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

άθε χρόνο με το τέλος του καλοκαιριού η «ΒΥΤΙΝΑ» συνηθίζει να παρουσιάζει την καλοκαιρινή εικόνα του χωριού μας, για να ενημερώσει
περισσότερο όσους δεν επισκέφθηκαν τον τόπο τους
ή τον επισκέφθηκαν και έμειναν λίγες μέρες.

θρησκευτικές γιορτές του μήνα, της Αγίας Τριάδας,
των Αγίων Αποστόλων και άλλες έδωσαν την ευκαιρία σε πολλούς φιλόθρησκους για την παρακολούθηση των λειτουργιών και έτσι κυλούσε ήρεμα η καθημερινότητα του Ιουνίου στη μικρή μας κοινωνία.

Αλλά και όσοι έμειναν μεγάλο διάστημα να συνειδητοποιήσουν τα προσόντα του χαρισματικού αυτού

Ο Ιούλιος περισσότερο «κινητικός». Εμφανίστηκαν

Από το φεστιβάλ Μαινάλου.

Από τη γιορτή του Πολιτιστικού συλλόγου.

τόπου ή και να σκεφθούν για τις ελλείψεις του ή τα
προβλήματα που υπάρχουν. Οι τρεις μήνες του καλοκαιριού λοιπόν (Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος) παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα και δεν μοιάζουν καθόλου με τα καλοκαίρια παλιών δεκαετιών. Ο φετινός
Ιούνιος πέρασε μέσα στην αδράνεια και την ησυχία.
Αντίθετα με τις παλιές εποχές που ήταν μήνας μεγάλης εργασιακής προσπάθειας, εξάλλου «θεριστής»
λέγεται, σήμερα με την αλλαγή της διαστρωμάτωσης
της τοπικής κοινωνίας είναι μήνας ανάπαυσης και
«σχόλης». Πολλά ξενοδοχεία και εστιατόρια διέκοψαν
τη λειτουργία τους, είτε για ανακαίνιση, είτε για να
δώσουν την ευκαιρία στους ιδιοκτήτες τους για διακοπές και ξεκούραση. Εξάλλου η εμπορική κίνηση τη
περίοδο αυτή είναι εξαιρετικά χαμηλή. Τα υπόλοιπα
καταστήματα, που έμειναν ανοιχτά, εξυπηρετούσαν
τους μόνιμους κατοίκους ή τους διερχόμενους επισκέπτες του Σαββατοκύριακου.

κάποιοι Βυτιναίοι που θα περνούσαν το καλοκαίρι κοντά μας. Στις αρχές του μήνα οι εθνικές εκλογές δημιούργησαν αρκετή κίνηση από τους Βυτιναίους ψηφοφόρους, που ήρθαν να ψηφίσουν. Δύο σπουδαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν τον μήνα
αυτό. Η ετήσια γιορτή του Πολιτιστικού συλλόγου
στο μικρό θεατράκι στα «Λαστέικα» και το πανηγύρι
της Αγίας Παρασκευής, που οργανώνει κάθε χρόνο ο
σύνδεσμος Φιλοπροόδων. Οι ντόπιοι αλλά και οι παρεπιδημούντες συμμετείχαν και χάρηκαν τις δύο αυτές
γιορτές. Το πανηγύρι του Αϊ Λιος πραγματοποιήθηκε
και φέτος μόνο όμως κατά το θρησκευτικό του μέρος.
Περισσότερος κόσμος και κίνηση τον μήνα αυτό, τον
«Αλωνάρη» της παράδοσης.

Οι μόνοι εργαζόμενοι, που τον μήνα αυτόν είχαν
πολλαπλές υποχρεώσεις ήταν οι μελισσοκόμοι, οι
οποίοι είχαν μεταφέρει τις κυψέλες τους στο Μαίναλο και περίμεναν αγωνιωδώς, εάν το έλατο φέτος θα
«φέρει» μέλι ή θα είναι μια ακόμα αποτυχημένη χρονιά. Οι μεταγενέστερες αξιολογήσεις έδειξαν ότι το
έλατο απέδωσε μετά από χρόνια αλλά μικρές ποσότητες. Ο Ιούνιος είναι όμως και ο μήνας των σχολείων.
Τα σχολεία μας άρχισαν στην αρχή τις πάσης φύσεως
εξετάσεις, περάτωσαν τη λειτουργία τους στα μέσα
του μήνα και οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου πήραν μέρος
στις πανελλαδικές εξετάσεις μεταβαίνοντας στο κοντινό εξεταστικό κέντρο, που λειτουργούσε στο Λεβίδι.
Οι επαναληπτικές δημοτικές εκλογές στις αρχές του
μήνα δημιούργησαν μια αξιόλογη κίνηση από ψηφοφόρους όχι όμως τόση το όσο προηγούμενο Σαββατοκύριακο των κανονικών. Οι εκλογές ανέδειξαν νέο
δήμαρχο και νέο πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου. Οι

Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ο Αύγουστος, τελευταίος μήνας του καλοκαιριού,
πολύ κινητικός. Οι παραθεριστές του καλοκαιριού
Βυτιναίοι και ξένοι έφταναν με διαρκώς αυξανόμενο
ρυθμό, ο οποίος κορυφώθηκε την εβδομάδα της «Παναγίας» και διατηρήθηκε μέχρι και την επομένη, οπότε
και άρχισαν οι αναχωρήσεις την τελευταία εβδομάδα
του μήνα. Την πυκνή κίνηση των επισκεπτών την ενίσχυαν αρκετοί από τα γύρω χωριά, οι οποίοι έφταναν
μέχρις εδώ για καφέ, ούζο, μπύρα αλλά και πίτσα ή

τις 27 Αυγούστου
μέσα σε πανηγυρική
ατμόσφαιρα και με
την παρουσία εκπροσώπων
πολιτικών και εκκλησιαστικών αρχών αλλά και εκπροσώπων φορέων και συλλόγων όλης της Γορτυνίας
πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία του νέου Δημάρχου
και του νέου Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας. Η εκδήλωση αυτή εκτός
από τον τυπικό της χαρακτήρα δηλ. την εγκατάσταση των νέων δημοτικών
αρχών έχει και πολλαπλά μηνύματα τόσο για την ευρύτερη περιοχή της Γορτυνίας όσο και για τη Βυτίνα.
Κατ’ αρχάς να ευχηθούμε στον νέο δήμαρχο Γορτυνίας, στο νέο δημοτικό
συμβούλιο αλλά και στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου καλή και παραγωγική θητεία με την ανάλογη απόδοση ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής τόσο των τρεχούσης φύσεως όσο και των χρονιζόντων.
Βέβαια η «ΒΥΤΙΝΑ» είχε εκφράσει τις ευχές της και στο προηγούμενο φύλλο
με την αναγγελία των αποτελεσμάτων των εκλογών, τις οποίες και επαναλαμβάνει.
Τα μηνύματα λοιπόν είναι πολλαπλά. Όπως είναι γνωστόν ανεδείχθη νέος
δήμαρχος ο κ. Στάθης Κούλης, παλαιός και έμπειρος αυτοδιοικητικός, διατελέσας κατά το παρελθόν δήμαρχος του Καποδιστριακού δήμου Λαγκαδίων
και με διαρκή παρουσία στα δημοτικά δρώμενα του Καλλικρατικού δήμου
Γορτυνίας εκλεγόμενος συνεχώς δημοτικός σύμβουλος. Επομένως και μεγάλη
εμπειρία έχει και πλήρη γνώση του τρόπου λειτουργίας και των προβλημάτων
του δήμου. Η προηγούμενη συμμετοχή του στα δημοτικά δείχνει ότι πρόκειται
για πρόσωπο δραστήριο με επιτυχημένες επιλογές και άμεση ανταπόκριση
στην αντιμετώπιση των ανακυπτόντων θεμάτων. Επομένως η εκλογή του κρίνεται λίαν επιτυχής αλλά και ανταποκρινόμενη στις δυσκολίες και την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων του δήμου, το δε μεγάλο ποσοστό εκλογής
του δείχνει την καθολική του αποδοχή αλλά και την αμέριστη συμπαράσταση
του Γορτυνιακού λαού στην προσπάθειά του. Επίσης ο συνδυασμός του εξέλεξε μεγάλο αριθμό δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι εγγίζουν τα όρια της
πλειοψηφίας (16 επί συνόλου 33) με αποτέλεσμα να είναι ευκολότερη η λήψη
αποφάσεων σε σχέση με άλλους δήμους. Επομένως οι συγκυρίες επιτυχίας
του δημάρχου είναι άριστες και ο χρόνος θα δείξει κατά πόσον θα είναι και
θετικές. Οι ευχές όλων είναι ένθερμες, διότι την επιτυχία του την έχει ανάγκη
τόσο η Γορτυνία, όσο και η Βυτίνα.
Από την άλλη πλευρά το νέο δημοτικό συμβούλιο απαρτίζεται αφενός από
νέους δημοτικούς συμβούλους στο πλαίσιο των νέων συνδυασμών, που εξελέγησαν για πρώτη φορά και αφετέρου από παλαιούς πεπειραμένους, οι οποίοι θα προσφέρουν την εμπειρία τους. Όλοι ελπίζουν ότι θα υπάρξει παραγωγικός διάλογος αλλά και συνεννόηση και συνεργασία στην αντιμετώπιση και
επίλυση όλων των θεμάτων.
Όσον αφορά το τοπικό συμβούλιο της Βυτίνας τα πράγματα είναι ακόμα
ευνοϊκότερα. Απαρτίζεται από ένα δραστήριο πρόεδρο, ο οποίος για μια εικοσαετία και πλέον προσφέρει διαρκώς με τη συμμετοχή του στους τοπικούς
συλλόγους και έχει δείξει κατ’ επανάληψη τα «φιλοβυτινιώτικα» αισθήματά
του. Είναι άριστος γνώστης των τοπικών θεμάτων, ενώ χαρακτηρίζεται από
κοινωνικότητα, επικοινωνία και διάθεση για διάλογο. Τα υπόλοιπα μέλη του

Συνέχεια στη σελίδα 8

Συνέχεια στη σελίδα 8

Από το πανηγύρι του συνδέσμου φιλοπροόδων
στην Αγία Παρασκευή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας
ο «Άγιος Τρύφων» καλεί τα μέλη του σε τακτική εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση το πρώτο δεκαήμερο Φεβρουαρίου
2020 (η ακριβής ημερομηνία, ο χώρος και η ώρα που θα ορισθούν μελλοντικά).
Θέματα της συνελεύσεως θα είναι:
1. Απολογισμός πεπραγμένων της τριετίας 2017-2019
2. Οικονομικός απολογισμός από την εξελεγκτική επιτροπή
3. εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών δ. σ.

Υπενθυμίζουμε ότι οι επιθυμούντες να εκθέσουν υποψηφιότητα
χρειάζεται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο μέχρι πέντε μέρες προ των εκλογών στα γραφεία του συλλόγου ή
στον γραμματέα κ. Θεόδωρο Αγγελίδη.
(τηλέφωνα στην εφημερίδα ΒΥΤΙΝΑ)
Ο Πρόεδρος

		Ο Γραμματέας

Π. Παπαδέλος 		Θ. Αγγελίδης

ΕΥΧΕΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ο πρόεδρος και τα μέλη του δ.σ. του συλλόγου των Απανταχού
Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας «ο Άγιος Τρύφων» εύχονται
στον νέο δήμαρχο Γορτυνίας κ. Ευστάθιο Κούλη και τον νέο
πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου κ. Φώτη Κατσούλια καλή και
ευδόκιμο πορεία στο δύσκολο έργο τους με επιτυχή κατάληξη κάθε
προσπάθειας για το καλό της Βυτίνας και της Γορτυνίας ευρύτερα.
Ευχαριστεί δε θερμά τον απερχόμενο δήμαρχο κ. Γιάννη Γιαννόπουλο για την άψογη εννεαετή συνεργασία και ιδιαίτερα για τη
μεγάλη βοήθεια στις δύο εκδηλώσεις που οργάνωσε ο σύλλογος
στην Αθήνα προς τιμή των κορυφαίων Βυτιναίων επιστημόνων
Κων/νου Παπαρρηγόπουλου και Βασιλείου Οικονομίδη.

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 Ιουλίου: Ο δεύτερος μήνας του
καλοκαιριού. Θερμοκρασίες αρκετά
υψηλές, οι οποίες, όπως λένε οι μετεωρολογικές προβλέψεις, θα είναι σε ανιούσα πορεία
όλη την εβδομάδα. Τελευταία εβδομάδα προ
των εθνικών εκλογών της ερχόμενης Κυριακής. Πού και πού μας θυμούνται και κάποιοι
υποψήφιοι, οι οποίοι και πάλι υπόσχονται…
«καλύτερες ημέρες». Πάντως μέσα σε ένα
μήνα θα δούμε αρκετούς απόδημους συμπατριώτες μας να μας επισκέπτονται πριν από
τις καλοκαιρινές διακοπές. Αυτή η σκέψη της
επισκεψιμότητας του Σαββατοκύριακου λόγω
εκλογών έκανε και τους διοικούντες τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο να πραγματοποιήσουν
την ετήσια γιορτή τους το Σάββατο το βράδυ
στις 6 του μήνα στο μικρό θεατράκι στα «Λαστέικα». Την Κυριακή που πέρασε πολλοί Βυτιναίοι τίμησαν τη γιορτή των Αγίων Αποστόλων
στην ομώνυμη ιστορική εκκλησία στην «Κάτω
Βυτίνα». Πέρασε βέβαια η εποχή που ένα μεγάλο «καραβάνι» προσκυνητών άρχιζε από τα
«ψηλά Αλώνια» και έφτανε μέχρι την εκκλησία οδοιπορώντας. Σήμερα όλοι πηγαίνουν με
αυτοκίνητα αποφεύγοντας την πεζοπορία και
την απόλαυση των ειδυλλιακών τοποθεσιών.
Η άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες ανεβάζει τον βαθμό επικινδυνότητας για
τις πυρκαγιές και γι' αυτό απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή από όλους.

✎Π

ρώτο Σαββατοκύριακο του
«Αλωνάρη»:
Σαββατοκύριακο
εθνικών εκλογών αυτή τη φορά. Και πάλι η Βυτίνα, μέσα σε ένα μήνα είδε αρκετούς απόδημους να έρχονται να ψηφίσουν. Ένα μήνα πριν
από τις αφίξεις του καλοκαιριού, πολλά σπίτια
άνοιξαν κι πάλι. Θερμοκρασίες αρκετά υψηλές
όλη την εβδομάδα που περνούν το μεσημέρι
τους 30ο C, χαρακτηριστικό των ηπειρωτικών
κλιμάτων, όπως το δικό μας. Το Σάββατο το
βράδυ απολαύσαμε μια πραγματικά μοναδική
γιορτή στο θεατράκι στα Λαστέικα με πολλά
δρώμενα από τον πολιτιστικό σύλλογο που
πραγματοποίησε, όπως κάθε χρόνο, την ετήσια
εκδήλωσή του με το τέλος της φετινής περιόδου. Ο τίτλος της εκδήλωσης «αέρας – γη –
νερό - φωτιά» κατ’ επίδραση της φιλοσοφικής
αρχής των Ιώνων φιλοσόφων. Την απολαύσαμε όλοι σε ένα κατάμεστο θεατράκι, αφού
προσήλθαν και οι απόδημοι Βυτιναίοι που βρέθηκαν εδώ λόγω των εκλογών. Οι εκλογές διεξήχθησαν με πλήρη ηρεμία στα τρία εκλογικά
τμήματα του δημοτικού σχολείου. Πέρασαν οι
εποχές των φανατισμών που παρουσιάζονταν
πριν λίγες δεκαετίες. Οι μεγάλοι «ημέρεψαν»
και οι νέοι είναι αρκετά αντικειμενικοί σεβό-

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

μενοι τις απόψεις των άλλων. Η καλοκαιρινή
ραστώνη είναι έκδηλη παντού και ο παλιός
Αλωνάρης με τις πολλές εργασίες έχει αντικατασταθεί από τον Ιούλιο της ανάπαυσης και
της ηρεμίας.

✎Δ

ευτέρα 8 Ιουλίου: Η επομένη
των Εθνικών εκλογών. Είχαμε
αλλαγή κυβέρνησης, όπως πριν ένα μήνα είχαμε αλλαγή δημοτικής αρχής. Οι εκλογές
στα τρία τμήματα της Βυτίνας διεξήχθησαν σε
κλίμα ηρεμίας που έφτανε τα όρια της αδιαφορίας. Πολλοί Βυτιναίοι ήλθαν ψήφισαν και
έφυγαν αμέσως λόγω καλοκαιριού. Η κίνηση
ήταν σχετικά μικρή και δεν φάνηκε ιδιαίτερα.
Τα αποτελέσματα στο δημοτικό διαμέρισμα
Βυτίνας ήταν σχεδόν όπως σε όλη τη χώρα.
Συγκεκριμένα τα διάφορα κόμματα έλαβαν
τα εξής ποσοστά: Νέα Δημοκρατία 41,36%,
Σύριζα 30,3%, ΚΙΝΑΛ 10,67%, Κ.Κ.Ε. 3.97%,
Ελληνική Λύση 4,13%, Μέρα 25 2,57%. Τα
υπόλοιπα κόμματα που δεν μπήκαν στη Βουλή
πήραν μικρότερα ποσοστά. Το Σαββατοκύριακο αλλά και η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα
ζεστή ακόμα και για τα δεδομένα της Βυτίνας.
Το Δασαρχείο αναπτύσσει θαυμαστή προσπάθεια για έργα δασικής συντήρησης, πυροπροστασίας και εξωραϊσμού. Μετά τη συντήρηση
του αλσυλλίου Τριανταφυλλίδη, ώστε να είναι
έτοιμο, για να εξυπηρετήσει τους καλοκαιρινούς επισκέπτες, το Δασαρχείο άρχισε εργασίες συντήρησης και εξωραϊσμού του «δρόμου
της αγάπης». Ευτυχώς που υπάρχουν οι τοπικοί φορείς και σύλλογοι και πραγματοποιούν
κάποια έργα αναγκαία για την εξυπηρέτηση
των πολιτών και τον εξωραϊσμό του τόπου,
γιατί από πλευράς Δήμου και Περιφέρειας
«άστα να πάνε».

✎Δ

εύτερο Σαββατοκύριακο του
Αλωνάρη: Μια εβδομάδα μετά
τις εκλογές. Ηρεμία στην ολιγάνθρωπη κοινωνία μας. Σιγά-σιγά εμφανίζονται οι καλοκαιρινοί Βυτιναίοι, που θα μείνουν κοντά μας
κανένα τρίμηνο. Είναι όλοι τους συνταξιούχοι,
οι οποίοι έχουν τον χρόνο ελεύθερο και παρατείνουν την παραμονή τους πέραν του μηνός.
Διήμερη εκδρομή στη Ζάκυνθο στις 15 και 16
του μήνα οργάνωσε ο Πολιτιστικός σύλλογος,
η οποία όμως αναβλήθηκε λόγω μη επίδειξης
ενδιαφέροντος συμμετοχής. Εικόνα εγκατάλειψης δείχνει το Τριανταφυλλίδειο κτήμα, στο
οποίο μετά την αποτυχία και της νέας προσπάθειας φύτευσης αμπέλου επανέρχεται στις
παλαιές εποχές αδράνειας προ δεκαπενταετίας. Κρίμα γιατί η Βυτίνα περίμενε τόσα πολλά
από αυτό και έγιναν τόσες προσπάθειες από
τις οποίες καμία δεν απέδωσε. Και γι' αυτό ευθύνονται όλοι από το Υπουργείο Γεωργίας που
εποπτεύει το κτήμα μέχρι τους υπευθύνους της
διοίκησης του. Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται
δυστυχώς και οι χώροι των κατασκηνώσεων
και του σανατορίου. Πλήρης αδιαφορία και
εξαθλίωση σε όλα! Επίσης παρόλες τις υποσχέσεις της απερχόμενης περιφερειακής διοίκησης παραμένουν τελείως ασυντήρητοι τόσο
ο «δρόμος της αγάπης», όσο και δρόμος του
χιονοδρομικού αλλά και το εσωτερικό οδικό
δίκτυο! Η Βυτίνα αξίζει καλύτερης τύχης και
ελπίζει πλέον στη νέα περιφερειακή και δημοτική αρχή, στις οποίες επενδύει πολλά!

ας, έφτασε τα 46 χιλιοστά μέσα σε λίγες ώρες,
όπως κατέγραψε ο μετεωρολογικός σταθμός
του Ελληνικού Αστεροσκοπείου. Δυστυχώς το
φετινό καλοκαίρι και ιδιαίτερα ο Ιούλιος είναι
εξαιρετικά «ανώμαλος», αφού τις ιδιαίτερα
υψηλές θερμοκρασίες διαδέχονται τοπικές
καταιγίδες με έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση. Η θερμοκρασία σημειώνει κάθετη πτώση ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Με πέρα των
δέκα βαθμών διαφορά από τις προηγούμενες
μέρες. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι επαληθεύεται η λαϊκή παροιμία «Της Αγιά-Μαρίνας ρώγα και του Αϊ Λιός σταφύλι», αφού ούτε
αμπέλια πλέον υπάρχουν και το υψόμετρο δεν
το επιτρέπει. Οι προσδοκίες ότι η αμπελοκαλλιέργεια θα επανερχόταν στη Βυτίνα μετά τη
δεύτερη φύτευση του Τριανταφυλλιδείου κτήματος διαψεύσθηκαν οικτρά, αφού και αυτές
κατεστράφησαν λόγω εγκατάλειψης.

✎Τ

ρίτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Σαββατοκύριακο αναμνήσεων,

αφού το Σάββατο εορτή του Αϊ Λιός φέραμε
στο νου μας εικόνες από την παλιά μεγάλη
εμποροπανήγυρη του τόπου μας. Και φέτος η
γιορτή πραγματοποιήθηκε στο ξωκλήσι (φωτό
προ πεντηκονταετίας) του ομώνυμου Αγίου,
που δεσπόζει στον λόφο πάνω από τη Βυτίνα και είναι ορατό από παντού. Την παραμονή
πραγματοποιήθηκε ο εσπερινός και ανήμερα
της εορτής η λειτουργία με αρτοκλασία, την
οποία επιμελήθηκε η οικογένεια Αναγνωστοπούλου που έχει τη φροντίδα της εκκλησίας.
Πολλοί Βυτιναίοι ανηφόρησαν μέχρις εκεί
και παρακολούθησαν την ιεροτελεστία. Θυμηθήκαμε τα «παλιά», πριν από πέντε – έξι
δεκαετίες, τη μεγάλη εμποροπανήγυρη, που
διαρκούσε τρεις- τέσσερις μέρες και το εμπορικό μέρος πραγματοποιείτο με τις περίφημες
«παράγκες» πίσω από την εκκλησία του Αγίου
Τρύφωνα όπου όλοι οι ξένοι έμποροι εξέθεταν την «πραμάτεια» τους από ενδύματα και
ρουχισμό μέχρι οικιακά σκεύη και γεωργικά
εργαλεία. Τη ζωοπανήγυρη, που γινόταν στον
δρόμο του νεκροταφείου, διαρκούσε μια μέρα
και πωλούντο και αγοράζονταν αρκετά ζώα,
που είχαν ανάγκη οι ξωμάχοι. Βέβαια όλα
αυτά σήμερα έχουν ξεχαστεί στο διάβα του
χρόνου και μένουν ως ανάμνηση και λαογραφικό «δρώμενο». Ο σεισμός της Παρασκευής
με επίκεντρο την Αθήνα έγινε και εδώ αισθητός αναστατώνοντας όλους μας χωρίς όμως
καμία ζημιά στα σπίτια.

✎Π

αρασκευή 26 Ιουλίου: Της Αγίας
Παρασκευής. Γιόρτασε το ειδυλλιακό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στα

✎Τ

ετάρτη 17 Ιουλίου: Της Αγίας Μαρίνας. Η γιορτή πραγματοποιήθηκε
στο εκκλησάκι του Αϊ Βλάση, όπου κάθε χρόνο
τιμάται η μνήμη της Αγίας, αφού εκεί υπάρχει η εικόνα της. Τη λειτουργία με αρτοκλασία
τέλεσε ο παπά Νικόλας. Την παραμονή δεν
πραγματοποιήθηκε ο εσπερινός στο ξωκλήσι
λόγω της μεγάλης νεροποντής. Την Τρίτη το
απόγευμα πέρασε και από εδώ η κακοκαιρία
του «Αντίνοα» όπως ονομάστηκε. Το ύψος
της βροχής, από τα μεγαλύτερα της Αρκαδί-

«Λακκώματα» με το θαυμάσιο αλσύλλιο, την
περιποιημένη εκκλησία, το άγριο τοπίο απέναντι με τα «κοκκινόβραχα» και την παραδοσιακή
βρύση του «Αρτότσι». Τη λειτουργία παρακολούθησαν αρκετοί Βυτιναίοι που πήγαν να τιμήσουν τη θαυματουργή Αγία. Μετά την ιεροτελεστία ακολούθησε το παραδοσιακό γλέντι,
που οργανώνει κάθε χρόνο την ημέρα αυτή
ο σύνδεσμος φιλοπροόδων με γεύμα στους
προσερχόμενους και γλέντι με παραδοσιακή
ορχήστρα δημοτικών τραγουδιών. Το ίδιο επαναλήφθηκε και φέτος και το κέφι που επικράτησε ήταν μεγάλο, ενώ την εξυπηρέτηση των
συμμετεχόντων ανέλαβαν τα μέλη του συνδέσμου. Ο ιστορικός σύνδεσμος φιλοπροόδων
με το δραστήριο διοικητικό του συμβούλιο

και τον αεικίνητο πρόεδρο Θανάση Ζαχαρόπουλο, που επί σειρά ετών βρίσκεται στο τιμόνι του, εκτός από το σπουδαίο εξωραϊστικό
έργο προσφέρει εξίσου σημαντικό πολιτιστικό
και κοινωνικό. Φτάνοντας εκεί θυμηθήκαμε
και πολλούς παλιούς διακεκριμένους Βυτιναίους, που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή αλλά
έχουν ωφελήσει πολλαπλά τη γενέτειρά τους.
Ανάψαμε ένα κεράκι στον τάφο του σπουδαίου Βυτιναίου γιατρού Γιάννη Γιαβρούμη, που
«αναπαύεται» εκεί και αγαπούσε παθολογικά
τον τόπο του όσο ζούσε. Σταθήκαμε με σεβασμό στη μαρμάρινη επιγραφή στην πύλη της
εισόδου που φέρει το όνομα του μεγάλου ευεργέτη ιατρού Χρήστου Ματθαίου με δαπάνη
του οποίου κατασκευάσθηκε η μεγαλοπρεπής
είσοδος του χώρου όπως και τόσα άλλα έργα
στη Βυτίνα. Ευχαριστούμε τον σύνδεσμο φιλοπροόδων για όσα προσφέρει στον τόπο μας
και του ευχόμαστε να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό δραστηριότητας.

✎Τ

ελευταίο Σαββατοκύριακο του
«Αλωνάρη». Το Σάββατο η εορτή
του Αγίου Παντελεήμονα. Γιόρταζε το γειτονικό Μεθύδριο, το οποίο έχει μεταφερθεί στη
Βυτίνα και οι Νεμνιτσιώτες έχουν σπίτια στο
συνοικισμό «Πυργακιώτικα». Όμως, όταν γιορτάζει ο πολιούχος του χωριού τους, σπεύδουν
όλοι να τιμήσουν τη μνήμη του. Από κοντά και
αρκετοί Βυτιναίοι, αφού οι σχέσεις των Βυτιναίων με τους Νεμνιτσιώτες είναι πατροπαράδοτες και δοκιμασμένες στο πέρασμα του
χρόνου. Εξάλλου και η ύδρευση της Βυτίνας,
κατά ένα μεγάλο μέρος, πραγματοποιείται από
το Μεθύδριο. Ο εορτασμός του Αγίου πανηγυρικός με προσελθόντες Μεθυδριείς από διάφορα μέρη. Στον εορτασμό πρωτοστατούσε,
ως προς την οργάνωση, ο πρόεδρος του συλλόγου Μεθυδριέων συνταξιούχος δάσκαλος
κ. Νίκος Φίλης, συνεργάτης και της εφημερίδας μας, και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Θεόδωρος Κοσμάς. Η Κυριακή πέρασε
ήρεμα με πολλούς διερχόμενους, οι οποίοι
μετέβαιναν στα γειτονικά Λαγκάδια για τον
διαγωνισμό του δημοτικού τραγουδιού. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αλωνάρη παλιά
ήταν το πλέον κουραστικό, αφού το αλώνισμα
ήταν στο «φόρτε» και η συλλογή των καρπών
από τα αλώνια της Βυτίνας ήταν μαζική. Σήμερα όλα είναι αναμνήσεις. Τα αλώνια χορταριασμένα, τα «θεμονοτόπια» ανύπαρκτα, οι
«βαλμάδες» «φιγουράρουν» στις κιτρινισμένες
φωτογραφίες στους τοίχους και τα αλογομούλαρα στις θύμησες των παλιών.

✎1

η Αυγούστου: Ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Παλιά ήταν ο
πιο αγαπημένος μήνας των γεωργών και των
κτηνοτρόφων. «Αύγουστε καλέ μου μήνα, νάσουν δυο φορές τον χρόνο», αφού ήταν μήνας που μάζευαν τη σοδειά τους, γέμιζαν τα
κασόνια τους, τελείωναν το «τυροκομιό» τους,
ετοιμάζονταν για τον χειμώνα και γενικά ήταν
ο μήνας που η φύση προσέφερε άφθονα τα
φρούτα και τους καρπούς της. Τα περιβόλια
της Βυτίνας έδιναν την καλύτερη σοδειά τους
και γενικά ήταν ο μήνας της παραγωγής και
της απόλαυσης. ΄Ηταν ο μήνας που έφταναν
στη Βυτίνα οι περισσότεροι παραθεριστές και
γέμιζαν τα ξενοδοχεία αλλά και την πλατεία
τις βραδινές ώρες. Σήμερα είναι ο μήνας των
χωριών, των πανηγυριών και των «ανταμωμάτων». Ο μήνας που γεμίζουν τα ερημωμένα
χωριά της Γορτυνίας, παίρνουν λίγη ζωή και
οι απόδημοι επιστρέφουν στις «ρίζες» τους.
Θα ακουστούν πολλά για το τι πρέπει να γίνει, για να πάρει ζωή η ρημαγμένη επαρχία
της Γορτυνίας και μετά τα περισσότερα θα
ξεχαστούν. Είναι ο μήνας της «Παναγίας» και
όλο το πρώτο δεκαπενθήμερο θα τελούνται οι
παρακλήσεις. Απόψε ο παπά Νικόλας τέλεσε
την πρώτη παράκληση, ενώ στο μοναστήρι
της Κερνίτσας έγινε κατανυκτικότερη τελετή,
όπως συνηθίζεται, με την παρουσία πολλών
φιλόθρησκων. Καλό μήνα λοιπόν και θα έχουμε πολλά να σας πούμε αυτό τον μήνα, αφού
και για τη Βυτίνα θα είναι ο πλέον κινητικός
από άποψη επισκεπτών ντόπιων και ξένων.
Και να μην ξεχνάμε τις καιρικές συνθήκες. Ο
Αύγουστος «μπήκε» ζεστός, αφού και εδώ η
θερμοκρασία το μεσημέρι έφτασε τους 35ο C.
Εξάλλου οι μεταβολές δικαιολογούνται, διότι
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✎ Βυτινιώτικα... και άλλα
το πρώτο εξαήμερο του Αυγούστου είναι τα
«ημερομήνια», που οι παλιότεροι ανάλογα με
τις καιρικές μεταβολές προέβλεπαν τον καιρό
όλης της χρονιάς.

✎Π

ρώτο Σαββατοκύριακο του
Αυγούστου: Η Βυτίνα αρχίζει να
ομορφαίνει περισσότερο. Η πλατεία το βράδυ του Σαββάτου ήταν περισσότερο γεμάτη
από άλλα Σαββατοκύριακα και οι φωνές των
μικρών παιδιών, που έπαιζαν γύρω από το
άγαλμα του Πόταγα θύμιζαν καλοκαίρια παλαιών εποχών. Εν των μεταξύ επανασχηματίστηκαν και οι παρέες των «νέων γόνων» της
Βυτίνας που κάθε καλοκαίρι συναντιούνται
εδώ και οργανώνουν την πρωινή τους βόλτα
στο δασάκι και τη βραδινή τους διασκέδαση
στις καφετέριες. Η εκκλησία στις βραδινές
παρακλήσεις γεμίζει περισσότερο και οι δρόμοι παρουσιάζουν πυκνότερη κίνηση. Πολλά
σπίτια, κλειστά όλο το χρόνο, ανοίγουν και
οι γειτονιές παίρνουν περισσότερη ζωή μετά
τη χειμωνιάτικη ησυχία. Οι τελευταίοι απόδημοι Βυτιναίοι, που δεν έχουν ολοκληρώσει
τις εκκρεμότητες του κτηματολογίου, αναζητούν τα όρια των κτημάτων τους ρωτώντας
τους λίγους εναπομείναντες τσοπάνηδες της
Βυτινιώτικης υπαίθρου. Είμαστε σε αναμονή
του Βυτινιώτικου ανταμώματος την ερχόμενη
Τρίτη που ελπίζουμε να έρθουν περισσότεροι
Βυτιναίοι. Εν τω μεταξύ, όπως μαθαίνουμε, και
τα γύρω χωριά, Μαγούλιανα, Νυμφασία, Καμενίτσα ζωντανεύουν και σε όλα ετοιμάζονται
καλοκαιρινές εκδηλώσεις, που θα δώσουν
λίγη κίνηση και ζωή πριν από τη χειμωνιάτικη
αδράνεια. Η κίνηση ελπίζουμε να συνεχιστεί
και να κορυφωθεί μετά δέκα μέρες που είναι
της «Παναγίας».

✎Δ

ευτέρα 5 Αυγούστου. Όλο και πυκνώνει η κίνηση της πλατείας, που
σημαίνει ότι γεμίζει και η Βυτίνα. Τις μεσημεριανές ώρες πολλοί Βυτιναίοι απολαμβάνουν
τον πυκνό ίσκιο κάτω από τις «Κατάλπεις» της
πλατείας. Αλλά και ξενιτεμένοι από την Αμερική όπως ο Γιώργος ο Λάγιος, ο Μικές ο Δεληγιάννης και η αδελφή του Ελένη έφτασαν για
να περάσουν λίγες μέρες το καλοκαίρι. Επίσης
«αμετανόητοι» Βυτιναίοι όπως ο Χρήστος
ο Λιαρόπουλος ή ο καθηγητής ο Λάμπρος ο
Καράμπελας κατατάσσονται στους ένθερμους
καλοκαιρινούς Βυτιναίους, που παρά την ηλικία τους εξακολουθούν να περνούν τα καλοκαίρια τους εδώ. Βέβαια αυτοί είναι ενδεικτικά
λίγοι, διότι σιγά – σιγά εμφανίζονται και άλλοι.
Έτσι σταδιακά γεμίζει η κεντρική πλατεία με
τις τέσσερις καφετέριες (η πέμπτη δυστυχώς
εξακολουθεί να παραμένει κλειστή), αλλά και
η μικρότερη με την πιτσαρία «Γιαβή» και την
παραδοσιακή ταβέρνα του Γιάννη του Τρυφωνόπουλου. Αν υπήρχε και μια μεγαλύτερη
άνεση στην κυκλοφορία των οχημάτων και το
παρκάρισμά τους όλα θα ήταν σχεδόν τέλεια.

✎Τ

ετάρτη 7 Αυγούστου. Είμαστε
στον απόηχο του Βυτινιώτικου
ανταμώματος. Βυτιναίοι ντόπιοι, απόδημοι και
ξενιτεμένοι γλέντησαν από κοινού με την ορχήστρα του Βαγγέλη του Ντάβου. Τίμησαν την
εκδήλωση και αρκετοί από τα γύρω χωριά που
αγαπούν τη Βυτίνα. Έντονη η παρουσία και
των φίλων της Βυτίνας που, είτε διαμένουν σε
ξενοδοχεία, είτε διαθέτουν σπίτια εδώ. Το κέφι
έντονο, τα εδέσματα γευστικότατα και τα θρησκευτικά δρώμενα ευλαβικά με εκκλησιαστική
μεγαλοπρέπεια. Οι Βυτιναίοι τιμούν την «Αγία
Σωτήρα» που είναι δεμένη στενά με τους
παλιούς υλοτόμους, αφού ήταν η εκκλησία
τους, αλλά και τον επισκέπτη τον φέρνει πιο
κοντά στο καταπράσινο Μαίναλο νιώθοντας
την αύρα του ελάτου. Ενδιαφέρον για την εκδήλωση έδειξε και ο ραδιοφωνικός σταθμός
της Τρίπολης, ο οποίος έλαβε τηλεφωνική
συνέντευξη από τον πρόεδρο του συλλόγου.
Παρόντες στην εκδήλωση ο νέος Δήμαρχος
Γορτυνίας κ. Κούλης και ο νέος πρόεδρος του
τοπικού συμβουλίου κ. Κατσούλιας. Απόψε το
βράδυ ο παπά Νικόλας τέλεσε την καθιερωμένη δεκαπενταυγουστιάτικη αγρυπνία στο
εκκλησάκι της Παναγίας στην «κάτω Βυτίνα».
(φωτό). Μυσταγωγικό περιβάλλον και παράλληλα φαντασμαγορικό με το φεγγάρι στο
πρώτο του τέταρτο να φωτίζει το φαράγγι του

Μυλάοντα και οι ψαλμωδίες να διαχέονται μέχρι απέναντι το Ζαρζί και κάτω μέχρι τα «Ψηλά
κοτρώνια» και το γεφύρι της «Τζαβάραινας». Η
προσέλευση των φιλόθρησκων ικανοποιητική
και η τελετουργία τελείωσε γύρω στα μεσάνυχτα.

✎Δ

εύτερο Σαββατοκύριακο του
Αυγούστου. Το Σαββατοκύριακο
πριν από της «Παναγίας». Η Βυτίνα γέμισε περισσότερο από τις άλλες μέρες με απόδημους
και ξενιτεμένους. Και τα γύρω χωριά γέμισαν
και αυτά και παρουσιάζουν μια ζωντάνια που
θυμίζει παλιές εποχές. Οι σύλλογοι των Νυμφασίων και των Μαγουλιανιτών, ανήγγειλαν
εκδηλώσεις καλοκαιρινές, που θα ψυχαγωγήσουν αλλά και θα δώσουν τη δυνατότητα επικοινωνίας. Το Σάββατο το βράδυ η πλατεία της
Βυτίνας με τις καφετέριες θύμισε εποχές ακμής
τότε που έπρεπε να σπεύσεις από νωρίς, για να
εξασφαλίσεις τραπέζι. Είναι γεγονός ότι η φετινή κίνηση ήταν υποτονική και η καλοκαιρινή
επισκεψιμότητα μικρή μέχρι αυτή τη στιγμή. Το
Δασαρχείο Βυτίνας και η εξαιρετική Δασάρχης
κ. Σαράντη προέβη σε μια ακόμα εντυπωσιακή
εξωραϊστική ενέργεια, που δείχνει σεβασμό
στο περιβάλλον και «νοικοκυροσύνη». Μετά
την φροντίδα του «δρόμου της αγάπης» που
καθάρισε τα δένδρα, επισκεύασε τα παγκάκια
και έβαψε λευκούς του κορμούς των δένδρων
της δενδροστοιχίας, φρόντισε και την δεύτερη
είσοδο της Βυτίνας από την πλευρά του Πύργου. Καθάρισε και έβαψε τα δένδρα. Αυτή τη
φορά τα υλικά προσέφερε, όπως μάθαμε, ο
σύλλογος επαγγελματιών. Το Σαββατοκύριακο
αυτό κρίθηκε άκρως επικίνδυνο από άποψης
πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
Απαγορεύτηκε η κίνηση εντός των δασών και
όλοι λάβαμε μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα για την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής. Μια
πρωτόγνωρη ενέργεια της επιτροπής πολιτικής προστασίας, που πραγματικά μας εντυπωσίασε όλους. Το Σάββατο το απόγευμα «αποχαιρετήσαμε» τον Βυτιναίο θεολόγο καθηγητή
Γιώργο Κουντάνη, γιο του παπά Λια, του παλιού ιερέα της Βυτίνας. Ο αείμνηστος Γιώργος
έμενε μόνιμα στην Τρίπολη αλλά επισκεπτόταν
συχνά τη Βυτίνα όπου διατηρούσε την πατρική
του κατοικία. Ας είναι «καλοτάξιδος» εκεί που
πάει. Δυστυχώς οι παλιοί Βυτιναίοι «φεύγουν»
σιγά-σιγά και ελπίζουμε ότι οι νεώτεροι, που
τους διαδέχονται, θα δείχνουν τα ίδια φιλοβυτινιώτικα αισθήματα.

✎Π

έμπτη 15 Αυγούστου. Της Παναγίας. Το Πάσχα του καλοκαιριού.
Πανηγυρική θεία λειτουργία στην κατάμεστη
από πιστούς εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα.
Μεγαλοπρεπέστερη όμως τελετή στο εορτάζον μοναστήρι της Κερνίτσας, όπου συνέρρευσε πλήθος πιστών. Η Κερνίτσα είναι βαθιά
δεμένη με όλους τους Βυτιναίους, τους Νυμφάσιους και τους κατοίκους της ευρύτερης
Γορτυνίας, οι οποίοι με την παρουσία τους
τιμούν τη μνήμη της κάθε δεκαπενταύγουστο. Λειτούργησε ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Χρήστος Κυριακόπουλος, ο οποίος την
εποχή αυτή παρεπιδημεί στα «πάτρια εδάφη».
Τα χωριά μας βρίσκονται στην κορύφωση της
καλοκαιρινής επισκεψιμότητας. Πανηγυράκια
παντού, τοπικές εκδηλώσεις και ανταμώματα
από ντόπιους και ξένους. Η Βυτίνα «γεμάτη».
Η πλατεία της πολύβουη και οι δρόμοι της πολυσύχναστοι. Όλοι περνούν την εβδομάδα του
χωριού. Σήμερα ήταν από τις πιο ζεστές μέρες
του καλοκαιριού, αφού η θερμοκρασία έφτασε
τους 33ο C. Γιορτάζουν οι Παναγιώτηδες και
Μαρίες του χωριού μας που είναι αρκετοί. Σε
όλους ευχηθήκαμε Χρόνια Πολλά, χαρούμενα
και με υγεία. Ελπίζουμε ότι η κίνηση της «Πα-

ναγίας» θα κρατήσει αρκετές ημέρες, για να
«διασκεδάσει» τη μοναξιά του χειμώνα. Απόψε
απολαύσαμε την Αυγουστιάτικη πανσέληνο, η
οποία ήταν πράγματι εντυπωσιακή στον ουρα-

νό του τόπου μας. Ορισμένοι ανέβηκαν μέχρι
την «Άσπρη Πλάκα» και άλλοι στον λόφο του
Αϊ Λια, για να την απολαύσουν. Ο ορειβατικός
σύλλογος Τρίπολης, όπως μάθαμε, οργάνωσε
ειδική ανάβαση στην κορυφή «Οστρακίνα» του
χιονοδρομικού για θέαση του εξαίρετου αυτού
ουρανίου φαινομένου.

✎Τ

ρίτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου: Εξακολουθεί η μεγάλη
επισκεψιμότητα τόσο στη Βυτίνα όσο και στα
γύρω χωριά. Πολλές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα πανηγύρια. Την Κυριακή αρχίζουν
οι γιορτές του Μαινάλου με ένα μεγάλο γλέντι
με δημοτική μουσική στην πλατεία της Βυτίνας. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν μέχρι την
ερχόμενη Παρασκευή. Ο καιρός παραμένει καλοκαιρινός με υψηλές θερμοκρασίες. Το Σάββατο χαρήκαμε την τρίτη φιλοσοφική βραδιά
στην αίθουσα τελετών του Τριανταφυλλιδείου
ιδρύματος με ομιλίες υψηλού επιστημονικού
επιπέδου και με πολυπληθές ακροατήριο. Οι
πρωτοβουλίες του Δασαρχείου για ευπρεπισμό χώρων αναψυχής εντυπωσιάζουν τους
καλοκαιρινούς επισκέπτες και δείχνουν ένα
νοικοκυρεμένο χωριό. Αν δεν υπήρχαν και τα
σκουπίδια……! Είδαμε αυτές τις ημέρες να επισκέπτεται τον τόπο καταγωγής της και η καθηγήτρια της κοινωνικής λαογραφίας κ. Βασιλική
Χρυσανθοπούλου, η οποία διαθέτει πατρικό
σπίτι εδώ. Η κ. Χρυσανθοπούλου διακρίνεται
από απεριόριστη αγάπη για τη Βυτίνα και στο
πολυσχιδές έργο της περιλαμβάνει αξιόλογες
μελέτες για τα Βυτινιώτικα ήθη και έθιμα και
τις τοπικές παραδόσεις.

✎Κ

αι τώρα που τελείωσε η μελισσοκομική περίοδος του ελάτου σε όλη
την περιοχή του Μαινάλου μπορούμε να δώσουμε κάποιες πληροφορίες, που μάθαμε από
τους Βυτιναίους μελισσοκόμους. Μην ξεχνάμε
ότι η μελισσοκομία είναι η τελευταία σημαντικά
γεωργική ενασχόληση του τόπου μας και για
πολλούς, ιδιαίτερα νέους, αποτελεί το κύριο
επάγγελμα, ενώ όλα τα καταστήματα ντόπιων
προϊόντων προσφέρουν ως πρώτο είδος το
Βυτινιώτικο μέλι. Τα πράγματα λοιπόν φέτος
ήταν καλύτερα από πέρυσι. Η απόδοση ήταν
μεγαλύτερη, αν και οι καιρικές συνθήκες δεν
ευνόησαν πλήρως την παραγωγή. Για πρώτη
φορά φέτος, μετά από χρόνια παρήχθη βανίλια ελάτης, σε μικρή βέβαια ποσότητα γι' αυτό
το είδαμε να διατίθεται σε καταστήματα της
Βυτίνας σε διπλάσια τιμή από το ανθόμελο!
Θλίψη μας προκάλεσε μια νέα επίσκεψη στο
Τριανταφυλλίδειο κτήμα όπου διαπιστώσαμε
ότι και η νέα προσπάθεια αμπελοκαλλιέργειας απέτυχε. Δυστυχώς μετά από προσπάθειες
ετών το περίφημο κτήμα Βυτίνας κινδυνεύει
να εξαθλιωθεί όπως στο παρελθόν. Θέλεις η
έλλειψη προσωπικού, θέλεις η έλλειψη χρημάτων, θέλεις η έλλειψη σωστού σχεδιασμού
όλες οι προσπάθειες καταλήγουν σε αποτυχία.
Κρίμα, διότι οι προϋποθέσεις υπάρχουν, λείπει
όμως η βούληση και ιδιαίτερα του Υπουργείου Γεωργίας, που είναι καθ’ ύλη ο υπεύθυνος
φορέας διαχείρισης. Πάντως ο σύλλογος των
απανταχού Βυτιναίων συνεχίζει τις προσπάθειές του και υπέβαλε ενημερωτικό υπόμνημα
στον νέο Υπουργό Γεωργίας ζητώντας συνάντηση μαζί του.

✎Π

αρασκευή 23 Αυγούστου. Το
έθιμο μας καλεί να σχολιάσουμε
τη σημερινή ημέρα. Γιορτάζει το «παλιομονάστηρο» στη Σφυρίδα. Και φέτος τίμησαν τη
γιορτή αρκετοί κάτοικοι από τα περίχωρα. Λίγοι Βυτιναίοι και περισσότεροι Νυμφάσιοι και
Μαγουλιανίτες. Ιερούργησε ο παπά Χρήστος ο
Πετρόπουλος, ο οποίος συνδέεται και συναισθηματικά με την περιοχή, αφού μεγάλωσε σε
αυτή. Σήμερα πραγματοποιείται μόνο το θρησκευτικό μέρος, διότι το παλιό πανηγύρι, που
ακολουθούσε το θρησκευτικό μέρος έχει εγκα-

1952: Από το πανηγύρι της Σφυρίδας.

ταλειφθεί εδώ και χρόνια. Παλιά το πανηγύρι
της Σφυρίδας ήταν ονομαστό και συγκέντρωνε κατοίκους από τα κοντινά και τα μακρινά
χωριά. Την πρωτοκαθεδρία είχαν οι Βυτινιώτες, διότι η «Τσελεπέϊκη» κομπανία έπαιζε και
ψυχαγωγούσε. Ο χορός στηνόταν στη «ρίζα»
του βράχου και κράταγε, μέχρι που νύχτωνε.
Ορισμένες χρονιές υπήρχαν και δυο «ζυγιές»
όργανα, αφού έπαιζε και ο ονομαστός οργανοπαίκτης από την Καμενίτσα, ο Ζές. Σήμερα
όσοι κρατούν το έθιμο της γιορτής προσέρχονται και παρακολουθούν τα θρησκευτικά
δρώμενα. Στη Βυτίνα η λειτουργία έγινε στην
Παναγία της «Κάτω Βυτίνας», διότι το εκκλησάκι αυτό είναι αφιερωμένο στα «εννιάμερα»
της Παναγίας. Οι επισκέπτες μας αρχίζουν και
φεύγουν σιγά-σιγά και το Σαββατοκύριακο
που έρχεται θα είναι το τελευταίο καλοκαιρινό με αρκετή κίνηση. Σήμερα ολοκληρώνονται
οι εκδηλώσεις του «Φεστιβάλ» Μαινάλου με
το τέλος της λειτουργίας των καλλιτεχνικών
εργαστηρίων, που πραγματοποιήθηκαν στον
χώρο του Δημοτικού σχολείου με την ευθύνη
του καθηγητή μουσικής κ. Τάκη Παπαδημητρίου.

✎Τ

ελευταίο Σαββατοκύριακο του
Αυγούστου. Η κίνηση ακόμα ζωηρή. Όμως από την Κυριακή θα αρχίσει το μεγάλο κύμα των αναχωρήσεων και τα χωριά
μας θα αρχίσουν πάλι να παίρνουν τη χειμωνιάτικη εικόνα με τις ολιγάνθρωπες κοινωνίες
τους. Εμείς βέβαια εδώ στη Βυτίνα έχουμε το
προνόμιο να είμαστε περισσότεροι ή να δεχόμαστε περισσότερους επισκέπτες, οπότε διασκεδάζουμε κάπως τη μοναξιά μας. Όμως το
τέλος του Αυγούστου σηματοδοτεί το τέλος
του καλοκαιριού. «Και από Αύγουστο χειμώνα» έλεγαν οι παλιότεροι Βυτιναίοι. Την εποχιακή μεταβολή μάς την θυμίζουν τα χελιδόνια
που άρχισαν να μαζεύονται στα σύρματα της
ΔΕΗ και να ετοιμάζονται για αναχώρηση. Μια
τέτοια εικόνα φωτογράφισε και «ανέβασε»
στο facebook ο Παναγιώτης ο Μπουρτσουκλής που έχει τα «κόκκινα πιθάρια», ένα από

τα φημισμένα εστιατόρια του τόπου μας με
πανελλήνια φήμη. Εμείς την δανειζόμαστε,
για να δείξουμε την είσοδο του Βυτινιώτικου
φθινοπώρου. Σε ευχαριστούμε Παναγιώτη για
τις ευαισθησίες σου! Και πάλι τα «αμάζευτα»
σκουπίδια, ένα χρόνιο πρόβλημα για όλη την
Πελοπόννησο, δημιουργούν ακαλαίσθητο θέαμα και επικίνδυνη ανθυγιεινή κατάσταση. Οι
ελπίδες μας στρέφονται στη νέα περιφερειακή και δημοτική αρχή που εγκαθίστανται αυτή
την εβδομάδα για τη λύση του προβλήματος.
Και επειδή μνημονεύσαμε τις αρχές αυτές να
θυμίσουμε ότι η νέα περιφερειακή αρχή ορκίζεται και εγκαθίσταται αυτή την Κυριακή 25
του μήνα ενώ η δημοτική την Τρίτη 27 του
μήνα. Και με αυτά τελειώνει ο Αύγουστος και
το φετινό καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε «καλό
φθινόπωρο» και ελπίζουμε να σας κρατήσαμε
καλή συντροφιά με όσα σας γράφουμε για την
καλοκαιρινή 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 EUROBANK ονομαστικά στον λογαριασμό
ΙΒΑΝ: GR 690260 2790 0006 1020 0088 391.
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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ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

•Ο σύλλογος διαπιστώνοντας τοπικές ανάγκες διέθεσε
στον νέο πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου κ. Κατσούλια
το ποσόν των 150 € για τον καθαρισμό του νεκροταφείου,
το οποίο έχει άμεση ανάγκη καθαριότητας. Επίσης ενίσχυσε την προσπάθεια του Δασαρχείου για τον εξωραϊσμό του
«δρόμου αγάπης» με το ποσόν των 150 € για την αγορά
των υλικών συντήρησης.
•Ο σύλλογος απέστειλε συγχαρητήριους ευχές για την
επανεκλογή τους στους τρεις βουλευτές της Αρκαδίας ευχόμενος ευδόκιμη πορεία στο κοινοβουλευτικό τους έργο
και υπενθυμίζοντάς τους τα προβλήματα του τόπου μας,
που χρήζουν επίλυσης, τους παρακάλεσε να συμβάλλουν
από μέρους τους στην αντιμετώπισή τους. Επίσης απέστειλε συγχαρητήριο έγγραφο στον νέο Υπουργό γεωργικής
ανάπτυξης και τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη επί τη «αναλήψει» των καθηκόντων του ενημερώνοντας τον συγχρόνως
για το Τριανταφυλλίδειο κτήμα και την ανάγκη υποστήριξής του, διότι κινδυνεύει να περιέλθει σε πλήρη εξαθλίωση
όπως στο παρελθόν.
•Με επιτυχία ο σύλλογος οργάνωσε και πραγματοποίησε
το 16ο Βυτινιώτικο αντάμωμα. Περίπου διακόσιοι πενήντα
Βυτιναίοι, φίλοι της Βυτίνας και κάτοικοι των περιχώρων
παρακάθισαν στο γεύμα, που παρέθεσε ο σύλλογος και δι-

• ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ
Μια σεμνή τελετή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια
των εορταστικών εκδηλώσεων για την πολιούχο της
Δημητσάνας Αγία Κυριακή
στις 7 Ιουλίου. Κατά την
τελετή αυτή βραβεύτηκαν
δύο πρόσωπα από τον
επιχώριο μητροπολίτη κ.κ.
Ιερεμία με το μετάλλιο του
Πατριάρχου Γρηγορίου του
Ε΄, το οποίο έχει καθιερώσει η μητρόπολη Γόρτυνος
και Μεγαλουπόλεως και
το αποδίδει σε ιερωμένους ή λαϊκούς, οι οποίοι διακρίνονται για την εκκλησιαστική ή
κοινωνική τους δράση. Τα δύο αυτά πρόσωπα ήταν ο πατέρας
του χοροστατούντος των θρησκευτικών τελετών μητροπολίτη
Λαρίσης και Τιρνάβου κ.κ. Ιερωνύμου κ. Χρήστος Νικολόπουλος
και ο εφημέριος της Βυτίνας αιδεσιμολογιότατος π. Νικόλαος
Ντάβος. Η βράβευση έλαβε χώρα μετά την ολοκλήρωση του
εσπερινού και το βραβείο αποδόθηκε στον πατέρα Νικόλαο
Ντάβο για το όλο ποιμαντικό του έργο και την πέραν των σαράντα ετών προσφορά του στην ενορία του Αγίου Τρύφωνα
Βυτίνας. Ως γνωστόν ο ιερέας της Βυτίνας ανέλαβε ιερατικά
καθήκοντα στον τόπο μας το 1978. Η απόδοση του βραβείου
αποτελεί μια ακόμα αναγνώριση για τον εφημέριο της Βυτίνας,
ο οποίος έχει διακριθεί τόσο για το εκκλησιαστικό όσο και για το
πολιτιστικό του έργο. Ο παπά Νικόλας, όπως είναι περισσότερος γνωστός στους Βυτιναίους, χαρακτηρίζεται για την άριστη
θεολογική του κατάρτιση, αφού είναι απόφοιτος της Θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και για την ευλαβική
εκτέλεση των ιερατικών του καθηκόντων. Παράλληλα όμως διακρίνεται για το πολυσχιδές κοινωνικό και πολιτιστικό του έργο,
αφού ενισχύει οικονομικά από το εκκλησιαστικό ταμείο με τη
σύμφωνο γνώμη του εκκλησιαστικού συμβουλίου είτε αναξιοπαθούντες συμπατριώτες μας, είτε νέους διακρινόμενους κατά
τη σπουδαστική τους πορεία. Επίσης για το ενδιαφέρον για τη
συντήρηση των εκκλησιών του τόπου μας, ιδιαίτερα των εξωκλησιών, τα οποία βρίσκονται όλα σε αρίστη κατάσταση. Εκτός
του εκκλησιαστικού και κοινωνικού έργου ο πατήρ Νικόλαος
έχει και μεγάλη πολιτιστική προσφορά σχετιζόμενη με την προβολή αλλά και διάσωση του δημοτικού τραγουδιού ιδιαίτερα
του Γορτυνιακού και του ευρύτερου Πελοποννησιακού. Είναι
γνωστό ότι ο ιερέας της Βυτίνας εκτός από καλλίφωνος είναι
και άριστος οργανοπαίκτης, αφού διακρίνεται για την ικανότητά
στο παίξιμο του βιολιού. Επιπλέον στα μουσικά CD, που έχει
εκδώσει έχει «φέρει στο φως» άγνωστα ή παλαιά δημοτικά τραγούδια, που κινδυνεύουν με αφανισμό. Το βραβείο της Ιεράς
Μητρόπολης βέβαια αποδόθηκε στον εφημέριο για την ποιμαντική του προσφορά. Εμείς να συγχαρούμε τον άξιο ιερέα της
Βυτίνας, να τον ευχαριστήσουμε για την πολλαπλή δράση του
και να του ευχηθούμε να βρίσκει πάντοτε δύναμη να συνεχίσει
τη μεγάλη του προσφορά προς τον τόπο μας είτε εκκλησιαστική
είτε πολιτιστική.

• ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Πώς ψήφισε η Βυτίνα
Όπως είναι γνωστόν στις 7 Ιουλίου διεξήχθησαν οι Εθνικές
εκλογές και σε όλους είναι γνωστά τα αποτελέσματα. Η «ΒΥΤΙΝΑ» όμως επιθυμώντας να ενημερώσει τους αναγνώστες της
ιδιαίτερα αυτούς του εξωτερικού δημοσιεύει τα αποτελέσματα

ασκέδασαν μέχρι τις απογευματινές ώρες με την ορχήστρα
του Βαγγέλη του Ντάβου. Την όλη οργάνωση είχαν τα μέλη
του δ.σ. Βασίλης Κάρκουλας και Δημήτρης Λιαρόπουλος.
Πολύτιμος συνεργάτης τους ο εκκλησιαστικός επίτροπος κ.
Χρήστος Γόντικας, ο οποίος κουράστηκε και αυτός όλες τις
ημέρες πριν και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Ο σύλλογος τους ευχαριστεί θερμά για τον κόπο τους.
Βέβαια θα μπορούσαν να παραβρεθούν περισσότεροι
αλλά το εργάσιμο της ημέρας, η μικρή επισκεψιμότητα
φέτος της Βυτίνας και η περιρρέουσα αδιαφορία, η οποία
τείνει να γίνει συνήθεια, δημιούργησε την εικόνα της παρουσίας. Ο σύλλογος θα εργάζεται συνεχώς, για να ενισχύει την επαφή και την επικοινωνία όλων των Βυτιναίων
και φίλων της Βυτίνας, παρόλο που οι σημερινές συνθήκες
είναι δυσμενείς για τέτοιες πρωτοβουλίες. Λεπτομέρειες
της εκδήλωσης θα διαβάσετε σε άλλη στήλη.
•Ο σύλλογος λόγω εμπλοκής του λογαριασμού, που διατηρεί στην Alpha Bank και αδυναμίας του να εκταμιεύσει
χρήματα πιθανόν να μην κυκλοφορήσει το επόμενο φύλλο
της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ». Η Alpha bank ανεξήγητα και
παρόλο που εγκρίθηκε το νέο καταστατικό του συλλόγου
από το πρωτοδικείο σύμφωνα με το οποίο η θητεία του
δ.σ. γίνεται τριετής, δεν παρατείνει κατά ένα έτος την εκπροσώπηση του συλλόγου, η οποία έληξε στις 12-2-2019.
Επομένως εκταμίευση ποσών θα γίνει από το νέο δ.σ. που

θα προέλθει από τις εκλογές του Φεβρουαρίου του 2020.
Μέχρι τότε ο σύλλογος πρέπει να καλύπτει τα έξοδά του
με πίστωση. Εάν όμως ο σύλλογος συγκεντρώσει το ποσόν
που απαιτείται για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης
του επομένου φύλλου της εφημερίδας από συνδρομές των
μελών του, που καθυστερούν, θα κυκλοφορήσει το φύλλο
Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου. Για τον λόγο αυτό κάνει έκκληση σε όσους δεν έχουν αποστείλει την συνδρομή τους να
φροντίσουν για την αποστολή της, ώστε να μπορέσουμε
να εκδώσουμε το επόμενο φύλλο της εφημερίδας.
• Ως προς το ημερολόγιο του συλλόγου του 2020, το
οποίο έχει προγραμματισθεί να περιλάβει φωτογραφίες
από το κοινωνικό και πολιτιστικό παρελθόν της Βυτίνας
σε βάθος εκατονταετίας και θα είναι αρκετά ενδιαφέρον
για την ιστορία του τόπου μας, θα εκδοθεί εφόσον υπάρξει χορηγός, διότι ο σύλλογος δεν μπορεί να επωμισθεί το
βάρος της έκδοσης, που ανέρχεται σε 1.000€. Μέχρι σήμερα τα ημερολόγια εκδίδονταν με τη χορηγία επώνυμων
Βυτιναίων.
Εάν υπάρξουν και φέτος κάποιος ή κάποιοι που θα επιχορηγήσουν την έκδοση, αυτή θα πραγματοποιηθεί. Εάν
όχι, ο σύλλογος για πρώτη φορά μετά από χρόνια δεν θα
εκδώσει ημερολόγιο. Είμαστε λοιπόν «εν αναμονή» της ευγενούς προσφοράς κάποιου συμπατριώτη μας ή φίλου της
Βυτίνας.

έστω και μετά πάροδο διμήνου. Στη Βυτίνα λοιπόν λειτούργησαν τρία εκλογικά τμήματα, το 39ο, το 40ό και το 41ο του Δήμου Γορτυνίας και όλα στεγάστηκαν στο Δημοτικό σχολείο. Οι
εγγεγραμμένοι στα τρία αυτά τμήματα είναι 1293. Από αυτούς
ψήφισαν 693 και η αποχή έφτασε στο ποσοστό του 47%. Βέβαια ο αριθμός των εγγεγραμμένων είναι πλασματικός, διότι
όπως γράψαμε και στο προηγούμενο φύλλο οι εκλογικοί κατάλογοι δεν έχουν «εκκαθαριστεί» και πολλοί από τους εγγεγραμμένους είναι είτε πεθαμένοι, είτε εγγεγραμμένοι αλλού. Από τα
693 ψηφοδέλτια των ψηφισάντων έγκυρα ήσαν 686 και άκυρα
7. Από αυτά έλαβαν: Ν.Δ. 301 ήτοι ποσοστό 43,9%., ΣΥΡΙΖΑ
183 ήτοι ποσοστό 26,7%., ΚΙΝΑΛ 80 και ποσοστό 11,7%. ,ΚΚΕ
27 και ποσοστό 4%. ,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 31 και ποσοστό 4,5%.,
ΜΕΡΑ 25 21 και ποσοστό 3%., ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 19 και ποσοστό
2.8%., Ένωση Κεντρώων 6, ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7, ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 3, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4. Οι τρεις βουλευτές που
εξελέγησαν στην Αρκαδία είναι ο κ. Κ. Βλάσης από τη Ν.Δ, ο
κ. Γ. Παπαηλίου από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Οδ. Κωνσταντινόπουλος από το ΚΙΝΑΛ. Οι τρεις εκλεγέντες βουλευτές στα εκλογικά
κέντρα της Βυτίνας έλαβαν. Κ. Βλάσης 159 ψήφους, Γ. Παπαηλίου 53 ψήφους και Οδ. Κωνσταντινόπουλος 51 ψήφους. Οι
εκλογές στη Βυτίνα διεξήχθησαν με πλήρη τάξη χωρίς κανένα
απρόοπτο και η καταμέτρηση των ψήφων είχε ολοκληρωθεί
μέχρι τις 10 το βράδυ

• ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Είναι γνωστό ότι η ιστορική βιβλιοθήκη του τόπου μας προσελκύει το ενδιαφέρον όλων των Βυτιναίων, οι οποίοι εκδηλώνουν την αγάπη τους προς αυτήν με κατά καιρούς δωρεές
αξιόλογων βιβλίων. Όμως δωρεές βιβλίων προς τη βιβλιοθήκη
πραγματοποιούν και αρκετοί εκδοτικοί οίκοι αποστέλλοντες βιβλία που εκδίδουν. Τελευταία προσφορά είναι του εκδοτικού
οίκου «ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ», ο οποίος απέστειλε τα εξής βιβλία: α)
«ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ» του Jon Roberson με εισαγωγή του διακεκριμένου καθηγητή Πανεπιστημίου Πασχάλη Κιτρομιλήδη β)
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» της Βασιλικής Μισσιρά με πρόλογο του διακεκριμένου διπλωμάτης Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος πρόσφατα διαδέχθηκε τον Δημήτρη
Αβραμόπουλο στη θέση του επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) «ΑΜΗΧΑΝΟ ΒΛΕΜΜΑ» του Θανάση Τριανταφύλλου δ)
«ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» του Gass
Mude και αρκετά άλλα. Η προϊσταμένη της βιβλιοθήκης κ. Λιαροπούλου εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον εκδοτικό οίκο
τονίζοντας ότι με την ενέργεια αυτή συμβάλλει αποφασιστικά
στην πραγματοποίηση του μορφωτικού έργου του κορυφαίου
πνευματικού ιδρύματος του τόπου μας. Εκφράζουμε και εμείς
τις ευχαριστίες μας προς τον εκδοτικό οίκο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ και παρακαλούμε όλους τους Βυτιναίους να συμβάλλουν, ανάλογα με
τις δυνατότητές τους, στον εμπλουτισμό του ιστορικού αυτού
ιδρύματος, το οποίο έχει ήδη συμπληρώσει διακόσια χρόνια
ζωής και συμβάλλει τα μέγιστα στη μορφωτική πρόοδο των
ντόπιων κατοίκων και ιδιαίτερα των μαθητών των σχολείων
μας..

• ΣΕ ΔΑΣΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ

ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΜΑΣ

Στις 22 Ιουλίου έχασε τη ζωή του σε δασικό ατύχημα ο συμπατριώτης μας Λεωνίδας Ζαφειρόπουλος ετών 73. Ο αείμνηστος Λεωνίδας την ημέρα του ατυχήματος έκοβε με τη βοήθεια
του γιου του έλατα στην περιοχή του χωριού Ελάτη για καύσιμο
ύλη νόμιμα μετά από άδεια του Δασαρχείου. Κατά τη διάρκεια
της κοπής δεν υπολογίσθηκε σωστά η πορεία του πίπτοντος
ελάτου, το οποίο προσέκρουσε σε διπλανό και πέφτοντας κτύπησε τον ατυχή Λεωνίδα. Ο τραυματισθείς μεταφέρθηκε στο

Παναρκαδικό νοσοκομείο όπου και απεβίωσε πιθανόν από
εσωτερική αιμορραγία. Ο μεταστάς ήταν πολύ αγαπητός στην
τοπική κοινωνία όπου είχε εγκατασταθεί από πεντηκονταετίας.
Υπηρέτησε ως δασοφύλακας στο Δασαρχείο Βυτίνας από όπου
και συνταξιοδοτήθηκε. Μετά τη συνταξιοδότησή του δημιούργησε ταβέρνα στο γειτονικό χωριό της Ελάτης, τόπο καταγωγής
της συζύγου του, την οποία λειτουργούσε με το γιό του και είχε
αποκτήσει εξαιρετική φήμη λόγω της άψογης λειτουργία και
εξυπηρέτησης των επισκεπτών της περιοχής. Δημιούργησε αξιόλογη οικογένεια με τη σύζυγό του Ελένη Γιαννακοπούλου από
τρία παιδιά και απέκτησε από αυτά εγγόνια. Έμενε μόνιμα στη
Βυτίνα σε ιδιόκτητη οικία και καθημερινά μετέβαινε στην Ελάτη
για την λειτουργία της ταβέρνας, η οποία δίνει ζωή στο μικρό
και εξαιρετικά συμπαθές και ειδυλλιακό χωριό. Ο θάνατός του
γέμισε λύπη τόσο την κοινωνία της Βυτίνας, στην οποία ήταν
ιδιαίτερα αγαπητός λόγω του πράου και ευγενικού χαρακτήρα του, όσο και τη μικρή κοινωνία της Ελάτης. Η κηδεία του
έγινε πάνδημη στις 25-7 στη Βυτίνα. Η «ΒΥΤΙΝΑ», της οποίας
ήταν συνδρομητής, εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην
οικογένειά του και εύχεται η μνήμη του να παραμείνει διαρκής
ως ενός ευγενούς, πράου και εξαιρετικά κοινωνικού συμπολίτη
μας.

• ΑΙΣΘΗΣΗ ΔΡΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ
Η Βυτίνα βέβαια λόγω
του υψομέτρου της αλλά
και του κατάφυτου εδάφους της με τα πράσινα
δάση, που την περιβάλλουν κάνει το καλοκαίρι
ηπιότερο και τις θερμοκρασίες χαμηλότερες από
άλλες περιοχές. Παρόλα
αυτά αναζητιέται από τους μόνιμους κατοίκους αλλά και τους
επισκέπτες μια «αίσθηση δροσιάς» που μπορεί να μην την προσφέρει η θάλασσα, που είναι αρκετά μακριά, αλλά μπορούν να
την προσφέρουν τα υποκατάστατα της θάλασσας όπως είναι οι
πισίνες είτε των μεγάλων ξενοδοχείων είτε η ανεξάρτητη του
«Vytina House». Από ετών ο επιχειρηματίας κ. Παππάς έχει δημιουργήσει ένα συγκρότημα ενοικιαζομένων δωματίων με μια
θαυμάσια «πενηντάρα» πισίνα, η οποία κάθε καλοκαίρι προσφέρει έντονη αίσθηση δροσιάς και κατακλύζεται από επισκέπτες
κάθε ηλικίας όχι μόνο από τη Βυτίνα αλλά και τα περίχωρα. Ο
φροντισμένος περιβάλλων χώρος με τα στέγαστρα, τις ομπρέλες, τα καθίσματα στις παρυφές του Μαινάλου δίπλα από τα
αιωνόβια έλατα κοντά στο παλιό νταμάρι κάνει περισσότερο
ευχάριστο το περιβάλλον. Η πισίνα του Vytina House λειτουργεί με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και με την παρουσία
ναυαγοσώστη. Παράλληλα με την πισίνα του Vytina House λειτούργησαν και οι πισίνες των ξενοδοχείων Arkadia resort στην
περιοχή της Νυμφασίας και του ξενοδοχείου art Menalon στο
κέντρο της Βυτίνας. Έτσι λοιπόν ο τόπος μας τους καλοκαιρινούς μήνες προσφέρει εκτός από το θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον με τα πολλά έλατα και μια αίσθηση δροσιάς υποκαθιστώντας τη θαλάσσια αύρα.

• ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ

«ΧΑΜΕΝΟΥ» ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΟΤΑΓΟΥ

Όπως είχε γράψει η «ΒΥΤΙΝΑ» στο παρελθόν, ο σπουδαίος
ιστορικός ερευνητής και διακεκριμένος νομικός από τα γειτονικά Λαγκάδια κ. Ηλίας Γιαννικόπουλος σε μία από τις πολλές
έρευνές του είχε ανακαλύψει στα υπόγεια του ιστορικού αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών τον τέταρτο τόμο του έργου του
Ποταγού, τον θεωρούμενο απωλεσθέντα. Το τμήμα αυτό του
Συνέχεια στη σελίδα 5
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έργου του μεγάλου Βυτιναίου
γεωγράφου και εξερευνητή,
που αναφέρεται στο τελευταίο του ταξίδι στην Ασία
και την Αφρική μέχρι σήμερα
εθεωρείτο ότι είχε χαθεί ή
καταστραφεί από τους κληρονόμους του, που έσπευσαν
μετά τον θάνατό του στις
Νύμφες της Κέρκυρας και
κατέστρεψαν τα λίγα υπάρχοντά του, αφού δεν βρήκαν
τους «θησαυρούς» από τα ταξίδια του, που νόμιζαν ότι έκρυβε
ο σπουδαίος εξερευνητής. Το έργο αυτό έμενε για χρόνια «καταχωνιασμένο» στα υπόγεια του ιστορικού αρχείου, έως ότου
το ανακάλυψε ο σπουδαίος ερευνητής κ. Ηλίας Γιαννικόπουλος.
Το έργο αυτό αντιγράφηκε, διότι ήταν χειρόγραφο, υπομνηματίστηκε μελετήθηκε και είναι ήδη έτοιμο προς έκδοση. Ο κ. Γιαννικόπουλος παρέδωσε τον επεξεργασμένο τόμο στον σύλλογο
των απανταχού Βυτιναίων ως προσφορά και ένδειξη σεβασμού
προς τον μεγάλο εξερευνητή. Ο σύλλογος πλέον αναζητά χορηγό, ο οποίος θα καλύψει τα έξοδα έκδοσης, διότι ο ίδιος δεν
έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στο κόστος. Κατά τη διάρκεια του Βυτινιώτικου ανταμώματος ο προσελθών νέος δήμαρχος κ. Κούλης εξέφρασε ενδιαφέρον να αναλάβει ο δήμος
κάποιο μέρος ή το σύνολο των εξόδων έκδοσης, αφού πρώτα
γίνει γνωστό το κόστος. Επίσης και κάποιοι άλλοι Βυτιναίοι εξέφρασαν την επιθυμία να βοηθήσουν την προσπάθεια αυτή. Η
έκδοση του τέταρτου τόμου του έργου του Ποταγού, αγνώστου
μέχρι σήμερα, έχει τεράστιο επιστημονικό ενδιαφέρον ιδιαίτερα
για την επιστήμη της γεωγραφίας. Ο σύλλογος φιλοδοξεί να
εκδώσει το έργο μέσα στο 2020 και να γίνει παρουσίαση αυτού
παράλληλα με μία τιμητική εκδήλωση για τον μεγάλο Βυτιναίο
εξερευνητή υπό την αιγίδα του προέδρου της Δημοκρατίας, ο
οποίος εξέφρασε μια τέτοια επιθυμία κατά την τιμητική εκδήλωση για τον άλλο μεγάλο Βυτιναίο, τον νομοδιδάσκαλο Βασίλειο Οικονομίδη. Ο σύλλογος παρακαλεί όποιον Βυτιναίο έχει
εκδοτικές δυνατότητες να προσφερθεί να βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή η οποία, εάν ευοδωθεί, θα προβάλλει τη Βυτίνα
πολλαπλώς και θα κάνει ευρύτερα γνωστό το έργο του μεγάλου Βυτιναίου εξερευνητή Παναγιώτη Ποταγού.

• ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΥΠΡΕΠΙΖΕΙ ΤΗ ΒΥΤΙΝΑ
Στο προηγούμενο φύλλο της
«ΒΥΤΙΝΑΣ» αναφερθήκαμε στην
προσπάθεια
του
Δασαρχείου να ευπρεπίσει και συντηρήσει το αλσύλλιο
Τριανταφυλλίδη,
γνωστότερο
ως
«δασάκι», ώστε όχι μόνο να εξυπηρετήσει τους καλοκαιρινούς
φίλους του, οι οποίοι καθημερινά το επισκέπτονται αλλά επιπλέον να ικανοποιήσει το αίσθημα καλαισθησίας όλων των
επισκεπτών του χώρου αυτού. Όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν
και για πρώτη φορά φέτος λειτούργησε το εγκαταλελειμμένο
από χρόνια σιντριβάνι, φωτίστηκε με ένα επαναφορτιζόμενο
προβολέα και για πρώτη φορά εμπλουτίστηκε με ψάρια, ενώ ο
χώρος ήταν καθαρός και νοικοκυρεμένος. Μετά από αυτή την
αξιόλογη ενέργεια, που θύμισε παλιές και αξέχαστες εποχές της
καλοκαιρινής Βυτίνας, το Δασαρχείο συνέχισε τις προσπάθειές
του με επικεφαλής την ακούραστη και πάντα δραστήρια δασάρχη κ. Σαράντη, η οποία σε κάθε περίπτωση αποδεικνύει τα
φιλοβυτινιώτικα αισθήματά της και με τη συμμετοχή του υπόλοιπου προσωπικού της υπηρεσίας αυτής για τον ευπρεπισμό
και άλλων τοποθεσιών της κωμόπολης, ώστε ο επισκέπτης να
προδιατίθεται ευμενώς με την είσοδό του σε αυτήν. Έτσι λοιπόν
οι προσπάθειες συνεχίστηκαν στον «δρόμο της αγάπης». Ο χώρος καθαρίστηκε, τα δένδρα ευπρεπίστηκαν και βάφτηκαν λευκά και τα παγκάκια επισκευάστηκαν. Η γνωστή «δενδροστοιχία»
έγινε αγνώριστη, όπως φαίνεται στη φωτογραφία και ο περιπατητής, που την διασχίζει, αισθάνεται ευχάριστα. Μια δεύτερη
ενέργεια παρόμοια με αυτή της δενδροστοιχίας έγινε και στη
δεύτερη είσοδο της κωμόπολης από την πλευρά του Πύργου,
που και αυτή ευπρεπίστηκε με τον καθαρισμό και το βάψιμο
των δένδρων. Στην προσπάθεια του Δασαρχείου αρωγοί στά-

θηκαν και σύλλογοι του τόπου μας προσφέροντας χρήματα για
την αγορά των υλικών. Έτσι πρόσφεραν χρήματα ο σύλλογος
των απανταχού Βυτιναίων, το Πανταζοπούλειο κληροδότημα
και ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Βυτίνας. Να συγχαρούμε ένθερμα την προσπάθεια αυτή του Δασαρχείου και να ευχηθούμε να συνεχιστεί, ώστε η Βυτίνα να ενισχύσει τη φυσική της
ομορφιά με τον συνεχή εξωραϊσμό της. Και μη ξεχνάμε ότι το
Δασαρχείο Βυτίνας, ένα από τα μεγαλύτερα και δραστηριότερα
της Ελλάδας, πάντα προστάτευε το Μαίναλο και φρόντιζε την
όμορφη κωμόπολη της Βυτίνας.

• ΤΟ ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΕΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ!

Το φετινό 16ο Βυτινιώτικο αντάμωμα εκτός του ότι έφερε πιο
κοντά τους ντόπιους και τους απόδημους Βυτιναίους, εκτός του

Ο νεαρός Λάμπρος Σταυρόπουλος τραγουδά με τη
συνοδεία παππού και θείου.

ότι έδωσε μια νότα καλοκαιρινής ψυχαγωγίας με το κλαρίνο
του Βαγγέλη του Ντάβου και το βιολί του παπά Νικόλα άφησε και ενθαρρυντικά μηνύματα ότι το δημοτικό τραγούδι έχει
μέλλον στη Βυτίνα με μικρά παιδιά καλλίφωνα, που το καλλιεργούν συστηματικά. Το δημοτικό τραγούδι έχει μακροχρόνια
παράδοση στον τόπο μας με σπουδαίους οργανοπαίκτες και
εξαίρετους τραγουδιστές. Για πολλές δεκαετίες η «κομπανία»
των Τσελεπαίων ψυχαγωγούσε τους Βυτιναίους. Αλλά και εξαίρετοι τραγουδιστές όπως ο Ζοζιώτας, ο μπάρμπα Γιώργης ο
Σταυρόπουλος, ο μπάρμπα Γιάννης ο Καραντώνης, οι νεώτεροι αδελφοί Σταυρόπουλοι, η Ασπασία του Χλιβέρη, η Τασία
του Σταυρόπουλου και πολλοί άλλοι και άλλες τραγούδαγαν
σε κάθε ευκαιρία, είτε δούλευαν, είτε παραβρίσκονταν σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Αυτούς τους θαυμάσιους Βυτιναίους τραγουδιστές ηχογράφησε στα τέλη της δεκαετίας του πενήντα ο
μεγάλος λαογράφος Σωτήρης Τσάνης και τις ηχογραφήσεις
επιμελήθηκε και εξέδωσε πρόσφατα η Βυτιναία καθηγήτρια της
Λαογραφίας Βασιλική Χρυσανθοπούλου με την χορηγία του
«ιδρύματος Θαλασσινού».
Και στη νεώτερη όμως εποχή στη Βυτίνα υπάρχουν θαυμάσιοι οργανοπαίκτες, που επιδεικνύουν το ταλέντο τους σε κάθε
ευκαιρία. Τέτοιοι είναι ο Βαγγέλης ο Ντάβος με το κλαρίνο του,
ο παπά Νικόλας με το βιολί του, ο Σταύρος ο Σουλακιώτης με
το σαντούρι του, ο Άγγελος ο Κοκκώνης με τη φλογέρα του, ο
Τάκης ο Παπαδημητρίου με το νταούλι του. Στο φετινό Βυτινιώτικο αντάμωμα όμως έδειξε αστείρευτο ταλέντο και άφησε
μεγάλες ελπίδες για το μέλλον ο νεαρός δεκατριετής Λάμπρος
Σταυρόπουλος μαθητής του μουσικού Γυμνασίου Ιλίου, εγγονός
του παπά Νικόλα και του αείμνηστου Λάμπρου Σταυρόπουλου,
ο οποίος έχει κληρονομήσει το ταλέντο του παππού του παπά
και της οικογένειας Σταυρόπουλου. Ο νεαρός Λάμπρος απέδωσε κατά θαυμάσιο τρόπο δημοτικά τραγούδια με τη συνοδεία
των οργάνων του παππού και του θείου, έπαιξε κλαρίνο και
συνόδευσε την αδελφή του Ευσταθία στον χορό. Όταν λοιπόν
βλέπει κανείς νεαρούς Βυτιναίους και να τραγουδούν και να χορεύουν την παραδοσιακή μας μουσική, πώς να μην ευελπιστεί
ότι το Βυτινιώτικο δημοτικό τραγούδι έχει ελπιδοφόρο μέλλον;
Να ευχηθούμε σε όλους τους νεαρούς Βυτιναίους, που αρέσκονται στη δημοτική μας μουσική, είτε αποδίδοντας την, είτε χορεύοντας την, να συνεχίσουν να αγαπούν και να ασχολούνται με
τη μουσική εκείνη που δείχνει το βάθος της Βυτινιώτικης λαϊκής
παράδοσης και το μέγεθος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

• 3η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΒΥΤΙΝΑΣ

Το Τριανταφυλλίδειο ίδρυμα εκπροσωπούμενο από τον σύλλογο φίλων του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος σε συνεργασία με τη δημόσια βιβλιοθήκη Βυτίνας οργάνωσε και φέ-

τος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη φιλοσοφική βραδιά, η οποία
καθιερώθηκε προ τριετίας σε μια προσπάθεια να προβληθούν
θέματα ευρύτερου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου, που έχουν και τοπικό ενδιαφέρον, από διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίοι την περίοδο αυτή παρεπιδημούν στον τόπο
μας. Την αρχική έμπνευση για την οργάνωση αυτών των εκδηλώσεων είχαν δύο σπουδαίοι νέοι επιστήμονες ο Γιώργος ο
Γουρτζουλίδης και ο Λευτέρης ο Λιδωρίκης. Η φετινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Αυγούστου στην αίθουσα
πολιτιστικών εκδηλώσεων της Τριανταφυλλιδείου σχολής. Το
πρόγραμμα άρχισε στις 19.30 με χαιρετισμούς του προέδρου
της εφορείας της βιβλιοθήκης Βυτίνας ομότιμου καθηγητή Πολυτεχνείου κ. Κ. Παναγόπουλου και των εμπνευστών και συντονιστών της εκδήλωσης κ.κ. Λευτέρη Λιδωρίκη τακτικού καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Γεωργίου Γουρτζουλίδη
διδάκτορος φυσικού. Ακολούθησαν δύο ομιλίες. Η πρώτη έγινε
από τον γεωλόγο μελετητή κ. Ιωάννη Λιαλιάρη με θέμα «Μια
γεωλογική ματιά στο Μαίναλο». Ο ομιλητής με εμπεριστατωμένη ανάλυση παρουσίασε τις καθημερινές εικόνες του Μαινάλου
κάτω από την οπτική γωνία ενός γεωλόγου και τον συσχετισμό
της γεωλογικής δομής του σε σχέση με τα αγαθά που προσφέρει αλλά και τα προβλήματά του. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα από την ομιλία του κ. Ιωάννη Λιαλιάρη είναι:
•
Η Γεωλογική δομή μιας περιοχής καθορίζει σε πολύ
μεγάλο βαθμό, τόσο την ανάπτυξη - βιωσιμότητα του
ανθρώπινου πολιτισμού όσο και την χωρική εξάπλωση
αυτού. Με σωστή ερμηνεία και κατανόηση της γεωλογικής δομής μπορούμε όχι μόνο να ανακαλύψουμε και να
κατανοήσουμε το φυσικό πλούτο, που εν δυνάμει μπορεί
να δώσει στον άνθρωπο αλλά και τους κινδύνους που
εγκυμονεί για το ανθρώπινο είδος, αν δεν δείξουμε τον
απαραίτητο σεβασμό.
•
Οι πηγές της περιοχής (Μεθύδριο, Πιάνα κ.λπ.), αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο θα πρέπει
να διατηρείται στο μέλλον, μέσω πρακτικών ορθής διαχείρισης και προστασίας.
•
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων) υπάρχει υποχρέωση καθορισμού ζωνών
προστασίας των σημαντικών πηγών γεωτρήσεων μέχρι
το 2021.
•
Ο ομιλητής καθήλωσε το ακροατήριο, διότι αναφέρθηκε
σε χώρο προσφιλή και ιδιαίτερα γνωστό, ενώ οι διαπιστώσεις του ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες.
Η δεύτερη ομιλία ήταν περισσότερο επιστημονικά εξειδικευμένη με θέμα «Η κβαντική του φωτός των ατόμων» και έγινε
από τον επίκουρο καθηγητή φυσικής του Πανεπιστημίου του
Δουβλίνου κ. Λάμπρο Νικολόπουλο. Ο κ. Νικολόπουλος παρουσίασε τις θεμελιώδεις αρχές και παραδοχές της Κβαντικής θεωρίας καθώς και τα παράδοξα που δημιουργεί, όπως το ότι τα
πολύ μικρά σωματίδια συμπεριφέρονται και ως κύμα αλλά και
ως σωματίδιο (το ίδιο αντίστοιχα ισχύει και για το φώς). Μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα σε διαφορετικές μορφές και
σε διαφορετικά σημεία του χώρου και υπακούουν σε κανόνες
συμβολής. Τόνισε δε ότι δεν μπορούμε ποτέ να μετρήσουμε με
ακρίβεια την θέση και την ταχύτητα ενός σωματιδίου (και άρα
ποτέ να προβλέψουμε την κίνησή του) και πως η ίδια η παρατήρηση ενός σωματιδίου το επηρεάζει και το τροποποιεί: ουσιαστικά κοιτάζοντας και μόνο το κβαντικό κόσμο τον αλλάζουμε.
Όταν ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες και οι συζητήσεις, πραγματοποιήθηκε στον κήπο της Τριανταφυλλιδείου σχολής μικρή δεξίωση προσφορά του συλλόγου των επαγγελματιών Βυτίνας. Χορηγοί της εκδήλωσης εκτός του συλλόγου των επαγγελματιών
ήταν και οι υπόλοιποι συλλογικοί φορείς του τόπου μας όπως
επίσης και ο Δήμος Γορτυνίας. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια
στους οργανωτές της εκδήλωσης, τη Βιβλιοθήκη Βυτίνας και
τους εμπνευστές και συντονιστές κ.κ. Γουρτζουλίδη και Λιδωρίκη, οι οποίοι σε κάθε παρουσιαζόμενη ευκαιρία δείχνουν τα
φιλοβυτινιώτικα αισθήματά τους και μας τιμούν με την καλοκαιρινή τους παρουσία, αφού παραθερίζουν για μεγάλο χρονικό
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2018: Μια μη βιώσιμη πορεία
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Στάθης Λιδωρίκης χημικός- μηχανικός

Τ

ο 2018 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το έτος κατά
τη διάρκεια του οποίου, παρά την αυξανόμενη κοινωνική ευαισθησία και τις απαιτήσεις για επείγουσα δράση
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τα πραγματικά
ενεργειακά δεδομένα συνέχισαν να κινούνται προς τη λάθος
κατεύθυνση. Παρά τις παγκόσμιες διαμαρτυρίες, η ζήτηση
ενέργειας και οι εκπομπές άνθρακα αυξήθηκαν με τους ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια. Μια
αυξανόμενη αναντιστοιχία μεταξύ ελπίδων και πραγματικότητας.
Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία του 2018 για την παγκόσμια
ενέργεια δείχνουν ότι η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας και οι εκπομπές άνθρακα, από τη χρήση ενέργειας, αυξήθηκαν με τον
ταχύτερο ρυθμό από την περίοδο 2010/11, απομακρυνόμενα
περαιτέρω από την επιταχυνόμενη μετάβαση σε επίπεδα μηδενικών εκπομπών άνθρακα σύμφωνα με τους στόχους κλιματικής αλλαγής, που έχουν τεθεί στη σύνοδο του Παρισιού το
2015.
Σύμφωνα με την έκθεση της ΒΡ μεγάλο μέρος από την αύξηση αυτή μπορεί να έχει ως αφετηρία καιρικές επιδράσεις, καθώς οικογένειες και επιχειρήσεις αύξησαν τη ζήτησή τους για
ψύξη και θέρμανση, λόγω ενός ασυνήθιστα μεγάλου αριθμού
ζεστών και ψυχρών ημερών. Αποτέλεσμα της αυξημένης αυτής
ενεργειακής κατανάλωσης ήταν και η επιτάχυνση στις εκπομπές
άνθρακα.
Ακόμη, όμως, και αν οι καιρικές αυτές επιδράσεις είναι βραχυπρόθεσμης διάρκειας, έτσι ώστε η αύξηση στη ζήτηση ενέργειας και οι εκπομπές άνθρακα να επιβραδυνθούν κατά τα επόμενα χρόνια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο σημερινός ρυθμός
αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας δεν συμβαδίζει με τους
στόχους κλιματικής αλλαγής του Παρισιού. Χωρίς υπερβολή η
παγκόσμια κοινότητα είναι σε μια μη βιώσιμη πορεία: όσο συνε-

χίζεται η αύξηση στις εκπομπές άνθρακα, τόσο πιο δύσκολη και
δαπανηρή θα είναι η τελική προσαρμογή σε μηδενικές εκπομπές
άνθρακα. Ακόμη ένα έτος αυξανόμενων εκπομπών άνθρακα
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για αλλαγή.
Η αύξηση στην παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας καλύπτει
όλες τις κατηγορίες ενεργειακών καυσίμων, πολλά από τα
οποία αυξήθηκαν με ρυθμούς μεγαλύτερους απ’ ότι οι πρόσφατοι ιστορικοί τους μέσοι όροι. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αύξηση
για το φυσικό αέριο, το οποίο αυξήθηκε με ρυθμό ταχύτερο,
σε σύγκριση με τα προηγούμενα τριάντα χρόνια, καλύπτοντας
πάνω από το 40 % της συνολικής αύξησης σε πρωτογενή ενέργεια κατά το 2018.
Σε ότι αφορά την προσφορά ενέργειας, τα στοιχεία του
2018 ενισχύουν την σημασία των σχιστολιθικών αποθεμάτων
(shalereserves) στις ΗΠΑ. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι
ΗΠΑ κατέγραψαν το 2018 τις μεγαλύτερες, από οποιαδήποτε
άλλη χώρα, ετήσιες αυξήσεις στην παραγωγή πετρελαίου και
φυσικού αερίου, με τη συντριπτική πλειοψηφία και στις δύο αυξήσεις να προέρχεται από εγχώριες σχιστολιθικές πηγές.
Την ίδια στιγμή, η ανανεώσιμη ενέργεια, κυρίως αιολική και
ηλιακή, συνέχισε να αναπτύσσεται πολύ ταχύτερα σε σύγκριση
με άλλη μορφή ενέργειας.
Οι ενεργειακές εξελίξεις κατά το 2018 επισημαίνουν μια κρίσιμη πρόκληση, που αντιμετωπίζει ο παγκόσμιος τομέας ηλεκτρικής ενέργειας. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά το 2018,
σε σύγκριση με την παγκόσμια αύξηση στη ζήτηση ενέργειας,
αυξήθηκε πιο έντονα, καθώς η παγκόσμια κοινότητα συνέχισε
τον εξηλεκτρισμό. Αλλά, η μετατόπιση προς περισσότερο εξηλεκτρισμό μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο κατά την ενεργειακή
μετάβαση προς μηδενικές εκπομπές άνθρακα, μόνο αν συνοδεύεται από μια πορεία απεξάρτησης από τον άνθρακα του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας.
Παρά τη συνεχιζόμενη ταχεία αύξηση σε ανανεώσιμη ενέργεια και κατά το 2018, ποσοστό μόνο κατά το ένα τρίτο της

απαιτούμενης αύξησης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
καλύφθηκε από ανανεώσιμη ενέργεια, με τον άνθρακα να καλύπτει γενικά μια παρόμοια συνεισφορά. Πράγματι, η αυξημένη
χρήση άνθρακα στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται
να καλύπτει ολόκληρη σχεδόν την αύξηση στην κατανάλωση
άνθρακα κατά το 2018. Συνολικά, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι, κατά το 2018, έχει απορροφήσει περίπου
το 50 % της αύξησης σε πρωτογενή ενέργεια, ενώ συμμετείχε
κατά περίπου 50 % στη συνολική αύξηση εκπομπών άνθρακα
κατά το ίδιο έτος.
Με βάση τα παραπάνω, η πλέον σημαντική πρόκληση, που
αντιμετωπίζει το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα κατά την επόμενη εικοσαετία, είναι η απεξάρτηση από τον άνθρακα του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος καλύπτει συγχρόνως την
ταχύτατα διευρυνόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα
στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Στην παγκόσμια αυτή προσπάθεια
ζωτικής σημασίας ρόλο, για την αντιμετώπιση της πρόκλησης
αυτής, έχει η ανανεώσιμη ενέργεια, αλλά είναι πολύ δύσκολο
να αντιμετωπίσει από μόνη της την πρόκληση αυτή.
Είναι επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθούν μια σειρά από διαφορετικές τεχνολογίες και καύσιμα, όπως αξιοποίηση της βιοδιύλισης, εναλλακτικά καύσιμα κίνησης, αξιοποίηση απορριμμάτων πλαστικών για παραγωγή ενέργειας, εκτεταμένη μετατόπιση άνθρακα σε αέριο (coaltogas, Fisher - Tropschmethods),
καθώς επίσης και εκτεταμένη ανάπτυξη δέσμευσης, χρήσης
και αποθήκευσης άνθρακα (carbonCapture, UseandStorage,
CCUS). Μια τέτοια προσπάθεια δεν είναι ανταγωνιστική με την
ανανεώσιμη ενέργεια, αλλά ένας αγώνας για μείωση των εκπομπών άνθρακα σε όλα τα μέτωπα.
Οι βιομηχανίες ενέργειας και η κοινωνία γενικότερα, αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις καθώς διερευνούν τη μετάβαση προς ένα σύστημα χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα και
αυτό απαιτεί κατανόηση και αντικειμενική κρίση στην ανάλυση
των παγκόσμιων δεδομένων.

Με τον αναλφαβητισμό τελειώσαμε. Με τον «ψηφιακό
αναλφαβητισμό»;
ΓΡΑΦΕΙ: Ο δρ. Δημήτριος Χατζηδάκης Χημικός μηχανικός

Η

χώρα μας, ως οργανωμένη κοινωνία, συχνά κλήθηκε
και ανταποκρίθηκε, με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία, σε μακροχρόνιες δυσβάστακτες απαιτήσεις, όπως
τα επίχειρα της συμμετοχής της σε αποτυχημένες πολεμικές
επιχειρήσεις, η υποδοχή μεγάλου πλήθους προσφύγων, οι κατά
καιρούς χρεοκοπίες του κράτους και η πρόσφατη οικονομική
κρίση με τα «μνημόνια» και τη μετανάστευση στο εξωτερικό
υψηλής κατάρτισης επιστημονικού δυναμικού της.
Σημαντικότατη μεταξύ αυτών, χωρίς να έχει αποτελέσει διαχρονικά «πρώτο θέμα», ήταν και τελικά παραμένει το επίπεδο
εκπαίδευσης των κατοίκων της, ώστε αυτοί ανάλογα με την
εποχή και τις προσφερόμενες δυνατότητες τουλάχιστον να
μπορούν να απολαμβάνουν στην καθημερινότητά τους κάτι
περισσότερο από το απλό «ζην».
Σύμφωνα με την ελληνική απογραφή πληθυσμού του 1920
για τους πλέον των 15 ετών τα ποσοστά «αγραμμάτων» ήταν
για τη χώρα μας 36% για τους άρρενες και 73% για τις θήλεις
(το 1879 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 69% (άρρενες) και 93%
(θήλεις) και σε 17 δήμους με πληθυσμό από 550 έως 3.030
θήλεις να μην έχει καταγραφεί ούτε μία εγγράμματη).
Μια γενική εικόνα, ανεξάρτητα από τις αιτίες, αδιανόητη για
τα σημερινά δεδομένα εύκολα χαρακτηριζόμενη ως «μεσαιωνική». Αντίστοιχα για μια σειρά χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και η Τσεχοσλοβακία, τα ποσοστά ήταν 6 ή 7% για τους

άρρενες και 8 ή 9% για τις θήλεις. Η Φινλανδία καλύτερη με
1% και για τα δύο φύλα. Πιο κοντά στις ελληνικές επιδόσεις
η Ισπανία (34% (άρρενες) και 51% (θήλεις)) και η Πορτογαλία
(56% (άρρενες) και 73% (θήλεις)).
Έκτοτε με την υποχρεωτική εκπαίδευση από το 1926 και με
την «αμείλικτη» συνδρομή του χρόνου στη χώρα μας τα ποσοστά κατέγραψαν ραγδαία πτώση και θεαματική σύγκλιση για
τα δύο φύλα (ενδεικτικά: 11% (άρρενες) και 35% (θήλεις) το
1951, 6% (άρρενες) και 23% (θήλεις) το 1981) για να είναι το
2011 (2% (άρρενες), 3% (θήλεις)) πολύ κοντά, αν όχι καλύτερα από εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Και ενώ ολοκληρώνεται η έξοδος από τον «Μεσαίωνα», την
τελευταία δεκαετία προέκυψε ο νέος «Γολγοθάς», η ικανότητα χρήσης του Διαδικτύου. Πέρα από τις όποιες επιφυλάξεις
για την εκτεταμένη χρήση του (επιπτώσεις στην ανάπτυξη του
εγκεφάλου των παιδιών, διάσπαση της συγκέντρωσης κ.ά.),
η μη χρήση του Διαδικτύου θα μπορούσε να θεωρηθεί ως
δείκτης «ψηφιακού αναλφαβητισμού», όπως από το 1879 η
άγνοια γραφής και ανάγνωσης καταγράφεται στη χώρα μας
ως δείκτης αναλφαβητισμού.
Το περιορισμένου πλέον ενδιαφέροντος για τη χώρα μας
«Δεν γνωρίζω ανάγνωση και γραφή» υποκαθίσταται από το
«Ποτέ δεν χρησιμοποίησα το Διαδίκτυο», που πρακτικά ταυτίζεται με το «Δεν γνωρίζω τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή».

Το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για την Ευρωπαϊκή Ενωση και για τις ηλικίες από 16 έως 74 ετών, «Ποτέ
δεν χρησιμοποίησα το Διαδίκτυο» δήλωσε το 25% των Ελλήνων, το 27% των Βουλγάρων, το 23% των Πορτογάλων και το
21% των Κροατών και των Ρουμάνων, άπαντες νότιοι. Οι πιο
«μορφωμένοι»; Οι βόρειοι Δανοί, Λουξεμβούργιοι, Σουηδοί,
Βρετανοί, Φινλανδοί και Ολλανδοί, με ποσοστά από 2% έως
4%. Λανθάνον το ερώτημα, αν μπορούν να αποδοθούν στη
γεωγραφία οι σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων
επιδόσεων. Προφανώς πριν από 100 χρόνια οι συμπατριώτες
μας, αν και σε σημαντικό ποσοστό αναλφάβητοι, επιβίωναν στο
χωράφι και στο σπίτι, ενώ και οι σημερινοί «ψηφιακοί αναλφάβητοι» δεν χάνονται. Το ζήτημα είναι αν πράγματι ο «ψηφιακός
αναλφαβητισμός» αποτελεί τροχοπέδη στο σημερινό «ευ ζην»
της καθημερινότητας (επικοινωνία, αναζήτηση πληροφοριών
κ.ά.), πολύ περισσότερο που η Διοίκηση έχει επιβάλει τη χρήση
του Διαδικτύου (κωδικοί Taxis κ.ά.).
Ως κοινωνία, μπορούμε να ανταποκριθούμε στη νέα πρόκληση, τον περιορισμό του «ψηφιακού χάσματος» ανάμεσα σε
πληθυσμιακές ομάδες;
Ιδιαίτερα στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να προσφερθεί η υποστήριξη για πρόσβαση και εξοικείωση με το
Διαδίκτυο ή ο χρόνος, με την αποσβεστική ικανότητά του, θα
αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο;
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ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΤΗΛΗ

Επιδαύρεια 2019- «ΙΚΕΤΙΔΕΣ» Του Ευριπίδη

ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος Παναγιώτης Παπαδέλος

Ό

σοι βρέθηκαν φέτος στην Επίδαυρο το διήμερο 5-6
Ιουλίου, που συνέπιπτε σχεδόν με το διήμερο των
Εθνικών εκλογών, απόλαυσαν μια μοναδική παράσταση της τραγωδίας «Ικέτιδες» του Ευριπίδη με την Κάτια Δανδουλάκη στο ρόλο της Αίθρας (μητέρας του Θησέα) και τον
Ακη Σακελλαρίου στο ρόλο του Θησέα.
Τους υπόλοιπους ρόλους υποδύονταν: Άδραστος: ο Χρήστος
Σουγάρης, Κήρυκας: ο Χάρης Χαραλάμπους, Άγγελος: ο Ανδρέας Τσέλεπος, Ευάδνη: η Κατερίνα Λούρα και Ίφις: ο Θοδωρής Κατσαφάδος. Οι «Ικέτιδες» είναι από τις πλέον απαιτητικές
τραγωδίες του Ευριπίδη με πολύ δύσκολους ρόλους και για το
λόγο αυτό δεν ανεβαίνει συχνά. Στην Επίδαυρο πρωτοπαίχτηκε
το 1966 με τη μεγάλη Αλέκα Κατσέλη στο ρόλο της Αίθρας
και τον Βασίλη Κανάκη στο ρόλο του Θησέα. Ήταν πραγματικά
μια σπουδαία παράσταση, που ενθουσίασε το κοινό της εποχής
εκείνης. Η φετινή παράσταση ήταν μοναδική και παρόλο που
η Κάτια Δανδουλάκη έπαιζε για πρώτη φορά στην Επίδαυρο
ενθουσίασε τους 11.000 θεατές, που την παρακολούθησαν το
Σάββατο το βράδυ και αυτό φάνηκε από το πολλαπλό «μπιζάρισμα», που έβγαλε τους πρωταγωνιστές στην ορχήστρα
πολλές φορές. Εντυπωσιακός ήταν και ο Άκης Σακελλαρίου. Το
ιδιαίτερο σημερινό χαρακτηριστικό, που πρέπει να συνηθίσει ο
μεγαλύτερος σε ηλικία θεατής, ο οποίος έχει παρακολουθήσει
παλαιότερες παραστάσεις στην Επίδαυρο, είναι το ενδυματολογικό, αφού σήμερα οι ηθοποιοί παρουσιάζονται με σύγχρονη
αμφίεση αντίθετα με τις αρχαίες ενδυμασίες που φορούσαν στο
παρελθόν οι ηθοποιοί στα Επιδαύρεια.
Οι «Ικέτιδες» λοιπόν είναι μια σπουδαία τραγωδία του Ευριπίδη, που παίχτηκε για πρώτη φορά το 422 π.Χ διαρκούντος του
Πελοποννησιακού πολέμου και δύο χρόνια μετά τη μάχη στο
Δήλιο (424 π.Χ). Στη μάχη αυτή οι Αθηναίοι νικήθηκαν από τους
Θηβαίους, οι οποίοι αρνήθηκαν να αποδώσουν «υπόσπονδους»
τους νεκρούς Αθηναίους, κάτι που είχαν κάνει και παλαιότερα.

ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
«Ο κούκος φέρνει άνοιξη,
τζιτζίκι καλοκαίρι»
ΓΡΑΦΕΙ: Ο «Νοσταλγός»

Α

Αυτή την «ασέβεια» των Θηβαίων θέλει να υπενθυμίσει ο Ευριπίδης, ο οποίος επιθυμεί να περάσει στον θεατή δύο μηνύματα: Το πρώτο είναι ο σεβασμός των ζώντων απέναντι στους
νεκρούς και η υποχρέωσή τους να τους θάπτουν μετά τη μάχη,
αρχή καθαρά Αρχαιοελληνική και ανθρωπιστική (έθος), και το
δεύτερο είναι η υπεροχή της δημοκρατίας απέναντι στην τυραννία.
Η υπόθεση της τραγωδίας ξεκινάει στον απόηχο της εκστρατείας των επτά βασιλέων της Πελοποννήσου με επικεφαλής
τον Πολυνείκη και τον βασιλιά του Άργους Άδραστο εναντίον
της Θήβας. Ο Κρέων, (γνωστός και από την τραγωδία «Αντιγόνη» του Σοφοκλή) που μετά τον θάνατο του Ετεοκλή και του
Πολυνείκη έχει αναλάβει την εξουσία στη Θήβα, αρνείται, για
λόγους εκδίκησης, να επιτρέψει στους ηττημένους Αργείους
να πάρουν τους νεκρούς και να τους θάψουν. Οι μητέρες και
οι γιοι εκείνων που έπεσαν στη Θήβα, συνοδευόμενοι από τον
βασιλιά του Άργους Άδραστο, τον μόνο από τους Επτά βασιλείς που επέζησε, καταφεύγουν στην Αθήνα -ακριβέστερα στον
ναό της Δήμητρας και της Περσεφόνης στην Ελευσίνα- όπου
έχει μεταβεί για να δεηθεί η μητέρα του Θησέα, η Αίθρα, με τη
μεσολάβηση της οποίας εξασφαλίζουν από τον Θησέα τη διαβεβαίωση ότι θα τους βοηθήσει να πάρουν τους νεκρούς τους,
για να τους θάψουν. Την ώρα που ο Θησέας, έχοντας και την
έγκριση της πόλης, ετοιμάζεται να στείλει κήρυκα στη Θήβα και
να ζητήσει από τον Κρέοντα να παραδώσει τους νεκρούς και
να τον προειδοποιήσει ότι, αν δεν το πράξει, θα αντιμετωπίσει
τους Αθηναίους, καταφθάνει ένας Θηβαίος κήρυκας που ζητάει
τον τύραννον της χώρας προκειμένου να του ανακοινώσει μήνυμα του Κρέοντα. Ο Θησέας τον διορθώνει λέγοντας ότι δεν
υπάρχει τύραννος σ᾽ αυτή την πόλη, διότι είναι ελεύθερη. Η
αντιπαράθεση παίρνει τη μορφή «αγώνος δισσών λόγων»
(αντιπαράθεση δύο προσώπων που πρεσβεύουν διαφορετικές
ή αντίθετες απόψεις με επιχειρήματα). Ο λόγος του Θηβαίου
κήρυκα είναι κατ᾽ ουσίαν «ψόγος της δημοκρατίας», ενώ ο
λόγος του Θησέα είναι «ψόγος της τυραννίδος και έπαινος
της δημοκρατίας». Ο «αγώνας λόγων» δεν αλλάζει τη δραματική εξέλιξη από την οποία προήλθε. Στη συνέχεια οι Αθηναίοι εκστρατεύουν εναντίον της Θήβας και, αφού νικούν τους
Θηβαίους, θάβουν τους πολλούς νεκρούς στον Κιθαιρώνα, ενώ
τα σώματα των αρχηγών τα παραδίδουν στον Άδραστο, ο οποίος, έπειτα από υπόδειξη της Αθηνάς, που εμφανίζεται «ως από
μηχανής θεός», δεσμεύεται με όρκο ότι η πόλη του, το Άργος,
ποτέ δεν θα βαδίσει εναντίον της Αθήνας, ενώ η Ευάδνη, βα-

ν κάποιος περιδιαβεί τη Βυτινιώτικη
ύπαιθρο τους καλοκαιρινούς μήνες δύο
ήχους θα νιώσει έντονα.
Το λάλημα του κούκου το πρωί και το τραγούδι του τζίτζικα το μεσημέρι. Παλιότερα,
όταν οι Βυτινιώτικη ύπαιθρος ήταν πολύβουη,
γεμάτη ξωμάχους, που δούλευαν στα χωράφια
ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες ή υλοτομούσαν στο βουνό το λάλημα του κούκου και
του τζίτζικα τους συντρόφευε στην καθημερινή σκληρή και επίπονη εργασιακή προσπάθεια
και τους έδειχνε πολλά σημάδια καιρικών μεταβολών. Το λάλημα του κούκου επισημοποιεί
τον ερχομό της άνοιξης και το τραγούδι του
τζιτζικιού την είσοδο στο καλοκαίρι.
Τον κούκο τον άκουγες και τον ακούς μέχρι
σήμερα σε βαθύσκια μέρη, γιατί του αρέσει
να κρύβεται, όπως ο «Ντοχοβίτης», ο «Λαγόφτης», η «Κατσικοκορυφή» και αλλού. Ο τζίτζικας ακούγεται παντού σε ζεστά μέρη επάνω
στον κορμό των δέντρων. Ο κούκος και ο τζίτζικας είναι στενά δεμένοι με την ντόπια λαϊκή
παράδοση και οι παλιοί Βυτιναίοι θεωρούσαν

σίλισσα των Μυκηνών μέσα σε μια δραματική σκηνή ρίπτεται
στην πυρά του καιγόμενου συζύγου της Καπανέα. Το τέλος της
τραγωδίας κρύβει και μια πολιτική σκοπιμότητα από την πλευρά
του Ευριπίδη. Να υπενθυμίσει στους Αργείους ότι έχουν ηθική
υποχρέωση κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου
να βρίσκονται πάντοτε στο πλευρό των Αθηναίων.
Η φετινή παράσταση των Ικέτιδων πέρασε σημαντικά μηνύματα στους θεατές. Τον σεβασμό στους νεκρούς και την τήρηση
των ηθικών και ανθρωπιστικών αρχών. Επίσης την αξία της
δημοκρατίας και μάλιστα σήμερα που τα πάντα αμφισβητούνται
και θυσιάζονται στο βωμό του συμφέροντος. Η αρχαία Ελληνική τραγωδία, μοναδική και ανεπανάληπτη πνευματική δημιουργία σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθεί να «διδάσκει» με τρόπο,
που δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί από κανένα άλλο
θεατρικό είδος. Ο θεατής μετά από μια τέτοια παράσταση και
σήμερα βγαίνει από το θέατρο «κρείττων ή προ».
Ως κατακλείδα αυτού του μικρού σημειώματος βάζουμε τα
λόγια του Θησέα, που υμνεί το πολίτευμα της δημοκρατίας,
ώστε ο αναγνώστης να αντιληφθεί, γιατί το αρχαίο θέατρο λειτουργούσε ως σχολείο για τον θεατή και γιατί η παράσταση της
τραγωδίας ονομαζόταν «διδασκαλία» :

«η πόλη αυτή δεν εξουσιάζεται από έναν άνδρα,
είναι ελεύθερη. Εδώ κυβερνούν οι πολλοί
που εναλλάσσονται στα αξιώματα χρόνο το χρόνο·
δεν δίνουν πιο πολλά στον πλούσιο, και ο φτωχός έχει
τα ίδια.
…………………………………………………………………….
Όπου υπάρχουν νόμοι γραπτοί,
το δίκαιο ισχύει εξίσου και για τον ταπεινό και για τον
πλούσιο
και μπορεί ο ανίσχυρος, όταν δέχεται επιθέσεις,
να απαντά στον ισχυρό στον ίδιο τόνο,
και φτάνει να νικά ο μικρός τον ισχυρό, αν έχει δίκιο.
Και η πεμπτουσία της ελευθερίας,
εκείνο το «ποιος έχει να προτείνει κάτι καλό για την
πόλη;
να έρθει να το καταθέσει εδώ, ενώπιον όλων.»
Όποιος προσφέρεται δοξάζεται, όποιος δεν θέλει σιωπά.
Για την πόλη νοείται ισότητα ανώτερη απ᾽ αυτή;
Εξάλλου, όπου κρατά ο δήμος τα ηνία της χώρας,
χαίρεται όταν υπάρχουν στην πόλη νέοι και παλληκάρια».

τον κούκο πουλί δίμορφο, και καλό και «γρουσούζικο». Δεν έπρεπε κάποιος να ακούσει τον
κούκο νηστικός, διότι η χρονιά «θα πήγαινε
άσχημα». Ποτέ δεν έφευγε την άνοιξη νηστικός, αλλά έτρωγε μια μπουκιά ψωμί, για να
μην τον «ρουμπώσει» ο κούκος. Ο μπάρμπα
Φώτης ο Πλέσσιας, ένας από του καλύτερους
παλιούς αμπελουργούς του τόπου μας συνδύαζε τις εργασίες στο αμπέλι, όπως το σκάψιμο
με το «πρώτο λάλημα» του κούκου. Επίσης ο
κούκος συνδέεται με πολλές ντόπιες παροιμίες, αφού θεωρείται αδιάφορο πουλί για τα
παιδιά του ή και «κακόηχο» λόγω του μονότονου λαλήματος. «Άφησε σαν τον κούκο τα
παιδιά του», «θα σου στοιχίσει ο κούκος αηδόνι» είναι μερικές από αυτές. Επιππλέον επειδή
είναι μοναχικό πουλί, οι παλιοί Βυτιναίοι παρομοίαζαν «σαν τον κούκο», όποιον έμενε μόνος
του. Πολλοί από τους τσοπάνηδες συνδύαζαν
τις κτηνοτροφικές εργασίες, όπως η άνοδός
τους από τα «χειμαδιά» ή η μεταφορά τους
στα καλοκαιρινά «στανοτόπια» με το λάλημα
του κούκου. Αν έπιανε μετά κακοκαιρία διαρ-

κείας έλεγαν «Μας γέλασε ο κούκος».
Ο τζίτζικας είναι περισσότερο καλοκαιρινός.
Πρέπει να ανεβεί η θερμοκρασία, για να ακουστεί το λάλημά του. Οι Βυτινιώτες τον παρακολουθούν και προσπαθούν να προβλέψουν
τις καιρικές μεταβολές. Λένε, αν το πρωί ακούν
τα τζιτζίκια. «Σήμερα θα κάνει ζέστη, αφού
τα τζιτζίκια άρχισαν πρωί το τραγούδι», ή αν
δεν το ακούν λένε «σήμερα μπορεί να βρέξει,
αφού δεν ακούγεται τζιτζίκι». Το τζιτζίκι είναι
γνωστό από την αρχαιότητα και περιγράφεται
στην Ελληνική μυθολογία. Με αυτό είναι συνδεδεμένος ο μύθος του Τιθωνού. Ο Τιθωνός,
γιος του βασιλιά της Τροίας Λαομέδοντα, ήταν
θνητός και είχε γίνει αθάνατος από τους θεούς
μετά από παράκληση της Ηούς, η οποία όμως
ξέχασε να ζητήσει να παραμείνει και νέος. Όταν
λοιπόν ο Τιθωνός έφθασε σε έσχατο γήρας, η
Ηώς, που ως θεά ήταν αθάνατη και πάντα νέα,
δεν μπορούσε πια να τον βλέπει. Τότε οι θεοί
τον λυπήθηκαν και τον μεταμόρφωσαν σε ένα
ζαρωμένο έντομο, που μιλά ακατάπαυστα, το
τζιτζίκι. Επειδή το τζιτζίκι, όταν το πιάσεις από
Συνέχεια στη σελίδα 9
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διάστημα στη Βυτίνα στις ιδιόκτητες οικίες των γονέων τους.
Ευχαριστούμε θερμά τους προαναφερθέντες οργανωτές και
τους διακεκριμένους ομιλητές, οι οποίοι μας χάρισαν μια βραδιά γεμάτη επιστημονικό ενδιαφέρον και συνέβαλλαν, ώστε να
ανέβει ακόμα περισσότερο το πολιτιστικό επίπεδο του τόπου
μας και να επιβεβαιώσει η Βυτίνα τη μεγάλη διαχρονική πνευματική της φήμη.

• TO ΜΕΘΥΔΡΙΟ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΟΥ
Γράφει: Ο δάσκαλος Νίκος Κ. Φίλης
						
Τον Πολιούχο του Άγ. Παντελεήμονα τίμησε κι εφέτος το
Μεθύδριο. Απέριττα και με θρησκευτική κατάνυξη, παρουσία
πλήθους πιστών, σ’ ένα ειδυλλιακό τοπίο, εκεί στον περικαλλή
Ι. Ναό μας, αιώνες τώρα αποδίδεται η δέουσα τιμή στον προστάτη μας Άγιο. Χοροστατούντος του άριστου λειτουργού της
ενορίας μας πατρός Νικ. Ντάβου, νιώσαμε μεταρσίωση και θεία
συγκίνηση την ώρα της Θ. Λειτουργίας, συνεργούντων προς
τούτο και του καλλίφωνου ιεροψάλτη φίλου Βασ. Καρρά και
της ακολουθίας του αλλά και του συμπατριώτη μας συνάδελφου Νίκου Σουλακιώτη. Δεχτήκαμε ευμενή σχόλια για τη φιλοξενία μας και εκφράστηκε ικανοποίηση για τις επικείμενες εργασίες αναστήλωσης του μνημείου μας. Το Eκκλησ. Συμβούλιο
τέλεσε, όπως κάθε χρόνο, στις 3 Αυγούστου στο ανακαινισμένο
κοιμητήριο του χωριού μας, μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των
ψυχών των κοιμηθέντων συμπατριωτών μας. Σε ατμόσφαιρα
συγκίνησης αποδώσαμε την οφειλόμενη τιμή στους κεκοιμημένους προγόνους μας και φιλοξενήσαμε τους προσελθόντες.

• ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΙΝΑΛΟΥ 2019
Πραγματοποιήθηκε και φέτος το Φεστιβάλ Μαινάλου από τις
18 μέχρι τις 23 Αυγούστου, που γίνεται ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια με τη χρηματοδότηση του Δήμου Γορτυνίας και την
ευθύνη Βυτιναίων καθηγητών μουσικής. Η εκδήλωση είχε δύο
μέρη. Το πρώτο ήταν μια μουσική συναυλία δημοτικών τραγουδιών την Κυριακή 18 Αυγούστου το βράδυ στην πλατεία με το
συγκρότημα της Κατερίνας Κατσίγιαννη και του Κώστα Κοπανιτσάνου. Ήταν μια εύθυμη βραδιά με αρκετή συμμετοχή και
μεγάλο κέφι. Στο συγκρότημα συμμετείχε και ο καθηγητής μουΣυνέχεια από τη σελίδα 1

μακαρονάδα τις βραδινές ώρες. Η λειτουργία της πισίνας του
«Vytina House» αλλά και των τοπικών ξενοδοχείων ήταν «πόλος έλξης» πολλών ακόμα και από τα απομακρυσμένα χωριά
της Γορτυνίας, που έρχονταν για την ψυχαγωγία των ιδίων και
των παιδιών τους. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας των κατεξοχήν
θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η εκκλησία του
Αγίου Τρύφωνα ήταν σχεδόν γεμάτη τα βράδια του Δεκαπενταύγουστου με κορύφωση τη γιορτή της Παναγίας. Αρκετές οι
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πρώτο το Βυτινιώτικο αντάμωμα του
συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων στις 6 Αυγούστου. Αρκετές εκατοντάδες συμπατριωτών μας προσήλθαν και η ορχήστρα
του Βαγγέλη του Ντάβου με τον παπα Νικόλα ψυχαγώγησαν
τους προσελθόντες μέχρι αργά το απόγευμα. Στις 17 του μήνα
πραγματοποιήθηκε η 3η φιλοσοφική βραδιά στην αίθουσα τελετών του Τριανταφυλλιδείου ιδρύματος με εξαίρετους ομιλητές και πολυπληθές ακροατήριο. Στις 18 άρχισε το «φεστιβάλ
Μαινάλου» με μια εξαίρετη συναυλία δημοτικών τραγουδιών
και συνεχίστηκε με τη λειτουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων,
τα οποία παρακολούθησαν αρκετοί μικροί, ως επί το πλείστον,
αλλά και μεγάλοι. Στις 23 το «πανηγύρι της Σφυρίδας» που
μετέβησαν στο «ασκηταριό» ορισμένοι Βυτιναίοι αλλά τίποτα
δεν θύμισε τις παλιές δόξες του μεγαλύτερου πανηγυριού της
ευρύτερης περιοχής στο «παλιομονάστηρο».
Αυτά ήταν τα σπουδαιότερα γεγονότα του χωριού μας για τα
οποία λεπτομέρειες θα διαβάσετε και σε άλλες στήλες. Βέβαια
μπορεί να συνέβησαν και άλλα μέσα στην καθημερινότητα του
καλοκαιριού αλλά θα ήταν κουραστική η αναφορά σε λεπτομέ-

σικής Τάκης Παπαδημητρίου με το νταούλι
του. Το τραγούδι και ο
χορός κράτησε μέχρι
τα μεσάνυχτα και δεδομένου ότι η Βυτίνα
τις μέρες αυτές είχε
πολλούς επισκέπτες η
πλατεία ήταν κατάμεστη και το κέφι αυθόρμητο. Οι εργασίες του φεστιβάλ συνεχίστηκαν τις επόμενες μέρες μέχρι την Παρασκευή 23 Αυγούστου
με σεμινάρια μουσικής και άλλων παρεμφερών δράσεων ιδιαίτερα για παιδιά στο κτήριο του Δημοτικού σχολείου. Την ευθύνη των σεμιναρίων αλλά και της όλης οργάνωσης είχε ο καθηγητής μουσικής κ. Τάκης Παπαδημητρίου, στον οποίο αξίζουν
θερμά συγχαρητήρια για την οργάνωση της άκρως επιτυχημένης εκδήλωσης για μια ακόμα χρονιά. Η εκδήλωση ήταν υπό
την αιγίδα του Δήμου Γορτυνίας και της ΔΗΚΕΓ, τους οποίους
ευχαριστούμε για τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης και φέτος.

• Η ΜΕΓΑΛΗ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Η γνωριμία του επισκέπτη με τον τοπικό λαϊκό πολιτισμό
Ο μεγάλος Βυτιναίος σχολάρχης αρχιμανδρίτης Παναγιώτης
Παπαζαφειρόπουλος, όταν έγραφε το μνημειώδες έργο του
«Περισυναγωγή», στο οποίο περιέλαβε τοπικά δημοτικά τραγούδια αλλά και ήθη και έθιμα της Βυτίνας, τόνισε ότι η καλύτερη γνωριμία ενός ξένου με ένα τόπο είναι να ζήσει σε ένα σπίτι
και να γνωρίσει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων του τόπου αυτού. Σήμερα ο παλιός τρόπος ζωής μιας κοινωνίας, τα εργαλεία
δουλειάς, η καθημερινότητα, η οικιακή οργάνωση, η αντιμετώπιση των δυσκολιών, η ευρηματικότητα και όλα όσα συνιστούν τη
μορφή διαβίωσης παρουσιάζονται στα μουσεία λαϊκής τέχνης,
στα οποία διασώζονται όλα εκείνα τα αντικείμενα που δείχνουν
παραστατικά την εικόνα ενός τόπου και τα οποία συγκέντρωσαν κάποιοι αιθεροβάμονες, που αγαπούσαν τον τόπο τους.
Δεν αρκεί όμως η συγκέντρωση και η έκθεση των αντικειμένων
σε συγκεκριμένους χώρους, που ονομάζονται λαογραφικά μουσεία, αλλά χρειάζονται και κάποιοι, οι οποίοι θα λειτουργήσουν
τους χώρους αυτούς και θα ξεναγούν τον επισκέπτη. Όλα αυτά
γράφονται, για να φανεί η σημασία που έχει για τον τόπο μας η

ύπαρξη λαογραφικού
μουσείου. Κάποιοι στο
παρελθόν, και στους
οποίους χρεωστούμε
ευγνωμοσύνη, μόχθησαν για την δημιουργία του και κάποιοι
σήμερα μοχθούν να το
λειτουργούν εθελοντικά επιδεικνύοντας στον επισκέπτη τα εκθέματα. Η Βυτίνα είναι
τυχερή και στον τομέα αυτό, διότι διαθέτει λαογραφικό μουσείο και οι πολυπληθείς επισκέπτες της μπορούν να γνωρίσουν
από κοντά αυτό που λέμε τοπικό λαϊκό πολιτισμό σε όλες του
τις μορφές.
Η σπουδαία σημασία του μουσείου επιβεβαιώθηκε για μια
ακόμα φορά το φετινό καλοκαίρι, που παρέμενε ανοικτό πολλές ώρες καθημερινά και δεχόταν ικανό αριθμό επισκεπτών, οι
οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον Βυτινιώτικο λαϊκό πολιτισμό. Βέβαια όλα αυτά θα ήταν ανέφικτα, εάν
δεν υπήρχε η εθελοντική προσφορά και η ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας από τον Φώτη τον Κατσούλια, που τα τελευταία χρόνια λειτουργεί μόνος του το μουσείο σε καθημερινή
βάση. Τη σημασία του μουσείου την πρόβαλλε φέτος μέσα από
το ετήσιο ημερολόγιο του ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας δίνοντας την ευκαιρία στον παραλήπτη του ημερολογίου μιας γενικότερης γνωριμίας με αυτό.
Όμως την μεγάλη πολιτιστική αξία έχει η απευθείας επαφή με
το χώρο. Φέτος γίναμε ακροατές πολλών ενθουσιωδών σχολίων των επισκεπτών του μουσείου, που έδειχναν τον εντυπωσιασμό τους από όσα είδαν. Και το φετινό καλοκαίρι λοιπόν η
Βυτίνα «έδειξε» στον επισκέπτη της πολλά από τα «προσόντα»
της. Το λαογραφικό μουσείο με το πολιτιστικό της στίγμα, το
«δασάκι» με την ασύλληπτη προσφορά καλοκαιρινής δροσιάς
και απόλαυσης, τον εξωραϊσμένο «δρόμο της αγάπης» με την
ευχάριστη και νοικοκυρεμένη όψη και πάνω από όλα τις υπέροχες φυσικές καλλονές της.
Να συγχαρούμε τον Φώτη τον Κατσούλια για την ακάματη
εθελοντική του προσφορά στη λειτουργία του λαογραφικού
μουσείου και να του ευχηθούμε να βρίσκει δύναμη να συνεχίσει τη λειτουργία του χώρου αυτού αλλά και να αντεπεξέλθει
με επιτυχία στα νέα του καθήκοντα ως πρόεδρος του τοπικού
συμβουλίου της Βυτίνας.

Η ΦΕΤΙΝΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΒΥΤΙΝΑ
ρειες. Κορυφαίο χαρακτηριστικό του μήνα αυτού είναι η επίσκεψη των Βυτιναίων στη γενέτειρά τους για λίγες η περισσότερες
ημέρες. Σημαντική και των ξενιτεμένων οι οποίοι πλέον επισκέπτονται τη Βυτίνα κάθε χρόνο. Φέτος είδαμε την οικογένεια
Δεληγιάννη και την οικογένεια Γ. Λάγιου να επισκέπτονται για
πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια τη Βυτίνα. Επίσης σημαντική και η επίσκεψη των φίλων της Βυτίνας και η παραμονή τους
είτε στις ιδιόκτητες κατοικίες τους, είτε στα ξενοδοχεία του τόπου μας. Βέβαια η παραθεριστική κίνηση δεν θυμίζει τις παλιές
εποχές αλλά την έλλειψη της μεγάλης θερινής κίνησης η Βυτίνα
την αναπληρώνει με την αντίστοιχη χειμερινή.
Από τα πλέον σημαντικά γεγονότα του καλοκαιριού είναι η
αλλαγή της δημοτικής αρχής με νέο δήμαρχο και ανανεωμένο
δημοτικό συμβούλιο και του τοπικού συμβουλίου με εντελώς
νέα πρόσωπα από τα οποία πολλά περιμένει ο τόπος μας. Στα
θετικά του φετινού καλοκαιριού καταγράφονται ο εξωραϊσμός
του αλσυλλίου Τριανταφυλλίδη και του «δρόμου της αγάπης»
από το δασαρχείο. Η μεγάλη επισκεψιμότητα του αλσυλλίου
θύμισε παλαιές εποχές και οφείλεται στη φροντίδα του από το
δασαρχείο την τελευταία διετία. Επίσης η προθυμία, η οργανωτικότητα και η ευγένεια των επαγγελματιών ως προς την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Η οριστική λύση του προβλήματος
ύδρευσης με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διακοπές υδροδότησης ή ανεπάρκεια φέτος. Η δράση των τοπικών συλλόγων
ώστε να προσφέρουν ο καθένας από την πλευρά του ό,τι μπορεί. Η καθημερινή λειτουργία του λαογραφικού μουσείου από
τον νέο πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου κ. Φώτη Κατσούλια,

με αποτέλεσμα ο επισκέπτης να έρχεται σε επαφή με τον λαϊκό
πολιτισμό και να γνωρίζει την τοπική παράδοση. Η προσφορά
των φίλων του τόπου μας σε πολλούς τομείς που ανεβάζουν το
τοπικό πολιτιστικό επίπεδο. Η άψογη λειτουργία των ΑΤΜ των
Τραπεζών Εθνικής, Πειραιώς και Eurobank, τα οποία εξυπηρετούσαν διαμένοντες, διερχόμενους αλλά και κατοίκους των
γύρω χωριών..
Στα αρνητικά μπορούν να καταγραφούν τα χρόνια προβλήματα όπως αυτό των απορριμμάτων και της έλλειψης καθαριότητας των δημοσίων χώρων. Επίσης η κακή κατάσταση του
εσωτερικού οδικού δικτύου. Ο συνωστισμός τροχοφόρων και
πεζών στον κεντρικό δρόμο. Η δύσκολη προσπέλαση προς το
πάρκιγκ και το παρκάρισμα των αυτοκινήτων σε ακατάλληλους
χώρους. Η ανάγκη χωροταξίας ιδιαίτερα στον κεντρικό δρόμο.
Το «κλειστό» κατάστημα ιδιοκτησίας Μπαμπίλη, το οποίο λειτουργούσε για πολλές δεκαετίες και είχε προσφέρει πολλά στην
εξυπηρέτηση αλλά και την ψυχαγωγία του ντόπιου πληθυσμού
και η μη λειτουργία του αποτελεί μια κακοφωνία στην ωραία
κεντρική πλατεία. Η ακαλαίσθητη πλατεία Οικονομίδη, η οποία
έχει ανάγκη εξωραϊσμού και κάποια ακόμα. Βέβαια σε όσα γράφουμε πιθανόν να ήθελε κάποιος να περιληφθούν ακόμα περισσότερα θετικά ή αρνητικά. Ίσως να τονισθούν και κάποιες άλλες
κακογουστιές. Το σημείωμα όμως αυτό είναι πληροφοριακό και
όχι κριτικό. Θέλει να καλλιεργήσει τη νοσταλγία και τη μνήμη
για τον όμορφο τόπο μας που ο γνήσιος Βυτιναίος, όπου και αν
βρεθεί, τον έχει βαθιά κλεισμένο μέσα του.

Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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τοπικού συμβουλίου είναι νέα «παιδιά», επαγγελματίες του τόπου μας, που διευθύνουν σοβαρές
επιχειρήσεις και επομένως έχουν μέγιστο συμφέρον ως προς την επίλυση των απλών θεμάτων
της καθημερινότητας της κωμόπολης αλλά και των πολυπλοκότερων και χρονιζόντων. Η Βυτίνα
όπως έχουμε γράψει και στο παρελθόν είναι η «βιτρίνα» της Γορτυνίας. Δέχεται τον μεγαλύτερο
αριθμό των επισκεπτών, έχει την υποδομή να τους εξυπηρετήσει και επιπλέον από τους επισκέπτες της ωφελείται οικονομικά τόσο η εγγύτερη όσο και η ευρύτερη περιοχή της Γορτυνίας.
Επομένως χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, διότι είναι η ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης της
Γορτυνίας.

Για τον νέο Δήμαρχο, το νέο δημοτικό και το τοπικό συμβούλιο οι οιωνοί είναι άριστοι, οι συγκυρίες ευνοϊκές και τα πρόσωπα ικανά και κατάλληλα. Ο χρόνος θα δείξει κατά πόσον θα είναι
και αποδοτικά. Εμείς τους το ευχόμαστε από βάθους καρδιάς, διότι ο τόπος το έχει ανάγκη και
αν χαθεί αυτή η ευκαιρία τα πράγματα δύσκολα θα αναστραφούν. Συνεργασία λοιπόν, διάλογος,
κατανόηση και προπαντός εργασία και επίπονη προσπάθεια. Οι διαφωνίες έχουν θέση μόνο όταν
είναι παραγωγικές και όχι για να ικανοποιούν προσωπικούς εγωισμούς ή κρυφές σκοπιμότητες.
Καλή επιτυχία λοιπόν.
Η «Β»
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
16ο Βυτινιώτικο αντάμωμα
ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος Απόστολος Γ. Τζίφας
Βρεθήκαμε για μία ακόμη χρονιά στο
δέκατο έκτο Βυτινιώτικο αντάμωμα. Έχει
γίνει θεσμός το αντάμωμα αυτό για τους
απανταχού Βυτιναίους. Το αντάμωμα είναι συνένωση παράδοσης και ανθρώπινης επικοινωνίας. Η παράδοση τονίζεται
με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την προσήλωση στη θρησκευτική λειτουργία της ημέρας με παράλληλο το γνήσιο- το τονίζουμε- και ανόθευτο αρκαδικό γλέντι. Είναι δύσκολο να βρεθούν αυθεντικότεροι
εκφραστές αυτής της λαϊκής παράδοσης από τον πατέρα
Νικόλαο Ντάβο και το γιό του Βαγγέλη. Σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον η επικοινωνία των απανταχού Βυτιναίων ήταν ουσιαστική. Αναμνήσεις πολλές και επαφές
μέσα στο χρονο-χώρο του χωριού. Οι παρευρισκόμενοι
είχαν πολλά να πουν, αλλά και να ξαναζήσουν τις παλιές
ανεπιτήδευτες ανθρώπινες επαφές. Να ξαναζήσουν τον
παλιό καιρό του χωριού τους.
Το Βυτινιώτικο αντάμωμα είναι ένα γνήσιο αντάμωμα
παράδοσης και διατήρησης στο χρόνο πατροπαράδο-

των αξιών. Προτείνουμε στα επόμενα ανταμώματα να
συμμετάσχουν χορευτικά συγκροτήματα του τόπου και
να γίνουν παράλληλες εκδηλώσεις λαϊκής παράδοσης.
Λόγου χάρη οι επιτυχημένες φιλοσοφικές διαλέξεις του
ίδιου χρόνου στο χωριό μας να εμπλουτιστούν και με
στοιχεία της παράδοσης από μελετητές γνώστες του τόπου. Είναι αρκετοί και σπουδαίοι.
Δεν υπάρχει ουσιαστική σύγκριση με τα ανταμώματα
της Γορτυνιακής γης, που κάποια από αυτά παρακολουθήσαμε την καλοκαιρινή περίοδο.. Ας κατανοήσουμε ότι
ο καταναλωτισμός και ο νεοπλουτισμός δεν προσφέρουν πολλά ωφέλιμα στους νέους. Ο εθνομηδενισμός
και η αποδόμηση, που ζούμε σήμερα κάνουν το έργο
των συλλόγων δύσκολο. Οι σύλλογοι καλούνται να γίνουν εστίες πατριδογνωσίας και διατήρησης της συλλογικής ιστορικής μνήμης.
Κλείνοντας, τονίζουμε την ευθύνη όλων μας να φέρουμε κοντά τους νέους του χωριού μας. Δυστυχώς, είναι
αισθητή η απουσία τους σε αυτά τα ανταμώματα. Και
χωρίς αυτούς είναι δύσκολο να συνεχιστούν με την ίδια
επιτυχία.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΓΑΡΖΕΝΙΚΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος Παναγιώτης Παπαδέλος
Κυκλοφόρησε το 1ο τεύχος του περιοδικού «Γαρζενίκος» σε καλαίσθητη αλλά και ογκώδη έκδοση (περίπου 600 σελίδες) από ένθερμους συγγραφείς καταγόμενους από το συμπαθέστατο χωριό της Ελάτης, το οποίο διατηρεί στενούς
δεσμούς επικοινωνίας με τη Βυτίνα. Το περιοδικό είναι εξαμηνιαίας συχνότητας και θα περιλαμβάνει θέματα ιστορικά,
πολιτιστικά, κοινωνικά και λαογραφικά, που θα έχουν άμεση σχέση με τον ιστορικό Γαρζενίκο, όπως ήταν το παλιότερο
όνομα του χωριού. Οι συγγραφική επιτροπή διατυπώνει τους στόχους της στην εισαγωγή και τονίζει τα εξής: «Η παρούσα περιοδική έκδοση προέκυψε από τη βαθύτερη επιθυμία μας να γνωρίσουμε καλύτερα τον τόπο μας, να
περιγράψουμε, να καταγράψουμε και να σκεφτούμε τρόπους προστασίας της άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς του. Επίσης, να γνωρίσουμε την ιστορία των ανθρώπων και προσωπικότητες της Ελάτης,
φευγαλέες φιγούρες μέσα στον χρόνο, που η παρουσία τους ήταν ένα αφανές, διακριτικό πέρασμα στον
μικρόκοσμο του τόπου μας. Οι αναφορές μας σε ανθρώπους δεν θα περιορίζονται μόνο στους Γαρζενικιώτες
της Ελάτης αλλά και σε αυτούς που παλαιότερα μετανάστευσαν σε άλλα μέρη της Πελοποννήσου, κυρίως
στη Μεσσήνη (Νησί) και στην Ηλεία. Με λίγα λόγια, θα θέλαμε να αναδειχθεί η ιστορία, οι παραδόσεις και
οι θρύλοι της Ελάτης (παλιά Γαρζενίκος), αυτού του μικρού, ορεινού χωριού στα δάση του Μαινάλου». Το
πρώτο τεύχος περιλαμβάνει τα εξής θέματα::
1. Ιστορίες των ανθρώπων του Γαρζενίκου: «Θεοδώρα Βασιλοπανάγου, μια Γαρζενικιώτισσα του Νησιού», του Φώτη
Παντ. Παπαχατζή
2. «Ιστορική Μνήμη και τόποι μνήμης, χθες, σήμερα, αύριο...», της Έλσας Ηλ. Θαλασσινού 3. «Ελάτη, το πολιτιστικό τοπίο
και η διαφύλαξή του», της Γιώτας Αναστ. Γιαννακοπούλου 4. «Τα διοικητικά όρια των κοινοτήτων στον χώρο του όρους
Μαίναλο της Αρκαδίας», του Φώτη Παντ. Παπαχατζή. Πρόκειται για μια σημαντική προσπάθεια επιστημονικού χαρακτήρα ιδιαίτερα φροντισμένη με σπουδαία και ενδιαφέροντα θέματα. Να συγχαρούμε τους πρωτεργάτες αυτού του
πονήματος και να τους ευχηθούμε να βρίσκουν δύναμη και αντοχή για τη συνέχιση της επίπονης αλλά τόσο ωραίας
προσπάθειας.

Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Ε Σ Β Υ Τ Ι Ν Α Ι Ω Ν Μ ΑΘ Η ΤΩ Ν
Σ ΤΑ Α Ε Ι Κ Α Ι Τ Ε Ι
Τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ δημοσιεύονται πλέον μόνο εφόσον το επιθυμούν οι ίδιοι ή οι γονείς τους, επειδή αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Επομένως η «ΒΥΤΙΝΑ»
θα δημοσιεύσει τα ονόματα επιτυχόντων Βυτιναίων σε όλα
τα ΑΕΙ μόνο εφόσον ζητηθεί. Από τα μέχρι τώρα αιτήματα
ανακοινώνουμε την επιτυχία της νεαρής Βυτιναίας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Κ. ΤΖΊΦΑ μαθήτριας του Λυκείου Παλλήνης, η
οποία εισήλθε στη Νομική Σχολή του Καποδιστριακού ΠαΣυνέχεια από τη σελίδα 7

νεπιστημίου Αθηνών. Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων εύχεται ευδόκιμο πορεία στις σπουδές της επιτυχούσης.
Η επιτυχούσα είναι αυτή που έλαβε στην τελετή κοπής της
πίτας του συλλόγου των Απανταχού Βυτιναίων το βραβείο
«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ» εκ 1.000 € ως αριστούχος
Βυτιναία μαθήτρια, η οποία φοιτούσε σε σχολείο εκτός Βυτίνης.

Ο κούκος φέρνει άνοιξη...
το φτερό, δυναμώνει τη φωνή του από φόβο, οι
αρχαίοι έλεγαν «τέτιγγα πτερού είληφας» εννοώντας ότι κάποιον θέλεις να φοβίσεις. Εξάλλου
ο Αίσωπος περιέλαβε το τζιτζίκι στα έργα του
με τον μύθο του «μέρμηγκος και του τέτιγγος»
Το τζιτζίκι (ηχομιμητική λέξη) είναι συνδυασμένο με την ανεμελιά, την αδιαφορία και την
τεμπελιά σε αντίθεση με το μυρμήγκι και για
τον λόγο αυτό η λαϊκή παράδοση το θεωρεί
παράδειγμα προς αποφυγή.
Και φέτος λοιπόν από τα μέσα Ιουνίου «τζίτζικας ο τραγουδιστής έπιασε τη δουλειά του»
στην έρημη πλέον Βυτινιώτικη ύπαιθρο, που

μένει μόνη στην ησυχία της χωρίς ανθρώπινη
παρουσία. Η φύση όμως, όσο και αν αλλάζουν
οι ανθρώπινες συνήθειες, παραμένει η ίδια και
επαναλαμβάνονται όλα τα φυσικά φαινόμενα
κάθε χρόνο με την ίδια συχνότητα και τον ίδιο
τρόπο. Και η παράδοση διατηρεί τα ήθη και τα
έθιμα, τις συνήθειες και τις αντιλήψεις μέσα
από τη διήγηση και τη μεταφορά από γενιά σε
γενιά.
Το ίδιο κάνει και η ντόπια Βυτινιώτικη παράδοση, που είναι ιδιαίτερα δυνατή, και εξακολουθεί να συνδέει τον κούκο με την άνοιξη και
το τζιτζίκι με το καλοκαίρι.

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

(αφιερωμένο στους διλημματίες)
ΓΡΑΦΕΙ: Η λογοτέχνης Μαρία Γ. Μπαμπίλη διπλωματούχος διατροφολόγος
Όπου οδηγεί η λογική, οι αισθήσεις περιττεύουν
κι επιτυχία σίγουρη για όσους το πιστεύουν.
Μα υπάρχουν άνθρωποι ζεστοί, σαν τη φωτιά που καίνε,
με πάθος όλα που τα ζουν, γελάνε είτε κλαίνε.
Κι εσύ καλείσαι μόνος σου, το γρίφο να τον λύσεις,
τα «πρέπει» να ακολουθείς ή έντονα να ζήσεις;
Βλέπεις ότι ο συνετός, «μπροστά» πάντα βαδίζει
το διάβα του πως τίποτα, κανείς δεν εμποδίζει.
Κι όσο για τον ευαίσθητο και τον αισθηματία,
χρωματιστή είναι η ζωή, από εμπειρίες κι αστεία.
Το δίλημμα είναι κρίσιμο, εύκολα σε διχάζει.
Μα δεν υπάρχει απάντηση που σε καταδικάζει!!
Ό,τι και να προτιμάς ανάμεσα στα δύο,
Μόνο με τον συνδυασμό κερδίζεις το λαχείο…

…Χωρίς τη σπίθα της καρδιάς όνειρα δε γεννιούνται.
Μα και χωρίς τη λογική δεν πραγματοποιούνται!!

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Από τον τακτικό μας συνεργάτη κ. Γιώργο Παναγιωτακόπουλο
λογοτέχνη και συντ/χο αξιωματικό Π.Σ. λάβαμε την πιο κάτω επιστολή την οποία και δημοσιεύουμε.
«Αγαπητή «ΒΥΤΙΝΑ»
Με αφορμή τις εσκεμμένες προσπάθειες καπήλευσης των κατά
καιρούς ενεργειών μου στην κωμόπολή μας για το κοινό καλό,
αλλά και προκειμένου να γνωρίσουν και άλλοι, που μέχρι σήμερα
αγνοούσαν, έχω να δηλώσω τα εξής:
Τα τελευταία χρόνια, και ειδικότερα από το 2011, έχω αναλωθεί στις επίπονες και επίμονες εντελώς ανιδιοτελείς προσπάθειές
μου, που έχουν να κάνουν με την στοιχειώδη τουλάχιστον υγιεινή
των κατοίκων και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και πρωτίστως με την
τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων, την αντικατάσταση φθαρμένων κάδων και την απολύμανσή των, αλλά και με την ανακατανομή αυτών σε διάφορα σημεία του χωριού μας, και όχι μόνο σε
δύο τρία κεντρικά ως επί το πλείστον.
Επίσης με τον φωτισμό σε καίρια σημεία, την ασφαλτόστρωση
των εντελώς κατεστραμμένων τμημάτων οδοποιίας μας, την επισκευή ξύλινων καθισμάτων στον γνωστό δρόμο της αγάπης, τη
χορήγηση ηλεκτρονικού υπολογιστή στο αγροτικό ιατρείο, τη διάθεση αγροτικού ιατρού, την τοποθέτηση κάδων έξωθεν του κοιμητηρίου μας, αλλά και ξύλινου καθίσματος (παγκάκι) εντός αυτού
προκειμένου οι υπερήλικες κυρίως να μη κάθονται επί των μνημείων, την εγκατάσταση και τοποθέτηση εξοπλισμένων πυροσβεστικών φωλεών στο όμορφο δασάκι μας (με τη συνεργασία βεβαίως
της πολύ αξιόλογου δασάρχη κ. Σαράντη), την επανατοποθέτηση
κιγκλιδωμάτων που είχαν αφαιρεθεί παράνομα από αγνώστους
πλησίον της οικίας μας, κ.ά.
Για τον λόγο δε της αδιαφορίας του μέχρι πρότινος δημάρχου
ειδικά για την μη τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων και τη μη
απολύμανση των κάδων, όπως συμβαίνει παντού, με συνέπεια να
κινδυνεύει η υγεία όλων μας από μετάδοση ασθενειών, ο εν λόγω
δήμαρχος παραπέμφθηκε σε δίκη, η οποία θα εκδικαστεί τον μήνα
Νοέμβριο, ύστερα από μηνυτήρια αναφορά του γράφοντος και της
διεύθυνσης υγείας Αρκαδίας.
Τέλος ο υπογράφων έχει αναλώσει τις δυνάμεις του (και θα συνεχίσει μέχρις τελικής θετικής έκβασης) για την κατασκευή ουρητηρίων στον τόπο μας, και μέχρι τότε την τοποθέτηση μιας τουλάχιστον χημικής τουαλέτας σε κεντρικό σημείο η πλησίον της λαϊκής
αγοράς, όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες πολιτισμένες χώρες και
τόπους της χώρας μας (δεδομένου ότι ως γνωστόν, πολιτισμός
σημαίνει πρωτίστως καθαριότητα και παιδεία), καθώς και για τον
έλεγχο και επισκευή (ή κατασκευή) των ήδη υπαρχόντων παιδικών
χαρών, ενόσω είναι θέμα ασφάλειας των μικρών παιδιών.
Εν κατακλείδι θα ευχηθώ εκ νέου στον φίλο νέο δήμαρχο και
τον πρόεδρο Τ.Κ. της Βυτίνας, καλή επιτυχία, καθώς και υλοποίηση των απλών δικαίων και λογικών αιτημάτων και καταγραφών,
όπως άλλωστε δεσμεύθηκαν έναντι εμού από τις πρώτες συναντήσεις μας!
φιλικά,
Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΒΥΤΙΝΑ»

ӱӱ 600 $: Αφοί Δεληγιάννη
ӱӱ 500 €: Φίλης Ευστάθιος
ӱӱ 100 €: Χριστόπουλος Ιωάννης, Μάγου Ελένη
ӱӱ 80€: Σακελλαρίου Π. Ελένη
ӱӱ 70 €: Στρουσοπούλου Κατερίνα
(σε μνήμη Παντελή Στρουσόπουλου)

ӱӱ 50 €: Ριζόπουλος Σπυρίδων, Κουτσούκος Π., Στρουσό-

πουλος Κ., Κατσούλιας Φ., Νικολάου Σπ., Χριστόπουλος Χρ.,
Λάγιος Γεώργιος, Μπούρη Ειρήνη (σε μνήμη γονέων), Ηλιοπούλου Β., Γιαννημάρα Ανθούλα, Στρατουδάκη Χαρά (σε
μνήμη της μητέρας της Πηνελόπης Κατατζίνα - Στρατουδάκη), Λαμπρινοπούλου Ε.
ӱӱ 40 €: Τσατσουλής Δ.
ӱӱ 30 €: Διαμαντόπουλος Σπύρος, Πλέσσια Χριστίνα, Σουλακιώτης Ν., Καρατασάκης Γ., Αποστολόπουλος Μ., Μέμος
Θ., Λάγιος Γ., Ανδριανόπουλος Λάμπρος, Θεοφιλοπούλου
Χριστίνα, Κοκκαλιάρης Θ., Βουτσελά Βασιλική, Φίλη Φωτεινή, Ματθαίου Κυριακή, Ανδριανοπούλου-Σαλίχου Παναγιώτα, Κολιμβιστάρδη Ελένη, Μπίρη Σούζι, Καρατασάκης
Γεώργιος
ӱӱ 25 €: Λιαρόπουλος Βασίλειος, Καλάκος Ιωάννης
ӱӱ 20 €: Περτσελής Νικήτας, Τσατσουλής Θ., Ηλιόπουλος
Στ., Γόντικας Κ., Μαυραγάνης Σπ., Ντίζου Ιωάννα, Πετρόπουλος Π., Νάσκος Ιωάν. Λιδωρίκης Στ., Σαράντη Β., Λιαρόπουλος
Χρ., Τερζής Ν., Δημητροπούλου Κων/να, Κορέλα Μ., Ξηρός
Γ., Μαζέτα Ελένη, Μπαζιώτης Κ., Τζίφας Γ. Απ., Ρούσου Ελ.,
Δημάκος Στ., Αποστολάκης Θ., Διαμαντοπούλου Γ., Μπούρης

Θ., Γόντικας Τρ., Δημάκου Β.,Κοκκώνη-Ξένου Κανέλλα, Καπογιαννόπουλος Παναγιώτης, Καπογιαννόπουλος Θ., Παπαλάμπρος Τρ., Τζέμης Λ., Βραχνάκης Ιωάννης, Στρουσοπούλου
Αγγελική, Ανδριανοπούλου Κωστούλα, Θεοφιλόπουλος Παν.,
Διαμαντόπουλος Γ., Χαμεζοπούλου Ελισάβετ, Χαμεζόπουλος
Σαβ., Αναγνωστοπούλου Γεωργία, Αρβανίτη Κ., Αγγελική, Χατζημπίρου Αναστασία, Κομνηνού Ευαγγελία, Διαμαντόπουλος
Χρήστος, Διαμαντοπούλου – Σπυροπούλου Γεωργία, Διαμαντοπούλου – Μπούρα Κατερίνα, Καρατασάκη Ελένη.

ΓΑΜΟΙ
• Το Σάββατο 1 Ιουνίου 2019 στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Καρλοβασίου Σάμου τέλεσαν το γάμο τους, η Νάντια Θεοδ. Κανελλοπούλου και ο Κριστόφ Στρόμπεργκερ, Αυστριακής καταγωγής.
Η Νάντια είναι κόρη της Βυτινιώτισσας Ιωάννας Καρατζίνας και
του ένθερμου φίλου της Βυτίνας και του συλλόγου δικηγόρου
Θεόδωρου Κανελλόπουλου.
• Την Κυριακή 28 Αυγούστου 2019 ο Δημήτρης Τρυφ. Λάγιος και η
Μαριάνα Βογιατζή, τέλεσαν το γάμο τους στο εκκλησάκι Αγίου
Νικολάου Βάρη.
• Ο Λεωνίδας Αθηναίος και η Verena Matthies τέλεσαν τους γάμους τους, τον Ιούλιο του 2019, στο Αμβούργο της Γερμανίας.
Ευχές για ευτυχισμένη ζωή από τους γονείς Αργύρη Αθηναίο και
Κατερίνα Αθηναίου – Καλάκου.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•Ο Λεωνίδας Σμέρος, γιος του Παναγιώτη Σμέρου και της Σταυρούλας Παπαιωάννου και η σύζυγός του Χρυσούλα Καμπουράνη, απέκτησαν αγοράκι.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
•Στις 28 Ιουλίου 2019 ο Βλάσης Νικ. Λάγιος στο γραφικό εξω-

κλήσι του Αγίου Βλάση βάπτισε τα δύο εγγόνια του από το γιό
του Νικόλαο και τη κόρη του Ειρήνη και πήραν το όνομα Βλάσης και Φίλιππος...
ΘΑΝΑΤΟΙ
†† Έχασε τη ζωή του σε δασικό ατύχημα ο Λεωνίδας Ζαφειρόπουλος ετών 73, ο οποίος ετάφη στην Βυτίνα στις 25-7-2019
†† Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις 27-7-2019 ο Ιωάννης Παναγιωτόπουλος ετών 65
†† Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη ο Σωτήριος Κούκας συνταξιούχος κουρέας ετών 86
†† Απεβίωσε στην Αθήνα στις 4-8-2019 και ετάφη την μεθεπομένη στο νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής η Βασιλική Πετροπούλου-Σαγέντ ετών 58.
†† Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στις 5-8-2019 στο Β΄ νεκροταφείο ο Δημήτριος Κ. Σκαρπέλος συν/χος τραπεζικός ετών 85.
†† Απεβίωσε στην Τρίπολη και ετάφη στη Βυτίνα στις 10-8-2019
ο Γεώργιος Ηλ. Κουντάνης συνταξιούχος καθηγητής θεολόγος
ετών 81. Ο μεταστάς ήταν γιος του παλιού εφημέριου της Βυτίνας αοιδίμου Ηλία Κουντάνη.
†† Απεβίωσε στη Βυτίνα στις 18-8-2019 και ετάφη την επομένη η
Παναγιώτα Στρουσοπούλου ετών 60.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Το Σάββατο 10-8-2019 τελέστηκε στον Ι.Ν Ιωάννου του Προδρόμου Πυργακίου το ετήσιο μνημόσυνο της αείμνηστης Αθανασίας Σ. Παναγιωτοπούλου

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΩΝ 72
Γράφει: Ο Βυτιναίος λογοτέχνης Γιώργος Παναγιωτακόπουλος
Θρήνο σε όλο το χωριό σκόρπισε ο χαμός σου
από το ξαφνικό φευγιό σαν νάταν λυτρωμός σου!
Ιούλιος είκοσι τρείς και απογευματάκι
ήταν που έφυγες εσύ ωσάν γλυκό αεράκι.
Βιάστηκες να μας ‘παρνηθείς στα εβδομήντα δυό σου
στο δάσος που χες γεννηθεί κι ήταν το όνειρό σου.
Άγγελος ήσουν επί γης πολυαγαπημένος
πανάξιος και ευγενής πρόσχαρος «χρυσαφένιος».
Τώρα Λεό εκεί που πας ψηλά με τον Χριστό μας,
να σκέφτεσαι όλους εμάς, τον Κώστα, το Λενιώ μας.
Όπως και τ’ άλλα σου παιδιά μαζί με τα εγγόνια
που σ’ αγαπήσανε βαθειά απόλυτα κι αιώνια.
Και να θυμάσαι πως στη γη δεύτερος σαν κι εσένα
δεν θάχει ξαναγεννηθεί καρδιά μαλαματένια.
Κι όλοι εμείς απ’ το χωριό που σ’ είχαμε λατρέψει
από το δάκρυ μας καυτό σου έχουμε μαζέψει.
Να ‘χεις σαν μία συντροφιά στο μακρινό ταξίδι,
στου Παραδείσου τα στενά μονάκριβο στολίδι.
Η εξόδιος ακολουθία του αξέχαστου συμπατριώτη μας Λεωνίδα
Ζαφειρόπουλου πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου στον Ιερό
ναό του Αγίου Τρύφωνα εν μέσω πρωτοφανούς θρήνου της τοπικής κοινωνίας και πολλών Βαλτεσινιωτών, συμπατριωτών του
αποθανόντος που παρέστησαν, για να αποδώσουν τον ύστατο
χαιρετισμό.
Συγκλονισμένοι φίλοι και γνωστοί που κατέκλυσαν το εσωτερικό και το προαύλιο του ναού δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι
ο 72χρονος αγαπημένος τους φίλος παρέδωσε τη ζωή του στο
δάσος που εργάσθηκε ως δασικός επί πολλά χρόνια. Παρών και
ο νέος δήμαρχος Γορτυνίας κ. Κούλης και ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Βαλτεσινίκου κ. Αναγνωσταράς. Ο εκλιπών
διατηρούσε ταβέρνα στην Ελάτη αρκετά χρόνια και ήταν πολύ
αγαπητός σε όλους. Θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγο, στα παιδιά του και τα εγγόνια του.

ΕΥΧΕΣ

***

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΚΑΣ ΕΤΩΝ 86
ΓΡΑΦΕΙ: Ο πρόεδρος του συλλόγου Παναγιώτης Παπαδέλος με
αισθήματα βαθύτατου σεβασμού
και απείρων ευχαριστιών για την
προσφορά του
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 86 ετών
ο Σωτήριος Κούκας, ο άνθρωπος που ένιωθε Βυτινιώτης περισσότερο από τον καθένα, αν και δεν κατήγετο από εδώ. Εγκαταστάθηκε στη Βυτίνα προ εξηκονταετίας περίπου από το κοντινό
χωριό Δρακοβούνι και το κύριο επάγγελμά του ήταν κουρέας,
το οποίο άσκησε όλα του τα χρόνια. Παντρεύτηκε την εκλεκτή
Βυτιναία Γεωργία Διαμαντοπούλου, νοσοκόμα του αγροτικού
ιατρείου και έζησαν μαζί μέχρι σήμερα. Εκτός από ευσυνείδητος
επαγγελματίας ο αείμνηστος Σωτήρης, ως άνθρωπος της «αγοράς», αφού το σπίτι του ήταν στο κέντρο, ανέπτυξε πολυσχιδή
κοινωνική και πολιτιστική δράση μετέχοντας στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε πολλούς συλλόγους, ενώ συνεχώς εργαζόταν
για τη διαρκή πολιτιστική εξέλιξη του τόπου. Για πολλά χρόνια
διετέλεσε αντιπρόεδρος της κοινότητας Βυτίνας, επίτροπος
στην εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα, πρόεδρος του συνδέσμου
φιλοπροόδων και μέλος του δ.σ. του συλλόγου επαγγελματιών.
Η μεγάλη του πολιτιστική προσφορά όμως είναι η δημιουργία
του λαογραφικού μουσείου μαζί με τον άλλο σπουδαίο Βυτιναίο
αείμνηστο δάσκαλο Λεωνίδα Αναγνωστόπουλο. Για πολλά χρόνια οι δυο τους ακούραστα συγκέντρωναν ό,τι είχε σχέση με τον
τοπικό λαϊκό πολιτισμό και δημιούργησαν τον εξαίσιο χώρο του
λαογραφικού μουσείου, που αποτελεί σήμερα ένα από τα σπουδαιότερα αξιοθέατά του και πολιτιστικά κέντρα του τόπου μας.
Παράλληλα με όλα αυτά ήταν ο «σύνδεσμος» της Βυτίνας με τα
επαρχιακά έντυπα. Για πολλά χρόνια υπήρξε ο τοπικός ανταποκριτής στις εφημερίδες αρχικά της «Φωνής της Γορτυνίας» και
μετά της «Γορτυνίας» μέχρι σχεδόν του τέλους της ζωής του. Τις
ενημέρωνε για τα τοπικά νέα και διατηρούσε «ζωντανή» την τοπική ειδησεογραφική στήλη. Ο σύλλογος των «απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας» οφείλει χάριτας στον μεταστάντα,
διότι για πολλές δεκαετίες υπήρξε ο τοπικός αντιπρόσωπός του
συγκεντρώνοντας τις οικονομικές εισφορές προς αυτόν. Φρόντιζε επίσης την πλατεία της Βυτίνας είτε φυτεύοντας είτε συντηρώντας τα υπάρχοντα άνθη με αποτέλεσμα να είναι πάντα
φρέσκια και όμορφη. Η απουσία τέτοιων ανθρώπων είναι πάντα
αισθητή και δυσαναπλήρωτη. Η Βυτίνα θα νιώσει την απουσία

του Σωτήρη του Κούκα και παράλληλα του «οφείλει χάριτας»
για όσα της προσέφερε κατά τη διάρκεια της πολύχρονης διαβίωσής του σε αυτήν. Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων,
τον οποίο βοηθούσε άοκνα όλα αυτά τα χρόνια, συλλυπείται την
εκλεκτή σύζυγό του και τον «κατευοδώνει» με πολλαπλές ευχαριστίες. Θα τον θυμάται πάντα και θα προβάλλει την προσφορά
του ως δείγμα ένθερμου Βυτιναίου, αν και δεν ήταν Βυτιναίος,
αλλά ένιωθε έτσι περισσότερο από τον καθένα μας.

***
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Ι. ΓΟΥΤΟ ΠΟΥ «ΕΦΥΓΕ»
ΓΡΑΦΕΙ: Ο δάσκαλος Νίκος Κ. Φίλης
Πέθανε στις 14-6-19 και κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Χαλανδρίου
ο εκλεκτός συμπατριώτης μας Αριστείδης Ι. Γούτος. Ο μεταστάς
γεννήθηκε στο Μεθύδριο το 1926. Γόνος πολυμελούς οικογενείας, ήταν το δεύτερο από τα 11 παιδιά του Ιωάννου και της
Ευδοξίας Γούτου. Δύσκολος ο αγώνας της επιβίωσης τα χρόνια
εκείνα. Όταν μάλιστα αυτόν τον αγώνα καλείται να τον διεξαγάγει μια πολυμελής ποιμενική οικογένεια 13 ατόμων, τότε αυτός
απαιτεί δύναμη ψυχής, σθένος και πάθος και αυτά τα χαρίσματα
τα διέθετε ο συμπατριώτης μας Αριστείδης, γι' αυτό όχι μόνο
επιβίωσε αλλά και διακρίθηκε στη ζωή. Αγάπησε με πάθος την
ποιμενική ζωή και ήταν από αυτούς που δεν απαρνήθηκε ποτέ
τις οικογενειακές του καταβολές. Μερακλής και «ασκεριλής»
δεν έχανε ευκαιρία να σύρει πρώτος το χορό με κέφι και έκδηλη
την ευχάριστη διάθεση. Είχα την τύχη να με τιμά με τη φιλία του
και να μας συνδέει σχέση αμοιβαίας και ειλικρινούς εκτίμησης.
Αυτή ακριβώς η σχέση και η κοινή μας αγάπη για τη γενέθλια γη
μας το Μεθύδριο, απέδωσε καρπούς. Με δική του οικονομική
βοήθεια εξεδόθη βιβλίο με τίτλο «Εν Μεθυδρίω τη…», αναφερόμενο στην ιστορία και τις οικογένειες του χωριού. Του οφείλουμε γι αυτό αιώνια ευγνωμοσύνη.
Διακρινόταν για τη βαθιά του πίστη στο Θεό και ασκούσε τα
θρησκευτικά του καθήκοντα με έκδηλη ορθόδοξη πίστη και
αφοσίωση. Τιμούσε ιδιαίτερα τον Πολιούχο του χωριού μας Άγ.
Παντελεήμονα και τόσο αυτός όσο και τα αδέλφια του βοηθούσαν στη συντήρηση και τον καλλωπισμό των Ιερών μας Ναών.
Στην εκλεκτή σύζυγό του την αγαπητή σε όλους μας κ. Μαρία,
στην κόρη του τη φίλη Νεκταρία, στους εγγονούς του Κων/νο
και Αριστείδη και στα αδέλφια του, εκφράζουμε τα θερμά μας
συλλυπητήρια.
Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Το όνομά του θα αναγραφεί στο
κενοτάφιο που ανήγειρε ο ίδιος στο κοιμητήριο του χωριού μας
με σχετική αφιέρωση.

Ο πρόεδρος και όλο το Δ.Σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της
Βυτίνας εύχεται στον γενικό γραμματέα του Δ.Σ. κ. Θεόδωρο Αγγελίδη, μετά την
πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του, ταχεία αποκατάστασή της και καλή ανάρρωση,
ώστε να επανέλθει και πάλι δριμύτερος στα καθήκοντά του στον σύλλογο.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Λαμπρή η ετήσια εκδήλωσή του

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ
Καιρό έχουμε να γράψουμε τα νέα μας και να ενημερώσουμε τους φίλους μας διότι από κάποια μικρή αβλεψία δεν
στείλαμε στον τύπο τα νέα μας από τη γιορτή του Συνδέσμου
του Αγίου Πνεύματος στον Άγιο Θανάση, κάτι που θα κάνουμε τώρα εν συντομία. Λοιπόν σε ένα θαυμάσιο περιβάλλον
και με άριστο καιρό έγινε η γιορτή του Συνδέσμου στο πανέμορφο ξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου. Ο Σύνδεσμος προσέφερε την αρτοκλασία και παραδοσιακούς κουραμπιέδες και
κέρασε τσίπουρο και μαστίχα το εκκλησίασμα. Η προσέλευση
αρκετά μεγάλη και ο στολισμός, με πανέμορφα λουλούδια
από τον κύριο Τρύφωνα Χριστόπουλο, έκλεψε την παράσταση. Το σφάγιο που κληρώθηκε το προσέφερε στον Σύλλογο
ο κύριος Πέτρος Κωσταρέλος, τον οποίο και ευχαριστούμε
θερμά, και το κέρδισε ο καφεπώλης μας κύριος Θεόδωρος
Κουρεμένος. Όσους εργάστηκαν για την επιτυχία της εορτής
και προσέφεραν κεράσματα ή εργασίες τους ευχαριστούμε
θερμώς, όπως ευχαριστούμε και όσους κάτι βρήκαν για να
βοηθήσουν τον Σύνδεσμο και όλους για τη συμμετοχή τους.
Στις 26 Ιουλίου ανήμερα της εορτής της Αγίας Παρασκευής
έγινε στον ομώνυμο λόφο η καλοκαιρινή εκδήλωση του Συνδέσμου (13η κατά σειρά). Ήδη είχε αρχίσει η κάθοδος των
εξ Αθηνών συμπατριωτών και είχε σταματήσει τις αστάθειές
του ο καιρός. Πανέτοιμος από όλες τις πλευρές ο Σύνδεσμος
έδωσε και εδώ τη μάχη του και πέτυχε μια ομολογουμένως
άριστη εμφάνιση στην οποία συνετέλεσαν τα πεντανόστιμα
φαγητά, το παγωμένο μοσχοφίλερο και οι εκλεκτοί νηστίσιμοι
και όχι μόνο μεζέδες καθώς και το όμορφο συγκρότημα του
Πάνου Ηλιόπουλου με τους Παναγιώτη Παπαδημητρίου και
Πάνο Παπαοικονόμου.
Εδώ πρέπει να σημειώσω και να ευχαριστήσω τα μέλη
του Συνδέσμου που εργάστηκαν σε όλα τα επίπεδα από την
ετοιμασία του χώρου, την παρασκευή και το σερβίρισμα των
φαγητών και με ό,τι αφορούσε την επιτυχία της λαχειοφόρου αγοράς. Κύριοι την εκδήλωση την κάναμε χωρίς χρήματα αλλά με μαζική συμμετοχή και προσφορά γι' αυτό αρχίζω
με τις ευχαριστίες μου στις κυρίες Σταυρούλα Σμέρου, Νίκη
Μαρκοπούλου, Ελένη Ρούσσου, Γεωργία Γόντικα, Γρηγορία
Τσέκου, Σταυρούλα Παπαϊωάννου και όποιες αυτή τη στιγμή
μου διαφεύγουν που μαγείρεψαν και σέρβιραν τα πραγματικά υπέροχα φαγητά για κάθε γούστο και με υλικά δικά τους.
Επίσης ευχαριστώ και όλους τους φίλους που προσέφεραν
τα απαραίτητα για κάθε τραπέζι, ιδιαίτερα τον Θεόδωρο Τσατσουλή για τη γραβιέρα και φέτα που μπήκε στο τραπέζι, το
εστιατόριο Αρχοντικό της Αθηνάς για την προσφορά τους στα
νηστίσιμα, τον φούρναρη Θεόδωρο Λιαρόπουλο για το ψωμί
της εκδήλωσης, τον Τρύφωνα Χριστόπουλο για τα λουλούδια
στολισμού του χώρου και της κλήρωσης. Θερμά ευχαριστώ
τον φίλο Γιάννη Κανέλλου Λιαρόπουλο για το ωραίο σφαχτό
που προσέφερε για την κλήρωση καθώς και τους πιο κάτω
επαγγελματίες του τόπου μας που μας προσέφεραν ο καθένας ότι μπορούσε ώστε η κληρωθείσα γκάμα προϊόντων και
δώρων να είναι πλούσια και μοναδική για τα δεδομένα της
Βυτίνας και αρχίζω με: Τον Θεόδωρο Τσατσουλή που έθεσε
στη διάθεσή μας για την κλήρωση μια γραβιέρα τριών κιλών,
μια μυζήθρα μανούρι και τρία σαγανάκια, τον Τριαντάφυλλο Λιαρόπουλο για τα δύο σετ ζυμαρικών παραγωγής του,
τον Χρήστο Λιαρόπουλο για τα δύο σετ μελιού, τον Βασίλη
Λιαρόπουλο για τα δύο κιλά μελιού Μαινάλου, τον Δημήτρη
Τσατσουλή για μια γραβιέρα ενάμιση κιλό, το ζαχαροπλαστείο Μαέστρο, τη Σταυρούλα Σμέρου για ένα δίκιλο τσίπουρο και την προσφορά 2 διανυκτερεύσεων με πρωινό σε ένα
ζευγάρι στο Ευ ζην. Ευχαριστώ θερμά επίσης τους πιο κάτω
επαγγελματίες για τα δώρα που μας προσέφεραν από τα καταστήματά τους: Φωτεινή Φρέντζου, το φαρμακείο Βέμου,
τον Ξενοφώντα Λιακόπουλο, τον Θεόδωρο Πούλια, τον Νίκο
Δημάκο, την Τίτσα Μουγκοπέτρου, το κρεοπωλείο Μαυροειδής, τον Νεκτάριο Ηλιόπουλο, τον Άγγελο Πετρόπουλο,
τον Τριαντάφυλλο Μαρκόπουλο, τον Βασίλη Παγιάκη. Εδώ
πρέπει να προσθέσω ότι ο Σύνδεσμος Φιλοπροόδων συμμετείχε στα κληρωθέντα δώρα με ένα φούρνο μικροκυμάτων
MATSUI καθώς και με ένα επιτραπέζιο μίξερ ROHNSON. Επίσης συνέβαλε στο τραπέζι με ένα κιούλμπασι 50 κιλών και το
απαραίτητο παγωμένο μοσχοφίλερο και τα αναψυκτικά. Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν στην εορτή και όσους
βοήθησαν στην επιτυχία της εκδήλωσης ευχόμενοι χρόνια
πολλά και κάθε χρόνο καλλίτερα. Καλό φθινόπωρο!
O Πρόεδρος του Συνδέσμου
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Είναι πλέον καθιερωμένο στο τέλος κάθε περιόδου ο
πολιτιστικός σύλλογος «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος»
να πραγματοποιεί την ετήσια εορτή του ως μια προσφορά προς όλους αυτούς που συνέβαλλαν στην εύρυθμη λειτουργία του και στάθηκαν στο πλευρό του σε
όλες τις δράσεις του.
Η περσινή γιορτή είχε αναβληθεί εξαιτίας του θλιβερού
γεγονότος της πυρκαγιάς στο Μάτι Αττικής και τους
υπερεκατό νεκρούς, όπως το ίδιο είχε γίνει και με το
Βυτινιώτικο «αντάμωμα» του συλλόγου των Απανταχού
Βυτιναίων. Η φετινή γιορτή σε αντίθεση με άλλα χρόνια προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, ώστε να μπορέσουν να την
παρακολουθήσουν και όσοι θα βρίσκονταν εδώ με την
ευκαιρία των εθνικών εκλογών. Έτσι λοιπόν η εκδήλωση έγινε το βράδυ του Σαββάτου 6 Ιουλίου στο μικρό
θεατράκι στα Λαστέικα όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο.
Το θεατράκι «γέμισε» νωρίς από όσους θέλησαν να παρακολουθήσουν τη γιορτή, να τιμήσουν με την παρουσία τους τον σύλλογο και να αναγνωρίσουν την προσφορά του στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας. Η
φετινή εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη Μακεδονία με
χορούς από την περιοχή αυτή με παράλληλη ιστορική
παρουσίαση. Την όλη εκδήλωση είχε επιμεληθεί η καθηγήτρια φυσικής Αγωγής και «δασκάλα» του χορευτικού τμήματος κ. Χριστίνα Ζαμπαθά, η οποία χρόνια
τώρα προσφέρει τις υπηρεσίες της στο τμήμα αυτό και
η ποιότητα δουλειά της φαίνεται στην εικόνα του χορευτικού τμήματος, το οποίο εντυπωσιάζει όπου και αν
εμφανισθεί.
Ένα θαυμάσιο σκηνικό είχε στηθεί στην «ορχήστρα»
του μικρού θεάτρου, το οποίο αναπαριστούσε ένα μικρό καφενείο μπροστά από το οποίο έλαβε χώρα η
όλη παράσταση. Η εκδήλωση είχε τον ευρηματικό τίτλο «αέρας-γη-φωτιά- νερό» που θυμίζει του αρχαίους
Ίωνες φιλοσόφους με τις περίφημες θεωρίες τους περί
δημιουργίας του κόσμου. Τα τέσσερα αυτά βασικά στοιχεία της ζωής προκρίθηκαν, για να προβάλλουν την όλη
εκδήλωση.
Καλογραμμένα κείμενα ενημέρωναν τους θεατές για
το είδος του χορού που ακολουθούσε, την ονομασία
του, την προέλευσή του και τη χορευτική του απόδοση.
Χοροί από όλη τη Μακεδονία, που απέδωσαν άλλοτε
γυναικείο τμήμα, άλλοτε ανδρικό και άλλοτε μεικτό. Η
δίωρη διάρκεια της παράστασης έδωσε την ευκαιρία
στους θεατές να γνωρίσουν από κοντά τους λαϊκούς
χορούς της Μακεδονίας, που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της Ελλάδας και ένα ισχυρό στοιχείο της πολιτιστικής της ταυτότητας είναι και οι χοροί της, που
αποδεικνύουν κατά αναμφισβήτητο τρόπο την Ελληνικότητά της.
Σε όλη τη διάρκεια της παράστασης επικράτησε μεγάλος ενθουσιασμός, που φάνηκε από το παρατεταμένο
χειροκρότημα που ακολουθούσε το τέλος του κάθε χο-

ρού. Οι λίγες φωτογραφίες, που παραθέτουμε δείχνουν
ένα μέρος από το μεγαλείο και την ποιότητα της παράστασης. Αξίζουν έπαινοι και θερμότατα συγχαρητήρια
σε όλους όσους μόχθησαν για την παρουσίαση του εκπληκτικού θεάματος το Σαββατόβραδο στις 6 Ιουλίου.
Στη «δασκάλα» του χορευτικού κ. Χριστίνα Ζαμπαθά,
που άοκνα και με μεγάλο μεράκι ασχολείται χρόνια
τώρα να διδάξει στα μέλη του χορευτικού τμήματος
το σύνολο της μεγάλης Ελληνικής λαϊκής παράδοσης.
Στα μέλη του χορευτικού τμήματος, που δεν φείδονται
κόπων, υπομονής και χρόνου, ώστε να δημιουργήσουν
το ανεπανάληπτο θέαμα που παρακολουθήσαμε. Στον
πρόεδρο του συλλόγου κ. Μπολορίζο, τον αντιπρόεδρο
κ. Κατσούλια, τα μέλη του δ.σ., που άοκνα εργάζονται
ώστε να μπορεί ο σύλλογος να ανταποκρίνεται στη μεγάλη προσπάθεια της διατήρησης της τοπικής και ευρύτερης λαϊκής παράδοσης και να προσφέρουν ένα τεράστιο πολιτιστικό έργο προς τον τόπο. Τέλος ευχαριστίες
διατυπώνονται προς όλους τους Βυτιναίους και τους
κατοίκους των γύρω χωριών, οι οποίοι με την παρουσία
τους ενισχύουν ψυχικά τον σύλλογο και σε όσους με τη
οικονομική τους ενίσχυση συμβάλλουν στην πραγματοποίηση του έργου του.
Και λίγα λόγια γενικά για τους τοπικούς συλλόγους. Η
Βυτίνα έχει τους περισσότερους συλλόγους από κάθε
άλλο μέρος της Γορτυνίας αλλά και της ευρύτερης Αρκαδίας, οι οποίοι έχουν και πολύχρονη παρουσία και
προσφορά. Για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν το
πολύμορφο και πολυσχιδές έργο τους, απαιτείται από
όλους τους Βυτιναίους είτε μένουν εδώ είτε αλλού να
τους ενισχύουν ψυχικά και υλικά και μάλιστα σήμερα
που οι μόνιμοι κάτοικοι της Βυτίνας διαρκώς μειώνονται. Και να έχουν όλοι υπόψη τους ότι οι σύλλογοι
δεν έχουν άλλο πόρο εσόδων παρά τις συνδρομές των
μελών τους.

•

Μια ακόμα εντυπωσιακή συμμετοχή είχε το χορευτικό τμήμα του
συλλόγου! Έλαβε
μέρος στο 1ο Γορτυνιακό αντάμωμα,
που έλαβε χώρα
στη
Δημητσάνα
την άλλη μέρα της
«Παναγίας», στις
16-8. Η εκδήλωση
αυτή οργανώθηκε για πρώτη φορά εφέτος από την
αδελφότητα Δημητσανιτών και η Βυτίνα είχε πολλαπλή παρουσία, διότι εκτός από το χορευτικό του πολιτιστικού συλλόγου πήρε μέρος ο κλαρινίστας Βαγγέλης
Ντάβος και ο παπά Νικόλας Ντάβος, ο οποίος έπαιξε
βιολί και τραγούδησε παραδοσιακά τραγούδια. Επίσης
τραγούδησε και ο άλλος διάσημος Γορτύνιος ιερωμένος
πατήρ Χρήστος Κυριακόπουλος. Η παρουσία πάντως
του χορευτικού τμήματος του Πολιτιστικού συλλόγου
εντυπωσίασε και απέσπασε το πλούσιο χειροκρότημα
του πλήθους, που παρακολούθησε την εκδήλωση, και
τα εγκωμιαστικά σχόλια. Η αδελφότητα Δημητσανιτών
απέδωσε στο τέλος στον Πολιτιστικό σύλλογος Βυτίνας
αναμνηστικό δίπλωμα για τη συμμετοχή του.

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ

Μια σημαντική εκδήλωση οργάνωσε ο όμιλος το απόγευμα της Παρασκευής 19-7-2019. Σε αίθουσα του Τριανταφυλλιδείου ιδρύματος
και συγκεκριμένα σε αυτή του μουσείου μελισσοκομίας πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα την απόσταξη των αρωματικών φυτών. Ομιλητής ο κ. Σωτήρης Αλατζάς, ο οποίος αναφέρθηκε στην απόσταξη του
δενδρολίβανου, στη χρήση του αποστάγματος στη φαρμακευτική, στη
σαπωνοποιία και την αρωματοποιία και έκανε σχετική επίδειξη.
Τέτοιου είδους ομιλίες είναι πολύ εποικοδομητικές και ενημερωτικές
και θα συνεχισθούν σχετικά με την αξία και την επεξεργασία όλων
των αρωματικών φυτών. Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του ομίλου γύρω από την καλλιέργεια οικολογικής
ευαισθησίας με παράλληλη ενημέρωση των κατοίκων της Βυτίνας.
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πως είχε προαναγγελθεί και από τις στήλες της «ΒΥΤΙΝΑΣ» πραγματοποιήθηκε και φέτος το δέκατο έκτο
Βυτινιώτικο αντάμωμα, μια εκδήλωση που άρχισε το
2004 και έκτοτε τελείται συνεχώς με μοναδική εξαίρεση την
περσινή χρονιά που αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή εξαιτίας
του θλιβερού γεγονότος των πυρκαγιών στο «ΜΑΤΙ» Αττικής
με τους 103 νεκρούς. Φέτος λοιπόν πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση στο ειδυλλιακό εκκλησάκι της «Αγίας Σωτήρας» και
περιελάμβανε δύο σκέλη. Το θρησκευτικό και το ψυχαγωγικό.
Το θρησκευτικό έγινε σε δύο φάσεις.
Πρώτα ένας κατανυκτικός εσπερινός την παραμονή και την
επομένη πανηγυρική θεία λειτουργία. Ο εσπερινός με αρτοκλασία τελέστηκε από τον πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη
πατέρα Χρυσόστομο Ζαχαρόπουλο με την παρουσία του πατρός Νικολάου Ντάβου, ο οποίος εκτέλεσε χρέη ιεροψάλτη.
Τον άρτο προσέφερε η οικογένεια Παναγιώτη Πετρόπουλου,
η οποία διατηρεί το γνωστό σούπερ μάρκετ τροφίμων στη
Βυτίνα. Μικρή η παρουσία Βυτιναίων, είτε λόγω της απειλής
βροχής, είτε λόγω αδιαφορίας.
Την επομένη τελέστηκε πανηγυρική θεία λειτουργία με αρτοκλασία ιερουργούντων των πατέρων Νικολάου και Χρυσο-

στόμου με ιεροψάλτες
τον Βαγγέλη τον Ντάβο και τον Τρύφωνα
τον Παπαλάμπρο.
Τον άρτο προσέφερε
ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και
φίλων της Βυτίνας,
ενώ την όλη φροντίδα
της τελετής είχαν οι
επίτροποι της εκκλησίας κ.κ. Γόντικας και
Καρατασάκης. Το θείο
λόγο κήρυξε ο αρχιμανδρίτης πατήρ Χρυσόστομος. Μετά το τέλος της θρησκευτικής τελετής και της
θείας κοινωνίας, στην οποία προσήλθαν αρκετοί πιστοί και της
διανομής του άρτου, γλυκίσματα προσέφερε σε όλους τους
προσελθόντας το μέλος του συλλόγου Ευγενία Λιαροπούλου,
τα οποία τα είχε κατασκευάσει με δική της φροντίδα.
Μετά το τέλος των θρησκευτικών δρωμένων άρχισε το
ψυχαγωγικό μέρος. Πολλοί από τους εκκλησιασθέντες παρέμειναν να τιμήσουν τον σύλλογο. Ορισμένοι απεχώρησαν για
δικούς τους λόγους.
Προσφέρθηκαν νηστίσιμα εδέσματα, λόγω της ημέρας, τα
οποία είχαν ετοιμασθεί από το γνωστό κέτεριγκ της Βλαχέρνας του Λάμπρου Τσαρουχά. Το κρασί και τα υπόλοιπα ποτά
προσέφερε στο σύλλογο, όπως όλα αυτά τα χρόνια, ο Βυτιναίος Διονύσιος Κινινής από την Αμαλιάδα. Το γεύμα ευλόγησαν
οι ιερείς, οι οποίοι παρακάθισαν σε αυτό, ενώ με το τέλος του
και προ της έναρξης του χορού χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Παπαδέλος, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους προσελθόντες, ανέλυσε τη σημασία του ανταμώματος
και την ανάγκη να συνεχισθεί ως εκδήλωση για την ενίσχυση
της επαφής και της επικοινωνίας όλων των Βυτίναίων, ντόπιων, αποδήμων και ξενιτεμένων. Τη σημασία του ανταμώματος ο πρόεδρος ανέλυσε και σε τηλεφωνική συνέντευξη
στον ραδιοφωνικό σταθμό Τριπόλεως, ο οποίος κάλυψε ειδησεογραφικά την εκδήλωση και επικοινώνησε τηλεφωνικά
μαζί του. Χαιρετισμό προς τους παρευρισκόμενους απηύθυνε
επίσης και ο προσελθών στην εκδήλωση νέος δήμαρχος Γορτυνίας κ. Ευστάθιος Κούλης.
Μετά το γεύμα και τους καθιερωμένους χαιρετισμούς άρχισε το ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την ορχήστρα του Βαγγέλη
του Ντάβου. Στο κλαρίνο ήταν ο ίδιος και στο βιολί ο παπά
Νικόλας, ενώ τη ορχήστρα ολοκλήρωνε και ένα σαντούρι. Τις
μεγαφωνικές συσκευές προσέφερε ο νεοεκλεγείς δημοτικός
σύμβουλος κ. Σταύρος Δημάκος. Τον χορό άνοιξαν τα μέλη
του δ.σ. του συλλόγου, ενώ σε αυτόν πήραν μέρος όλοι σχεδόν οι συμμετέχοντες στο γεύμα.
Ο χορός κράτησε μέχρι τις απογευματινές ώρες και το κέφι
ήταν αμείωτο. Ακούστηκαν πολλά παραδοσιακά τραγούδια

και το κλαρίνο αντιλαλούσε μέχρι τα ρέματα και τις κορφές
του Μαινάλου. Μεγάλη εντύπωση έκανε στους παρευρισκόμενους ο δεκατριετής εγγονός του παπά Νικόλα Λάμπρος
Σταυρόπουλος, μαθητής του μουσικού Γυμνασίου Ιλίου, ο
οποίος κατέπληξε τους πάντες αποδίδοντας δημοτικά τραγούδια με τη θαυμάσια φωνή του. Η παρουσία του έδειξε ότι το
Βυτινιώτικο δημοτικό τραγούδι έχει μεγάλο μέλλον.
Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά όλους τους παρευρεθέντες
Βυτιναίους, τους φίλους της Βυτίνας και τους κατοίκους των
περιχώρων, που τον τίμησαν με την παρουσία τους. Ευχαριστεί θερμά τον νέο δήμαρχο Γορτυνίας κ. Ευστάθιο Κούλη και
τον νέο πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου κ. Φώτη Κατσούλια
οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του συλλόγου.
Ο προσκληθείς βουλευτής κ. Γ. Παπαηλίου απέστειλε χαιρετισμό δικαιολογώντας την απουσία του. Από τους υπολοίπους
υπερτριάκοντα προσκληθέντες επισήμους ουδείς παρέστη
ούτε καν επικοινώνησε με τον σύλλογο. Ο σύλλογος επίσης
ευχαριστεί θερμά όσους κουράστηκαν για την ετοιμασία του
ανταμώματος, τους δύο ιερείς και τους ιεροψάλτες. Τους
επιτρόπους και ιδιαίτερα τον κ. Χρήστο Γόντικα όχι μόνο για
την παρουσία του και τις φροντίδες του ανήμερα της τελετής
αλλά και τις προηγούμενες ημέρες για την ετοιμασία του χώρου της εκκλησίας. Τον κ. Τρύφωνα τον Παπαλάμπρο για την
κοπή των χόρτων και τον καθαρισμό του περιβόλου. Τα μέλη
του δ.σ. του συλλόγου κ.κ. Δ. Λιαρόπουλο και Β. Κάρκουλα
για την ετοιμασία της όλης εκδήλωσης αλλά και τα υπόλοιπα
μέλη του δ.σ. που παρέστησαν και συνέβαλαν στην επιτυχία
του ανταμώματος. Τις κυρίες της Βυτίνας Γόντικα και Λιαροπούλου για την φροντίδα του χώρου της εκκλησίας. Τους κ.κ.
Θ. Τσατσουλή και Δ. Ηλιόπουλο για την προσφορά δώρων για
τη λαχειοφόρο αγορά. Τέλος όλους όσους ενίσχυσαν οικονομικά την προσπάθεια αυτή του συλλόγου, ώστε να πραγματοποιήσει το αντάμωμα, διότι όπως είναι γνωστό τα οικονομικά
του συλλόγου δεν είναι ανθηρά και στηρίζονται μόνο στις εισφορές των μελών του.
Και λίγα λόγια για την εκδήλωση. Παρόλο που πέρσι δεν
πραγματοποιήθηκε θα περίμενε κανείς να προσέλθουν περισσότεροι και να τιμήσουν τον σύλλογο. Εν τούτοις η προσέλευση ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη. Περισσότεροι
οι φίλοι της Βυτίνας και λιγότεροι οι ντόπιοι. Είναι γνωστόν
ότι η Βυτίνα έχει φέτος λιγότερους καλοκαιρινούς επισκέπτες
και η αδιαφορία προς αυτές τις εκδηλώσεις είναι δεδομένη,
αν και η αναγνώριση της αναγκαιότητας των συλλόγων διαρκώς μεγαλώνει. Μέσα σε αυτό το κλίμα επόμενο είναι η
προσέλευση να είναι μικρή. Εκείνο όμως που διαπιστώθηκε
ήταν το μεγάλο κέφι των συμμετασχόντων, η αναβίωση του
παραδοσιακού τρόπου διασκέδασης και η αυθόρμητη και ενθουσιώδης επικοινωνία όλων των προσελθόντων Βυτιναίων
ντόπιων, απόδημων και ξενιτεμένων.
Η ευχή μας είναι να παραμείνουν «ζωντανές» οι εκδηλώσεις
αυτές, διότι διατηρούν ζωντανή τη Βυτινιώτικη παράδοση και
ενισχύουν τους δεσμούς των «όπου γης» Βυτιναίων.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ
ΤΙΜΗΣΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ
ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο

σύνδεσμος φιλοπροόδων, πιστός στο ραντεβού του, όπως τόσα χρόνια κάνει, πραγματοποίησε και φέτος το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, που είναι συνδεδεμένο με την
ετήσιο γιορτή του συνδέσμου. Το ειδυλλιακό εκκλησάκι στα «Λακώμματα» έχει ανακαινισθεί και συντηρείται από τον σύνδεσμο και όχι μόνο αυτό αλλά και η παραδοσιακή βρύση
«Αρτότσι», που βρίσκεται στην «είσοδο» του λοφίσκου.
Ο σύνδεσμος στο παρελθόν έχει διαθέσει σεβαστά ποσά για τα έργα αυτά, τα οποία προέρχονται είτε από εισφορές των μελών του είτε από δωρεές διακεκριμένων Βυτιναίων για τον
συγκεκριμένο σκοπό όπως ο αείμνηστος γιατρός Χρήστος Ματθαίου.
Το εκκλησάκι αυτό, για να μην ξεχνάμε την ιστορία του τόπου μας, κτίσθηκε το 1862 από
τον μεγάλο σχολάρχη της Βυτίνας αρχιμανδρίτη Παναγιώτη Παπαζαφειρόπουλο με δική του
δαπάνη. Μάλιστα η εικόνα της Αγίας Παρασκευής, όπως γράφει ο βιογράφος του Παπαζαφειρόπουλου Γ. Χώρας, είχε αγιογραφηθεί από τον μεγάλο Αγιογράφο Ιωάννη Δημάδη στο
Ναύπλιο στην οποία είχε γράψει και την αφιέρωση του Παπαζαφειρόπουλου σε μνήμη δικών
του ανθρώπων.
Το εκκλησάκι αυτό αποτεφρώθηκε από πυρκαγιά το 1960 και ανοικοδομήθηκε με πρωτοβουλία του τότε ιερέως της Βυτίνας αοιδίμου Ηλία Κουντάνη και την οικονομική ενίσχυση πολλών
φιλόθρησκων Βυτιναίων.
Αργότερα ανακαινίσθηκε, όπως γράφουμε και πιο πάνω από τον σύνδεσμο φιλοπροόδων και
έχει τη σημερινή περιποιημένη μορφή του. Η θέα από το χώρο αυτό είναι φαντασμαγορική με
τα «κοκκινόβραχα» δυτικά και τον βράχο του «Κορδούρου» βορειοανατολικά σε συνδυασμό με

το άγριο τοπίο του Μυλάοντα. Το μικρό πευκόφυτο αλσύλλιο, που περιβάλλει το ξωκλήσι δίνει
μια αίσθηση δροσιάς, ενώ η μεγαλοπρεπής είσοδος με τον περιποιημένο περίβολο δίνουν την
εικόνα της αρχοντιάς.
Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις άρχισαν με τον κατανυκτικό εσπερινό, που τέλεσε ο παπά Νικόλας, ενώ την επομένη πραγματοποιήθηκε πανηγυρική θεία λειτουργία με αρτοκλασία παρουσία σύσσωμου του δ.σ. του συνδέσμου φιλοπρόδων και πολλών Βυτιναίων που κατέκλυσαν
το εσωτερικό και τον περίβολο του ναού.
Μετά το τέλος της θρησκευτικής τελετής ακολούθησε το παραδοσιακό γλέντι με πλούσιο
γεύμα κάτω από τα βαθύσκια πεύκα προσφορά του συνδέσμου φιλοπροόδων και χορό και
τραγούδι από την ορχήστρα δημοτικής μουσικής του παραδοσιακού κλαριτζή Π. Ηλιόπουλου, ο
οποίος έχει σύζυγο από τη Βυτίνα, τη Μαρία Λιαροπούλου. Η εξυπηρέτηση ήταν άψογη από τα
μέλη του δ.σ. του συνδέσμου πρωτοστατούσης της συζύγου του προέδρου Θεοδώρας Χριστοπούλου. Παρέστη ο νέος πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Φώτης Κατσούλιας και εκπρόσωποι των τοπικών σωματείων. Το γλέντι και ο χορός ήταν αυθόρμητος και κράτησε μέχρι τις
απογευματινές ώρες και πήραν μέρος όλοι σχεδόν οι παριστάμενοι. Να συγχαρούμε ενθέρμως
τον σύνδεσμο φιλοπροόδων και τον αεικίνητο πρόεδρο του κ. Θανάση Ζαχαρόπουλο για όσα
προσφέρουν στον τόπο μας τόσο για τον εξωραϊσμό του όσο και για την ψυχαγωγία των κατοίκων του. Να ευχηθούμε να βρίσκει τη δύναμη να συνεχίσει το πολυσχιδές έργο του και να
υπενθυμίσουμε σε όλους τους Βυτιναίους ότι για να το συνεχίσει ο σύνδεσμος χρειάζεται τη
συμμετοχή και την ενίσχυση όλων.

