Δίας έδωσε στους
ανθρώπους την πολιτική αρετή, η οποία
αποτελείται από την «Αιδώ» και τη
«Δίκη». Η πρώτη σημαίνει το αίσθημα
του σεβασμού και του αυτοσεβασμού,
ενώ η δεύτερη το αίσθημα του δικαίου.
Στοιχεία και τα δύο απαραίτητα, σύμφωνα με το μύθο για τη σύσταση και
ύπαρξη πολιτικών κοινωνιών. Η περιφρόνηση αυτών των δύο εννοιών και
ο εξοστρακισμός τους από τις συνειδήσεις πολιτών και πολιτικών ανδρών
, θέτει σε κίνδυνο την ίδια την κοινωνία
και ακυρώνει κάθε έννοια δημοκρατίας.

Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα του
μέτρου και της αρετής. Το πολίτευμα
του σεβασμού προς όλους και προς τον
πολιτικό αντίπαλο.
Πολιτικό ήθος σημαίνει πολιτική ευπρέπεια και πολιτική αρετή αποφεύγοντας τη δημαγωγία, τη ρητορική χωρίς
επιχειρήματα, τη «λασπολογία», τις τακτικές εξόντωσης του αντιπάλου, τη χυδαιολογία και τις αντεγκλήσεις. Σημαίνει αλήθεια, διάλογο με επιχειρήματα,
σεβασμό στον πολιτικό αντίπαλο, χρήση
ενός σκληρού αλλά ευπρεπούς λόγου.
Στο πολιτικό ήθος, όμως, περιλαμβάνεται και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται κάποιος μια πολιτική νίκη ή
μια πολιτική ήττα. Δείχνει πολιτικό ήθος
ένας νικητής σε μια πολιτική αναμέτρηση, όταν δεν προσπαθεί να εξουθενώσει τον αντίπαλό του με ειρωνεία και με
κριτική των πεπραγμένων του. Πολιτικό
ήθος για ένα ηττημένο σημαίνει η παραδοχή της ήττας του και η αναγνώριση
της νίκης του αντιπάλου του.
Είναι σημαντικό να ζει κανείς ακολουθώντας την αλήθεια, όπως εκπορεύεται
και μαρτυρείται από τα ίδια τα πράγματα. Είναι εξίσου σπουδαίο να ερμηνεύει
την πραγματικότητα χωρίς τα μυωπικά
γυαλιά μιας ιδεολογίας. Και είναι ακόμη
σημαντικότερο να σέβεται τον πολιτικό
αντίπαλό του, χωρίς, ωστόσο, να κάνει
εκπτώσεις στην παρουσίαση των πολιτικών του σφαλμάτων, μένοντας πάντα
σταθερός στην αλήθεια, στον διάλογο
και στην πολιτική ευπρέπεια.
Έχουμε ανάγκη από τη σοφία του
λαού και όχι από μια άσοφη ιδεοληψία.
Έχουμε ανάγκη από το πολιτικό ήθος
και όχι από ρητορικές ακροβασίες και
πολιτική αήθεια.
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙ: Η Βυτιναία λογοτέχνης Λαμπία Σταθοπούλου-Βυτόγιαννη
Φάνταζαν μικροί γίγαντες, ολοπράσινοι καμαρωτοί
φύλακες τα τέσσερα κυπαρίσσια πίσω από το ιερό της
μικρής εκκλησίας, καθώς λικνίζονταν ξένοιαστα στο
δροσερό αεράκι της άνοιξης και του καλοκαιριού που
έρχονταν από το εποχιακό ποτάμι εκεί στην άκρη του
αρκαδικού χωριού κάτω από το κατάφυτο Μαίναλο.
Φυτεμένα με πολλή αγάπη από τον πάπα-Κώστα μόλις
τέλειωσε το κτίσιμο της εκκλησούλας του, ταυτίστηκαν
αμέσως μαζί τους τα τέσσερα παιδιά του. Κάθε χρόνο
η 8η Σεπτέμβρη ήταν μέρα ευλογίας και χαράς καθώς
όλοι μαζί με τους ευσεβείς χωρικούς αντάμωναν στο
εκκλησάκι να γιορτάσουν το Γεννέσιον της Θεοτόκου.
Χαίρονταν τα παιδιά βλέποντας τα τέσσερα κυπαρίσσια, παραξενεύονταν όμως, γιατί μια αισθητή αύξηση
στους κορμούς και στα κλαδιά διαφοροποιούσε αισθητά το ένα από το άλλο. Το πρώτο, αυτό της μεγάλης
αδελφής, φάνταζε όλο πιο ψηλό κάθε χρόνο και εντυπωσίαζε η κορυφή του ατενίζοντας τον ουρανό λες και
ήθελε να αγγίξει προφητικά τη γαλάζια απεραντοσύνη
του, το δεύτερο και το τρίτο των δύο αδελφών, χαμηλότερα, συντρόφευαν το τέταρτο αυτό του μικρού αδελφού, που προσπαθούσε να φτάσει στο ύψος των άλλων.
Παράξενη, ανεξήγητη για τα παιδιά αυτή η διαφορετική
ανάπτυξη που ταίριαζε ανάλογα και με την ηλικία τους,
αφού συγχρόνως φυτεύτηκαν στο ίδιο χώμα, ολόιδια
δεντράκια διαλεγμένα από το ίδιο φυτώριο και όλα μαζί
δέχονταν τους ίδιους ανέμους, χειμώνα καλοκαίρι, τις
ίδιες μπόρες και βροχές, ορμητικές θύελλες από το πευκόφυτο Μαίναλο.
Έμοιαζαν τώρα πραγματικοί φύλακες να προστατεύουν το εκκλησάκι, που με τόσες θυσίες έκτισε στην
πατρική γη ο πάπα-Κώστας. Το είχε υποσχεθεί -θυμάται- 18χρονος, τότε που σπούδαζε με αφόρητες δυσκολίες και στερήσεις δουλεύοντας στα χωράφια του
πατέρα του. «Θεέ μου βοήθησέ με να γίνω ένας καλός
άνθρωπος να προκόψω στη ζωή μου και θα σου χτίσω
μια εκκλησία». Η πολυπόθητη υπόσχεση, ζωντανή και
άσβηστη στη ψυχή του εκπληρώθηκε έστω μετά από
50 χρόνια μάχιμης ιεροσύνης, όταν πήρε τη σύνταξή του και αμέσως διέθεσε το μικρό του εφάπαξ στην
πραγματοποίηση εκείνης της υπόσχεσης. Ολόλευκο το
εκκλησάκι, στολίδι τώρα στην άκρη του χωριού, «μικρό
λιμανάκι γαλήνης και προσευχής» το ονόμασαν οι καλοί
του συγχωριανοί, εκεί στο χωράφι του πατέρα του, που
διακοσίων χρόνων κληρονομικό σε «κατάλληλη» θέση
πήρε τ’ όνομα της «Αγίας Ελεούσας».
Την ημέρα των εγκαινίων, ημέρα θεία και ιερή, ήταν
βαθύτατα συγκινημένος ο πάπα-Κώστας, βλέποντας
καταστόλιστο το εκκλησάκι με γαλάζιες σημαιούλες
στον περίβολο, με πολλούς ιερείς και ψάλτες με την
ιερή εικόνα της Παναγίας μπρος, και με όλο το ευσεβές εκκλησίασμα να ακολουθεί την περιφορά της γύρω
από την εκκλησία, και περνώντας δίπλα από τα τέσσερα
κυπαρίσσια ενώ χαρμόσυνα χτυπούσε η μικρή του καμπανούλα. Στο εσωτερικό της εκκλησούλας όλα ήσαν
πανέτοιμα, ο θόλος με τον παντοκράτορα, τα φωτεινά
καντήλια μπρος το τέμπλο, οι θείες εικόνες, δώρα και
τάματα των χωρικών, τα στασίδια, το αναλόγιο, αγκάλιαζαν την Αγία Τράπεζα μέσα στο ιερό. Δάκρυα χαράς

και ευγνωμοσύνης πλημμύριζαν τον παπά-Κώστα. «Όλα
έγιναν με τη βοήθεια του καλού Θεού» έλεγε, πράγμα
που πίστευε βαθύτατα και για όλα τα μικρά και μεγάλα
επιτεύγματα της ζωής του μέχρι τα 95 χρόνια του που
έφυγε ήρεμα με μια πνοή.
Τα τέσσερα παιδιά συνέχιζαν την παράδοση να γιορτάζουν πάντα το Γεννέσιο της Θεοτόκου στο -ορφανεμένο- εκκλησάκι της Αγίας Ελεούσας με σεμνή μεγαλοπρέπεια, όπως το ήθελε ο πατέρας τους, και με
συμμετοχή όλων των χωρικών στην κατανυχτική λειτουργία, με ύμνους, με αρτοκλασία καθώς διάχυτη ήταν
στη ψυχή όλων η ευλαβική μνήμη του πάπα-Κώστα. Τα
κυπαρίσσια είχαν αρκετά ψηλώσει ακολουθώντας την
ηλικία των τεσσάρων αδελφών. Όμως τώρα έδειχναν
μια στασιμότητα στην όλη τους ανάπτυξη, φαίνονταν
κουρασμένα, μελαγχολικά λύγιζαν μόλις τις κορυφές
τους στο δροσερό αγέρα του Σεπτέμβρη σαν να πενθούσανε το θάνατο του καλού πάπα -Κώστα, προβληματισμός που περνούσε και μεγάλωνε στην ψυχή των
παιδιών και για την ώρα ανεξήγητος.
Έχουν περάσει 12 χρόνια από τον θάνατο του πάπα
-Κώστα. Τα παιδιά του και εφέτος γιόρτασαν στην Αγία
Ελεούσα το «Γεννέσιο» της Θεοτόκου παρά τη θλίψη
και τον πόνο τους όπως θα' θελε ο πατέρας τους -γιατί
ήταν μόνο τα τρία αδέλφια, αλλοίμονο έλειπε η πρώτη
η μεγαλύτερη και πολυαγαπημένη αδερφή τους. Απρόσμενα πριν λίγους μήνες ο θάνατος ύπουλα, βιαστικά
χτύπησε την πόρτα της ζωής της. Μάταια τα παρήγορα
λόγια συγγενών και φίλων και οι ευχές, για να απαλύνουν το πόνο τους και τη θλίψη καθώς αναντικατάστατη η απουσία της αδελφής τριγυρνούσε δυναστικά
παντού στο εκκλησάκι. Το τέλος της κάθε γιορτής έκλεινε πάντα με μια τελευταία ματιά των παιδιών εκεί στα
τέσσερα κυπαρίσσια σαν φιλικός αποχαιρετισμός.
Εκείνη τη μέρα μετά τον εορτασμό, τα τρία αδέλφια,
απόμειναν για ώρα άφωνα, ακίνητα, απίστευτα συγκλονισμένα από το θλιβερό θέαμα. Το πρώτο το αλύγιστο,
το πιο ψηλό κυπαρίσσι, εκείνο της αδελφής το καμάρι,
αγνώριστο, μισοξηραμένο, λυγισμένο, δύο τρία κιτρινισμένα κλαδιά πάνω στο κορμό του κρέμονταν σαν χέρια ικεσίας αβοήθητα. Τίποτε δεν απόμεινε να θυμίζει το
θαλερό δέντρο που η κορυφή του αναζητούσε να σμίξει
με τον ουρανό. Χτυπημένο, δίχως άλλο από κάποιον κεραυνό, ίσως τον κεραυνό της ίδιας αυτής αρρώστιας
της αδελφής -έτσι το εξήγησαν τ' αδέρφια- φάνταζε
τώρα θλιβερός ίσκιος να θυμίζει τη τραγική της απώλεια.
Ποιο άραγε από τα άλλα τρία θα έχει σειρά, ποιο θα
το λυγίσουν οι δυνατοί άνεμοι και οι θύελλες της ζωής,
ποιο θα έχει τη τύχη του πρώτου; Σκέψεις μάταιες, θλιβερές, αναπάντητες, που όμως τις διέλυσε η παρήγορη
μνήμη του πάπα-Κώστα, διάχυτη ευωδία λιβανωτού
και αναμμένων καντηλιών στην ύστατη γονυκλισία και
προσευχή των τριών αδελφών κάτω από τον προστατευτικό θόλο του παντοκράτορα καθώς βάλσαμο και
παρηγοριά ξεχύνονταν στις ψυχές τους.

Ε Μ - Μ Ο Ν Ε Σ ( κα ι μ ό ν ο ι )
ΓΡΑΦΕΙ: Η Μαρία Γ. Μπαμπίλη κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος
Με τον όρο εμμονή (< αρχαία ελληνική ἐμμονή<ἐμμένω)
εννοούμε την προσήλωση σε μια ιδέα, μία κατάσταση ή
ένα πρόσωπο σε υπερβολικό βαθμό. Πρόκειται για πάθος της ανθρώπινης φύσης που όλοι έχουν βιώσει κατά
καιρούς, λίγοι το έχουν εντοπίσει στην καθημερινή τους
συμπεριφορά και ελάχιστοι το παραδέχονται, τόσο στους
γύρω τους, όσο και στον ίδιο τους τον εαυτό. Ναι, οι εμμονές αποτελούν και αυτές «ταμπού». Αντιμετωπίζονται
από την κοινωνία ως ένα είδος πνευματικής ασθένειας,
που στιγματίζει τον άνθρωπο και επηρεάζει την προσωπική του ζωή, οδηγώντας τον μακροπρόθεσμα στην αποξένωση. Στην πορεία της εν λόγω «νόσου», πληθώρα αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων πνίγουν το μυαλό
κι έτσι, οι υπάρχουσες εμμονές βρίσκουν εύφορο έδαφος
για να κυριαρχήσουν επικίνδυνα, τροφοδοτώντας έναν
φαύλο κύκλο απειλητικό για την ψυχική υγεία και ευημερία του ατόμου.
Καθημερινά, ο «εμμένων» αντιμετωπίζει μια σκληρή
πραγματικότητα: επικριτικά σχόλια, «παρηγορητικές» συμβουλές, ακόμα και επιθέσεις εξ αιτίας του πάθους του. Και

τούτο είναι άδικο. Αβάσταχτο. Γιατί να εξαπολύουμε πυρά
εναντίον συνανθρώπων μας που «νιώθουν» λίγο παραπάνω; Γιατί να κατακρίνουμε φοβίες και ανησυχίες που λίγοπολύ όλους μας έχουν απασχολήσει κατά καιρούς; -Μη
μου πεις πως δεν έχεις φοβηθεί ποτέ τα ύψη, τον σεισμό,
τον θάνατο!! Γιατί να διαιωνίζουμε ένα κλίμα πόλωσης μεταξύ μας, όταν μόνο με αγάπη και κατανόηση μπορούμε
να συσπειρωθούμε, να πετύχουμε, να προοδεύσουμε; Σε
έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία μέρα με τη μέρα, ώρα με
την ώρα, η λεπτή γραμμή μεταξύ «φυσιολογικού»- «υπερβολικού» διαρκώς μετατοπίζεται. Υποκινούμενοι από την
πίεση και το άγχος, άλλοι μιλούν τακτικά στον εαυτό τους,
άλλοι κινδυνολογούν πλάθοντας θεωρίες συνομωσίας,
άλλοι πάλι καταφεύγουν στη λύση των επαναλαμβανόμενων μοτίβων και των προκαταλήψεων. Σίγουρα έχεις
πράξει αναλόγως τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου. Για
θυμήσου!
Μην αφήνεις μόνους όσους έχουν εμμονές. Βοήθησέ
τους.
Ίσως να είναι ο μοναδικός τρόπος τους να ξεφύγουν
από την πραγματικότητα.
Στους αγαπημένους μου,

Ο ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΑΙ Η
ΠΑΡΑ ΤΑ ΛΕΥΚΤΡΑ ΜΑΧΗ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο δάσκαλος
Νίκος Κ. Φίλης
Γιος του Πολύμνιδα ο Θηβαίος στρατηγός Επαμεινώνδας γεννήθηκε το 418 π.Χ.
Παρά τη δόξα που του επιδαψίλευσε η τύχη, διετέλεσε
καθ’ όλο το βίο του λιτός,
πένητας και περιφρονητής
του πλούτου. Ανώτερος χρημάτων και υλικών αγαθών,
συνειδητά ολιγαρκής δεν
κατέλειπε ούτε τα προς ταφήν του έξοδα. (Πόσοι στ’ αλήθεια
από τους σύγχρονους άρχοντές μας διάγουν πένητα βίο;)
Βαθύτατα μορφωμένος, ρήτορας εφάμιλλος των Αθηναίων,
εκφραζόταν πάντα λακωνικά και σοφά. Απέριττος στον ιδιωτικό βίο, τίμιος και με θαυμαστή αυτοκυριαρχία στα δύσκολα.
Με τον Πελοπίδα, έτερο εκλεκτό τέκνο της Θήβας και αντάξιο ολοκλήρωμά του, ο Επαμεινώνδας συνδεόταν με στενή
αδελφική φιλία και οι δύο άνδρες συγκρότησαν τον περίφημο «Ιερό Λόχο» αποτελούμενο από 300 επίλεκτους άνδρες, ο
οποίος έγινε το κυριότερο όργανο του μεγαλείου της Θήβας.
Ήταν και οι δύο φλογεροί πατριώτες αλλά εννοούσαν τον
πατριωτισμό, όπως και οι της εποχής τους δυστυχώς, πλην
ελαχίστων άρχοντες των ελληνικών πόλεων, με τη στενή τοπικιστική έννοια. Κατά το έτος 371 π.Χ. ο βασιλιάς της Σπάρτης
Κλεόμβροτος, ευρισκόμενος στη Φωκίδα επικεφαλής ισχυρής σπαρτιατικής δύναμης διατάχτηκε να βαδίσει κατά των
Θηβαίων. Οι στρατοί των δύο πόλεων συναντήθηκαν στα
Λεύκτρα της Βοιωτίας. Εκεί έμελε να ταπεινωθούν οι Σπαρτιάτες αλλά και να καταφανεί η στρατηγική μεγαλοφυΐα του
μεγαλοπράγμονα Επαμεινώνδα, ο οποίος θέλοντας να αντιμετωπίσει τους πολυαριθμότερους αντιπάλους του, παρέταξε τους άνδρες του σε σχήμα τριγώνου, σχηματισμός μάχης
που καλείται έκτοτε λοξή φάλαγγα, ενισχύοντας την αριστερή
πτέρυγα παρατάσσοντάς την με βάθος 50 ανδρών. Η επελθούσα σύγκρουση κατέδειξε την αποτελεσματικότητα του ευφυούς τούτου στρατηγήματος, αφού ηττήθη κατά κράτος η
δεξιά πτέρυγα των Λακεδαιμονίων, ο δε κυκλωτικός ελιγμός
που ακολούθησε τους αποδεκάτισε και τους έτρεψε σε φυγή.
Λέγεται ότι 4.300 Σπαρτιάτες νεκροί κάλυψαν το πεδίο της
μάχης και 300 μόνον Θηβαίοι. Η ήττα των Σπαρτιατών ήταν
δεινή και εξέπληξε τους πάντες, η δε Σπάρτη απώλεσε την
ηγεμονία της επί των ελληνικών πόλεων.
Η είδηση της ήττας στη Σπάρτη έπεσε σαν κεραυνός. Οι
αρχές αγωνίστηκαν να επιδείξουν την «πάτριο καρτερία» και
διέταξαν τις γυναίκες να μην κραυγάσουν και να μην ολοφύρονται, αλλά με σιγή να υπομείνουν την απώλεια των τέκνων
τους. Το γεγονός τούτο καταδεικνύει τη χαλάρωση των ηθών
στη Σπάρτη. Άλλοτε οι μητέρες, οι σύζυγοι και οι αδελφές εξεδήλωναν χαρά όταν μάθαιναν ότι οι οικείοι τους έπεσαν γενναία στη μάχη, ενώ τώρα χρειάστηκε η παρέμβαση των αρχών
για να τηρηθεί σιγή. Την επομένη η Σπάρτη παρουσίαζε θέαμα
σπάνιας, εξαιρετικής και μοναδικής αξιοπρέπειας. Εκείνοι των
οποίων οι συγγενείς έπεσαν στη μάχη, εμφανίστηκαν δημόσια
με φαιδρά πρόσωπα ενώ οι συγγενείς των επιζησάντων περιήρχοντο την πόλη σκυθρωποί. Η εις την πατρίδα επιστροφή
των ηττημένων γέννησε και ένα άλλο μείζον ζήτημα. Υπήρχε
νόμος κατά τον οποίο ο επιζήσας σε ήττα Σπαρτιάτης εθεωρείτο «ρίψασπις» και έχανε όλα τα πολιτικά του δικαιώματα
και παραδιδόταν στην κοινή περιφρόνηση. Αν τώρα εφαρμοζόταν ο νόμος αυτός η Σπάρτη θα έμενε σχεδόν έρημη πολιτών. Η Εκκλησία του Δήμου λοιπόν, με εντολή του Αγησίλαου
ψήφισε να αφήσουν τους νόμους σήμερα και να «κοιμηθούν»,
απαλλάσσοντας έτσι από κάθε κατηγορία τους ηττημένους.
Σήμερα, 2390 χρόνια μετά, αναδιφώντας την εμφύλια και
αδελφοκτόνο αυτή αναμέτρηση θαυμάζει κανείς το επικό της
στοιχείο, αλλά ταυτόχρονα διακατέχεται και από στοχαστική
μελαγχολία, όταν αναλογίζεται ότι οι πρωταγωνιστές της μιλούσαν την ίδια γλώσσα, πίστευαν στους ίδιους θεούς, ανήκαν στην ίδια φυλή, αλλά δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι με
ενότητα και ομοψυχία αντιμετώπισαν τους Πέρσες και ασφαλώς η ίδια τύχη θα ανέμενε και τους Ρωμαίους αργότερα, αν
οι ελληνικές πόλεις παραμέριζαν το φιλόπρωτο και χαλιναγωγούσαν τα πάθη και τις αδυναμίες τους. Ας διδαχθούμε
λοιπόν από τα δεινά που επισώρευσαν στους προγόνους μας
οι εμφύλιες διαμάχες και ας αντιμετωπίσουμε μονιασμένοι τη
βουλιμία των εξ ανατολών γειτόνων μας…
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΒΥΤΙΝΑ»

ӱӱ 100€: Τουρής Διονύσιος

ӱӱ 60€: Σταματόπουλος Διονύσιος
ӱӱ 50€: Ματθαίου Ειρήνη, Μαρούτσου-Ζαχαροπούλου Ελένη
ӱӱ 40€: Γιαννακόπουλος Παντελής, Στρουσόπουλος Χρήστος
ӱӱ 30€: Πούλιας Χρήστος, Αναστασόπουλος Σταμάτης, Χατζηδάκης Δημήτριος
ӱӱ 25€: Στρουσόπουλος Χρήστος, Στρουσόπουλος Κων/νος

ӱӱ 20€: Σταθόπουλος Π., Αναγνωσταρά Πανούλα, Κα-

ράμπελα Κατερίνα, Σταθοπούλου-Παναγοπούλου Μαρία,
Σταυρόπουλος Γ. Νικόλαος
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ο Λεωνίδας Σακελλαρίου και η σύζυγός του Άντα βάπτισαν τον
πρωτότοκο γιο τους στον Ι.Ν. του Αγίου Τρύφωνα Βυτίνας και του
έδωσαν το όνομα Ιωάννης (το όνομα του παππού Γιάννη Σακελ-

λαρίου πρώην δημάρχου Βυτίνας). Μετά το μυστήριο οι ευτυχείς
γονείς δεξιώθηκαν τους καλεσμένους τους στο εστιατόριο «Κληματαριά». Αξιοσημείωτο της εκδήλωσης ήταν ότι ο παππούς του
νεοφώτιστου Γιάννης Σακελλαρίου κατά τον ευχαριστήριο χαιρετισμό προς τους προσκεκλημένους θυμήθηκε ότι στον ίδιο χώρο
προ τριάκοντα τριων ετών είχε δώσει ίδια δεξίωση μετά τη βάπτιση του γιου του Λεωνίδα, πατέρα του μικρού Γιάννη.
ΘΑΝΑΤΟΙ
†† Απεβίωσε στις 20-5-2019 και ετάφη την επομένη στο νεκροταφείο της Παλλήνης ο γλύπτης Θεόδωρος Βασιλόπουλος ετών
84. Ο θανών κατήγετο εκ μητρός από τη Βυτίνα (το γένος Μαίμου) και τελείωσε το 1953 το εδώ Γυμνάσιο.
†† Απεβίωσε στις 3-6-2019 και ετάφη την επομένη στο νεκροταφείο Μελισσίων ο Λάμπρος Χρυσανθακόπουλος αρχιτέκτων
ετών 80. Ο θανών είχε γεννηθεί στη Βυτίνα και φοίτησε στο
οκτατάξιο Γυμνάσιο τη δεκαετία του πενήντα, ενώ θεωρείτο
από τους πλέον διακεκριμένους αρχιτέκτονες των Αθηνών. Δι-

ατηρούσε την πατρική του οικία στη Βυτίνα, την οποία επισκεπτόταν συχνά. Προ έτους είχε υποστεί σοβαρό ψυχικό πλήγμα
λόγω του αιφνίδιου θανάτου του γιου του σε νεαρή ηλικία.
†† Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις 10-6-2019 ο Βασίλειος Π. Στρουσόπουλος ετών 60.
†† Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα στις 21-6-2019 ο
Παντελής Στρουσόπουλος συνταξιούχος δικηγόρος ετών 84.
Ο μεταστάς είχε διατελέσει στο παρελθόν μέλος του δ.σ. του
συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων, ενώ είχε αναλάβει άνευ
αμοιβής να αντιπροσωπεύσει τη Βυτίνα στις δικαστικές διαδικασίες με το Ελληνικό δημόσιο για θέματα του κληροδοτήματος Τριανταφυλλίδη πετυχαίνοντας ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη
Βυτίνα. Το δ.σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και
φίλων της Βυτίνας εκφράζει τα θερμότατα συλλυπητήρια προς
τους οικείους του.
†† Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα στις 24-6-1019 ο
Παναγιώτης Ηλ. Θαλασσινός ετών 56.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1935-2019

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο καταξιωμένος Βυτιναίος
γλύπτης

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Μαινάλιος
Δίκαιος,σεμνός,ευγενής, αγνός,
γλυπτικής τέχνης μύστης και θεράπων.
Βυτίνης εύχος, εν η εν αμφιρύτη πνοίη ηφύσσατο πρώτην
Παλλήνη δε πνοίην υπατίην έλιπε
φίλη γη, ένθα κείται οικείοισι τετιμημένος.
Πένθος ακοίμητον λιπών, ώχετο εις μακάρων υψιχοροστασίην
υπό τέκνων πενθούμενος, Βυτιναίων τιμώμενος.
(Ήταν δίκαιος, σεμνός, ευγενικός και τίμιος.
Γνώριζε και ασκούσε τη γλυπτική τέχνη.
Ήταν καμάρι της Βυτίνας στην οποία γεννήθηκε.
Πέθανε στην Παλλήνη, την οποία αγαπούσε,
και ετάφη εκεί τιμημένος από τους στενούς του συγγενείς,
τους οποίους λύπησε πολύ με τον θάνατό του.
Πενθείται από τα παιδιά του και τιμάται από τους Βυτιναίους)

***

ΓΡΑΦΕΙ: ο πρόεδρος του συλλόγου Π. Παπαδέλος
Έφυγε πρόσφατα από κοντά μας
ένας από τους πλέον καταξιωμένους
γλύπτες της νεώτερης Ελλάδας, του
οποίου τα έργα κοσμούν πολλές πόΟ αείμνηστος Θ.
λεις
της χώρας μεταξύ των οποίων
Βασιλόπουλος
και η Βυτίνα, ο Θεόδωρος Βασιλόανάμεσα στους
πουλος σε ηλικία 84 ετών. Γεννήθησυμμαθητές του Νίκο
Σουλακιώτη και Αρίστο κε στην Αλωνίσταινα το 1935 από
Χαραλαμπόπουλο
μητέρα Βυτιναία, το γένος Μαίμου.
(Γυμνάσιο Βυτίνας 1953) Φοίτησε στο οκτατάξιο Γυμνάσιο Βυτίνας, από το οποίο αποφοίτησε το
1953. Σπούδασε γλυπτική στην Ανωτάτη σχολή καλών τεχνών
και ευτύχησε να έχει καθηγητή τον μεγάλο γλύπτη Γιάννη Παππά, με τον οποίο αργότερα συνεργάστηκε στη δημιουργία του
ανδριάντα του Μ. Αλεξάνδρου, ο οποίος στήθηκε πριν λίγους
μήνες στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και βασιλίσσης
Αμαλίας στο Σύνταγμα. Εξελέγη καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), στην οποία δίδαξε για πολλά χρόνια

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΚΟΥΛΗ
Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες,
Με δική σας μεγάλη πλειοψηφική υποστήριξη στις πρόσφατες
εκλογές, με αναδείξατε για τα επόμενα τέσσερα χρόνια Δήμαρχο
της ιστορικής Γορτυνίας. Η τιμή είναι μεγάλη και ακόμη μεγαλύτερη η ευθύνη, που αναθέσατε σε μένα και τους συνεργάτες μου.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που με εμπιστευθήκατε,
αλλά και μήνυμα ενότητας στο σύνολο των συμπατριωτών. Το
υψηλό ποσοστό εκλογής μου είναι εντολή καθαρή να ενώσουμε τη Γορτυνία οικουμενικά, να φύγουμε μπροστά, να αφήσουμε
πίσω ό, τι μας απογοήτευσε. Να κάνουμε τη Γορτυνία πρότυπο
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Σας διαβεβαιώνω ότι ο
Δήμος μας θα λειτουργήσει με δημοκρατικότητα και διαφάνεια. Τη
θέση των πελατειακών σχέσεων θα πάρει το συλλογικό συμφέρον
της κοινωνίας. Τη θέση των κολλητών θα αντικαταστήσει η αξιοκρατία. Θέλουμε η Γορτυνία να ξαναζωντανέψει, να ονειρευτεί, να
μεγαλουργήσει. Όλα τα παιδιά της Γορτυνίας είναι δικά μας παιδιά.
Από την 1η Σεπτέμβρη είμαστε έτοιμοι, με σχέδιο και πρόγραμμα,
χωρίς να χάσουμε ούτε ώρα, να ξεκινήσουμε την ανάταξη της πατρίδας μας. Με συνέπεια, θα εργασθούμε για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων, αλλά, συγχρόνως, θα θέσουμε σε άμεση
εφαρμογή ένα στρατηγικό - δυναμικό - ρεαλιστικό σχέδιο ανάπτυξης. Η Γορτυνία πρέπει από φτωχός συγγενής, που είναι σήμερα,
να φύγει μπροστά με σχέδιο για την στήριξη της κοινωνίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και εισοδημάτων σε όλους τους τομείς
της. Στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό, στις υποδομές, στην
ενέργεια, στον πολιτισμό, στην υγεία. Η Γορτυνία της καρδιάς μας,
η ψυχή της Πελοποννήσου, θα πάρει τη θέση που της ανήκει.
Ευχαριστούμε όλους τους συμπατριώτες για τη στήριξή τους. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες και φίλους για τον ωραίο αγώνα
μας. Καλωσορίζω τους νέους συνδυασμούς και την πολυφωνία,
ως χρήσιμο εργαλείο για τη δημοκρατία και την πρόοδο. Στέλνω
μήνυμα Πανγορτυνιακής δράσης στους απανταχού Γορτύνιους. Το
ταξίδι τώρα αρχίζει... Η ΓΟΡΤΥΝΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΟIΚΟΥΜΕΝIΚΑ.
Στάθης Χαρ. Κούλης
Νεοεκλεγείς Δήμαρχος Γορτυνίας

και ανακηρύχτηκε επίτιμος καθηγητής μετά τη συνταξιοδότησή
του. Θεωρήθηκε από τους πλέον παραγωγικούς καλλιτέχνες
με ιδιαίτερη έφεση στις προτομές. Η τέχνη του χαρακτηρίζεται
από ρεαλισμό, ρωμαλέο ύφος και αρμονική συμμετρία. Έργα
του κοσμούν πολλές πόλεις της Ελλάδας εκτός από την Αθήνα, όπως τα Τρίκαλα και το Ηράκλειο Κρήτης. Στη Βυτίνα έχει
φιλοτεχνήσει τις προτομές του Κόλια του Βυτινιώτη στην είσοδο της κωμόπολης, του Παναγιώτη Ποταγού και του μεγάλου
ευεργέτη Δημητρίου Πανταζοπούλου στην κεντρική πλατεία. Το
σπουδαιότερο ίσως έργο του είναι το άγαλμα του Ασκληπιού στη
γέφυρα του Ληθαίου στα Τρίκαλα. Άγαλμα του Ασκληπιού έχει
φιλοτεχνήσει και για τη Βυτίνα κατά παραγγελία του αείμνηστου
ιατρού και ευεργέτη Χρήστου Ματθαίου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί και θα στηθεί στον περίβολο του κοινοτικού ιατρείου. Εκκρεμεί η διαδικασία παραλαβής του. Λίγο προ του θανάτου του
είχε εκφράσει στον αδελφικό του φίλο Αθανάσιο Λαμπρόπουλο
(Μαινάλιο) την επιθυμία να δωρίσει στη Βυτίνα ορισμένα από τα
έργα του και να εκτίθενται αυτά σε κάποιο στεγασμένο χώρο.
Απομένει η υλοποίηση της υπόσχεσης. Η Βυτίνα, την οποία λάτρευε ο αείμνηστος καλλιτέχνης και επισκεπτόταν συχνά, αποχαιρετά τον διάσημο γλύπτη και τέκνο της εκ μητρός και εύχεται
η μνήμη του να είναι διαρκής μέσα από το σπουδαίο έργο του,
το οποίο μπορούν να θαυμάζουν οι μεταγενέστεροι και να τον
τιμούν ανάλογα αναγνωρίζοντας την καλλιτεχνική του αξία.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
Μετά τις Πασχαλινές δραστηριότητες ο όμιλος
συνέχισε τις εκδηλώσεις του με τις καθιερωμένες κάθε Σάββατο «παιδικές δράσεις», τις οποίες πραγματοποίησε είτε στην αίθουσα «Όμηρου
Σταθόπουλου» στο προαύλιο του Δημοτικού
σχολείου είτε, όταν ο καιρός το επέτρεπε, στο
«δασάκι». Το Σάββατο 15-6 η εκδήλωση είχε σχέση με τις διακοπές των μαθητών και εγκαινίαζε
την καλοκαιρινή περίοδο. Επίσης γιορτάστηκε η
ημέρα «του περιβάλλοντος» με φύτευση λουλουδιών και σπόρων, που προσέφερε η «αυλή των
κηπουρών», την οποία και ευχαρίστησε ο όμιλος
μέσω της ιστοσελίδας του. Στην εκδήλωση αυτή
έλαβαν μέρος έντεκα μικρά παιδιά και δύο ενήλικες, τους οποίους ο όμιλος επίσης ευχαρίστησε
επίσημα αναφέροντας τα μικρά τους ονόματα.
Ο όμιλος ακόμα οργάνωσε επίσκεψη για παρακολούθηση κινηματογραφικής ταινίας στην κινηματογραφική λέσχη Βαλτεσινίκου. Οι δράσεις του
ομίλου θα συνεχιστούν όλο το καλοκαίρι.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Όπως όλοι γνωρίζουν η επιτυχημένη λειτουργία
των σχολείων ενός τόπου στηρίζεται σε μεγάλο
βαθμό στη συνεργασία τους με τους συλλόγους
γονέων και κηδεμόνων των μαθητών, η οποία
μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους από
την οικονομική κάλυψη ορισμένων αναγκών μέ-

χρι την ηθική συμπαράσταση στο έργο των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Με το τέλος της
φετινής σχολικής χρονιάς είναι σωστό να γίνει
αναφορά στην προσφορά των συλλόγων για την
εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Οι σύλλογοι
γονέων και κηδεμόνων λοιπόν μαθητών και των
τριών βαθμίδων των σχολείων της Βυτίνας, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου σε όλη τη διάρκεια
του χρόνου στάθηκαν στο πλευρό των σχολείων
και συνεργάστηκαν άριστα με τους διευθυντές και
το εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε να βοηθήσουν
στην επίλυση των ανακυπτόντων προβλημάτων.
Ιδιαίτερη προσπάθεια κατέβαλλε ο σύλλογος
γονέων και κηδεμόνων μαθητών του Δημοτικού
σχολείου, ο οποίος το βοήθησε στο βαρύ έργο της
συμμετοχής του στον φετινό διαγωνισμό της ρομποτικής, στον οποίο το σχολείο κατέκτησε σημαντικές διακρίσεις, όπως γράφουμε σε άλλη στήλη.
Τη συμβολή του συλλόγου σε αυτή την προσπάθεια αναγνώρισε το σχολείο, το οποίο ανέβασε
στην ιστοσελίδα του ευχαριστήριο ανάρτηση στις
8 Μαρτίου στην οποία έλεγε: «Ευχαριστούμε
θερμά τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
για τη στήριξη της σημερινής αποστολής και
την ενίσχυση του σχολείου μας με εξοπλισμό». Να συγχαρούμε θερμά τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολείων μας για όσα
προσφέρουν για την εύρυθμη λειτουργία τους
και να τους ευχηθούμε να συνεχίσουν με τον ίδιο
ζήλο, διότι τα σχολεία μας τους έχουν ανάγκη, για
να μπορούν να επιτελούν σωστά το έργο τους, το
οποίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο λόγω της προβληματικής περιοχής μας.
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ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΗΨΗΣ»
ΓΡΑΦΕΙ: Ο «Νοσταλγός»
Πανάρχαιη παραμένει η συνήθεια να συνδυάζονται πολλές θρησκευτικές γιορτές
και τελετές με τη θεραπεία ασθενειών, τη
συλλογή βοτάνων, την έναρξη εργασιών
και άλλες συνήθειες και δραστηριότητες
της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. Έτσι
και μέχρι σήμερα η λαϊκή παράδοση θέλει πολλές από τις εμπειρικές πράξεις της
καθημερινότητας να συνδυάζονται με τις
θρησκευτικές γιορτές. Σε αυτές τις αντιλήψεις συμπορευόταν και η Βυτινιώτικη λαϊκή παράδοση, η
οποία εναρμόνιζε πολλές από τις καθημερινές εργασίες και
διαμόρφωνε τις αντιλήψεις της με βάση το τελετουργικό της
θρησκείας.
Ο Βυτινιώτης και προπαντός η Βυτινιώτισσα πίστευε ότι,
αν συνδύαζε κάποια εργασία ή ενέργεια της με συγκεκριμένη θρησκευτική γιορτή, θα είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και θα ασκούσε μεγαλύτερη επίδραση. Με τέτοιου
είδους αντιλήψεις ήταν συνδυασμένη η θρησκευτική γιορτή
της Ανάληψης, η οποία θεωρείται από τις μεγαλύτερες του
Χριστιανικού εορτολογίου. Η εορτή αυτή είναι κινητή, συνδυάζεται πάντα με το Πάσχα και τιμάται σαράντα μέρες μετά
από αυτό. Έτσι γιορτάζεται από τα μέσα Μαΐου, αν το Πάσχα
είναι πρώιμο, και μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, αν
το Πάσχα είναι «Μαγιάτικο». Τα παλιότερα χρόνια, τότε που
η παράδοση ήταν πιο ζωντανή, η θεία λειτουργία της γιορτής
τελείτο στην εκκλησία της Παναγίας της «πισωμαχαλίτισσας»
και κατά το δυνατόν την ημέρα αυτή οι ντόπιοι απέφευγαν τις
χειρωνακτικές εργασίες, παρόλο που ήταν περίοδος σημαντικών γεωργικών ασχολιών. Η γιορτή της Ανάληψης στη Βυτινιώτικη παράδοση ήταν στενά δεμένη με τη συλλογή πολλών
βοτάνων, των οποίων η θεραπευτική δράση πιστευόταν ότι
ήταν πιο αποτελεσματική, αν συλλέγονταν την ημέρα αυτή.
Είναι γνωστό ότι στον τόπο μας, όπως και σε πολλά άλλα
μέρη, πολλές ασθένειες ελαφριάς φύσεως αντιμετωπίζονταν
εμπειρικά με τη χρήση βοτάνων. Υπήρχαν δε και «γνώστες»,
που ήξεραν περισσότερο από τους άλλους τη φαρμακευτική

και στο δάσος και μάζευαν από τα έλατα
την «ελατόπισσα» εξαιρετικό υλικό για την
κατασκευή «εμπλάστρων» για τους πόνους
των ποδιών και της μέσης. Επίσης φρόντιζαν να βγάλουν από υγρά μέρη τις ρίζες της
«αγριάδας», τις οποίες, αφού τις ξέραιναν,
παρασκεύαζαν αφέψημα ως ισχυρό διουρητικό για την νεφρολιθίαση. Ακόμα μάζευαν την ημέρα αυτή αγριοκάρδαμο (για
τη διάρροια), αγριοσέλινο (αντιπυρετικό),
Χαμομήλι
Φροξυλάνθη
αφαλαρίδα (αντιπυρετικό), βάγια (αντιβηχιδράση των βοτάνων και την συνιστούσαν.
κό)
γαϊδουράγκαθο,
δρακοντιά, φύλλα ιτιάς, μελά και πολλά
Πολλούς από αυτούς τους παλιούς «εμπειρικούς» γιατρούς
άλλα.
Θα
χρειαζόταν
μεγάλος χώρος, για να απαριθμηθούν
της Βυτίνας, ιδιαίτερα ικανούς, ή ικανές, αν επρόκειτο για γυόλα
τα
βότανα
της
Βυτινιώνικης
εμπειρικής φαρμακευτικής,
ναίκες, στους τοκετούς και στα κατάγματα ή τις εξαρθρώσεις,
τα
οποία
αναζητούσαν
ανήμερα
της
Ανάληψης. Σε άλλο δηπου ήταν πολύ συχνά λόγω των καθημερινών εργασιών, μνημοσίευμα
μπορεί
να
μας
δοθεί
ευκαιρία
να τα παρουσιάσουμε.
μονεύει ο σπουδαίος λαογράφος του τόπου μας Λεωνίδας
Έψαχναν
επίσης
τις
μάντρες
και
τις
«ξερολιθιές» μήπως
Αναγνωστόπουλος στο μνημειώδες έργο του «Λαογραφία
της Βυτίνας». Οι Βυτινιώτισσες λοιπόν την ημέρα της Ανάλη- ανακαλύψουν και κάποιο «φιδοτόμαρο», διότι αν έβρισκαν
ψης έβγαιναν στην ύπαιθρο και μάζευαν τα βότανα αυτά. Ιδι- κάτι τέτοιο ανήμερα της Ανάληψης το φύλαγαν ως φυλααίτερα, αν ο καιρός ήταν καλός, η ενασχόληση αυτή γινόταν χτό και «γούρι» του σπιτιού. Η Βυτινιώτικη ύπαιθρος βέβαια
με μεγαλύτερη άνεση. Έβγαιναν παρέες δύο-τριών γυναικών «έκρυβε» πολυάριθμα βότανα, τα οποία οι ντόπιοι «εμπειρικοί
με ταγαράκια με το κολατσιό τους και ένα άλλο για τα βό- γιατροί» φρόντιζαν να συλλέξουν και κατόπιν να προσφέρουν
τανα και συνδύαζαν τη συλλογή με παράλληλη ψυχαγωγική σε όποιον τα είχε ανάγκη.
Η συλλογή των βοτάνων λοιπόν ανήμερα της Αναλήψεως
εκδήλωση.
ανήκει
στην πλούσια Βυτινιώτικη παράδοση, η οποία σιγάΤο πρώτο βότανο, που συγκέντρωναν και θεωρείτο το πιο
σιγά
σβήνει
και παραμένει ζωντανή μόνο στη μνήμη των
γνωστό από όλα, ήταν το «χαμομήλι». Βότανο γνωστό και
παλαιοτέρων,
οι οποίοι νομίζουν ότι ακόμα «βλέπουν» στον
θεραπευτικό για πολλές παθήσεις. Όλοι το χρησιμοποιούσαν
«Ντοχοβίτι»
ή
στην «Ψιλή Ράχη» ή ακόμα πιο μακριά στον
από τον «κοιλόπονο» μέχρι τον «πονόματο». Σε όλα τα Βυτινιώτικα σπίτια υπήρχε άφθονο χαμομήλι, ξεραμένο και φυ- «Λαγόφτι» τη θεία Χρίσταινα του Χλιβέρη ή τη «Λυκουριώλαγμένο σε μικρά, άσπρα, καθαρά σακουλάκια. Το χαμομήλι τισσα» να ψάχνουν και να μαζεύουν τα πολύτιμα βότανα της
της Ανάληψης φυλάγοταν χωριστά ως περισσότερο θερα- Βυτινιώτικης γης ανήμερα της Ανάληψης και να τα προσφέπευτικό. Σε όποιο Βυτινιώτικο σπίτι έμπαινες, θα έβλεπες στο ρουν απλόχερα αργότερα σε όποιον τα είχε ανάγκη δημιουρπάνω μέρος της «μισάντρας» να κρέμονται πολλά μικρά σα- γώντας μέσα από αυτή την προσφορά ακατάλυτους δεσμούς
κουλάκια με πλήθος βότανα και «γιατροσόφια». Το δεύτερο φιλίας και απεριόριστου σεβασμού. Αυτή ήταν η Βυτινιώτικη
βοτάνι που μάζευαν της Ανάληψης ήταν τα «φροξυλάνθια», παράδοση, που εκείνα τα χρόνια συνέβαλλε στη σωστή λειτα άνθη της «αφροξυλιάς», εξαιρετικά για τον πονόλαιμο και τουργία της καθημερινής ζωής του τόπου μας και στήριζε τα
για κάθε είδους πρήξιμο. Πολλοί την ημέρα αυτή πήγαιναν θεμέλια της κοινωνίας μας.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

• Το Δημοτικό σχολείο συνεχώς μας εκπλήσσει με τις
πρωτοβουλίες που παίρνει και τις δραστηριότητες που
αναπτύσσει. Έτσι από το νέο σχολικό έτος το σχολείο θα
συμμετάσχει στη δημιουργία του προγράμματος “Fairy
Robotales” και οι μαθητές/-τριες των μεγαλύτερων τάξεων θα έχουν τη χαρά να συνεργαστούν με μαθητές/-τριες
και εκπαιδευτικούς από την Τυνησία, τη Φινλανδία, την
Ιταλία και τη Σλοβακία, για την πραγματοποίηση κοινού
έργου και δραστηριοτήτων. Η συμμετοχή του σχολείου
αποφασίσθηκε μετά την παρουσία του στο διεπιστημονικό σεμινάριο με θέμα το STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics), που πραγματοποιήθηκε
στην πόλη Hammamet της Τυνησίας 2-4 Μαΐου 2019,
με τη συνδιοργάνωση Τυνησίας και Ελλάδας. Πλέον των
Τυνήσιων και Ελλήνων εκπαιδευτικών συμμετείχαν και
εκπαιδευτικοί από τις χώρες Σλοβακία, Φινλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Αλβανία, Κύπρο, Λετονία και Αυστρία. Οι
εκπαιδευτικοί συγκρότησαν διεθνείς ομάδες συνεργασίας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεργατικών
προγραμμάτων STEM μεταξύ των μαθητών/-τριών των
συνεργαζόμενων σχολείων.
• Άλλη μια σπουδαία διάκριση κατακτήθηκε από το
Δημοτικό Σχολείο Βυτίνας, στο οποίο απονεμήθηκε το
βραβείο «GOLD» της κατηγορίας «Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία» των EDUCATION LEADERS AWARDS
2019 για τις «Καινοτόμες μαθησιακές εμπειρίες επιστήμης και τεχνολογίας» που πραγματοποιούνται με τους/

τις μαθητές/-τριες τα τελευταία χρόνια στο σχολείο. Το
βραβείο απονεμήθηκε από τον Ομότιμο Καθηγητή και
πρώην Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Ιωακείμ
Γρυσπολάκη. Η κατηγορία αφορά καινοτόμα έργα ή πρωτοβουλίες ενός Εκπαιδευτικού Οργανισμού που έχει βελτιώσει τη μαθησιακή εμπειρία των διδασκομένων, με θετικό αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή καθημερινότητα ή στην
προσωπική ζωή τους. Τα βραβεία αριστείας ξεκίνησαν ως
προσπάθεια ανάδειξης καλών πρακτικών και καινοτομίας
στον χώρο της εκπαίδευσης και πραγματοποιούνται για
τέταρτη συνεχή χρονιά με πρωτοβουλία της Boussias
Communications. Την κριτική επιτροπή αποτελούν ακαδημαϊκοί, επιστήμονες διεθνούς κύρους και εκπαιδευτικοί με μεγάλη εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης, ενώ
προεδρεύει η πρώην Υπ. παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου, πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην
Ελλάδα και την Ευρώπη. Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Μαΐου, στο Συνεδριακό
Κέντρο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, παρευρέθησαν
προσωπικότητες και σημαίνοντα στελέχη από τον χώρο
της εκπαίδευσης και την πολιτεία. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες από τις δράσεις που υλοποιούνται στο
Δημοτικό Σχολείο Βυτίνας τα τελευταία χρόνια:
- Playing with Protons. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
CERN (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας) για τη διάδοση της επιστήμης και της καινοτομίας, καθώς και για
την καλλιέργεια θετικών στάσεων και αντιλήψεων για
την επιστήμη.
- Mission Space Lab. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της
ESA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος) για την
εξοικείωση των μαθητών/-τριών με τα βασικά στάδια της
επιστημονικής έρευνας.
- Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Λειτουργία εργαστηρίου ρομποτικής με διακρίσεις σε Περιφερειακούς και Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Ρομποτικής.
- Συμμετοχή σε Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας. Παρουσίαση δράσεων και έργων σε κοινό και
κριτικούς.
• Την ευτυχέστερη κατάληξη, με την ολοκλήρωση του
σχολικού έτους, είχε η πολύμηνη προσπάθεια της μαθητικής ομάδας του σχολείου μας Vytina Aerospace, η
οποία βρέθηκε ανάμεσα στις νικήτριες ομάδες του ευρωπαϊκού διαγωνισμού Mission Space Lab, που διορ-

γανώθηκε από την ESA (European Space Agency) και
το Raspberry pi Foundation. Η έκθεση της έρευνας που
υπέβαλε η ομάδα των μαθητών/-τριών των Ε-ΣΤ τάξεων του σχολείου μας αξιολογήθηκε ως «…μία από τις
εξαιρετικότερες για την επιστημονική της αξία, τη
μέθοδο που ακολουθήθηκε, την επιτυχία πειραμάτων και την ποιότητα της αναφοράς της...». Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 471 ομάδες από 24 χώρες μέλη της
ESA, από τις οποίες τελικά επιλέχθηκαν οι 11 νικήτριες
ομάδες, αυτές που κατέθεσαν τις πιο ενδιαφέρουσες και
επιστημονικά άρτιες αναφορές ερευνών. Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει την ευκαιρία σε παιδιά και
νέους να σχεδιάσουν και να διεξαγάγουν μια πρωτότυπη επιστημονική έρευνα στο διάστημα, συλλέγοντας και
αναλύοντας πραγματικά δεδομένα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Το πρόγραμμα στοχεύει, επίσης,
στη διαμόρφωση θετικών στάσεων και αντιλήψεων των
παιδιών για τις θετικές επιστήμες, τη γνωριμία με τα βασικά στάδια της επιστημονικής έρευνας κ.α.
• Στις 7 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή το σχολείο πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο
των Μυκηνών από όπου και η φωτογραφία. Την επομένη
Παρασκευή 14-6 έγινε η εορτή του τέλους του σχολικού έτους και του «αποχαιρετισμού» των μαθητών της
ΣΤ΄ τάξης με την οποία ολοκληρώθηκε η φετινή χρονιά,
η οποία κρίνεται απόλυτα επιτυχής τόσο από πλευράς
μαθημάτων όσο και από πλευράς εξωσχολικών δραστηριοτήτων.
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ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΕ ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος Παναγιώτης Παπαδέλος
Οι πρόσφατες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές
μας «βάζουν στον πειρασμό» να αναδράμουμε σε παλιές
δημοτικές αναμετρήσεις στη Βυτίνα από το 1830 και
μετά. Βέβαια σε ένα μικρό δημοσίευμα δεν είναι δυνατόν
να εξαντληθεί η ιστορία των δημοτικών πεπραγμένων
διακοσίων περίπου χρόνων για την οποία θα χρειαζόταν
ολόκληρος τόμος ιστορίας, αλλά μπορεί ο αναγνώστης
της «ΒΥΤΙΝΑΣ» να πληροφορηθεί κάποιες σημαντικές
πληροφορίες προερχόμενες ατό την τοπική ιστορία.
Η Βυτίνα λοιπόν ανακηρύχτηκε σε δήμο με Οθωνικό
διάταγμα του 1834 με την ονομασία Δήμος Νυμφασίας
με πρωτεύουσα τη Βυτίνα και περιελάμβανε εκτός από
αυτή και το γειτονικό χωριό της Γρανίτσας (η μετονομασία της Γρανίτσας σε Νυμφασία έγινε το 1927). Μέχρι
τότε, δηλ το 1834, στην τοπική αυτοδιοίκηση επικρατούσε το σύστημα της δημογεροντίας, το οποίο ίσχυσε
σε όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Ο δήμος λοιπόν
αυτός αριθμούσε 2.270 κατοίκους (444 οικογένειες). Ο
κάτοικός του ονομάσθηκε «Νυμφασιεύς» και χαρακτηρίστηκε δήμος τρίτης τάξεως, παρόλο που ξεπερνούσε
τους 2.000 κατοίκους. Με το ίδιο Βασιλικό διάταγμα η
επαρχία Γορτυνίας χωρίστηκε σε είκοσι τρείς δήμους. Το
1836 ο δήμος Νυμφασίας συγχωνεύτηκε με τον γειτονικό δήμο Μεθυδρίου (Νεμνίτσας) και απετέλεσε ενιαίο
δήμο με έδρα τη Βυτίνα και περιελάμβανε εκτός της Βυτίνας, τη Γρανίτσα, τη Νεμνίτσα, το Πυργάκι και τον Γαρζενίκο (τα ονόματα των χωριών αυτών άλλαξαν αργότερα). Ο νέος δήμος αριθμούσε 4.035 κατοίκους και έγινε
β΄ τάξεως. Οι δήμοι της Γορτυνίας επισημοποιήθηκαν με
τον νόμο ΚΕ του 1845 και περιορίστηκαν σε 11.
Ο Δήμος Νυμφασίας διατήρησε την μορφή αυτή μέχρι
το τέλος της βασιλείας του Όθωνα με την προσθήκη των
δύο μονών, της Κερνίτσας και των Αγίων Θεοδώρων. Κατά
τη διάρκεια της βασιλείας του Γεωργίου Α΄ (1863-1913)
ο δήμος παραμένει ο ίδιος με την προσθήκη του χωριού
Γκιούση και τη διαίρεση της Βυτίνας σε Άνω και Κάτω.
Το 1912 με τον νόμο ΔΝΖ εγκαταλείπεται το σύστημα
των Δήμων και καθιερώνεται το σύστημα των Κοινοτήτων. Από τον δήμο Νυμφασίας αρχικά δημιουργήθηκαν
τρεις κοινότητες, Βυτίνας, Γρανίτσας, Πυργακίου και αργότερα προστέθηκαν οι κοινότητες Γαρζενίκου (Ελάτης)
και Γκιούση (Παναγίτσας). Το κοινοτικό σύστημα διατηρήθηκε μέχρι το 1998 (86 χρόνια), οπότε αντικαταστάθηκε
από το «Καποδιστριακό» και η Βυτίνα απετέλεσε δήμο με
την επωνυμία Δήμος Βυτίνας και σε αυτόν εντάχθηκαν
τα γύρω χωριά, Καμενίτσα, Καρβούνι, Νυμφασία, Μεθύδριο, Πυργάκι, Ελάτη, Μαγούλιανα, Λάστα. Οι Καποδιστριακοί δήμοι διατηρήθηκαν, όπως είναι γνωστόν μέχρι
το 2010 οπότε αντικαταστάθηκαν από το Καλλικρατικό
σύστημα και η Βυτίνα απετέλεσε δημοτικό διαμέρισμα
με τα ίδια χωριά του παλιού δήμου και εντάχθηκε στον
Δήμο Γορτυνίας όπου ανήκει μέχρι σήμερα.
Τον δήμο Νυμφασίας (1833-1912) διοίκησαν αξιόλογοι Βυτιναίοι ως δήμαρχοι, οι οποίοι συνέβαλλαν αποφασιστικά στην πρόοδο του τόπου και στην επίλυση πολλών
σημαντικών προβλημάτων. Εκτός των σπουδαίων δημάρχων, που θα αναφέρουμε στην συνέχεια, συνδεδεμένα με
την πορεία του δήμου Νυμφασίας και της κοινότητας Βυτίνας είναι πολλά περιστατικά συγκρούσεων, αντιθέσεων,
ξυλοδαρμών, εκβιασμών αλλά και συμφιλίωσης μετά την
ένταση των εκλογών και αλλαγής «στρατοπέδων» στις
επόμενες εκλογές.
Πρώτος δήμαρχος του νεοσύστατου δήμου Νυμφασίας το 1833 ήταν ο Δημήτριος Ταγκόπουλος και εισπράκτορας ο Παναγιώτης Πανταζόπουλος. Στις επόμενες
εκλογές μονοπωλούν το δημαρχιακό αξίωμα οι οικογένειες Θεοφιλόπουλων και Λαμπρινόπουλων με σκληρή
αντιπαράθεση μεταξύ των, φανατισμό και εντάσεις που
έφταναν πολλές φορές σε ακρότητες με τη σύμπραξη
«κουμπουροφόρων» οπαδών και συμμετοχή παρανόμων ακόμα και ληστών. Το 1841 δήμαρχος εκλέγεται ο
Κ. Λαμπρινόπουλος, τον οποίο διαδέχεται ο Ν. Θεοφιλόπουλος, (1844 και 1851) ο γνωστός γιατρός, που είχε
δημιουργήσει το νοσοκομείο της Βυτίνας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Τον Ν. Θεοφιλόπουλο διαδέχεται
ο γιος του φαρμακοποιός Δημήτριος Θεοφιλόπουλος
ή Ντασκούλιας ο οποίος εξελέγη δήμαρχος το 1866,
1874, 1876, 1879, 1899, 1905. Με τον «Ντασκούλια»
αντιπαρατίθεται ο Ιωάννης Λαμπρινόπουλος, ο πιο πετυ-

Ο δήμαρχος Δ. Θεοφιλόπουλος ή Ντασκούλιας

1938 ο τότε πρόεδρος της κοινότητας Επαμ.
Πανταζόπουλος με εθνική ενδυμασία υποδέχεται στη
Βυτίνα τον βασιλιά Γεώργιο Β΄

χημένος από όλους, ο οποίος εκλέγεται το 1877, 1882,
1886, 1890, 1895, 1900, 1903, 1910.
Επί δημαρχίας Ν. Θεοφιλόπουλου θεμελιώθηκε ο ναός
του Αγίου Τρύφωνα, ενώ τα περισσότερα έργα στη Βυτίνα έγιναν επί δημαρχίας του Ιωάννη Λαμπρινόπουλου.
Το σπουδαιότερο ήταν η υλοποίηση με τη βοήθεια του
πρωθυπουργού Θ. Δεληγιάννη της διαθήκης Π.Τριανταφυλλίδη κι η δημιουργία της Τριανταφυλλιδείου σχολής.
Συνεργάστηκε άψογα με τους πρώτους διευθυντές Αυστριακούς δασολόγους Λεμπέν και Ντρέγιεν, τους οποίους διευκόλυνε στην οργάνωσή της. Ενδιαφέρθηκε και
δημιουργήθηκε μετά από πολιτικές πιέσεις το δασαρχείο Βυτίνας, το οποίο διέσωσε από τη λαθροϋλοτομία
τα δάση του Μαινάλου. Επέμεινε πιέζοντας τον πρωθυπουργό Θ. Δεληγιάννη και πέτυχε ώστε ο δρόμος Τρίπολη – Αλωνίσταινα-Λαγκάδια να περάσει μέσα από τη Βυτίνα, διότι ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να περάσει από τα
«Ποριά». Το μεγάλο όμως έργο της ύδρευσης της Βυτίνας
με τη χρηματοδότηση του μεγάλου ευεργέτη Τρύφωνα
Ζαχαρόπουλου ήταν δικό του, ενώ πραγματοποίησε πολλά εξωραϊστικά έργα όπως την γνωστή δενδροστοιχία
προς το Βίλα Βάλος (δρόμος της αγάπης). Για τον μεγάλο
αυτόν δήμαρχο αφιέρωμα είχε κάνει ο αείμνηστος Τριαντάφυλλος Παπαναστασίου στο 81 φύλλο της ΒΥΤΙΝΑΣ
(Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1993).
Μετά το 1912 και τη μετατροπή του δήμου σε κοινότητα, κοινοτάρχες διετέλεσαν πολλοί. Οι εκλεγέντες για
περισσότερες θητείες ήταν ο Κ. Μαίμος, ο Επαμεινώνδας
Πανταζόπουλος και ο Π. Θεοφιλόπουλος, ο οποίος εξελέγετο από το 1950 μέχρι το 1967 συνεχώς. Μετά την
μεταπολίτευση πρόεδρος εξελέγη για τέσσερις τετραετίες ο Γ.Καρπούζος (1974-1990) και μετά από αυτόν οι Κ.
Φίλης και Κ. Κουντάνης. Πρώτος δήμαρχος του Καποδιστριακού δήμου Γορτυνίας διετέλεσε ο Γ. Καρπούζος,
τον οποίο διαδέχθηκε ο Κ. Κουντάνης και τελευταίος ο
Ιωάννης Σακελλαρίου.
Στις δημαρχιακές εκλογές ψήφιζαν μόνο οι άνδρες μέχρι το 1930, οπότε με διάταγμα του ιδίου έτους εδόθη το
δικαίωμα και στις γυναίκες, οι οποίες άρχισαν να εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους κατόπιν αιτήσεως.
Η πρώτη αίτηση Βυτιναίας, που υποβλήθηκε στην επιτροπή καταγραφής ήταν της Μαρίας συζύγου Κων/νου
Σκαρπέλου στις 24-2-1935.

Ευτράπελα σημειώνονταν κάθε φορά που διεξάγονταν
εκλογές ιδιαίτερα, όταν χρησιμοποιούνταν κάλπες με
σφαιρίδια μετά το 1863, που πολλές φορές οι ψηφοφόροι «μπέρδευαν» τις κάλπες και τις ψήφους. Στις εκλογές του 1848 ισοψήφισαν τέσσερις υποψήφιοι δήμαρχοι
με 508 ψήφους ο καθένας. Οι ισοψηφίσαντες ήταν ο Ν.
Θεοφιλόπουλος, ο Κ. Λαμπρινόπουλος, ο Π. Λαμπρινόπουλος και ο Ζ. Νικολόπουλος. Όμως τα πιο ευτράπελα
συνέβαιναν στις αντιπαραθέσεις μεταξύ του Δ. Θεοφιλόπουλου και του Ι. Λαμπρινόπουλου. Όταν για πρώτη
φορά ο πρώτος έχασε από τον δεύτερο λέγεται ότι ο Θεφιλόπουλος (Ντασκούλιας) έμεινε κλεισμένος στο σπίτι
του μαζί με τους συνεργάτες του και ανιψιούς του Βασίλη Θεοφιλόπουλο (Ζυγούρα), Τρύφωνα Θεοφιλόπουλο
και τον Π. Λαμπρινόπουλο για τρεις μέρες νηστικός και
άυπνος μη μπορώντας να διασκεδάσει την ήττα του. Η
«καζούρα» μεταξύ των οπαδών του νικητή και του ηττημένου ήταν μεγάλη. Μάλιστα όταν κέρδιζε ο Λαμπρινόπουλος οι οπαδοί του είχαν συνθέσει το εξής ευτράπελο
δίστιχο σατιρίζοντας τον Θεοφιλόπουλο:
« Έλα ρε Λαμπρινόπουλε να πιεις καφέ με γάλα
Να δεις και τον κουτσογιατρό στον γάϊδαρο καβάλα.
Πάρτε φόλα. Πάρτε φόλα. Σύρτε στη Γρανίτσα τώρα».
Το τελευταίο αφορούσε τον Θεοφιλόπουλο όπου συνήθιζε μετά από κάθε ήττα να πηγαίνει στη Γρανίτσα
όπου είχε τους περισσότερους οπαδούς.
Οι κουμπούρες και τα νταούλια χαλούσαν κόσμο στην
πλατεία και οι κομματάρχες του νικητή χόρευαν και διασκέδαζαν μέχρι που νύχτωνε, ενώ του ηττημένου κλείνονταν στα σπίτια τους. Το γλέντι μεταφερόταν στις ταβέρνες όπου καταναλωνόταν μεγάλη ποσότητα κρασιού
και οι πυροβολισμοί ήταν συχνοί. Υπήρχε ταβέρνα στη
Βυτίνα η οροφή της οποίας ήταν διάτρητη από τέτοιους
πυροβολισμούς. Επίσης οι παλιότεροι Βυτιναίοι (όπως ο
Ν. Τουρής ή «Νικολάρας») διηγούνταν ότι οι οπαδοί του
Ντασκούλια σε κάποιες εκλογές (πιθανόν του 1876) είχαν σπάσει όλο το πάτωμα σε ταβέρνα της Βυτίνας χτυπώντας τις σανίδες με τα τσαρούχια τους. Προ των εκλογών οι υποσχέσεις έπεφταν βροχή και οι περισσότερες
ήταν ψεύτικες. Από τις εμπειρίες αυτές κυκλοφόρησε και
η θυμόσοφη Βυτινιώτικη έκφραση: «Τα περισσότερα
ψέματα λέγονται πριν από τις εκλογές, πριν από το
γάμο και μετά το κυνήγι».
Εκτός από τα περιστατικά αυτά προ και μετά τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών υπήρχαν και δυσάρεστα
με φόνους ορισμένες φορές. Στις εκλογές του 1882 εισέβαλλαν στη Βυτίνα διάφοροι φυγόδικοι από την ευρύτερη περιοχή της Γορτυνίας υποκινούμενοι από ένα
εκ των διεκδικητών της δημαρχίας. Προέβησαν σε βιαιοπραγίες σε βάρος των αντιπάλων του και φόνευσαν τον
Αθανάσιο Κοτσόβελο, τραυμάτισαν άλλους δεκατρείς
και απείλησαν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Το
1883 ο δήμαρχος Λαμπρινόπουλος συνέλαβε κάποιον,
που αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει για πολιτικούς
λόγους και τον παρέδωσε στον εισαγγελέα. Το 1877
επτά έγκριτοι Βυτιναίοι καταγγέλλουν τον δήμαρχο Θεοφιλόπουλο για βιαιοπραγίες. Παρερχομένων των χρόνων τα βίαια επεισόδια σταδιακά μειώνονταν χωρίς να
εκλείπουν τελείως όπως συνέβη το 1924 όπου αντίπαλοι
του προέδρου της κοινότητας Κ. Μαίμου λιθοβόλησαν το
σπίτι του και προπηλάκισαν τον ίδιο. Ο μεταπολεμικός
πρόεδρος της κοινότητας Π. Θεοφιλόπουλος, που υπήρξε ο μακροβιότερος από όλους, σε ορισμένες αναμετρήσεις εκλεγόταν με διαφορά 2-3 ψήφων από τους αντιπάλους του.
Όσο περνούσαν τα χρόνια τα πάθη και οι αντιθέσεις
εξέλειπαν και σήμερα διεξάγονται πλέον οι εκλογές με
απόλυτη ηρεμία και αμοιβαίο σεβασμό των διεκδικητών
της δημαρχίας. Αυτά είναι λίγα από τα πιο ενδιαφέροντα περιστατικά του παρελθόντος ως προς τα δημοτικά
και κοινοτικά τεκταινόμενα. Υπάρχουν και άλλα πολλά,
που παραδίδονται είτε γραπτά είτε προφορικά. Ελπίζουμε σε άλλο δημοσίευμα να επανέλθουμε. Ευχαριστούμε
θερμά τον σπουδαίο ιστορικό και ερευνητή της ιστορίας
της Βυτίνας Αθανάσιο Λαμπρόπουλο (Μαινάλιο) για τα
πολύτιμα στοιχεία που μας προσέφερε. Περισσότερα και
πιο λεπτομερή θα περιλάβει στο υπό έκδοση έργο του
«Ιστορία της Βυτίνας», του οποίου ευχόμαστε αυτή να
ευδοκιμήσει σύντομα.

