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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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

2020: ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Για μια ακόμη χρονιά
οι επισκέπτες ήταν πολυάριθμοι

άθε χρόνο με την έναρξη της νέας χρονιάς η «ΒΥΤΙΝΑ» συνηθίζει να
καταγράφει τι έγινε μέχρι τώρα και τι περιμένουμε από το νέο έτος.
Το 2020 είναι έτος σταθμός από πολλές πλευρές, διότι συμπληρώνεται
η πρώτη εικοσαετία του εικοστού πρώτου αιώνα, δηλ. διανύσαμε το ένα
πέμπτο του χρονικού διαστήματος. Το τέλος του θα το δουν άτομα που
γεννιούνται σήμερα. Περιμέναμε πολύ περισσότερα και πραγματοποιήθη
καν λιγότερα και σε αυτό συνέβαλλε η δεκαετής οικονομική κρίση, που
έφερε σε πολλούς τα πάνω-κάτω και δημιούργησε αρκετά προβλήματα.
Έτσι μπαίνουμε στο 2020 με την ελπίδα ότι τα πράγματα θα είναι καλύτε
ρα. Όλη αυτή η οικονομική κρίση επηρέασε και τους συλλόγους, μεταξύ
των οποίων και αυτοί της Βυτίνας, αφού η πραγματοποίηση έργων συ
νυφασμένων στους στόχους τους είναι σε συνάρτηση με τα οικονομικά
τους. Και αυτά τα οικονομικά διαρκώς μειώνονται, αφού μειώνονται και
οι εισφορές των μελών. Έτσι λοιπόν η προηγούμενη δεκαετία ήταν δύ
σκολή για τους συλλόγους όπως και για την ευρύτερη κοινωνία!
Το 2020, λοιπόν, ελπίζουμε ότι πολλά πράγματα θα βελτιωθούν και θα
διορθωθούν οι ανεπάρκειες του παρελθόντος. Η οικονομική στενότητα
θα αντιμετωπισθεί. Η κοινωνική βία, η εγκληματικότητα, η εξαθλίωση
θα ξεπερασθούν. Οι νέοι μας θα βρουν τον δρόμο τους και δε θα ανα
γκάζονται να ξενιτεύονται. Και πολλά άλλα αρνητικά της χώρας μας θα
διορθωθούν, ενώ όσα θετικά έχουν δημιουργηθεί θα εξελιχθούν ακόμη
περισσότερο. Η Βυτίνα, η ιδιαίτερη πατρίδα μας, θα συνεχίσει την ανο
δική οικονομική πορεία και θα λυθούν τα δύο μεγάλα προβλήματα, που
μπορούν να επηρεάσουν την πορεία αυτή. Το πρόβλημα της καθαριότη
τας και το κυκλοφοριακό τις μέρες της μεγάλης επισκεψιμότητας.
Οι επαγγελματίες μας θα είναι το ίδιο οργανωτικοί και εξυπηρετικοί
προς τους επισκέπτες και θα βελτιώσουν τις όσες ανεπάρκειες παρου
σίασαν. Τέλος η μικρή Βυτινιώτικη κοινωνία μας θα παραμείνει το ίδιο
ζεστή και φιλόξενη και θα αντιμετωπίσει επιτυχώς όσα προβλήματα
αναφύονται σε μικρές επαρχιακές κωμοπόλεις με τη βοήθεια του νέου
τοπικού συμβουλίου, που από την πρώτη μέρα ανάληψης καθηκόντων
επιδεικνύει ιδιαίτερη δραστηριότητα..
Όσον αφορά τον σύλλογο των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυ
τίνας «ο Άγιος Τρύφων», ο οποίος παρουσίασε εξαιρετική δραστηριότητα
κατά το προηγούμενο διάστημα ανοίγονται νέες προοπτικές. Θα λειτουρ
γεί πλέον με νέο καταστατικό, το οποίο ορίζει επταμελές διοικητικό συμ
βούλιο αντί ενδεκαμελούς και εκλογές ανά τριετία. Επίσης, ο μέχρι σήμε
ρα πρόεδρος και για μια ενδεκαετία κ. Παπαδέλος αποχωρεί αφήνοντας
τη θέση του σε άλλους νεώτερους. Επομένως, αλλάζουν τα δεδομένα
του συλλόγου και απαιτούν τη συμπαράσταση όλων των Βυτιναίων, εάν
επιθυμούν την εύρυθμη λειτουργία του τόσο σημαντικού Βυτινιώτικου
σωματείου και προπαντός τη συμμετοχή νέων, οι οποίοι θα παραλάβουν
τη σκυτάλη από τους παλαιούς.
Να ευχηθούμε σε όλους, όσους πάρουν τη «ΒΥΤΙΝΑ» αλλά και σε όλους
του συμπολίτες μας, το 2020 να είναι για όλους ευτυχές, παραγωγικό, χα
ρούμενο με υγεία και διάκριση στον τομέα που ο καθένας ενασχολείται.
Όσον αφορά τη «ΒΥΤΙΝΑ» αυτή θα συνεχίσει να σας κρατά συντροφιά και
να σας φέρνει πιο κοντά στον υπέροχο τόπο μας, εάν και σεις βρίσκεστε
στο πλευρό της.

α

φετινά Χριστούγεννα γιορτάστηκαν με
παραδοσιακό τρόπο και με ιδιαίτερο Βυ
τινιώτικο χρώμα. Θες η προσεγμένη διακόσμηση,
πιο καλαίσθητη από άλλα χρόνια, θες η αυθόρ
μητη, πρόθυμη και ευγενική συμπεριφορά των
καταστηματαρχών, θες το φυσικό περιβάλλον,
που και αυτό συμμάχησε, για να δείξει η Βυτίνα
το καλύτερο πρόσωπό της στους επισκέπτες της,
όλα αυτά συγκροτούσαν την παραδοσιακή Χρι
στουγεννιάτικη εικόνα. Η Βυτίνα φέτος δημιούρ
γησε μια ζεστή ατμόσφαιρα, που σε όλους έγινε
αισθητή είτε ντόπιους είτε επισκέπτες. Λόγω της
κάπως παρατεταμένης εορταστικής περιόδου, η
οποία ξεκίνησε με την άφιξη των επισκεπτών από
το Σαββατοκύριακο πριν τα Χριστούγεννα, αυτή η
ατμόσφαιρα κράτησε αρκετές ημέρες.
Τη Δευτέρα 23 του μήνα πραγματοποιήθηκαν
οι γιορτές των σχολείων και άρχισαν οι διακο
πές τους. Ο καιρός ήταν Χριστουγεννιάτικος με
μουντή βροχερή ατμόσφαιρα και ασπρισμένες τις
κορυφές των βουνών, ενώ στο χιονοδρομικό είχε
πέσει 5 cm χιόνι, που έδωσε την ευκαιρία στους
επισκέπτες να το απολαύσουν, έστω και λίγο. Την
παραμονή τα μικρά παιδιά έψαλαν τα κάλαντα
στις γειτονιές και τα καταστήματα, ενώ διάχυτη
ήταν η Χριστουγεννιάτικη οσμή των γλυκών και
των ψωμιών. Το ζαχαροπλαστείο του Κουρεμένου
προσέφερε παραδοσιακά μελομακάρονα και κου
ραμπιέδες και το κρεοπωλείο του Μαυρουδή ντό
πια κρέατα. Όλα τα καταστήματα εμπορίας ντό
πιων προϊόντων υπερεπαρκή σε μέλια, ζυμαρικά,
τυροκομικά, ξηρούς καρπούς και άλλα, που κά
νουν την τοπική αγορά ελκυστική στον επισκέπτη.
Οι καφετέριες με εύγευστους καφέδες, θερμαντι
κά αφεψήματα, ρακόμελο και ό,τι άλλο ήθελε να
γευτεί ο ξένος αλλά και ο ντόπιος. Οι ταβέρνες
και τα εστιατόρια με ιδιαίτερες παραδοσιακές
ντόπιες συνταγές, ενώ τα καταλύματα είχαν δι
αμορφώσει ζεστή Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα
με εορταστική και παραδοσιακή αίσθηση.
Η μεγάλη γιορτή ξημέρωσε με έντονο παγετό
και νυχτερινή θερμοκρασία -2ο C. Η καμπάνα
για τη Χριστουγεννιάτικη λειτουργία «χτύπησε»,
όπως το καλεί η παράδοση, στις 05.30 το πρωί
και η ιεροτελεστία ολοκληρώθηκε στις 08.30 ιε
ρουργούντων των ιερέων πατέρων Νικολάου και

Χρυσοστόμου. Η εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα
υπερπλήρης από ντόπιους και ξένους, οι οποίοι
μετά το τέλος της Χριστουγεννιάτικης λειτουργί
ας ξεχύθηκαν στην πλατεία ανταλλάσσοντας ευ
χές. Γύρω στις 10.00 συννέφιασε και το κρύο έγι
νε έντονο, αφού συννέφιασε «πάνω στο πάγο»,
κάτι που έκανε τους πολυάριθμους επισκέπτες
του τόπου μας να περιορισθούν στα ξενοδοχεία
και να αρχίσουν να κυκλοφορούν από το μεσημέ
ρι. Εδώ να τονίσουμε τη μεγάλη επισκεψιμότητα
της Βυτίνας και την ικανοποιητική πληρότητα των
ςυνέχεια στη σελίδα 8

ΕΥΧΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

. Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας ο «Άγιος Τρύφων» καλεί τα μέλη του σε τακτική εκλογοα
πολογιστική γενική συνέλευση την Κυριακή 16/2/2020 και ώρα 12.00 στο ξενοδοχείο ΑΡΙΩΝ στην οδό Αγίου Δημητρίου 18
στη περιοχή του Ψυρρή στο ισόγειο. Θέματα συνελεύσεως θα είναι:
1. Απολογισμός πεπραγμένων της τριετίας 2017-2019 2. Οικονομικά πεπραγμένα 3. Εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών
Δ.Σ.
Υπενθυμίζουμε ότι οι επιθυμούντες να εκθέσουν υποψηφιότητα χρειάζεται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο ψηφοδέλ
τιο μέχρι πέντε μέρες προ των εκλογών στα γραφεία του συλλόγου ή στον γραμματέα κ. Θεόδωρο Αγγελίδη. Οι εκλογές θα
διαρκέσουν μέχρι τις 15.00, οπότε θα κλείσει η κάλπη και θα αρχίσει η καταμέτρηση των ψήφων.
Ο Πρόεδρος
. απαδέλο

Ο Γραμματέας
. γγελίδη

. Επίσης, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου θα πραγματοποιηθεί στο ίδιο ξενοδοχείο ΑΡΙΩΝ στην οδό Αγίου
Δημητρίου 18 στην περιοχή του Ψυρρή στο ισόγειο την ίδια ημέρα και προ της έναρξης της γενικής συνέλευσης δηλ. στις
11.00. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμηθούν οι επιτυχόντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, νέοι και νέες καταγόμενοι από τη Βυτίνα
κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Καλούνται όλοι οι Βυτιναίοι και φίλοι της Βυτίνας να τιμήσουν με την παρουσία τους την κοπή της πίτας και να συμμετάσχουν
στη διαδικασία των εκλογών, ώστε ο σύλλογος να έχει την όσο το δυνατόν ευρύτερη αποδοχή. Είναι απαραίτητη η προσέλευ
ση όλων των Βυτιναίων που διαμένουν στην Αθήνα, αλλά και η στελέχωση του ψηφοδελτίου με όσο το δυνατόν περισσότερα
πρόσωπα. Καλούνται ιδιαίτερα οι νέοι της Βυτίνας να προσέλθουν και να εκθέσουν υποψηφιότητα, ώστε να αντικαταστήσουν
τα παλαιότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και να δώσουν νέα ώθηση στον σύλλογο.
Bytinaie, ea
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• Το τοπικό συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Βυτίνας
• Το Δ.Σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της
Βυτίνας
• Το Δ.Σ. του συνδέσμου Φιλοπροόδων
• Το Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου «Κων/νος Παπαρρηγόπου
λος»
• Ο σύλλογος Εμποροεπαγγελματιών Βυτίνας
• Ο κυνηγετικός σύλλογος Βυτίνας
• Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων μαθητών των σχολείων
Βυτίνας
• Το σωματείο φίλων του Τριανταφυλλιδείου
κληροδοτήματος
• Ο όμιλος κυριών Βυτίνας
• Ο σύνδεσμος βιώσιμης ανάπτυξης Βυτίνας
• Ο περιβαλλοντικός σύνδεσμος Μαινάλου
Εύχονται σε όλους τους Βυτιναίους
και φίλους της Βυτίνας «αίσιον και ευ
τυχές» το 2020
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✎ Βυτινιώτικα... και άλλα

✎

o ςαββατοκύριακο του οέ βρη
και αρχή του μήνα. Μπήκε ο Νοέμ
βρης, ο τελευταίος μήνας του φθινοπώρου.
Την Παρασκευή ο καιρός ήταν βροχερός και
η θερμοκρασία σημείωσε σχετική πτώση. Τις
πρωινές ώρες πέφτει σε μονοψήφια νούμερα.
Το φθινόπωρο παίρνει πλέον την κανονική του
μορφή. Το Σαββατοκύριακο με πολύ μικρότερη
κίνηση από το προηγούμενο, που σημειώθηκε
ρεκόρ προσέλευσης των τελευταίων χρόνων.
Πραγματικά ο απολογισμός του ήταν κάτι
πρωτόγνωρο ως προς την επισκεψιμότητα! Τα
καταλύματα όλα πλήρη. Τα εστιατόρια γέμιζαν
και άδειαζαν συνεχώς ιδιαίτερα την Κυριακή
στις 27 Οκτώβρη. Τα καταστήματα εμπορίας
τοπικών προϊόντων άδειασαν τελείως από
εμπορεύματα. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης
πρόβαλαν πολλές φορές την «κοσμοπλημμύ
ρα» (δική τους έκφραση) της Βυτίνας. Ο πρώην
περιφερειάρχης κ. Γιαννακούρας με προσωπική
ανάρτηση στο facebook εκτός των άλλων αξι
οσημείωτων του τριημέρου σχολίασε και την
πολυκοσμία του τόπου μας. Η Βυτίνα πλέον
προσελκύει διαρκώς και περισσότερους επι
σκέπτες ιδιαίτερα τα χειμερινά Σαββατοκύρια
κα και τα τριήμερα αργιών και είναι μακράν η
πλέον προτιμώμενη κωμόπολη από όλες της
ορεινής Αρκαδίας.
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οέ βρη: ων αξιαρχ ν: Η εορ
τή τιμήθηκε με λειτουργία στην εκ
κλησία της Παναγίας της «πισωμαχαλίτισσας».
Η θύμησή μας σήμερα ταξιδεύει στην Κρήτη
και στη μονή Αρκαδίου εκεί που πριν από εκατό
πενήντα τρία χρόνια ο ήρωας ανθυπολοχαγός,
φρούραρχος της μονής, Ιωάννης Δημακόπου
λος θυσιάστηκε για την απελευθέρωση της
Κρήτης στη μεγάλη Κρητική επανάσταση του
1866, η οποία διήρκεσε τρία χρόνια. Η θυσία
του Δημακόπουλου μαζί με την ανατίναξη
του μοναστηριού έγινε παγκόσμιο σύμβολο
εθελούσιας θυσίας για τα μεγάλα ιδανικά της
ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Ο καιρός παίρνει την φθινοπωρινή του όψη με
βροχές και ανάλογη πτώση της θερμοκρασίας.
Τις βραδινές ώρες πέφτει πιο χαμηλά. Τα τζάκια
και οι σόμπες καίνε πλέον κανονικά.

✎

o ςαββατοκύριακο του οέ
βρη: Η μια από τις δύο καφετέριες
της πλατείας (οίκημα Τζίφα) λειτουργεί πλέον
κανονικά με νέο όνομα «Ναϊάδες» αντί του πα
λαιού «Μεσαρέα». Ετοιμάζεται και η άλλη στο
οίκημα Μπαμπίλη να λειτουργήσει και αυτή
μετά από δεκαοκτάμηνη απραξία. Ικανοποιη
τική επισκεψιμότητα αυτό το Σαββατοκύριακο.
Άρχισαν να οργανώνονται και τα πρώτα συ
νέδρια. Αυτήν την εβδομάδα οργανώθηκε το
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πρώτο. Η κατάσταση με τα απορρίμματα εμφα
νίζεται αρκετά βελτιωμένη χάρη στις προσπά
θειες του προέδρου του τοπικού συμβουλίου
κ. Φώτη Κατσούλια. Μετά την επίστρωση των
πρώτων τμημάτων δρόμων, που ήταν κατε
στραμμένοι, αναμένεται και η επίστρωση των
υπολοίπων. Αυτό το Σαββατοκύριακο έπεσε
αρκετή βροχή, ιδιαίτερα το Σάββατο το βράδυ,
κάτι που θύμισε πραγματικό φθινόπωρο.

✎

οέ βρη: Αυτές τις ημέρες το
φθινόπωρο δείχνει το πραγ
ματικό του πρόσωπο με βροχές, υγρασία

και σχετικό κρύο τις βραδινές ώρες. Σήμερα
ξημερώσαμε με βροχή και ομίχλη (φωτό). Η
βροχή άλλοτε σιγανή και άλλοτε έντονη. Η
φύση ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον χειμώνα
και αυτό το δείχνουν οι κατάλπεις της πλα
τείας, που πλέον έγιναν κατακίτρινες και ρί
χνουν τα φύλλα τους. Σήμερα συνεργείο του
Δήμου τις κλάδεψε. Η θερμοκρασία μονοψή
φια τις νυκτερινές ώρες. Η κίνηση στους δρό
μους αραιή και μετά τις δέκα το πρωί. Μόνο
οι μαθητές των σχολείων διαταράσσουν την
πρωινή ηρεμία. Το χωριό μας τις καθημερινές
δείχνει την πραγματική του όψη και τη σχε
τική ολιγανθρωπία του. Τα Σαββατοκύριακα
«ντύνεται» κοσμοπολίτικα με τους επισκέπτες
του. Η Βυτινιώτικη ύπαιθρος βιώνει τη σιγή
της και μόνο όπου πηγαίνει αυτοκίνητο αυτή
διαταράσσεται από κάποιον θόρυβο.

φετέρια της πλατείας, που λειτουργεί με νέα
διεύθυνση και νέο όνομα «Ναϊάδες», προσφέ
ρει τις υπηρεσίες της στη νεολαία του τόπου
μας και συμβάλλει και αυτή, όπως και οι άλ
λες στην ψυχαγωγία της. Αυτό φαίνεται στις
ενθουσιώδεις αναρτήσεις στο facebook πολ
λών νέων της Βυτίνας. Μάλιστα σε μια τελευ
ταία ανάρτηση είδαμε και το πολύ κομψό και
ευπρεπές του εσωτερικού της.

✎

οέ βρη: Εορτή των «εισοδίων
της Θεοτόκου» ή της Παναγίας
της «μεσοσπορίτισσας» κατά τη λαϊκή παρά
δοση. Η λειτουργία τελέστηκε στην εκκλησία
της Παναγίας της «πισωμαχαλίτισσας», όπως
συμβαίνει χρόνια τώρα. Όμως η λαϊκή παρά
δοση δε μας αφήνει να μην σχολιάσουμε την
ημέρα. Η σπορά έφτανε στο μέσον, εξ ου και
το «μεσοσπορίτισσα». Βέβαια στη Βυτίνα δεν
ήταν απόλυτο αυτό, διότι το μεγάλο υψόμε
τρο, τα κρύα του τελευταίου μήνα του φθι
νοπώρου και οι παγωνιές δεν επέτρεπαν την
παράταση της σποράς αλλά υποχρέωναν τον
Βυτιναίο ζευγολάτη να συντομεύει τις εργα
σίες του. Οι βροχές είναι πιο συχνές με ήπιο
όμως καιρό. Παλιά αυτές τις ημέρες «αγρίευε»
και της Αγίας Αικατερίνης, λίγες μέρες μετά,
έπεφταν τα πρώτα χιόνια, αν όχι μέσα στη
Βυτίνα οπωσδήποτε στο βουνό. Αυτά όμως
όπως και πολλά άλλα ανήκουν στο παρελθόν.
Σήμερα ζούμε τις κλιματικές αλλαγές, που και
τα χιόνια αραίωσαν και ο καιρός «μαλάκωσε»!
Πάντως η επισκεψιμότητα της Βυτίνας «καλά
κρατεί» και διαρκώς αυξάνεται.

✎

ελευταίο ςαββατοκύριακο του
οέ βρη: Τελειώνει και το φθινό
πωρο. Από το άλλο Σαββατοκύριακο αρχίζει ο
χειμώνας! Συννεφιά επικρατεί το Σαββατοκύ

✎

μ
: Του Αγίου Φιλίπ
που και αρχή του «σαρανταή
μερου». Σχεδόν τίποτε δε θυμίζει σήμερα την
ημέρα με τα πολλά εθιμικά της. Ελάχιστοι τη
θυμούνται και ανατρέχουν πίσω, όταν για τον
παλιό Βυτιναίο ήταν σημαντική ημέρα εθίμων
και θρησκευτικών αφετηριών. Σαν σήμερα,
λοιπόν, την εποχή των αυστηρών ηθών και
εθίμων ο Βυτιναίος «απονήσευε», δηλαδή
έτρωγε για τελευταία φορά κρέας μέχρι τα
Χριστούγεννα. Όλα τα σπίτια, όσο φτωχά και
αν ήταν, φρόντιζαν την ημέρα αυτή να μαγει
ρέψουν λίγο κρέας. Θες μια «γερόκοτα», θες
λίγο παστό από τη λαγήνα, αν είχε περισσέψει,
θες λίγο κρέας από το χασάπη, έστω και «βε
ρεσέ», όλα τα σπίτια το βράδυ του Αϊ Φιλίππου
μαγείρευαν «κρεατικό». Και όταν επέστρεφε ο
ξωμάχος από τη δουλειά, είτε από το χωράφι,
αφού το «σπαρτό» ήταν στο φόρτε του, είτε
από τα πρόβατα, είτε από οπουδήποτε αλλού
στρωνόταν το τραπέζι και όλοι έτρωγαν το
«κρέας του Αϊ Φίλιππα», που είχε σφάξει το
βόδι του, κατά την παράδοση, και το μοίρασε
στους φτωχούς. Σήμερα η υπερκαταναλωτική
κοινωνία μας και η οικονομική άνεση του κα
θενός τα θεωρεί αμελητέα, για να μην πούμε
και αστεία. Αλλά έτσι είναι. Κάθε εποχή έχει τις
δικές της αρχές, που με την επανάληψη γίνο
νται έθιμα

✎

o ςαββατοκύριακο του οέ
βρη: Τις τελευταίες μέρες είχαμε
ήπιο καιρό με καλές θερμοκρασίες και χωρίς
έντονα καιρικά φαινόμενα. Μικρή κίνηση με
λίγους διαμένοντες και περισσότερους δι
ερχομένους. Στα μέσα της εβδομάδας έγινε
το καθιερωμένο κάθε χρόνο συνέδριο της
L’ oreal, το οποίο διήρκεσε δύο μέρες και οι
σύνεδροι κατέλυσαν στα τοπικά ξενοδοχεία,
ενώ οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο
Πανταζοπούλειο συνεδριακό κέντρο. Η κα

ριακο με μονοψήφιες θερμοκρασίες το πρωί
και το βράδυ. Ικανοποιητική η επισκεψιμότητα
ιδιαίτερα της Κυριακής. Το Σάββατο εγκαινιά
στηκε η εβδομάδα Τέχνης, που οργανώνει ο
«όμιλος κυριών» τα τελευταία χρόνια και θα
διαρκέσει μια εβδομάδα μέχρι την Κυριακή
1-12. Η έκθεση των καλλιτεχνημάτων των
δημιουργών θα λειτουργήσει στην αίθουσα
τελετών του «Τριανταφυλλιδείου ιδρύματος».
Λεπτομέρειες θα σας γράψουμε μετά την ολο
κλήρωσή της. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυ
χία στον όμιλο, διότι τέτοιες εκδηλώσεις, για
να είναι επιτυχείς απαιτούν τη συμπαράσταση
όλων. Και μιας και μιλάμε για την έλευση του
χειμώνα και για τα παλιά χιόνια της «Αγίας
Αικατερίνης», τη Δευτέρα το πρωί ανήμερα
της εορτής η διεύθυνση του χιονοδρομικού
κέντρου ανέβασε στις τοπικές ιστοσελίδες
φωτογραφίες με το πρώτο φετινό χιόνι στις
κορυφές του Μαινάλου, που έπεσε το βράδυ
της Κυριακής. Εμείς τη φωτογραφία με το
πρώτο φετινό χιόνι τη δανειστήκαμε από το
Kalimera Arkadia.

✎

έλο του οέ βρη: Τέλειωσε και
το φετινό φθινόπωρο μέσα στην
ηρεμία της φύσης με εκείνα τα απίθανα φθι
νοπωρινά χρώματα του Βυτινιώτικου περι
βάλλοντος. Η καθημερινότητα κυλά μονό
τονα με την απλότητα και τη ζεστασιά, που
δημιουργεί το τοπικό περιβάλλον. Λες και ζεις
σε διαφορετικό μέρος. Καθημερινά ησυχία και
ηρεμία και το Σαββατοκύριακο πολύβουη κο
σμικότητα με τους πολυάριθμους επισκέπτες,
που έρχονται να απολαύσουν από κοντά όσα
προβάλλουν τα ταξιδιωτικά περιοδικά και που
μόνο το τοπικό περιβάλλον μπορεί να προ
σφέρει. Ο περιβόητος «δρόμος της αγάπης»
έγινε το σήμα κατατεθέν της ορεινής τουρι
στικής Αρκαδίας και είναι πλέον αδιανόητο
να μην περάσει από εκεί όποιος φθάνει εδώ.
Μια παρέα, που συναντήσαμε στην «Άσπρη
Πλάκα» το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και
απολάμβανε το τοπίο στο μικρό «αναπαυτή
ριο», που έχει κατασκευάσει το Δασαρχείο

ο υπό ανέγερση νη είο των υτιναίων
υλοτό ων στην « σπρη λάκα»
μας, περιέγραφε ενθουσιασμένη τη μοναδική
θέα, που αποθανάτιζε με πλήθος φωτογρα
φιών. Δίπλα ακριβώς από τα παγκάκια είδα
με το υπό κατασκευή μνημείο των υλοτόμων,
το οποίο χρηματοδοτεί ο ιατρός Ευθύμιος
Χριστόπουλος, να παραμένει ημιτελές. Συνε
χίζοντας την πορεία μας στον δασικό δρόμο
συναντήσαμε μέχρι το ρέμα της «Αγίας Αικα
τερίνης» δυο τρεις παρέες ακόμα λες και ήταν
καλοκαίρι. Το ανεπανάληπτο Βυτινιώτικο φθι
νόπωρο φεύγει και έρχεται ο μοναδικός χει
μώνας, ο οποίος θα προσφέρει πρωτόγνωρες
εμπειρίες στους επισκέπτες του τόπου μας.

✎

η εκέ βρη: Μπήκε και ο φετινός
χειμώνας. Δεν ξέρουμε τι μας επι
φυλάσσει αλλά η πρώτη μέρα είναι κάπως
χειμωνιάτικη. Συννεφιά και μονοψήφιο νού
μερο θερμοκρασίας. Μικρή κίνηση το Σάββα
το και αρκετή την Κυριακή από επισκέπτες
της μιας ημέρας. Ενθουσιώδης όπως πάντα
ο φανατικός φίλος της στήλης περιέγραψε
την Κυριακάτικη κίνηση. «Παραλία η πλατεία
από αυτοκίνητα και κόσμο και Αυγουστιά
τικο το δασάκι από τους επισκέπτες». Στη
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της
περασμένης εβδομάδας ελήφθη απόφαση
για την ηλεκτροδότηση του μνημείου υλοτό
μων στην «Άσπρη Πλάκα». Το μνημείο αυτό,
όπως γράφουμε και πιο πάνω, ανεγείρεται
με δαπάνη του Βυτιναίου γιατρού Ευθυμί
ου Χριστοπούλου και αφιερώνεται στους
Βυτιναίους υλοτόμους. Η κατασκευή του
έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα από την
προηγούμενη δημοτική αρχή, παρόλο που ο
χορηγός έχει διαθέσει το σύνολο του ποσού.
Νέες καθυστερήσεις δημιουργήθηκαν από τη
νέα δημοτική αρχή εξαιτίας γραφειοκρατι
κών διαδικασιών. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα
θα ολοκληρωθεί το μνημείο και θα τιμηθεί
ανάλογα ο «Βυτιναίος υλοτόμος». Θα το
γράψουμε και πάλι.

✎

ικολοβάρβαρα: Επίσημα θεωρεί
ται η είσοδος του χειμώνα. Φέτος
μας έδειξε κατά κάποιο τρόπο το πρόσωπό
του με τις μονοψήφιες θερμοκρασίες και τις
βροχές. Την Πέμπτη εορτή του Αγίου Σάββα
μας «επισκέφθηκε» λίγο χιόνι που αμέσως
έλιωσε, ενώ το βουνό έμεινε «ασπρισμένο»
περισσότερο. Οι ετοιμασίες για τα Χριστού
γεννα αρχίζουν σιγά-σιγά, αφού και φέτος
αναμένεται μεγάλη κοσμοσυρροή, όπως
δείχνουν οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία και
λοιπά καταλύματα. Μάθαμε, και αυτό είναι
εξαιρετικά ευχάριστο, ότι ενοικιάστηκε από
το ΤΑΙΠΕΔ το σανατόριο της «Μάνας» στα
Μαγούλιανα και προγραμματίζεται η μετα

ο σανατόριο τη «μάνα »
τροπή του σε ξενοδοχείο πολυτελείας από
επιχειρηματίες της οικογένειας Βερόπουλου,
οι οποίοι διαθέτουν και μια μεγάλη έκταση
πλησίον του οικήματος του σανατορίου. Μά
λιστα οι νέοι ιδιοκτήτες υπέβαλλαν αίτημα
στον Δήμο Γορτυνίας για τη χορήγηση δι
κτύου νερού, διότι η περιοχή στερείται, για
την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών. Ο
Δήμος στη συνεδρίαση του δημοτικού συμ
βουλίου την ενέκρινε. Η αξιοποίηση εγκατα
λελειμμένων οικημάτων στην περιοχή μας,
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✎ Βυτινιώτι κα... και άλλα
τα οποία χαρακτηρίζονται για την εξαίρετη
αρχιτεκτονική τους είναι σημαντική και συμ
βάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξή της. Μακά
ρι το ίδιο να συμβεί με το ερειπωμένο ΞΕΝΙΑ
και το εγκαταλελειμμένο σανατόριο Βυτίνας.

✎

ο ςαββατοκύριακο του εκέ
βρη: Το κρύο έγινε τσουχτερό!
Θερμοκρασίες μονοψήφιες πλέον. Παγετός
το πρωί. Ορισμένα συνέδρια διαφόρων εται
ρειών πραγματοποιούνται και η κίνηση του
Σαββατοκύριακου ενισχύεται. Την Κυριακή
έφτασαν εδώ δώδεκα πούλμαν με εκδρομείς
της μιας μέρας, οι οποίοι κατά κάποιον τρό
πο ενίσχυσαν την τοπική αγορά! Το τοπικό
συμβούλιο ετοιμάζει τον Χριστουγεννιάτικο
διάκοσμο και ο «όμιλος κυριών» τον στολισμό
της πλατείας Οικονομίδη, ενώ και οι επαγ
γελματίες φροντίζουν τα καταστήματά τους.
Ένας τόπος όπως η Βυτίνα, που έχει τόσο
μεγάλη επισκεψιμότητα πρέπει να δείχνει και
γιορτινό πρόσωπο στον επισκέπτη της. Εν τω
μεταξύ όλο και περισσότερα ταξιδιωτικά πε
ριοδικά συστήνουν τη Βυτίνα ως τον κατάλ
ληλο Χριστουγεννιάτικο προορισμό εντός της
Ελλάδος. Όσο πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα,
τόσο η ατμόσφαιρα γίνεται πιο «ζεστή» και τα
Βυτινιώτικα σπίτια ετοιμάζονται κατάλληλα.
Τα πρώτα Χριστουγεννιάτικα δέντρα έκαναν
την εμφάνισή τους είτε σε καταστήματα, είτε
σε σπίτια. Κάποιες νοικοκυρές έφτιαξαν και τα
πρώτα μελομακάρονα, αν και σήμερα συνηθί
ζουμε να τα προμηθευόμαστε από το τοπικό
ζαχαροπλαστείο του Γιώργου του Κουρεμέ
νου, το οποίο φημίζεται για τα μελομακάρονα,
αλλά και τα άλλα γλυκίσματα.

✎

εκέ βρη: Του Αγίου Σπυρίδω
να. Γιορτάζει ο ένας από τους
τρεις Αγίους του τρισυπόστατου κεντρικού
Ναού μας. Οι άλλοι δύο ως γνωστόν είναι
ο Άγιος Τρύφωνας και ο Άγιος Χαράλαμπος.
Η ιεροτελεστία πραγματοποιήθηκε στη δεξιά
της «ωραίας Πύλης» πόρτα, όπου και η εικό
να του Αγίου. Δεκατρείς μέρες πριν τα Χρι
στούγεννα και οι ετοιμασίες εντείνονται. Όσο
περνούν οι ημέρες τόσο η Χριστουγεννιάτικη
ατμόσφαιρα είναι διάχυτη παντού. Σε μια βόλ
τα που κάναμε στον δρόμο της εξόδου προς
τον Πύργο είδαμε ανακαινισμένη τη μάντρα
περίφραξης της παλιάς βίλλας Λαδόπουλου
και έτσι ένα ακαλαίσθητο θέαμα στον κεντρι
κό δρόμο της Βυτίνας διορθώθηκε. Να μπο
ρούσε να βελτιωθεί και η ακαλαισθησία των
παιδικών κατασκηνώσεων στην άλλη είσοδο
της Βυτίνας και τι δε θα δίναμε! Χθες στις 11
του μήνα το χιονάκι άσπρισε τις δύο βουνο
κορφές αλλά σύντομα έλιωσε. Περισσότερο
έπεσε στην περιοχή του χιονοδρομικού, πα
ρόλα αυτά ο καιρός παραμένει ήπιος χωρίς
τις «αγριάδες» του χειμώνα με θερμοκρασίες
μονοψήφιες πρωί και βράδυ και διψήφιες το
μεσημέρι.

✎

ο ςαββατοκύριακο του εκέ
βρη: Η τελευταία βδομάδα πριν τα
Χριστούγεννα. Η συννεφιά και οι λίγες βροχές
μας θυμίζουν τον ερχομό της μεγάλης γιορ
τής. Ένας–ένας οι παλιοί Βυτιναίοι «φεύγουν».
Πρόσφατα έφυγε από κοντά μας ο Χρήστος ο
Τουρής, ένθερμος Βυτιναίος, εκπρόσωπος της
προπολεμικής γενιάς, μια γενιά που βίωσε τον
πόλεμο και την κατοχή και δέθηκε στενά με
τον τόπο της, ώστε όσο και αν απομακρύνθη
κε από αυτόν, λόγω συνθηκών ζωής, πάντοτε
στο τέλος θυμόταν να γυρίσει σε αυτόν. Σε
πολύ λίγα χρόνια το ζωντανό παρελθόν της
Βυτίνας θα αρχίζει από τα μεταπολεμικά χρό
νια και όλα τα άλλα θα ευρίσκονται στο πεδίο
της μνήμης και της διήγησης. Έτσι όμως επι
βάλλει η εξέλιξη της ζωής. Αυτό το Σαββα

τοκύριακο το χιονοδρομικό κέντρο εγκαινίασε

τη νέα χειμερινή περίοδο και λειτούργησε το
σαλέ για καφέ δίπλα στο τζάκι. Στην ανακοί
νωσή του το Σάββατο αναφέρει ότι το χιόνι
άσπρισε όλη την περιοχή του χιονοδρομικού
και εάν συνεχισθεί θα μπορούσε να γίνει και
χρήση ελκήθρων. Η επίσημη έναρξη της φε
τινής λειτουργίας του προγραμματίζεται για
τις 21/12. Το χιονοδρομικό αποτελεί έναν
από του ισχυρούς παράγοντες προσέλκυσης
επισκεπτών για όλη την ευρύτερη περιοχή γι’
αυτό και πρέπει να τυχαίνει ιδιαίτερης φρο
ντίδας.

✎

ο ςαββατοκύριακο του εκέ
βρη: Το Σαββατοκύριακο πριν τη
μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Η Χρι
στουγεννιάτικη εβδομάδα. Ατμόσφαιρα εορ

νάκι ντόπιο ή χοιρινό στο φούρνο. Πέρασαν
οι εποχές που μαγειρευόταν μια «γερόκοτα»
και η νοικοκυρά έφτιαχνε την εύγεστη Χρι
στουγεννιάτικη σούπα. Την ίδια ατμόσφαιρα
με εύγεστες Βυτινιώτικες κατασκευές απο
λαμβάνουν οι επισκέπτες στα εστιατόρια και
τις ταβέρνες της Βυτίνας, οι οποίες έχουν
καταφέρει να διατηρήσουν τις ιδιαίτερες το
πικές γεύσεις. Η ημέρα πέρασε χαρούμενη με
κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Ο πρωινός πα
γετός και η συννεφιά που ακολούθησε έκανε
το κρύο τσουχτερό και το περιβάλλον γνήσιο
Χριστουγεννιάτικο. Ανήμερα τα Χριστούγεννα
μας επισκέφθηκε ο περιφερειάρχης κ. Νίκας,
ο οποίος γευμάτισε στο εστιατόριο «Δειπνο
σοφιστές». Και του χρόνου σε όλους τους
Βυτιναίους και φίλους της Βυτίνας και σε
εκείνους που την επιλέγουν να περάσουν τα
Χριστούγεννα.

✎

ελευταίο ςαββατοκύριακο του
εκέ βρη και του χρόνου: Εί
μαστε στον απόηχο της ικανοποιητικής επι
σκεψιμότητας των Χριστουγέννων και της
αναμονής του νέου έτους. Όλα και φέτος σε
μεγάλο βαθμό κύλησαν ομαλά. Ελπίζουμε τη
νέα χρονιά να είναι ακόμη καλύτερα. Κάποιοι
από τους Χριστουγεννιάτικους επισκέπτες

ταστική με εορταστικό διάκοσμο. Η πλατεία
στολισμένη, οι δρόμοι και τα καταστήματα
το ίδιο. Φέτος τα πράγματα είναι πιο όμορφα
και περισσότερο προσεγμένα. Το νέο τοπικό
συμβούλιο έδειξε την οργανωτικότητά του
και την καλαισθησία του. Όλοι ετοιμάζονται
να υποδεχτούν τους πολλούς επισκέπτες των
εορτών. Ελπίζουμε ότι και φέτος οι επισκέπτες
θα είναι πολλοί και οι επαγγελματίες θα ανα
δειχθούν αντάξιοι της φήμης του τόπου. Πλη
ροφορηθήκαμε ότι το ξενοδοχείο «Σελένη»
ανέστειλε τη λειτουργία του. Δε γνωρίζουμε
αν είναι μόνιμη η αναστολή ή προσωρινή. Κρί
μα γιατί το ξενοδοχείο αυτό, όταν δημιουρ
γήθηκε, άφησε πολλές προσδοκίες για την
τουριστική αναβάθμιση της Βυτίνας. Ο δήμος
συσσώρευσε μεγάλη ποσότητα αλατιού στον
χώρο των κατασκηνώσεων για την αντιμετώ
πιση μελλοντικών χιονοπτώσεων κατά τη δι
άρκεια του χειμώνα. Μπράβο, διότι «Προνοείν
και ου μετανοείν χρη τον άνδρα τον σοφόν»
(ο σώφρων άνθρωπος πρέπει να προβλέπει
και όχι να μετανιώνει εκ των υστέρων)!

✎

αρα ονέ τη μεγάλη Γιορ
τή : Τη Δευτέρα έγιναν οι σχολι
κές γιορτές, που σηματοδοτούν την έναρξη
των διακοπών. Πιο «ζωντανές» στο δημοτικό
και το νηπιαγωγείο, αφού τα Χριστούγεννα
και η Πρωτοχρονιά είναι γιορτή περισσότερο
των μικρών παιδιών. Την Τρίτη τα κάλαντα
από παιδικές παρέες, που πέρασαν από τα κε
ντρικά καταστήματα αλλά και από όσα σπίτια
είναι ανοικτά. Ο καιρός παίρνει Χριστουγεν
νιάτικη όψη. Βροχερός με βαριά συννεφιά και
ασπρισμένες οι κορυφές των βουνών από το
χιόνι. Τη Δευτέρα χαλάζι έπεσε στην ευρύτερη
περιοχή και μάλιστα σε ορισμένα μέρη όπως
τα Λαγκάδια το «έστρωσε» σαν χιόνι. Στο χιο
νοδρομικό το χιόνι το «έστρωσε» για καλά
(φωτό) και ελπίζεται ότι θα ευχαριστήσει τους
Χριστουγεννιάτικους επισκέπτες του. Η θερ
μοκρασία μέσα στο χωριό είναι μονοψήφια
πλέον και τη νύχτα κάτω του μηδενός. Την
Τρίτη, παραμονή της μεγάλης γιορτής είχα
με σχετικά ανοικτό καιρό χωρίς να λείπει το
πρωινό και το νυχτερινό κρύο. Όλα αυτά σε
συνδυασμό με τον διάκοσμο και τους επισκέ
πτες, που σιγά-σιγά φτάνουν, συγκροτούν μια
ανεπανάληπτη Χριστουγεννιάτικη εικόνα, που
μόνο στη Βυτίνα μπορεί να «γευτεί» κανείς.

✎

ριστούγεννα: Πρωί-πρωί «βά
ρεσαν» οι καμπάνες κατά το έθιμο.
«Όρθρου βαθέως». Η εκκλησία του Αγίου
Τρύφωνα γέμιζε σιγά-σιγά από ντόπιους και
απόδημους Βυτιναίνους αλλά και από επισκέ
πτες. Οι δύο ιερείς με εορταστικά άμφια ενί
σχυαν τη λαμπρότητα της γιορτής. Η εκκλη
σία σχόλασε γύρω στις οκτώμισι. Ευχές στην
πλατεία και τις καφετέριες. Πολλοί γύρισαν
στο σπίτι να ευχηθούν στους δικούς τους, που
δεν είχαν έρθει στην εκκλησία. Οι νοικοκυρές
ετοιμάζουν το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Αρ

παρέτειναν την παραμονή τους, κάποιοι πέ
ρασαν το Σαββατοκύριακο και κάποιοι ανα
μένονται την πρωτοχρονιά. Βλέπετε όλα εστι
άζονται γύρω από την επισκεψιμότητα, αφού
όλη η οικονομική δραστηριότητα της Βυτίνας
επικεντρώνεται σε αυτή. Τσουχτερό κρύο το
Σαββατοκύριακο με τη θερμοκρασία από -4ο
μέχρι 4ο C. Το Σάββατο το απόγευμα άρχισε
να χιονίζει και μέχρι το βράδυ το είχε στρώσει.
Την ίδια μέρα μας επισκέφθηκε ο Υπουργός κ.
Χατζηδάκης με την οικογένειά του. Επισκέ
φθηκε το λαογραφικό μουσείο συνοδευόμε
νος από τον δήμαρχο κ. Κούλη. Τον ξενάγησε
ο υπεύθυνος του μουσείου και πρόεδρος του
τοπικού συμβουλίου κ. Κατσούλιας. Του προ
σφέρθηκε αναμνηστικό δώρο το βιβλίο της
καθηγήτριας κ. Χρυσανθοπούλου με τα Βυτι
νιώτικα δημοτικά τραγούδια του λαογράφου
Τσιάνη και το βιβλίο του «Μαινάλιου» για τον
Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη. Η Βυτίνα εξακο
λουθεί να προσελκύει την ελίτ του πολιτικού,
δημοσιογραφικού και καλλιτεχνικού κόσμου.
Έτσι μετά τον κ. Τσίπρα, τον δημοσιογράφο
κ. Λιάγκα σήμερα φιλοξενήσαμε και τον κ.
Χατζηδάκη. Εδώ τελειώνουμε το 2019 σχο
λιάζοντας την καθημερινότητα του τόπου μας
και «φέρνοντας» τον κοντά σας.

Η στήλη σας εύχεται το 2020 να φέρει στον
καθένα σας υγεία και ευτυχία και να υλοποι
ήσει τις προσδοκίες σας. Κα μην ξεχνάτε, για
να σας κρατάει συντροφιά η «ΒΥΤΙΝΑ» πρέ
πει και σεις να «βρίσκεστε» κοντά της με τη
συνδρομή σας!
Γ

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

• Την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 πραγ
ματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση
του Δ.Σ. του συλλόγου σε χώρο του
ξενοδοχείου «ΣΤΑΝΛΕΥ», αφού πλέον
τα γραφεία του συλλόγου επί της οδού
Χαλκοκονδύλη είναι δύσκολο να προ
σεγγισθούν ιδιαίτερα τις απογευματι
νές ώρες, διότι τα πεζοδρόμια μπροστά
από την είσοδο έχουν καταληφθεί από
παραβατικά και επικίνδυνα άτομα.
Στη συνεδρίαση με παρόντα εννέα από
τα ένδεκα μέλη συζητήθηκαν πολλά
επίκαιρα θέματα μεταξύ των οποί
ων και η ηλεκτρονική ανάρτηση του
φύλλου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου της
εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ». Επίσης, ανακοι
νώθηκε ότι εξασφαλίστηκε χορηγία για
την έκδοση του ημερολογίου 2020. Τα
χρήματα θα διαθέσουν οι αδελφοί Γε
ώργιος και Νικόλαος Βόκας σε μνήμη
της μητέρας τους Πανωραίας ΒόκαΣουλακιώτη.
Ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι λόγω της
στενότερης επικοινωνίας με το τοπικό
συμβούλιο της Βυτίνας και της πλη
ρέστερης ενημέρωσης ο σύλλογος θα
καθιερώσει στην εφημερίδα ιδιαίτερη
στήλη ενημέρωσης για τη δραστηριό
τητα του τοπικού συμβουλίου αλλά και
του Δήμου.
Επίσης, αναφέρθηκε η αποστολή από
μέρους του συλλόγου ευχαριστηρίου
επιστολής προς τον διοικητή του νοσο
κομείου Καλαμάτας κ. Μπέζο μετά την
πρωτοβουλία του να προσφέρει τον
χώρο του σανατορίου στην Περιφέ
ρεια Πελοποννήσου για τη δημιουργία
αθλητικού κέντρου.

• Φέτος η κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας και η εκλογοαπολογιστική συνέ
λευση θα πραγματοποιηθεί στις 16 Φε
βρουαρίου σε διαφορετικό χώρο από
αυτόν που γινόταν για σειρά ετών. Θα
πραγματοποιηθεί σε χώρο με Βυτινιώτι
κη αύρα και συγκεκριμένα στο ξενοδο
χείο ΑΡΙΩΝ ιδιοκτησίας της Μαριλένας
Σταθοπούλου, κόρης του αείμνηστου
ένθερμου Βυτιναίου Όμηρου Σταθό
πουλου ξενοδοχειακού επιχειρηματία, ο
οποίος ευεργέτησε τον τόπο μας με σω
ρεία οικονομικών ενισχύσεων, τις οποί
ες συνέχισε η οικογένειά του και μετά
τον θάνατό του.
Η σύζυγός του Λίτσα Σταθοπούλου ανέ
γειρε σε μνήμη του την αίθουσα πολλα
πλών χρήσεων του δημοτικού σχολείου,
η οποία φέρει το όνομά του. Η πρό
σβαση στο ξενοδοχείο, που θα πραγ
ματοποιηθεί η εκδήλωση της κοπής της
πίτας, είναι πολύ εύκολη από τον σταθ
μό του ΜΕΤΡΟ στο Μοναστηράκι, που
απέχει περίπου 200 μέτρα.
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ίναι ο οναδικό πόρο έκδοση . η συνδρο ή σου πορεί να τη στέλνει
ταχυδρο ικά στη διεύθυνση του συλλόγου . . 3456, . . 10210 ή
στην eUROBanK ονο αστικά στον λογαριασ ό
: GR 690260 2790 0006 1020 0088 391.
πίση πλοκ εισπράξεων έχουν τα έλη του .ς. και ο ανταποκριτή α στη υτίνα
κ. ςταύρο Γιαβή . ςε ευχαριστού ε που α θυ άσαι.
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2020 είναι έτος εκλογών για τον σύλλογο των «Απανταχού Βυτιναίων και φίλων της
Βυτίνας» και καλόν θα είναι να πληροφορούνται τα μέλη του αλλά και οι υπόλοιποι
Βυτιναίοι τη δραστηριότητά του, τα προβλήματά του και τις νέες προοπτικές που ανοίγο
νται για την επόμενη τριετία. Κατ’ αρχάς η θητεία του νέου Δ.Σ. θα είναι τριετής με βάση το
νέο καταστατικό, που εγκρίθηκε από το πρωτοδικείο Αθηνών και η σύνθεσή του επταμελής
αντί ενδεκαμελούς. Το δεύτερο θέμα είναι η αναμόρφωση του νέου δ. σ., αφού ο μέχρι σή
μερα πρόεδρος για πέντε θητείες κ. Παπαδέλος έχει εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει,
ώστε να αναλάβουν τα ηνία νεότεροι. Εκείνο όμως το οποίο χρειάζεται ο σύλλογος είναι η
επίδειξη ενδιαφέροντος από τις νεότερες γενιές των Βυτιναίων, ώστε να πλαισιώσουν στο
Δ.Σ. τους παλαιότερους και να υπάρξει προοπτική για το μέλλον. Αυτό θα φανεί μετά το
πέρας των εκλογών του Φεβρουαρίου του 2020.
Και ερχόμαστε τώρα στη δράση του συλλόγου την περασμένη τριετία. Ως προς τον βα
σικό στόχο, που είναι η καλλιέργεια και η ενίσχυση των δεσμών των «όπου γης» Βυτιναί
ων, το πέτυχε απόλυτα με την διοργάνωση εκδηλώσεων αφενός και την κυκλοφορία της
εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ» αφετέρου. Η «ΒΥΤΙΝΑ» κατά τη διάρκεια της τριετίας (2017-2019)
κυκλοφόρησε 18 τεύχη, τα οποία εστάλησαν σε 850 Βυτιναίους και φίλους της Βυτίνας
στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Παράλληλα εκδόθηκαν τρία ετήσια ημερολόγια με θέματα
πολιτιστικά και λαογραφικά αναφερόμενα στο τοπικό λαογραφικό μουσείο, στις γειτονιές
της Βυτίνας και στην Τριανταφυλλίδειο σχολή, τα οποία εστάλησαν σε όλους τους παρα
λήπτες της εφημερίδας. Οργάνωσε τις δύο βασικές εκδηλώσεις Βυτινιώτικης συνάντησης
δηλ. την κοπή της πίτας στην Αθήνα και το «αντάμωμα» στη Βυτίνα. Ανταποκρίθηκε στα
καλέσματα αδελφών συλλόγων και παρέστη στις εκδηλώσεις τους. Οργάνωσε με τον δήμο
Γορτυνίας και την Παγγορτυνιακή ένωση την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας
και του Αρχιεπισκόπου στη Βυτίνα το 2018 στην εορτή του Αγίου Τρύφωνα, μια ενέργεια
η οποία ξεπέρασε και τις πλέον αισιόδοξες προσδοκίες όσον αφορά την επιτυχία. Επίσης,
οργάνωσε με τον δήμο και την Παγγορτυνιακή το ίδιο έτος μια τεράστια εκδήλωση στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην οποία τιμήθηκε, παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας, ο
κορυφαίος Βυτιναίος νομοδιδάσκαλος Βασίλειος Οικονομίδης.
Προώθησε, στα πλαίσια του δυνατού, είτε με προσωπικές παραστάσεις στους αρμόδιους
φορείς είτε με έγγραφα υπομνήματα τα τρία βασικά θέματα της Βυτίνας, που είναι η επανα
λειτουργία του Τριανταφυλλιδείου κτήματος και η αξιοποίηση του χώρου του σανατορίου
και των κατασκηνώσεων. Για τα θέματα αυτά συνεργάστηκε και με τους τρεις Αρκάδες
βουλευτές. Συνεργάστηκε επίσης με τον ιστορικό κ. Ηλία Γιαννικόπουλο για την έκδοση
του τέταρτου τόμου του έργου του Ποταγού, ο οποίος θεωρείτο χαμένος και του οποίου
ολοκληρώθηκε η επεξεργασία. Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθεια του Δασαρχείου για
τη συντήρηση του «αλσυλλίου Τριανταφυλλίδη», όπως επίσης και τη λαμπαδηφορία του
Πολιτιστικού συλλόγου. Υπάρχουν και αρκετά άλλα δευτερευούσης φύσεως θέματα, τα
οποία θα ήταν κουραστικό να τα αναφέρουμε ένα προς ένα. Εκείνο όμως που προέχει είναι
η προοπτική του συλλόγου για την επόμενη τριετία. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα είναι το
οικονομικό. Την τελευταία πενταετία τα έσοδα του συλλόγου μειώθηκαν κατά 40%, ενώ
οι υποχρεώσεις του παρέμειναν ίδιες. Αυτό οφείλεται αφενός στην αδιαφορία των μελών
του για την αποστολή της συνδρομής, η οποία παραμένει από εικοσαετίας σταθερή (20€)
και αφετέρου στο ότι έφυγαν από τη ζωή μεγάλοι χορηγοί του συλλόγου όπως ο Χρήστος
ο Ματθαίου, ο Θεμιστοκλής ο Πανταζόπουλος και άλλοι. Επομένως, εάν δεν υπάρξει ενδι

Ο σύλλογος, όπως κάνει χρόνια τώρα, κάθε τέλος του έτους δη
μοσιοποιεί τον οικονομικό απολογισμό, για να γνωρίζουν όλα τα
μέλη του την οικονομική κατάσταση και τον τρόπο διάθεσης των
εισφορών τους.
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αφέρον από τους
.
ς 2019
παραλήπτες
της
«ΒΥΤΙΝΑΣ» να στεί
΄: Έσοδα
λουν τη συνδρομή
1. Εισφορές μελών προς τον σύλλογο
τους, το πρόβλημα
και την εφημερίδα «ΒΥΤΙΝΑ» 11.840€
θα παραμένει και
Σύνολο εσόδων 11.840€
θα μεγιστοποιείται.
Φέτος από τους
820 παραλήπτες της
΄: Έξοδα
εφημερίδας μόνο οι
1.
Έξοδα
εκτύπωσης
και
αποστολής
256 απέστειλαν συν
της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ» 5.000€
δρομή! Ο σύλλογος
θα αναγκαστεί να με
2. Έξοδα γραφείου
ταβάλλει από δίμηνη
(κοινόχρηστα-ΔΕΗ, τηλέφ. κ.λ.π.) 1.500€
σε τρίμηνη την έκδο
3. Έξοδα τελετής κοπής πίτας
ση της εφημερίδας,
και οργάνωση «ανταμώματος» 4.000€
όπως έχουν κάνει και
4. Εκτύπωση ημερολογίου 1.000€
άλλοι σύλλογοι.
Το δεύτερο μεγά
5. Λοιπά έξοδα- Δημόσιες σχέσεις 1. 000€
λο πρόβλημα είναι η
Σύνολο εξόδων 12.500€
επίδειξη ενδιαφέρο
ντος από τους νέους
πόλοιπο -660€
να αναμειχθούν με τα
Σημ.: Ο σύλλογος παρουσιάζει εφέτος για δεύτερη χρονιά αρνητικό υπό
διοικητικά του συλ
λόγου. Κάθε φορά λοιπο, το οποίο καλύπτει από το αποθεματικό παρελθόντων ετών.
που συγκροτείται το
ενιαίο ψηφοδέλτιο
μετά βίας βρίσκονται πρόσωπα να το συμπληρώσουν. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος,
που με το νέο καταστατικό περιορίστηκε ο αριθμός από έντεκα σε επτά. Οι παλαιότεροι
προσέφεραν αυτά που μπορούσαν. Πρέπει και οι νέοι να αναμειχθούν και να προσφέρουν
αντικαθιστώντας τους παλιούς. Κάθε φορά που αποχωρεί ένα παλαιό έμπειρο μέλος, όπως
γίνεται φέτος με τον πρόεδρο του Δ.Σ., δύσκολα βρίσκεται αντικαταστάτης. Το τρίτο πρό
βλημα του συλλόγου είναι αυτό των γραφείων του. Η περιοχή έχει υποβαθμισθεί τελείως
και η επίσκεψη στα γραφεία είναι επικίνδυνη λόγω των πολλών περιθωριακών ατόμων που
συνωστίζονται στο πεζοδρόμιο μπροστά στην είσοδο. Το τελευταίο Δ.Σ. έγινε σε αίθουσα
ξενοδοχείου. Όσα μέλη έχουν προσπαθήσει να προσεγγίσουν τα γραφεία, έχουν κινδυ
νεύσει. Εάν ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά και ιδιαίτερα τα δύο πρώτα ο σύλλογος θα
μπορέσει απρόσκοπτα να πορευθεί και να υλοποιεί τους στόχους του.
Η επόμενη τριετία θα είναι άκρως αποφασιστική για την πορεία του. Πρέπει όλοι οι
Βυτιναίοι να σταθούν στο πλευρό του και να βοηθήσουν ιδιαίτερα τα μέλη του δ. σ., που
έχουν το μεγάλο βάρος των ευθυνών. Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον θα υπάρξει μεγαλύτερη
ευαισθησία και εντονότερο ενδιαφέρον για έναν από τους ιστορικότερους συλλόγους, που
αντιπροσωπεύει τους «όπου γης» Βυτιναίους και φίλους του τόπου μας και αισίως συμπλη
ρώνει το 2020 ογδόντα επτά χρόνια λειτουργίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ»
Ο σύλλογος των «Απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας» σε εκτέλεση της επιθυμίας του Βυτιναίου ιατρού Ευθυμίου Χριστοπούλου,
ο οποίος προσφέρει το χρηματικό έπαθλο των 1000€ ως βραβείο για τον αριστεύσαντα Βυτιναίο μαθητή Λυκείου εκτός Βυτίνας
ςς
διαγωνισμό με έπαθλο το ποσόν των 1000€. Σε αυτόν μπο
ρούν να συμμετέχουν μαθητές της Γ΄ τάξης Δημοσίου Λυκεί
ου εκτός Βυτίνης με καταγωγή από τη Βυτίνα, οι οποίοι προ
βιβάστηκαν από τη Β΄ Λυκείου κατά το προηγούμενο σχολικό
έτος με βαθμό «Αριστα» (18,1 και άνω). Οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να αποστείλουν στα γραφεία του συλλόγου τα εξής
δικαιολογητικά:
Α) Βεβαίωση προαγωγής της Β΄ τάξης του δημοσίου Λυκείου
φοίτησης, στο οποίο φαίνεται ο βαθμός.

Β) Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια της Βυτίνας
των γονέων ή των παππούδων ή του ιδίου/ας ενδιαφε
ρομένου/ης.
Γ) Βεβαίωση του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων ότι
αποτελούν μέλη του. (Αυτή μπορεί να εκδοθεί και κατά την
ημέρα απόδοσης του βραβείου με την καταβολή ετήσιας
συνδρομής).
Δ) Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών, η οποία θα πρωτοκολ
ληθεί στο πρωτόκολλο του συλλόγου και θα επισημοποιεί
ται το εμπρόθεσμο της υποβολής τους.

• Ο Δήμος Γορτυνίας και η Δημοτική Κοινωφελής Επι
χείρηση Γορτυνίας ΔΗ.Κ.Ε.Γ. συμμετείχαν για πρώτη
χρονιά φέτος στην 35η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού
«Philoxenia», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη 8-10 Νοεμβρίου. Πρόκειται για
μια κλαδική έκθεση τουρισμού ευρείας εμβέλειας μέσω της οποίας προβάλλονται καινοτόμα
στοιχεία και τάσεις της ελληνικής τουριστικής επιχειρηματικότητας. Η συμμετοχή του Δήμου
Γορτυνίας σε αυτήν την έκθεση ήρθε ως απόρροια της ανάγκης για τουριστική προβολή της
Γορτυνίας σε ένα πιο διευρυμένο κοινό επισκεπτών σε εγχώριο και βαλκανικό επίπεδο. Το
περίπτερο οργανώθηκε εστιάζοντας στα σημεία ενδιαφέροντος της Γορτυνίας, σε ελκυστικά
αξιοθέατα, πολιτισμικά μνημεία, τόπους προσκυνήματος καθώς και πεζοπορικούς προορι
σμούς. Όλα αυτά συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών κινήσεων ανά την επικράτεια της
Γορτυνίας. Η επισκεψιμότητα και τις τρεις μέρες της έκθεσης ήταν ικανοποιητική.
• Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση εκ μέρους των Εκπροσώπων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πανελλαδικά, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρί
ου του «Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων» στην Αθήνα. Το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
έχει ήδη μια επιτυχημένη πορεία εντός και εκτός Χώρας, που του επιτρέπει να πρωτοστατή
σει και στην υιοθέτηση των νέων πολιτικών και συμφωνιών. Μια ιδιαίτερη διάκριση για τον
δήμαρχο Γορτυνίας Στάθη Κούλη, κατά τις εργασίες του 15ου Συνεδρίου του Διαδημοτικού
Εθνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, ήταν η εκλογή του στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος
ανέλαβε τα καθήκοντα του Γραμματέα «αποκεντρωμένων και παραμεθόριων περιοχών»,
που έχει ιδιαίτερο εθνικό και κοινωνικό υπόβαθρο.
• Ο Δήμος Γορτυνίας με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του (ΔΗ.Κ.Ε.Γ.) συμμετείχαν
για μια ακόμη χρονιά στην έκθεση «Πελοπόννησος EXPO», η οποία πραγματοποιήθηκε στην
Τρίπολη από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια έκθεση, την οποία διοργάνω
σαν τα Επιμελητήρια της Πελοποννήσου. Η συμμετοχή είχε κυρίως τουριστικό χαρακτήρα,
στα πλαίσια προβολής των σημείων ενδιαφέροντος της Γορτυνίας, πολιτισμικών μνημείων,
τόπων προσκυνήματος, πεζοπορικών προορισμών αλλά και χειροποίητων δημιουργημάτων,

Η επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών απαρτίζεται από
τους: α) Παναγοπούλου Αρετή αντιπρόεδρο του Δ.Σ. β) Αγγε
λίδη Θεόδωρο γραμματέα του δ.σ και γ) Τζίφα Νικόλαο μέλος
του Δ.Σ. Περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να τις ζητήσουν από τα μέλη της επιτροπής. Τα δικαιολογητι
κά να σταλούν ταχυδρομικά μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2020 στη
διεύθυνση: «Σύλλογος Απανταχού Βυτιναίων και φίλων της
Βυτίνας Χαλκοκονδύλη 37-39 Αθήνα Τ.Θ. 3456 Τ.Κ. 10210
ή να παραδοθούν σε ένα από τα μέλη της επιτροπής κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας.

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

παραδοσιακών προϊόντων κ.ά. Στα εγκαίνια της έκθεσης παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Γορτυνί
ας, κος Ευστάθιος Κούλης, μαζί με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και της ΔΗΚΕΓ.
• Μια μεγάλη ομάδα μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βυ
τίνας, μαζί με μικρότερα και μεγαλύτερα παιδιά, ξεφάντωσαν στην εορταστική εκδήλωση, που
διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Γορτυνίας και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχεί
ρησης του Δήμου (ΔΗ.Κ.Ε.Γ.) λόγω των Χριστουγέννων και υλοποιήθηκε στην αίθουσα εκδη
λώσεων «Όμηρος Σταθόπουλος» του σχολείου την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου. Ταλαντούχοι καλ
λιτέχνες, σκανταλιάρικα ξωτικά και ανήσυχοι αρκούδοι, διασκέδασαν τα παιδιά με έντονους
χορούς, ομαδικά παιχνίδια, ευφάνταστες κατασκευές και μουσικοκινητικές δραστηριότητες,
μοίρασαν δώρα στους/στις μαθητές/-τριες και πρόσφεραν στιγμές χαράς και ψυχαγωγίας στα
παιδιά και τους συνοδούς γονείς που συμμετείχαν. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος
Γορτυνίας κ. Κούλης, ο Αντιδήμαρχος κ. Τρυφωνόπουλος, ο Πρόεδρος της Τ.Ε. Βυτίνας κ.
Κατσούλιας και ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΓ κ. Αναγνωστόπουλος.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
• ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

τόπος καταγωγής του η Βυτίνα. Και να μη λησμονού
με ότι ο παλιός Δήμος Βυτίνας έχει αδελφοποιηθεί
με τον παλιό Δήμο Αρκαδίου το 2010 με αμοιβαίες
επισκέψεις των Βυτιναίων στην Κρήτη και των Ρεθυ
μνιωτών στη Βυτίνα. Ο σύλλογος των «Απανταχού
Βυτιναίων», όπως κάθε χρόνο, έστειλε ευχετήριο έγγραφο για
την επέτειο στον ηγούμενο της μονής Αρκαδίου. Κάθε χρόνο
την ημέρα αυτή ο νους μας στρέφεται στο ηρωικό μοναστήρι
του Αρκαδίου και νοερά τιμούμε όλους αυτούς τους ήρωες που
θυσιάστηκαν εθελουσίως για το υψηλό ιδανικό της ελευθερίας
με πρώτο τον Βυτιναίο ήρωα Ανθυπολοχαγό Ιωάννη Δημακό
πουλο.

• Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Η φωτογραφία, που ανέβηκε στα τοπικά Μ.Μ.Ε της Αρκαδίας
και στις ανάλογες ιστοσελίδες, προέρχεται από το χωριό Σέρ
βου και οφείλεται στον εκλεκτό φίλο της Βυτίνας Νίκο Τρουπή,
σύζυγο της πρώην αντιδημάρχου Μαρίνας Διαμαντοπούλου. Ο
κ Τρουπής πάντα μας εκπλήσσει περίεργα και ευχάριστα, διότι
με τον φωτογραφικό φακό του καταγράφει πολλά αξιοπερί
εργα της επαρχίας μας και πιθανόν μοναδικά. Έτσι η πιο πάνω
φωτογραφία, που απεικονίζει κάποιο απόβραδο τη κοινή πα
ρουσία μιας αλεπούς και μιας γάτας στο κέντρο του χωριού,
είναι αρκετά πρωτότυπη και φυσικά χωρίς προηγούμενο πριν
μερικές δεκαετίες. Δυστυχώς η σταδιακή ερήμωση των χωριών
της Γορτυνίας και η μεγάλη συρρίκνωση του πληθυσμού άλλα
ξε τις ισορροπίες διαβίωσης. Οι υπερήλικες κλείνονται από νω
ρίς στα σπίτια τους, ενώ πολλά είναι κλειστά κατά τη διάρκεια
του χειμώνα και έτσι ο κατοικημένος χώρος δε διαφέρει σε τί
ποτε από τον ακατοίκητο αγροτικό, με αποτέλεσμα και τα άγρια
ζώα να εισβάλλουν στα χωριά. Δεν είναι λίγα τα παράπονα από
τους λιγοστούς εναπομείναντες κατοίκους της Γορτυνιακής
υπαίθρου για καταστροφές, που επιφέρουν οι αγέλες από τα
αγριογούρουνα στα λίγα περιβόλια, και στα δένδρα. Απολαύστε
τη μοναδική φωτογραφία του φίλου Νίκου Τρουπή και αναλο
γιστείτε την παλιά σφύζουσα από ζωή Γορτυνία και τη σημερινή
σχεδόν ερημωμένη και κατοικούμενη από υπερήλικες. Έτσι, η
συμβίωση της αλεπούς και της γάτας φαίνεται φυσιολογική,
όπως και φυσιολογική φαίνεται και κάθε άτυπη συμμαχία αγρί
ων ζώων, αφού ο άνθρωπος που διασαλεύει τις σχέσεις αυτές
«απουσιάζει» πλέον από πολλά χωριά της Γορτυνίας.

• Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ
Ιδιαίτερες τιµές για τον Βυτιναίο φρούραρχο Ιωάννη ∆ηµακόπουλο
Με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια και
τον ανάλογο σεβασμό προς τους
πρωτεργάτες-ήρωες γιορτάστηκε
και φέτος η επέτειος του ολο
καυτώματος της μονής Αρκαδίου
στην Κρήτη. Οι εορταστικές εκδη
λώσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία
για τη Βυτίνα, διότι όπως είναι
γνωστό ο φρούραρχος της μονής
Ανθυπολοχαγός Ιωάννης Δημα
κόπουλος είναι Βυτιναίος και η
προτομή του ευρίσκεται δίπλα
στο ηρώο πεσόντων στη Βυτίνα. Οι εορταστικές εκδηλώσεις
για την επέτειο άρχισαν αρκετές μέρες πριν και συγκεκριμένα
στις 4 Νοεμβρίου έγινε στο ωδείο Ρεθύμνου παρουσίαση ποι
ημάτων με θέμα το Αρκάδι. Τις επόμενες μέρες έγιναν εκδη
λώσεις στα περίχωρα της μονής Αρκαδίου τόπους καταγωγής
επωνύμων ηρώων όπως τα Λιβάδια, τους Μαργαρίτες, χωριό
καταγωγής του ηγούμενου Γαβριήλ Μαρινάκη και στο Αμνά
το, τόπο καταγωγής της ηρωίδας Χαρίκλειας Δασκαλάκη από
τους ελάχιστους επιζήσαντες του ολοκαυτώματος, η οποία
τροφοδοτούσε με πυρομαχικά τον Δημακόπουλο και η οποία
αναγνώρισε το κατακρεουργημένο σώμα του ήρωα μετά την
καταστροφή. Ανήμερα της επετείου οι εορταστικές εκδηλώσεις
είχαν επίκεντρο το μοναστήρι. Κατ’ αρχάς εψάλη δοξολογία
χοροστατούντος του μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
κ.κ. Ευγενίου. Στη συνέχεια εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός από
τον αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Σπανουδάκη και
ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μαυσωλείο της μονής. Οι
όλες εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με το καθιερωμένο γεύμα,
που παρατέθηκε στο αρχονταρίκι από τον ηγούμενο της μονής
ως μνημόσυνο για τους ηρωικώς πεσόντες στο ολοκαύτωμα
της 8ης Νοεμβρίου 1866. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων
το όνομα του ήρωα Ιωάννη Δημακόπουλου, ο οποίος κατα
κρεουργήθηκε από τους Τούρκους με πολυάριθμες μαχαιριές,
αν και αιχμάλωτος, μνημονεύθηκε αρκετές φορές όπως και ο

Όπως γράφτηκε και στο προηγούμενο φύλλο, το οποίο αναρ
τήθηκε μόνο ηλεκτρονικά, το Δ.Σ. του νοσοκομείου Καλαμάτας
με εξαγγελία του προέδρου του και διοικητή του νοσοκομείου
κ. Γιώργου Μπέζου πρότεινε την παραχώρηση της έκτασης των
17 στρεμμάτων του σανατορίου Βυτίνας στην περιφέρεια Πε
λοποννήσου, για να ενσωματωθεί με την υπό αθλητική αξιοποί
ηση έκταση του ΞΕΝΙΑ Βυτίνας. Μετά από την εξαγγελία αυτή
ο σύλλογος των Απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας
με έγγραφό του προς τον διοικητή του νοσοκομείου και ένθερ
μο φίλο του τόπου μας κ. Μπέζο, αφού τον ευχαρίστησε για την
πρωτοβουλία του, τον παρακάλεσε να γίνει υλοποιήσιμη και η
έκταση να περιέλθει στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Με από
φαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου, που είναι ιδιοκτήτης της έκτα
σης, της 15-11-2019 η έκταση παραχωρείται στην περιφέρεια
Πελοποννήσου με επίσημο παραχωρητήριο για διάρκεια 99
χρόνων. Την είδηση ανάρτησε στην προσωπική του ιστοσελίδα
ο κ. Μπέζος και την αναδημοσίευσε το Πελοποννησιακό πρα
κτορείο ειδήσεων. Εάν ολοκληρωθεί η προσπάθεια αυτή και η
έκταση αξιοποιηθεί ως αθλητικός χώρος παράλληλα με αυτόν
του ΞΕΝΙΑ, θα ευοδωθεί μια πολυετής προσπάθεια της Βυτί
νας και του διοικητή του νοσοκομείου Καλαμάτας κ. Μπέζου.
Να σημειώσουμε εδώ ότι ο κ. Μπέζος είχε έλθει σε επαφή με
την προηγούμενη δημοτική αρχή και είχε δεχθεί την παραχώ
ρηση της έκτασης στον Δήμο αλλά δεν ολοκληρώθηκε η κίνηση
αυτή. Εάν κάποτε, λοιπόν, δούμε να αξιοποιείται ο χώρος του
σανατορίου και η Βυτίνα απαλλαγεί από το αντιαισθητικό θέ
αμα των ερειπίων των κτιριακών εγκαταστάσεων, ο Σύλλογος
των «απανταχού Βυτιναίων» θα αισθάνεται δικαιωμένος, διότι
μετά από πολυετείς προσπάθειες, θα τις δει να αποκτούν «σάρ
κα και οστά». Ίδωμεν, διότι πολλά μέχρι σήμερα έχουμε ακούσει
αλλά στην πράξη έχουν μείνει μόνο οι υποσχέσεις!

• Η ΒΥΤΙΝΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΡΩΤΗ
ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ
Εμείς όσο βλέπουμε τα ταξιδιωτικά περιοδικά να προβάλ
λουν και να προτείνουν τη Βυτίνα ως έναν από τους καλύ
τερους προορισμούς
του χειμώνα, τόσο θα
αναπαράγουμε τα σχό
λια αυτά έστω και αν
γίνονται κουραστικά.
Τον μήνα Νοέμβριο με
την έναρξη της κυρίως
χειμερινής περιόδου η
Βυτίνα προτάθηκε ως
ένας από τους σημαντι
κότερους προορισμούς
του Σαββατοκύριακου.
Θετικότατα δε, σχο
λιάστηκε από τα ίδια
περιοδικά η μεγάλη επι
σκεψιμότητα του τριημέρου της Εθνικής γιορτής της 28ης
Οκτωβρίου. Η ταξιδιωτική ιστοσελίδα News.gr το Σαββατοκύ
ριακο 17-18 Νοεμβρίου, πρότεινε πέντε προορισμούς ως τους
καλύτερους μεταξύ αυτών και τη Βυτίνα. Έγραψε, λοιπόν, για
τον τόπο μας η πιο πάνω ιστοσελίδα, η οποία έχει μεγάλη επι
σκεψιμότητα: «μια η ερήσια απόδραση σε έναν από του
πιο διάση ου ορεινού προορισ ού στην ελοπόννη
σο είναι αρκετή, για να α πείσει ότι ο χει να α
πορεί να είναι πολύ ωραίο ! ο πιο ζωντανό και τουρι
στικά αναπτυγ ένο χωριό, χτισ ένο σε υψό ετρο 1.033
., στου πρόποδε του μαινάλου, η υτίνα βρίσκεται 44
χλ . βορειοδυτικά τη ρίπολη και αποτελεί ια από τι
δη ο ιλέστερε βάσει για σκι ή εξορ ήσει στην ορεινή
ρκαδία, α ού έχει ένα σταθερό, ανατικό κοινό, που
την προτι ά για τι χει ερινέ τη εξορ ήσει . ν θέλετε
να κρατήσετε ια ανά νηση από το έρο , εκτό υσι

κά από τι ωτογρα ίε , που θα τραβήξετε, ένα ξυλό
γλυπτο από τα παραδοσιακά αγαζάκια που τα πωλούν
είναι ια ιδανική λύση. ν επισκε θείτε τη υτίνα, θα
πρέπει υσικά να ακολουθήσετε τον διάση ο, ρο αντικό
« ρό ο τη γάπη », που απλ νεται ανά εσα στι σει
ρέ των δέντρων. Και για τους περίεργους, οι υπόλοιποι πέντε
προορισμοί που προτείνει η ιστοσελίδα είναι η λίμνη Τσιβλού, η
Καστάνιτσα, ο Ελικώνας και το Ναύπλιο. Επίσης τεράστια εντύ
πωση έκανε στους επισκέπτες του διαδικτύου η ανάρτηση στο
Youtube του Γορτύνιου Χρήστου Κιντή, όπου διατηρεί ιστοσελί
δα, ένα βίντεο διάρκειας 1,30 min. με τίτλο «ο τσολιάς της Βυ
τίνας» (φωτό). Το video έχει γυριστεί στο «δασάκι», τον τσολιά
υποδύεται ο Δημήτρης Βεργέτης, ο οποίος διατηρεί κατάστημα
ξυλογλυπτικών στη Βυτίνα και η ενδυμασία είναι μια από τις πιο
εντυπωσιακές της Αρκαδίας. Ο φουστανελοφόρος περιέρχεται
το χώρο του πάρκου και παίζει με τη φλογέρα του το παραδοσι
ακό τοπικό τραγούδι «Ας πάν’ να δουν τα μάτια μου». Το video
έκανε τεράστια εντύπωση και το ανέβασαν και τοπικές ιστοσε
λίδες, όπως το Kalimera Arkadia. Τις παραμονές των γιορτών
πολλές ταξιδιωτικές ιστοσελίδες ανέβασαν το εξής σλόγκαν για
Χριστουγεννιάτικους προορισμούς: «
υτίνα, γε άτη κα έ,
ταβερνάκια και κουτούκια, αγαζάκια ε σουβενίρ και
τοπικά προϊόντα, είναι ο τέλειο προορισ ό τόσο για τι
βόλτε σου, όσο και για τη διανυκτέρευσή σου». Τέλος,
κατά τη διάρκεια των εορτών αφιέρωμα στη Γορτυνία με επί
κεντρο το χιονοδρομικό και τη Βυτίνα έκανε και ο τηλεοπτικός
σταθμός Alpha, ο οποίος πήρε και συνέντευξη από διάφορους
επαγγελματίες.
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ίναι γνωστόν ότι
το πρώτο εμπο
ρεύσιμο προϊόν της
ευρύτερης Γορτυ
νίας τις τελευταίες
δεκαετίες είναι το
μέλι. Κέντρο όλης
μουσείο ελισσοκο ία
της μελοπαραγω
γής είναι η Βυτίνα για πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι οι
εκτεταμένες ελατοσκέπαστες εκτάσεις του Μαινάλου από τις
οποίες παράγεται η περίφημη βανίλια Βυτίνας, η οποία είναι
προϊόν Π.Ο.Π. Ένας άλλος λόγος είναι η ύπαρξη αρκετών
μελισσοκόμων με μεγάλο αριθμό κυψελών και ένας τρίτος
είναι ότι το προϊόν προωθείται μέσω των καταστημάτων της
Βυτίνας, γι’ αυτό και για τον επισκέπτη είναι αδιανόητο να
μην προμηθευτεί μέλι φτάνοντας εδώ. Επιπλέον, ο Δήμος
Γορτυνίας, όταν καθιέρωσε το φεστιβάλ μελιού κάθε Αύγου
στο, το πραγματοποιεί στη Βυτίνα. Επομένως, το όνομα της
Βυτίνας είναι στενά δεμένο με τη μελοπαραγωγή.
Όταν ξεκίνησε η επαναλειτουργία του Τριανταφυλλιδείου
κτήματος (ο Θεός….. να την κάνει επαναλειτουργία!) το 2013
αποφασίστηκε από το Υπουργείο Γεωργίας και η δημιουργία
μουσείου μελισσοκομίας. Έτσι, διατέθηκε ένας χώρος στα
κτίρια της Τριανταφυλλιδείου σχολής, στον οποίο τοποθε
τήθηκαν κάποια μελισσοκομικά εργαλεία, προσφορά των
μελισσοκόμων της Βυτίνας και έκτοτε τίποτε. ΄Ετσι, έμεινε
ο χώρος και η πινακίδα στην είσοδο, για να επιβεβαιώνεται
για μια ακόμη φορά ότι στον τόπο μας πολλά εξαγγέλλονται
αλλά ελάχιστα πραγματοποιούνται και περίτρανη απόδειξη η
εικόνα που παρουσιάζει το Τριανταφυλλίδειο κτήμα. Η νέα
Δημοτική αρχή έθεσε ως μία από τις προτεραιότητές της τη
δημιουργία ενός σύγχρονου μουσείου μελισσοκομίας, στο
οποίο ο επισκέπτης θα μπορεί να δει όλα όσα σχετίζονται με
την ιστορία και την παραγωγή του ονομαστού αυτού προϊ
όντος. Έτσι, αφού έγινε εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο,
που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου, από τον ίδιο τον
Δήμαρχο, ελήφθη η απόφαση της δημιουργίας. Σε δεύτερη
φάση ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Ευστάθιος Κούλης ήλθε σε
επαφή με το Ινστιτούτο Γεωπονικών επιστημών και με το
επιμελητήριο Αρκαδίας και υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας
για τη δημιουργία του μουσείου. Ο πρόεδρος του επιμελη
τηρίου Αρκαδίας κ. Γιάννης Τρουπής σε δηλώσεις του εξέ
φρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία με τον Δήμο
Γορτυνίας και θεωρεί τη δημιουργία μουσείου μελισσοκομίας
στη Βυτίνα ως σημαντική εξέλιξη για την αύξηση της επισκε
ψιμότητας στην περιοχή και μια αναγνώριση προς το προϊόν,
που στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την τοπική οικονομία.
Να επαινέσουμε την πρωτοβουλία του δημάρχου κ. Στάθη
Κούλη για τη δημιουργία του μουσείου, διότι στη Βυτίνα
και κατάλληλοι χώροι υπάρχουν (Τριανταφυλλίδειο) και
οι πολλοί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν
από κοντά την ιστορία και την πορεία του θαυμάσιου αυτού
τοπικού προϊόντος, αρκεί να υλοποιηθεί η εξαγγελία και να
μη μείνει σχεδιασμός.
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άθε χρόνο από 30ετίας με την αρχή του σχολικού
έτους, γινόμαστε μάρτυρες ενός «εμφύλιου» λεκτικού
πολέμου με αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις, που εκστομί
ζονται από πολιτικά και πνευματικά(!) πρόσωπα όσον αφο
ρά στον ορισμό ως σημαιοφόρων αλλοδαπών μαθητών
στα σχολεία, που γίνεται κατά την εορτή της Σημαίας στις
27 Οκτωβρίου. Και γράφω από 30ετίας, διότι μέχρι τότε
τα πράγματα έβαιναν ομαλά και σύμφωνα με την εθνική
συνείδηση και το εθνικό ένστικτο, όπως διαμορφώθηκαν
από την Εθνική μας Ιστορία. Κάποιες πρώιμες απόψεις
μεμονωμένων «προοδευτικών» αντιμετωπίστηκαν «εν τη
γενέσει» τους με την ΓΙΠ290/ Ι5-Ι0.95 διευκρινιστική δ/γή
του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με την οποία: «ςη
αιο όροι, παραστάτε ςη αία σχολείων και κατα
θέτε στε άνων ορίζονται όνον Έλληνε υπήκοοι».
Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1999, «ξαναχτύπησαν»
οι «νεωτεριστές προοδευτικοί» υποστηρίζοντας το αντί
θετο. Το Υπουργείο Παιδείας προβαίνει στην αντίκρου
ση με την Γ4ΙΙ38Ι5-3-99 δ/γή σύμφωνα με την οποία:
«ςη αιο όροι, παραστάτε ςη αία και καταθέτε
στε άνων δεν πορούν να ορίζονται ξένη υπηκο
ότητα και ξένη καταγωγή . μπορούν ό ω οι ξέ
νη καταγωγή , αν έχουν αποκτήσει την λληνική
υπηκοότητα». Δύο χρόνια αργότερα, το 2001, με την 3η
επίθεση, οι νεωτεριστές πέτυχαν το σκοπό τους με την
Γ1/219/13-3.οι διαταγή του Υπ. Παιδείας ορίστηκε: «ςη
αιο όρο , παραστάτε και καταθέτε στε άνων
ορίζονται και αλλοδαποί αθητέ , που οιτούν
τουλάχιστον δύο (2) χρόνια σε λληνικό σχολείο».
Έκτοτε αρχίζει ο «εμφύλιος» δια λόγου πόλεμος, που γί
νεται στα τηλεοπτικά κανάλια, στον Τύπο, στα καφενεία,
στους συλλόγους των εκπαιδευτικών και των γονέων,
ακόμη και σε επίσημες εκδηλώσεις από επίσημα άτομα
με απόψεις εκ διαμέτρου αντίθετες και πεισματώδεις. Οι
υποστηρικτές της απόψεως υπέρ των αλλοδαπών μα
θητών ταμπουρώνονται πίσω από ένα παρερμηνευμένο
απόσπασμα από τον «Πανηγυρικό» λόγο του Ισοκράτη,
προβάλλοντάς το ως αδιαμφισβήτητο ντοκουμέντο, προ
δίδοντας όμως ταυτόχρονα και την άγνοιά τους για την
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, που είναι η κυριότερη αι
τία της διαστρέβλωσης της ιστορικής αλήθειας. Δε θα

αναφερθούμε στην εν γένει Ελληνική Γραμματεία εν σχέ
σει με τη στάση του Ελληνισμού έναντι των αλλοδαπών
κατά την Αρχαιότητα, διότι θα εχρειάζετο πολύς χρόνος
και πολύ μελάνι. Θα επιχειρήσουμε, όμως, μια συνοπτική
θεώρηση των απόψεων του εν λόγω ρητοροδιδασκάλου
Ισοκράτη σχετικά με το πολιτικό του ιδεώδες και τη στά
ση του έναντι των εκτός του Ελληνισμού λαών.
Ο Ισοκράτης ήταν οπαδός της θεωρίας της υπεροχής
των Ελλήνων έναντι των βαρβάρων. Η ένωση όλων των
Ελλήνων εναντίον των βαρβάρων ήταν το πολιτικό ιδεώ
δες, που τον ενέπνεε όλη του τη ζωή. Οι λόγοι του είναι
ταμείο νουθεσιών και συμβουλών προς τους Έλληνες να
ομονοήσουν, για να διαπρέψουν, προβάλλοντας συνεχώς
το «όμαιμον» και το «ομόφυλόν» τους. Ήθελε κάποια ηγέτις
Ελληνική πόλη να αναλάβει αυτήν την προσπάθεια της συ
νένωσης, και όταν αντελήφθη ότι οι αξιολογότερες πόλεις
Αθήνα, Σπάρτη, Θήβα δεν ήταν σε θέση να ηγηθούν μιας τέ
τοιας προσπάθειας, εστράφη προς τον Φίλιππο Β΄ της Μα
κεδονίας (πατέρα του Μ. Αλεξάνδρου), τον οποίο έπεισε να
πραγματοποιήσει την ένωση των Πανελλήνων, για να τους
στρέψει σε θρίαμβο εναντίον των βαρβάρων. Έγραφε στις
επιστολές του προς αυτόν μεταξύ των άλλων «βαρβάρου
δει ειλωτεύειν», δηλ. οι βάρβαροι πρέπει να είναι είλωτες!
Και σε άλλο σημείο γράφει: « η ί χρήναι σε του εν
Έλληνα ευεργετείν, μακεδόνων δε βασιλεύειν των
δε βαρβάρων ω πλείστον άρχειν», (ισχυρίζομαι ότι εσύ
πρέπει να ευεργετείς τους Έλληνες, να βασιλεύεις στους
Μακεδόνες και να εξουσιάζεις τους βαρβάρους).
Η Ελληνολατρεία του και ιδιαίτερα η Αθηνολατρεία του
φτάνει στο αποκορύφωμά της, όταν στον «περί αντιδό
σεω » λόγον του, απευθυνόμενος στους Αθηναίους λέει:
«...δια έρετε των άλλων ανθρ πων τούτοι οίσπερ
η ύσι η των ανθρ πων των άλλων ζ ων και το
γένο των λλήνων των βαρβάρων», (διαφέρετε από
τους άλλους ανθρώπους σε τόσα όσα ο άνθρωπος από τα
ζώα και οι Έλληνες από τους βαρβάρους). Αυτή η λατρεία
του προς την Ελλάδα και ιδιαίτερα προς την Αθήνα τον
ώθησε να ιδρύσει σχολή, στην οποία δίδασκε ρητορική
και φιλοσοφία. Εκείνο που τον ενδιέφερε κυρίως ήταν η
άσκηση των μαθητών στην ορθή από γλωσσικής απόψεως
έκφραση, διότι θεωρούσε τη γλώσσα ως το ύψιστο των
ανθρωπίνων επιτευγμάτων και αγαθών. Γι' αυτό και στα
τριάντα (30) έργα του (λόγους και επιστολές), που διασώ
θηκαν, διακρίνεται η λεκτική ακρίβεια και σαφήνεια και όχι
ο εντυπωσιασμός με στομφώδεις και περίτεχνες ποιητικές
εκφράσεις, που θα οδηγούσαν σε παρερμηνείες.
Ο «Πανηγυρικός» του λόγος, στον οποίον περιέχεται
το επίμαχο απόσπασμα, αποτελεί το άκρον άωτον της
ρητορικής αλλά και γλωσσικής τελειότητας. Και τούτο,
διότι τον προόριζε να εκφωνηθεί από τον ίδιον στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 380 π.Χ., χρειάστηκε δε για την
τελειοποίησή του, κατά την παράδοση, πάνω από δέκα
(10) χρόνια, καθότι εθήρευε τις κατάλληλες λέξεις, για να
αποδοθούν με ακρίβεια τα νοήματα του πολιτικού και πο
λιτιστικού μεγαλείου των Αθηνών. Το απόσπασμα έχει ως
εξής: « οσούτον δ' άπολέλοιπεν ή πόλι ή ν περί τό
ρονείν καί λέγειν τού αλλου άνθρ που , ωσθ' οί
ταύτη αθηταί των άλλων διδάσκαλοι γεγόνασι και
τό των Έλλήνων όνο α πεποίηκε ηκέτι του γένου
αλλά τη διανοία δοκείν είναι, και άλλον Έλληνα
καλείσθαι τού τη παιδεύσεω τη η ετέρα ή του
τη κοινή
ύσεω ετέχοντα ». Επιχειρώντας να κά
μουμε φιλολογική προσέγγιση στο επίμαχo αυτό κείμενο,

εστιάζουμε την προσοχή μας στις λέξεις-κλειδιά, που είναι
δυνατόν να παρερμηνευτούν από μια επιπόλαιη θεώρηση.
Οι λέξεις αυτές είναι το πεποίηκεν, δοκείν είναι, κα
λείσθαι. Το ποι (πεποίηκε) στην αρχαία Ελληνική σημαί
νει: φέρω εις ύπαρξιν, κατασκευάζω, φτιάχνω. Το δοκ
(δοκείν) σημαίνει νομίζω, έχω τη γνώμη, φαντάζομαι, δηλ.
σκέψη με υποκειμενικό κύρος. Το καλείσθαι στερούμενο
ποιητικού αιτίου, ερμηνεύεται «κατά το δοκούν» ανάλογα
με την αντίληψη του καθενός. Λαμβανομένης όμως υπόψιν
της στάσεως του Ισοκράτη έναντι των αλλοδαπών, απο
κλείεται να φιλοδωρεί εδώ αυτούς με Ελληνικότητα. «Έλ
ληνες» αυτοκαλούνται οι ξένοι, δηλ. καλούνται από μόνοι
τους. (Σήμερα θα τους λέγαμε Ελληνολιγούρηδες κατά το
«Ευρωλιγούρηδες»). Επομένως, η μετάφραση έχει ως εξής:
«(
θήνα) η πόλη α τόσο πολύ έχει ξεπεράσει
(έχει υπερακοντίσει) ω προ την ορθή σκέψη ( ι
λοσο ία) και τον έντεχνο λόγο άλλου ανθρ που ,
στε οι αθητέ αυτή έχουν γίνει διδάσκαλοι των
άλλων, και το όνο α των λλήνων έχει δη ιουργήσει
την εντύπωση να αίνεται ότι είναι όρο όχι πλέον
τη καταγωγή αλλά του καλλιεργη ένου πνεύ α
το , και να (απο)καλούνται από όνοι του Έλληνε
όχι τόσο όσοι ανήκουν στην ίδια ο οεθνία, αλλά όσοι
λα βάνουν όρ ωση ό οια ε τη δική α ».
Ο καθένας έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει προβάλ
λοντας δικές του αυθαίρετες απόψεις, δεν έχει όμως το
δικαίωμα να παρερμηνεύει και να αλλοιώνει απόψεις άλ
λων και μάλιστα κολοσσών του πνεύματος καταξιωμένων
από τον χρόνο και την ιστορία. Όσον αφορά δε στη Σημαία
μας, το λάβαρο της Πίστεως και της πατρίδος μας, που τα
τελευταία χρόνια έχει υποτιμηθεί από στόματα Ελλήνων
ακόμη και ταγών και όχι μόνο απλών πολιτών, θα έλεγα ότι
η στάση μας έναντι Αυτής πρέπει να είναι άκρως προσε
κτική και σεβαστή. Δεν είναι ένα «σκέτο πανί», όπως ισχυ
ρίζονται μερικοί ανεγκέφαλοι, αλλά σύμβολο και εικόνα
που ενσαρκώνει τους αγώνες τού Έθνους και τα μαρτύρια
της πίστεως τις θυσίες και τα αίματα των Εθνομαρτύρων
και Ιερομαρτύρων, την πίστη, τις ελπίδες και τα όνειρα τής
φυλής μας σε μια προαιώνια και ατέρμονα ιστορική πο
ρεία μοναδική στον κόσμο. Αυτή ήταν η ποδηγέτις των
Γενναίων της Πίνδου στις ημέρες μας. Επομένως, η θέση
της Σημαίας μας στις παρελάσεις των Σχολείων θα πρέπει
να βρίσκεται στα χέρια των Ελληνοπαίδων, στις φλέβες
των οποίων ρέει επί αιώνες ατόφυο το ίδιο αίμα (τα ίδια
γονίδια, αν θέλετε) με εκείνο των προγόνων τους που χύ
θηκε στα πεδία των μαχών για την υπεράσπισή της και
την Ελευθερία της Πατρίδος μας. Οι εννέα (9) άλλωστε,
ως γνωστόν, εναλλασσόμενες λωρίδες λευκού και κυανού
χρώματος, αντιστοιχούν στα εννέα (9) γράμματα της λέ
ξεως Ελευθερία . Οι αλλοδαποί μαθητές ας τιμώνται για
την επιμέλειά τους κατ' άλλον τρόπον.
Αυτά γράφονται όχι από σωβινιστική διάθεση του γρά
φοντος, όπως θα υπέθετε κάποιος, αλλά από πόνο ψυχής
και ενδόμυχη παρόρμηση διαμαρτυρίας μπροστά στην πε
ριφρόνηση και τον ευτελισμό του Εθνικού μας Συμβόλου
«που ουρ ουρίζει και καλεί και τον ςταυρόν απλ
νει παντόγυρα στον ό ορ ο αέρα τη ανδρεία », της
σημαίας μας, που αγωνίζονται μερικοί, φευ, «Έλληνες», να
την παραδώσουν «ω άγιον τοι κυσί», ενώ δεν τους
ανήκει αποκλειστικά, αλλά ανήκει στους αιώνες και στις
θυσίες των μαρτύρων της πίστεως και τής Πατρίδος, που
την έκαμαν «ό ορ η, πλoύσια, κι άπαρτη και σεβαστή
κι γία» κατά τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό.
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ρόσφατα, με ανακοίνωσή τους στο επιστημονικό περι
οδικό Bio Science, 11.258 επιστήμονες από όλο τον
κόσμο, σαφώς και χωρίς αμφιβολία προειδοποιούν ότι ο
πλανήτης Γη αντιμετωπίζει μια κλιματική έκτακτη ανάγκη.
Ακριβώς πριν από 40 χρόνια, επιστήμονες από 50 χώρες
είχαν συναντηθεί στην πρώτη παγκόσμια διάσκεψη για το
κλίμα (που έγινε στη Γενεύη το 1979) και είχαν συμφω
νήσει ότι οι ανησυχητικές τάσεις για κλιματικές αλλαγές
κατέστησαν επείγουσα ανάγκη τη λήψη άμεσων μέτρων.
Από τότε, έγιναν παρόμοιες προειδοποιήσεις μέσω της Συ
νόδου κορυφής στο Ρίο το 1992, του πρωτοκόλλου του

Κιότο το 1997 και της συμφωνίας του Παρισιού το 2015,
καθώς και πολλών άλλων παγκοσμίων συνεδρίων και συ
ναντήσεων με ρητές προειδοποιήσεις των επιστημόνων
για ανεπαρκή μέτρα αντιμετώπισης του σοβαρού προβλή
ματος της κλιματικής αλλαγής. Παρά τις προειδοποιήσεις
αυτές οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου συνεχίζουν να
αυξάνονται ραγδαία, με όλο και περισσότερο επιζήμιες
επιπτώσεις στο κλίμα της Γης. Γι’ αυτό και απαιτείται μια
τεράστια αύξηση της κλίμακας των προσπαθειών για δι
ατήρηση της βιόσφαιρας, προκειμένου να αποφευχθούν
ανυποψίαστες καταστροφές που θα οφείλονται στην κλι

ματική κρίση.
Οι περισσότερες δημόσιες συζητήσεις για το κλίμα
βασίζονται μόνο στη μέση παγκόσμια θερμοκρασία στην
επιφάνεια της γης, ένα ανεπαρκές μέτρο, για να γίνει αντι
ληπτό τόσο το εύρος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
όσο και οι πραγματικοί κίνδυνοι που απορρέουν από τον
υπερθερμαινόμενο πλανήτη. Απαιτείται επειγόντως άμεση
πρόσβαση σε ένα σύνολο δεικτών, που θα παρουσιάζουν
τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις εκ
πομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG) και τις επακόλουθες
επιπτώσεις στο κλίμα, το περιβάλλον και την κοινωνία.
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ΚΑΙ ΛΟΓΟ ΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΤΗΛΗ
Η κλιματική κρίση συνδέεται στενά με την υπερβο
λική κατανάλωση, που είναι αποτέλεσμα του σπάταλου
τρόπου διαβίωσης. Οι πιο εύπορες χώρες είναι κυρίως
υπεύθυνες για τις ιστορικές τιμές των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου και γενικά έχουν τις μεγαλύτερες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου κατά κεφαλήν.
Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων, οι
εξαιρετικά ανησυχητικές ενδείξεις από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες περιλαμβάνουν συνεχείς αυξήσεις τόσο
στον ανθρώπινο πληθυσμό (9,2 δισ. το 2050 από 7,3 δισ.
σήμερα) όσο και στον πληθυσμό των ζώων, στην κατά
κεφαλή παραγωγή κρέατος, στο παγκόσμιο ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), στην παγκόσμια απώλεια κάλυ
ψης δέντρων, στην κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, στον
αριθμό των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και στις
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από το 2000
συνολικά και ανά κάτοικο. Στα ενθαρρυντικά σημεία πε
ριλαμβάνονται μειώσεις στον ρυθμό παγκόσμιων γεννή
σεων, στην επιβράδυνση απώλειας δασών στον Αμαζόνιο
της Βραζιλίας, στις αυξήσεις στην κατανάλωση ηλιακής
και αιολικής ενέργειας, στις αποεπενδύσεις σε ορυκτά
καύσιμα συνολικής αξίας πάνω από 7 τρισεκατομμύρια
$ ΗΠΑ και τέλος στο ποσοστό των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου, που καλύπτονται από την τιμολόγηση
άνθρακα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20
ετών, έχει ουσιαστικά επιβραδυνθεί ο ρυθμός μείωσης
της ανθρώπινης γονιμότητας, ενώ ο ρυθμός απώλειας
δασών στον Αμαζόνιο της Βραζιλίας έχει αρχίσει και πάλι
να αυξάνεται.
Η κατανάλωση ηλιακής και αιολικής ενέργειας έχει
αυξηθεί κατά 373% ανά δεκαετία, αλλά το 2018, σε
σύγκριση με την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, ήταν
ακόμα 28 φορές μικρότερη (σε συνδυασμό φυσικό αέριο,
άνθρακα, πετρέλαιο).Ιδιαίτερα όμως ανησυχητικές είναι
οι τάσεις αύξησης στα τρία άφθονα αέρια θερμοκηπίου
(διοξείδιο του άνθρακα,μεθάνιο και οξείδια αζώτου) κα
θώς επίσης και στη μέση παγκόσμια θερμοκρασία στην
επιφάνεια της γης. Επίσης, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο πά
γος εξαφανίζεται ταχύτατα, όπως αποδεικνύεται με την
πτώση των τάσεων στον ελάχιστο καλοκαιρινό πάγο στην
Αρκτική θάλασσα, τη Γροιλανδία, τον πάγο της Ανταρκτι
κής και το πάχος των παγετώνων παγκοσμίως. Το θερμι
κό περιεχόμενο των ωκεανών, η οξύτητα των ωκεανών,
η στάθμη της θάλασσας, οι περιοχές που καίγονται στις
Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς επίσης και οι ακραίες καιρι
κές συνθήκες και οι σχετιζόμενες δαπάνες αποκατάστα
σης ζημιών έχουν τάσεις προς τα πάνω. Η αλλαγή του
κλίματος προβλέπεται να επηρεάσει σημαντικά το θαλάσ
σιο περιβάλλον, το γλυκό νερό και τη χερσαία ζωή από
το πλαγκτόν και τα κοράλλια έως τα ψάρια και τα δάση.
Τα ζητήματα αυτά υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη
ανάληψης δράσης.
Παρά τα 40 χρόνια παγκόσμιων διαπραγματεύσεων
για το κλίμα, με λίγες εξαιρέσεις, οι επιχειρήσεις συνεχί
ζουν να λειτουργούν με τον συνήθη τρόπο, αποτυγχάνο
ντας σε μεγάλο βαθμό να αντιμετωπίσουν την κατάσταση
αυτή.
Δυστυχώς, η κλιματική κρίση έχει φτάσει και επιταχύ
νεται ταχύτερα από όσο αναμένουν οι περισσότεροι επι
στήμονες. Η κατάσταση είναι πιο σοβαρή από ό,τι αναμε
νόταν, απειλώντας φυσικά οικοσυστήματα και την τύχη
της ανθρωπότητας. Ιδιαίτερα ανησυχητικές, πιθανώς μη
αναστρέψιμες, είναι ορισμένες ενδείξεις ανατροπής και
απόκλισης του κλίματος (στην ατμόσφαιρα, τη θάλασσα
και τη χερσαία επιφάνεια) που θα μπορούσαν να οδηγή
σουν σε μια καταστροφική «Γη του θερμοκηπίου», πολύ
πέρα από τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτές οι αλυσιδω
τές κλιματικές αντιδράσεις θα μπορούσαν να προκαλέ
σουν σημαντικές διαταραχές στα οικοσυστήματα, στην
κοινωνία και τις οικονομίες, καθιστώντας ενδεχομένως
μεγάλες περιοχές της Γης ακατοίκητες.
Για να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον, θα πρέπει
να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, με τρόπους
που βελτιώνουν ζωτικές πτυχές του γήινου περιβάλλο
ντος. Οικονομική ανάπτυξη και πληθυσμιακή αύξηση
αποτελούν τους πλέον σημαντικούς παράγοντες που
συμβάλλουν στην αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) από την καύση ορυκτών καυσίμων. Επο
μένως, απαιτούνται τολμηρές και δραστικές αλλαγές σχε
τικά με οικονομική και πληθυσμιακή πολιτική.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των επιστημόνων προ
τείνονται έξι κρίσιμες και αλληλένδετες δράσεις (χωρίς
συγκεκριμένη σειρά), που μπορούν να πάρουν οι κυβερ
νήσεις, οι επιχειρήσεις και η υπόλοιπη ανθρωπότητα προ
κειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής. Οι δράσεις αυτές αποτελούν σημαντικά βήματα,
αλλά δεν είναι και τα μόνα αναγκαία ή πιθανά.
1η δράση: νέργεια. Η παγκόσμια κοινότητα θα πρέ
πει ταχύτατα να προχωρήσει σε ουσιαστική βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης και των πρακτικών διατήρησης
με ταυτόχρονη υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων

με ανανεώσιμες πηγές χαμηλού άνθρακα και άλλες κα
θαρότερες πηγές ενέργειας, αν είναι ασφαλείς για τους
ανθρώπους και το περιβάλλον. Θα πρέπει να μείνουν τα
εναπομένοντα αποθέματα ορυκτών καυσίμων στο έδα
φος και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για αποτελεσμα
τικές αρνητικές εκπομπές, αξιοποιώντας κατάλληλη τε
χνολογία. Οι πλουσιότερες χώρες θα πρέπει να υποστη
ρίξουν φτωχότερα έθνη στην μετάβασή τους μακριά από
ορυκτά καύσιμα. Θα πρέπει να εξαλειφθούν επιδοτήσεις
για ορυκτά καύσιμα και να χρησιμοποιηθούν αποτελε
σματικές και δίκαιες πολιτικές για την προοδευτική κλι
μάκωση των τιμών του άνθρακα με στόχο τον περιορισμό
της χρήση τους.
2η ράση: Ρύποι βραχείας διάρκειας. Θα πρέπει άμε
σα να μειωθούν οι εκπομπές των βραχυχρόνιων ρύπων
του κλίματος, συμπεριλαμβανομένου του μεθανίου, της
αιθάλης και των υδροφθορανθράκων (HFCs). Αυτό μπο
ρεί να οδηγήσει σε μείωση της τάσης βραχυπρόθεσμης
υπερθέρμανσης κατά περισσότερο από 50% στις επόμε
νες δεκαετίες, εξοικονομώντας εκατομμύρια ανθρώπινων
ζωών αλλά και αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργει
ών λόγω της μειωμένη ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
3η ράση: Φύση. Πρέπει να προστατευθούν και να
αποκατασταθούν τα γήινα οικοσυστήματα. Φυτοπλα
γκτόν, κοραλλιογενείς ύφαλοι, δάση, σαβάνες, λιβάδια,
υγρότοποι, τυρφώνες, εδάφη, και θαλάσσια φυτά συμ
βάλλουν σημαντικά στην απομόνωση του ατμοσφαιρικού
διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Θαλάσσια και χερσαία
φυτά, ζώα και μικροοργανισμοί παίζουν σημαντικούς ρό
λους στον κύκλο και την αποθήκευση άνθρακα και θρε
πτικών ουσιών. Θα πρέπει γρήγορα να περιοριστούν οι
απώλειες στον βιότοπο και την βιοποικιλότητα, προστα
τεύοντας τα υπόλοιπα πρωτεύοντα και άθικτα δάση, ειδι
κά εκείνα με υψηλές αποθηκεύσεις σε άνθρακα και άλλα
δάση με την ικανότητα ταχείας κατακράτησης άνθρακα,
ενώ θα πρέπει να αυξηθεί η αναδάσωση και η δενδρο
φύτευση όπου ενδείκνυται. Αν και η διαθέσιμη γη μπορεί
να περιορίζεται σε μερικές περιπτώσεις, ποσοστό έως ένα
τρίτο των μειώσεων σε αέριες εκπομπές, που απαιτούνται
μέχρι το 2030, σύμφωνα με την Συμφωνία του Παρισιού
(λιγότερο από 2°C) μπορούν να πραγματοποιηθούν με
αυτές τις λύσεις φυσικού κλίματος.
4η ράση: Τροφή. Η κατανάλωση κυρίως φυτικών
τρόφιμων με ταυτόχρονη μείωση της παγκόσμιας κα
τανάλωσης ζωικών προϊόντων, μπορεί να βελτιώσει όχι
μόνο την ανθρώπινη υγεία αλλά και τιςεκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου. Επιπρόσθετα αυτό θα ελευθερώσει τις
καλλιεργήσιμες εκτάσεις για την ανάπτυξη των απαραί
τητων για τον άνθρωπο φυτικών τροφίμων αντί για ζω
οτροφές, ενώ παράλληλα θα απελευθερώσει κάποιους
βοσκότοπους για την υποστήριξη λύσεων για το φυσικό
κλίμα. Επίσης, ζωτικής σημασίας είναι οι πρακτικές καλ
λιέργειας, όπως ελάχιστο όργωμα (tillage), που αυξάνει
τον άνθρακα του εδάφους. Θα πρέπει να μειωθούν δρα
στικά οι τεράστιες ποσότητες αποβλήτων τροφίμων σε
όλο τον κόσμο.
5η ράση: Οικονομία. Για να διατηρηθεί μακροπρό
θεσμη βιωσιμότητα της βιόσφαιρας θα πρέπει να ανακο
πεί η υπερβολική εξόρυξη υλικών και η υπερεκμετάλλευ
ση των οικοσυστημάτων, που έχουν ως κινητήρια δύναμη
την οικονομική ανάπτυξη. Η παγκόσμια κοινότητα χρειά
ζεται μια οικονομία απαλλαγμένη άνθρακα, που ρητά θα
αντιμετωπίζει την ανθρώπινη εξάρτηση από τη βιόσφαι
ρα και πολιτικές που καθοδηγούν ανάλογα τις οικονο
μικές αποφάσεις. Οι στόχοι της παγκόσμιας κοινότητας
θα πρέπει να μετατοπιστούν από την αύξηση του ΑΕΠ
και την επιδίωξη της αφθονίας προς την κατεύθυνση της
διατήρησης των οικοσυστημάτων και της βελτίωσης την
ευημερίας των ανθρώπων, δίνοντας προτεραιότητα τόσο
σε βασικές ανάγκες όσο και στη μείωση της ανισότητας.
6η ράση: Πληθυσμός. Ο παγκόσμιος πληθυσμός
εξακολουθεί να αυξάνεται κατά περίπου 80 εκατομμύρια
άτομα ετησίως ή περισσότερα από 200.000 ανά ημέρα.
Είναι ανάγκη ο παγκόσμιος πληθυσμός να σταθεροποι
ηθεί - και, ιδανικά, σταδιακά να μειωθεί- μέσα σε ένα
πλαίσιο που θα εξασφαλίζει την κοινωνική αξιοπρέπεια.
Υπάρχουν αποδεδειγμένες και αποτελεσματικές πολιτικές
που ενισχύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ μειώνουν
τα ποσοστά γονιμότητας και περιορίζουν τις επιπτώσεις
της πληθυσμιακής ανάπτυξης στις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου και την απώλεια βιοποικιλότητας. Αυτές
οι πολιτικές διευκολύνουν τις υπηρεσίες οικογενειακού
προγραμματισμού, που είναι διαθέσιμες σε όλους τους
ανθρώπους, απομακρύνουν τα εμπόδια στην πρόσβασή
τους και επιτυγχάνουν πλήρη ισότητα των φύλων, συ
μπεριλαμβανομένης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ως παγκόσμιο κανόνα για όλους, ειδικά για
τα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες.
πίλογο
Ο μετριασμός και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
ενώ γίνεται σεβαστή η ποικιλομορφία των ανθρώπων,
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Κάποια γεγονότα της
τρέχουσας εσωτερικής
πολιτικής θα έπρεπε να
μας απασχολήσουν πε
ρισσότερο.

Βεβαίως, τα εθνικά
θέματα είναι στην επι
καιρότητα παράλληλα
με το μεταναστευτικό.
Ωστόσο, είναι απο
ρίας άξιον όχι τόσο
οι δηλώσεις μίας sui
generis βουλευτίνας (:
«μπάτσοι, γουρούνια,
δολοφόνοι») και των
ακολουθούντων γνωστών για το «ύφος» βουλευτών του
κόμματός της μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
σε ανάλογες περιπτώσεις, όσο η μικρή απήχηση που είχε
το γεγονός αυτό στην κοινωνία.
Οι δηλώσεις αυτές της βουλευτίνας πέρασαν σχεδόν
απαρατήρητες. Ο πολιτικός κόσμος αντέδρασε χαλαρά. Οι
σύντροφοί της στο κόμμα και οι παροικούντες την «προ
οδευτική» Ιερουσαλήμ τη «δικαιολόγησαν» με φαιδρά
επιχειρήματα περί αστεϊσμού κ.ά. Οι «προοδευτικοί» δημο
σιογράφοι και οι δημοσιολόγοι χρησιμοποίησαν διάφορα
επιχειρήματα, όπως «έκφραση δυσπιστίας» κ.ά.
Οι δηλώσεις αυτές δεν είναι τυχαίες. Τον τελευταίο και
ρό γίνεται πολύς λόγος περί καταστολής και αστυνομικής
βίας. Οι «δηλώσεις» αυτές συνδέονται με την προσπάθεια
της Πολιτείας να «απελευθερώσει» παράνομες καταλήψεις
κτηρίων και να δώσει ξανά την κανονικότητα σε περιοχές
άβατες, όπως είναι η περιοχή των Εξαρχείων. Είναι καθη
μερινή πρακτική «του προοδευτικού μετώπου» να αναδεί
ξει την «καταστολή» ως πρώτο θέμα της πολιτικής επικαι
ρότητας. Μεμονωμένα περιστατικά βίας από την αστυ
νομία γενικεύονται για να δικαιολογηθεί το «ιδεολογικό»
πρόταγμα της καταστολής.
Τα ιδεολογικά όπλα «των προοδευτικών» είναι «παρά
πόδα». Οι οικονομικές εξελίξεις και η κανονικότητα τους
αφόπλισαν και τους αιφνιδίασαν. Οι δημοσκοπήσεις θέ
λουν ανάδειξη θεμάτων από την «προοδευτική αντιπολί
τευση» με διόγκωση περιστατικών ήσσονος σημασίας. Δεν
υπάρχει αντίπαλη πρόταση στις τρέχουσες εξελίξεις στο
εσωτερικό μέτωπο. Ο μόνος δρόμος τους είναι η δημιουρ
γία ενός ιδεολογικού φληναφήματος περί «ακροδεξιών
πολιτικών και κράτους βίας και καταστολής». Ο πολίτηςτηλεθεατής καθημερινά βλέπει τη βία να εκδηλώνεται από
ακραίες ομάδες. Καθημερινά η αστυνομία αντιμετωπίζει
τη βία που εκδηλώνεται σε μία μορφή της πολιτικής τους.
Δυστυχώς οι «προοδευτικοί» δεν την καταδικάζουν, αλλά
μάλλον τα «δικά τους παιδιά» κάνουν «παρεμβάσεις».
Αγνοούν σκόπιμα ότι οι αστυνομικοί αποτελούν μία κοι
νωνική ομάδα για την οποία οφείλουν να σέβονται και
να προστατεύουν τον ρόλο τους. Δεν περιμέναμε από τα
«προοδευτικά» κόμματα καταδίκη μίας τέτοιας ενέργειας.
Αλλά από τον πρώτο πολίτη της χώρας, τους διανοούμε
νους και τους ενεργούς πολίτες περιμέναμε μία διαφορε
τική αντιμετώπιση της σύγχρονης ακραίας ιδεολογικής και
πολιτικής έκφρασης απόψεων. Η δημοκρατία απαιτεί να
απομακρυνθεί ο ακραίος και χυδαίος πολιτικός λόγος.

σηματοδοτεί σημαντικούς μετασχηματισμούς στους τρό
πους με τους οποίους η παγκόσμια κοινότητα λειτουργεί
και αλληλοεπιδρά με τα φυσικά οικοσυστήματα. Υπάρχουν
ενθαρρυντικά σημάδια από την εκφραζόμενη, σε παγκό
σμιο επίπεδο, ανησυχία. Κυβερνητικά όργανα κάνουν δη
λώσεις σχετικά με την έκτακτη ανάγκη για το κλίμα. Οι
μαθητές είναι εντυπωσιακοί. Οι αγωγές για οικολογική
καταστροφή προχωρούν στα δικαστήρια. Κοινές κινήσεις
πολιτών απαιτούν αλλαγή, και πολλές χώρες, κράτη και
επαρχίες, πόλεις και επιχειρήσεις ανταποκρίνονται. Μια
τέτοια μετασχηματιστική αλλαγή, με κοινωνική και οικονο
μική δικαιοσύνη για όλους, οδηγεί σε μια πολύ καλύτερη
ανθρώπινη ευημερία από ό,τι η συνέχιση της σημερινής
παγκόσμιας κατάστασης. Οι προοπτικές θα είναι μεγα
λύτερες, εάν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και όλη η
ανθρωπότητα ανταποκριθούν άμεσα σε αυτήν την προει
δοποίηση και δήλωση των επιστημόνων για την κλιματική
έκτακτη ανάγκη και δράσουν για τη διατήρηση της ζωής
στον πλανήτη Γη, το μόνο σπίτι για τον άνθρωπο.

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
• Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΓΟΡΤΥΝΙΑ»

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Είναι η σημαντικότερη επαρχιακή εφημερίδα, από όσες κυκλο
φορούν, λόγω της εγκυρότητας, της πληρότητας, της τήρησης
της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και προπαντός λόγω της
μεγάλης αγάπης για τη Γορτυνία. Πριν από πενήντα χρόνια
πρωτοκυκλοφόρησε με την επωνυμία «ΛΑΔΩΝ» και στη συ
νέχεια άλλαξε όνομα και πήρε αυτό που έχει σήμερα. Εκδότης
και ιδιοκτήτης είναι ο σπουδαίος Γορτύνιος δημοσιογράφος
Κώστας Καλύβας από την Κοντοβάζαινα. Τα τελευταία χρό
νια παραχώρησε τη διεύθυνση της εφημερίδας στην κόρη του
Πέννυ Καλύβα, μια πρωτοπόρο δημοσιογράφο με ανοικτό
μυαλό και αδιαπραγμάτευτα φιλογορτυνιακά αισθήματα. Στα
πενήντα αυτά χρόνια η φίλη «ΓΟΡΤΥΝΙΑ» προσέφερε πολλα
πλές υπηρεσίες στην προβληματική και σχεδόν εγκαταλειμμέ
νη επαρχία μας. Κατ’ αρχάς καλλιέργησε την επαφή των «όπου
γης» Γορτυνίων με τη γενέτειρά τους, αφού υπάρχει ιδιαίτερη
στήλη επικαιρότητας για το κάθε χωριό. Αγωνίστηκε δυνα
μικά για την προώθηση των τοπικών προβλημάτων και την
επίλυσή τους. Πρόβαλλε τους πολιτιστικούς και τους ιστορι
κούς θησαυρούς της Γορτυνίας, ενώ ήταν παρούσα πάντα στα
σημαντικά γεγονότα καλύπτοντας επιτυχώς την επικαιρότητα.
Πρόβαλλε, δίνοντας βήμα, τις μεγάλες Γορτυνιακές προσω
πικότητες και εάν κάποιος ανατρέξει στα φύλλα της θα βρει
λογοτεχνικούς και επιστημονικούς «θησαυρούς». Και όλα αυτά
με μια γλώσσα καθάρια, υπόδειγμα γλωσσικής επάρκειας και
ορθότητας και μια σκέψη ξεκάθαρη επιχειρηματικά πλήρως
τεκμηριωμένη. Τα πενήντα αυτά χρόνια προσέφερε ανεκτίμη
τες υπηρεσίες στην επαρχία μας και την ωφέλησε πολλαπλώς.
Να ευχηθούμε με την ευκαιρία των «γενεθλίων» της αναντι
κατάστατης «ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» να προσφέρει για πολλά χρόνια
τις υπηρεσίες της και να βρίσκει ανταπόκριση με την ανάλο
γη στήριξη των «όπου γης» Γορτυνίων. Στους δε στυλοβάτες
της φίλους, Κώστα και Πέννυ Καλύβα να βρίσκουν δύναμη
να αγωνίζονται για το καλό της επαρχίας. Η Βυτίνα οφείλει
χάριτας στην πρωτοπόρο εφημερίδα, διότι διακρίνεται από
ακραιφνή φιλοβυτινιώτικα αισθήματα και πάντοτε προβάλλει
με τρόπο δυναμικό τα προβλήματα του τόπου μας! Καλή πο
ρεία και πάντα ανοδική φίλη «ΓΟΡΤΥΝΙΑ»!

• ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Στο προηγούμενο φύλλο της ΒΥΤΙΝΑΣ είχαμε γράψει για την
ανάγκη ανάπτυξης ατομικής πρωτοβουλίας παράλληλα με τη
δημοτική και την κρατική, η οποία μπορεί να συμβάλλει απο
φασιστικά στην επίλυση πολλών απλών προβλημάτων της
καθημερινότητας και να βελτιώσουν το επίπεδο διαβίωσης.
Περιήλθε σε γνώση μας μια αξιόλογη πρωτοβουλία δύο συ
μπατριωτών μας, οι οποίοι υπέβαλλαν έγγραφο αίτημα στον
δήμαρχο Γορτυνίας παρακαλώντας για την επίλυση δύο τοπι
κών θεμάτων. Το πρώτο υπέβαλλε με αίτησή της η κ. Σεβαστή
Χαμεζοπούλου, εκκλησιαστική επίτροπος και αφορούσε τη συ
ντήρηση και επίστρωση του δρόμου, που οδηγεί στο ιστορικό
εκκλησάκι της Παναγίας της Κάτω Βυτίνας. Η κ. Χαμεζοπού
λου τονίζει τα εξής στην αίτηση της προς τον δήμο στις 1811-2019: «Με το αίτημά μου αυτό σας ενημερώνω ως μέλος
του εκκλησιαστικού συμβουλίου Βυτίνας για ένα θέμα, που το
θεωρούμε σημαντικό και έχει σχέση με την αξιοποίηση δρό
μου που ευρίσκεται στην περιοχή της κάτω Βυτίνας και οδη
γεί στον Ιερό Ναό «Κοιμήσεως της Θεοτόκου». Πρόσφατα με
πρωτοβουλία του εκκλησιαστικού συμβουλίου ανακαινίστηκε

το προαύλιο του ιερού ναού και έγινε το πρώτο στάδιο επί
στρωσης του δρόμου με χαλίκι. Και ενώ εκκρεμούσε το δεύ
τερο στάδιο επίστρωσης με άσφαλτο ή τσιμέντο οι έντονες
καιρικές συνθήκες το κατέστρεψαν. Το μήκος του δρόμου εί
ναι 230 μέτρα και πλάτος 4. Εξαιτίας δύσκολων οικονομικών
συνθηκών του εκκλησιαστικού συμβουλίου αδυνατούμε να
καλύψουμε τη δαπάνη της οδόστρωσης. Για τον λόγο αυτόν
παρακαλούμε τον Δήμο, που διαθέτει τον απαραίτητο μηχανο
λογικό εξοπλισμό, να ολοκληρώσει το έργο αποτρέποντας την
καταστροφή των όσων έχουν γίνει μέχρι σήμερα». Το δεύτερο
αίτημα υπεβλήθη πάλι προς τον δήμο από τον ένθερμο Βυ
τιναίο κ. Γιώργο Παναγιωτακόπουλο και αφορά την τοποθέ
τηση στεγάστρου στη στάση των υπεραστικών λεωφορείων,
έτσι ώστε να μη δυσκολεύονται οι επιβάτες από τις καιρικές
συνθήκες κατά τη διάρκεια της αναμονής τους. Εμείς να επαι
νέσουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και να ευχηθούμε να
βρουν και άλλους μιμητές, ώστε να ξεπεραστούν πολλά μικρά
προβλήματα της καθημερινότητας. Μην τα περιμένεις όλα από
τους άλλους. Κάνε και συ κάτι για το σπίτι σου. Η Βυτίνα έχει
την ανάγκη όλων μας, αν θέλουμε να είναι πάντα στην κορυ
φή των τουριστικών προορισμών.

• ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η δημόσια Βιβλιοθήκη είναι το μεγαλύτερο πνευματικό ίδρυμα
του τόπου μας και συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του μορ
φωτικού επιπέδου τόσο των κατοίκων όσο και των μαθητών
των σχολείων της Βυτίνας όλων των βαθμίδων. Μία από τις
τελευταίες δραστηριότητες του 2019 ήταν και η επίσκεψη των
μαθητών του δημοτικού σχολείου εκεί. Στο πλαίσιο υλοποίησης
προγράμματος «φιλαναγνωσίας», λοιπόν, από τους μαθητές και
τις μαθήτριες των Γ΄ και Δ΄τάξεων, τα παιδιά πραγματοποίησαν
επίσκεψη στους χώρους της την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, συνο
δεία της υπεύθυνης εκπαιδευτικού κ. Σταματίνας Ντελοπούλου.
Τους υποδέχθηκε θερμά η Διευθύντρια κ. Μαγδαληνή Λιαρο
πούλου, όπου τους ξενάγησε στους χώρους με τα ράφια των
βιβλίων αλλά και τα σπάνια εκθέματα, που διασώζονται, μέσα
από τα οποία οι μαθητές/-τριες γνώρισαν τη δύο και πλέον αι
ώνων ιστορία της Βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια, με αφορμή το βι
βλίο "Καλά Χριστούγεννα κύριε Ντίκενς", παρουσιάστηκαν σαν
παραμύθι τα παιδικά χρόνια του πολυαγαπημένου συγγραφέα
Τσάρλς Ντίκενς.
Οι μαθητές/-τριες ήρθαν σε επαφή με τον χώρο και τον χρόνο
που έζησε, καθώς και τα πρόσωπα που γνώρισε, πολλά από τα
οποία αποτέλεσαν μετέπειτα τους ήρωες των διάσημων βιβλί
ων του. Επιπλέον, αξιοποιώντας τις τεχνικές της «Δραματικής
Τέχνης στην Εκπαίδευση», τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ανα
παραστήσουν τις σημαντικότερες στιγμές της παιδικής ηλικίας
του συγγραφέα, να μπουν στη θέση του και στη θέση των οι
κείων του προσώπων και να του ευχηθούν μια χαρούμενη και
ευτυχισμένη ενήλικη ζωή. Μέσα από τις παραπάνω δραστηριό
τητες καλλιεργήθηκε η αγάπη για την ανάγνωση, καθώς επίσης,
δόθηκε στα παιδιά η ευκαιρία να εντοπίσουν τη δυναμική, που
κρύβεται στα βιβλία και τη δυνατότητα καλλιτεχνικής έκφρα
σης και δημιουργίας μέσω αυτών. Να σημειώσουμε εδώ ότι η
επίσκεψη αυτή αποτελεί μέρος των προγραμματισμένων δρα
στηριοτήτων, που υλοποιούνται από τους/τις μαθητές/-τριες
φέτος, με την ευκαιρία ένταξης της σχολικής Βιβλιοθήκης του
Δημοτικού σχολείου στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

• Ο «ΕΥΚΛΗΣ» ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ
ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ
ΜΥΛΑΟΝΤΑ
ι πεζοπόροι του « υκλή»
στην «κάτω υτίνα»

Ο πεζοπορικός σύλλογος Καλαμάτας ο «ΕΥΚΛΗΣ» διακρίνεται
από έντονα φιλοβυτινιώτικα αισθήματα, τα οποία εκδηλώνει με
χειμερινές επισκέψεις στη Βυτίνα, ενώ κάθε φορά δεν παραλεί
πει να διασχίσει και το φαράγγι του Μυλάοντα. Έτσι και φέτος
την Κυριακή 15 Δεκέμβρη επισκέφθηκε τη Βυτίνα και διέσχισε
ένα τμήμα του φαραγγιού, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες εκφρά
στηκαν για μια ακόμη φορά με ενθουσιασμό τόσο για τη Βυτίνα
όσο και για τη φυσική ομορφιά του φαραγγιού. Αλλά ας αφή
σουμε τον ίδιο τον σύλλογο να μας περιγράψει τις εμπειρίες
του μέσα από το δελτίο τύπου που εξέδωσε μετά την επίσκεψη:
«Την περασμένη Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2019, οι περιηγητές
του Συλλόγου Πεζοπόρων - Ορειβατών Καλαμάτας ''Ο Ευκλής''
στην τελευταία εξόρμηση του έτους, περπάτησαν στο 5ο τμή
μα του Menalon Trail από τη Βυτίνα έως την Νυμφασία. Στις
πλαγιές του Μαινάλου το μοναδικό στην Ελλάδα διεθνώς πι
στοποιημένο μονοπάτι μήκους 75 χλμ. είναι το Menalon Trail,
έχει οργανωθεί σε οκτώ σειριακά τμήματα. Οι εβδομήντα καλα
ματιανοί περιπατητές ξεκινήσανε από τη Βυτίνα στα 1033 μ. και
μετά από την κατάβασή τους έως το Γεφύρι της Τζαβάραινας,
που συνδέει τη Βυτίνα με τα δυτικά Γορτυνιακά χωριά στον
Μυλάοντα ποταμό, ακολούθησαν μια παράκαμψη, γιατί το πο
τάμι είχε κλείσει το μονοπάτι με φερτά υλικά. Με την ευκαιρία
αυτή της παράκαμψης επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή Κερνίτσας.
Το Μοναστήρι αυτό ''ζει'' περίπου 10 αιώνες και θεωρείται το
αρχαιότερο στην Αρκαδία. Από το 1680 και μετά λειτούργησε
ως Κρυφό Σχολειό». Μια βδομάδα πριν, στις 8-12 πορεία στο
Μαίναλο έκανε και ο ΣΑΟΟ Τριπόλεως. Γύρω στους 60 ορειβά
τες περπάτησαν από την Αλωνίσταινα στη Βυτίνα μέσω «Κοκ
κινόβρυσης»-«ρέμα Μπαρμπά»- βρύση Αρτότσι και έφτασαν
στη Βυτίνα όπου γευμάτισαν στις τοπικές ταβέρνες. Ο τόπος
μας λόγω θέσεως αλλά και φυσικών προσόντων αναδεικνύεται
πρωτοπόρος και στο σκέλος του περιπατητικού τουρισμού.

• Η «ΒΥΤΙΝΑ» ΕΧΕΙ ΓΕΝΕΘΛΙΑ

Σαράντα χρόνια συνεχούς παρουσίας
Ήταν το 1979, όταν το τότε
Δ.Σ. του συλλόγου των απα
νταχού Βυτιναίων με πρόεδρο
τον γιατρό Πέτρο Λιαρόπουλο
αποφάσισε να κυκλοφορήσει
ένα έντυπο με την ονομασία
«ΒΥΤΙΝΑ», το οποίο θα εκδί
δεται από τον σύλλογο και θα
αντιπροσωπεύει όλους του Βυ
τιναίους.
Το έντυπο αυτό θα διανέμεται
δωρεάν σε όλους τους Βυτιναί
ους και φίλους της Βυτίνας. Θα ενημερώνει, θα προβάλλει προ
βλήματα του τόπου και θα δημοσιεύει εργασίες όσων προθυ
μοποιούνται να αποστείλουν κείμενα. Πρώτος υπεύθυνος της
ύλης το μέλος του Δ.Σ. Θεόδωρος Μπούρης και η «ΒΥΤΙΝΑ»
εκτυπώνεται στο τυπογραφείο των Αφων Μάγγου. Το έντυπο
στην αρχή ήταν τετρασέλιδο με κείμενα ποικίλης ύλης. Είναι χα
ρακτηριστική αποστροφή του κυρίου άρθρου του πρώτου τεύ
χους η οποία λέει: «σκοπός της εφημερίδας μας θα είναι αφε
νός να ενημερώνονται οι Βυτιναίοι κατά τον καλλίτερο δυνατόν
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τρόπο πάνω στις δραστηριότητες του συλλόγου και αφετέρου
να υπάρχει στενή επαφή και σύνδεση του συλλόγου με τα μέλη
του και τους κατοίκους της Βυτίνας».
Από την πρώτη στιγμή οι Βυτιναίοι περιέλαβαν με αγάπη το
έντυπο και αρκετοί Βυτιναίοι διανοούμενοι έσπευσαν να στεί
λουν τις συνεργασίες τους, όπως ο Βασίλης Χρυσανθόπουλος
και ο Τριαντάφυλλος Παπαναστασίου, ενώ ο Σωτήρης ο Κού
κας ανέλαβε ανταποκριτής στη Βυτίνα, ώστε να μεταφέρονται
τα καθημερινά νέα της κωμόπολης. Από εκεί και μετά η «ΒΥ
ΤΙΝΑ» διαρκώς εξελίσσεται. Γίνεται οκτασέλιδη, αποστέλλεται
σε όλο και περισσότερους Βυτιναίους και στα φύλλα της περι
λαμβάνει επώνυμες σπουδαίες εργασίες σημαντικών Βυτιναί
ων και φίλων του τόπου μας. Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου
εργάζονται άοκνα, ώστε να κυκλοφορεί απρόσκοπτα και να
φτάνει εγκαίρως στους αποδέκτες της. Την τελευταία δεκαετία
η εφημερίδα έγινε δωδεκασέλιδη με πολυτελή εμφάνιση και με
έγχρωμες την πρώτη, δεύτερη, προτελευταία και τελευταία σε
λίδα. Θεωρείται, κατά την κρίση ειδημόνων, το καλύτερο επαρ
χιακό συλλογικό έντυπο με υψηλού επιστημονικού επιπέδου
κείμενα και με πληρέστατη ενημέρωση. Την ευθύνη σήμερα έχει
ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Παπαδέλος πλαισιωμένος από την
αντιπρόεδρο κ. Παναγοπούλου και τον γραμματέα κ. Αγγελί
δη. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 240 φύλλα και αυτό
που κρατάτε στα χέρια σας είναι το 241. Από το φύλλο 174
(Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2008) η εφημερίδα αναρτάται στην
ιστοσελίδα του συλλόγου (www vytina.info). Τα παλαιότερα
φύλλα έχουν εκδοθεί σε τόμους ανά δεκαετία και έχουν δοθεί
σε όσους επιθυμούσαν. Η «ΒΥΤΙΝΑ» διέρχεται περίοδο ακμής
από άποψης περιεχομένου, εγκυρότητας ενημέρωσης και κα
λαισθησίας. Είναι απαραίτητη για τον τόπο μας, διότι προβάλλει
τα τοπικά θέματα, μάχεται για την επίλυση των τοπικών προ
βλημάτων και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των «όπου γης»
Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας, αφού αποστέλλεται σε 820
περίπου αποδέκτες. Το μόνο πρόβλημα είναι η οικονομική της
επιβίωση, αφού οι συνδρομές που αποστέλλονται εθελοντικά
αντιστοιχούν στο 30% των αποστολών. Ας ελπίσουμε ότι θα
φιλοτιμηθούν περισσότεροι να ενισχύουν τη «ΒΥΤΙΝΑ», διό
τι την έχει ανάγκη ο τόπος μας. Να ευχηθούμε Χρόνια Πολλά
στη «ΒΥΤΙΝΑ και να συνεχίσει το λίαν παραγωγικό έργο της για
πολλές δεκαετίες ακόμα.

• ΤΟ 11Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΛΙΟΥ

μέλι, με πρώτο το Βυτινιώτικο, προβλήθηκε για μια ακόμη
φορά ικανοποιητικά.

• ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ

Ο αείμνηστος Όμηρος Σταθόπουλος, ξενοδοχειακός επιχειρη
ματίας με αρκετά ξενοδοχεία στην ιδιοκτησία του, όσο ζούσε
εκδήλωνε τη μεγάλη του αγάπη για τη Βυτίνα, τη γενέτειρά
του, με αρκετές δωρεές και πάντοτε ανταποκρινόμενος στις
εκκλήσεις για οικονομική συμπαράσταση τοπικών συλλόγων
και φορέων.

πό τα εγκαίνια του ξενοδοχείου « χιλλεύ »

Μετά τον θάνατό του η σύζυγός του Λίτσα ανήγειρε σε μνήμη
του την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του δημοτικού σχολεί
ου, στην οποία έδωσε το όνομά του. Την ξενοδοχειακή παρά
δοση της οικογένειας Σταθοπούλου συνεχίζουν οι δύο κόρες
του Μαριλένα και Ντορίνα, οι οποίες διατήρησαν, επεξέτειναν
και ανακαίνισαν τα ξενοδοχεία Σταθοπούλου. Πρόσφατα ανα
καινίστηκε το ξενοδοχείο «Αχιλλέας» στο κέντρο της Αθήνας,
τα εγκαίνια του οποίου έγιναν στις αρχές Δεκεμβρίου (φωτό).
Επίσης, φέτος η κ. Μαριλένα Σταθοπούλου διαθέτει την αί
θουσα του άλλου ξενοδοχείου της «Αρίων» στην περιοχή του
Ψυρρή, για να πραγματοποιηθεί η κοπή της πίτας του «συλλό
γου των απανταχού Βυτιναίων».
Να σημειώσουμε εδώ ότι οι αδελφές Σταθοπούλου πάντοτε
πρόθυμα διαθέτουν ένα Σαββατοκύριακο δωρεάν στο άλλο
μεγάλο ξενοδοχείο τους στο Καλαμάκι Κορινθίας ως δώρο
στη λαχειοφόρο αγορά του συλλόγου.
Εμείς να ευχαριστήσουμε θερμά τις αδελφές Σταθοπούλου
για την πρόθυμη ανταπόκριση σε κάθε έκκληση του συλλόγου,
να τους ευχηθούμε καλή επιχειρηματική πορεία και να διατη
ρούν εσαεί την αγάπη και την ευαισθησία τους για τη Βυτίνα.

• ΤΟ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑ

Παρών ο ∆ήµος Γορτυνίας µε δικό του περίπτερο
Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 άνοιξε τις πύλες του το
11ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας. Το
μέλι «έρρευσε» άφθονο στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας για ακό
μη μια χρονιά, αφού περισσότεροι από 250 μικροί παραγω
γοί προσκαλούσαν το κοινό να το απολαύσει. Οι παραγωγοί
προήρχοντο από όλες τις περιοχές της χώρας, που παράγουν
αγνό – ποιοτικό μέλι, όπως η Βυτίνα. Πολλά κεράσματα και
παραδοσιακά εδέσματα περίμεναν τους επισκέπτες του Φεστι
βάλ και τα μικρά παιδιά είχαν την ευκαιρία της δημιουργικής
απασχόλησης καθόλη τη διάρκεια του τριημέρου στον παιδό
τοπο του φεστιβάλ με εκδηλώσεις με κεντρικό θέμα «Γνωρίστε
το μικρόκοσμο της μέλισσας».
Στα πλαίσια του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε και το 10ο Πα
νελλήνιο Μελισσοκομικό Συνέδριο, γευσιγνωσίας μελιού και
γαστρονομικές παρουσιάσεις με ελληνικό μέλι. Στόχος του
Φεστιβάλ είναι η προβολή και προώθηση του επώνυμου ελλη
νικού μελιού και των προϊόντων κυψέλης στο καταναλωτικό
κοινό και στους χώρους μαζικής εστίασης. Επιπλέον, αποτελεί
τον τόπο για τη σύναψη εμπορικών και επιχειρηματικών συμ
φωνιών μεταξύ των παραγωγών και των επιχειρήσεων πα
ραγωγής και διακίνησης μελισσοκομικών προϊόντων. Ιδιαίτερο
περίπτερο είχε ο Δήμος Γορτυνίας, αφού το μέλι αποτελεί το
πρώτο προϊόν της περιοχής και με την παραγωγή του ασχο
λούνται αρκετοί μελισσοκόμοι και ιδιαίτερα νέοι.
Πρώτη θέση στο Γορτυνιακό μέλι η περίφημη βανίλια Βυτίνας,
που είναι προϊόν ΠΟΠ. Το περίπτερο επισκέφθηκαν ο Δήμαρ
χος κ. Κούλης, ο πρόεδρος της ΔΕΚΕΓ κ. Αναγνωστόπουλος
και ο πρόεδρος των μελισσοκόμων Αρκαδίας και δημοτικός
σύμβουλος Βυτιναίος κ. Σταύρος Δημάκος (φωτό). Το περί
πτερο προσείλκυσε πολλούς επισκέπτες και το Γορτυνιακό

Οι διαχειριστές του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος κ.κ.
Χριστόπουλος και Πλέσσιας προέβησαν στην προκήρυξη της
προικοδότησης των οικονομικά ασθενέστερων κοριτσιών, που
κατάγονται από τη Βυτίνα, τη Λάστα και το Πυργάκι για το
2020.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί, όπως κάθε χρόνο, ανήμερα
της εορτής του πολιούχου Αγίου Τρύφωνα την 1η Φεβρουα
ρίου στον χώρο του Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου.
Θα προικοδοτηθούν τέσσερα κορίτσια και το ύψος της προι
κοδότησης θα ανέρχεται στο ποσόν των 4.000€. Για φέτος
υπέβαλλαν δικαιολογητικά επτά νεάνιδες. Επίσης, το 20%
των εσόδων του κληροδοτήματος, που προβλέπεται να διατί
θεται για εξωραϊσμό της Βυτίνας, αποφασίσθηκε να διατεθεί
για τη συντήρηση της πρόσοψης του πνευματικού κέντρου, η
οποία έχει άμεση ανάγκη λόγω των φθορών που έχει υποστεί.
Κατά πληροφορίες μας το ύψος της δαπάνης θα προσεγγί
σει τα 10.000€. Έτσι, μετά την περσινή συντήρηση, επισκευή
και εξοπλισμό του εσωτερικού, τώρα με τη συντήρηση και του
εξωτερικού η Βυτίνα θα αποκτήσει ένα υπερσύγχρονο συνε
δριακό κέντρο, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του συνεδρια
κού τουρισμού, ο οποίος ενισχύει αρκετά την επισκεψιμότητα
του τόπου μας.
Στη σκέψη των διαχειριστών επίσης είναι και η ανάλογη δια
μόρφωση του πρώτου ορόφου του πνευματικού κέντρου μετά
την αποχώρηση των δημοτικών υπηρεσιών, η οποία προβλέ
πεται τον Φεβρουάριο. Ο χώρος αυτός προγραμματίζεται ως
κυλικείο και χώρος αναψυχής όσων μετέχουν στα διεξαγόμε
να συνέδρια.

• ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆Η

Όπως είναι γνωστό ένας από τους στόχους του κληροδοτήμα
τος του Βυτιναίου Παν. Τριανταφυλλίδη είναι και η χορήγηση
υποτροφιών σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές
της γεωπονικής ή της κτηνιατρικής σχολής. Έτσι, με ημερο
μηνία 19-11-2019 ανακοινώθηκαν τα ονόματα των πέντε
προκριθέντων με βάση τον βαθμό του πτυχίου τους για μετα

πτυχιακές σπουδές ενός έτους.
Το ύψος της υποτροφίας είναι 350€ μηνιαίως. Οι προκριθέ
ντες είναι:
1) Καλτσά Ιωάννα, πτυχιούχος Γεωπονικής
2) Καραγιαννάκης Χρήστος, πτυχιούχος γεωπονικής
3) Τσιουμπρή Μυρτώ, πτυχιούχος γεωπονικής
4) Μασουράκη Μαρία, πτυχιούχος γεωπονικής
5) Πολυχρονόπουλος Αλέξης, πτυχιούχος κτηνιατρικής.
Εν τω μεταξύ από το Υπουργείο Παιδείας έγινε προκήρυξη
για δέκα προπτυχιακές υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος
2018-1019 κατόπιν εξετάσεων. Οι εξετάσεις όσων υποβάλ
λουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πραγματοποιηθούν το
Σάββατο στις 15 Φεβρουαρίου 2020 στις 08.00 το πρωί στο
Υπουργείο Παιδείας. Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο
ποσόν των 200€ μηνιαίως. Να σημειώσουμε εδώ ότι το μόνο
ποσόν από τον προϋπολογισμό του κληροδοτήματος, το οποίο
ενεργοποιείται και ανέρχεται στις 300.000€, είναι αυτό των
υποτροφιών. Αντίθετα τα 250.000€, που έχουν εγγραφεί για
το Τριανταφυλλίδειο κτήμα Βυτίνας παραμένουν ανενεργά
χρόνια τώρα. Και φυσικά το βάρος πέφτει στο Υπουργείο Γε
ωργίας, το οποίο διοικεί το κτήμα και δεν ενδιαφέρεται για την
καλλιέργειά του παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις. Φυσικά
μεγάλο βάρος ευθύνης έχουν και οι διοικητικοί προϊστάμενοι
του Τριανταφυλλιδείου κτήματος, οι οποίοι δεν ενοχλούν τους
προϊσταμένους τους στο Υπουργείο Γεωργίας. Και οι πρόσφα
τες εξαγγελίες του Υπουργού Γεωργίας κ. Βορίδη στην επε
ρώτηση που υπέβαλλε ο βουλευτής κ. Κωνσταντινόπουλος
παραμένουν στα λόγια και είναι μορφή χλευασμού προς τον
μεγάλο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος άφησε όλη την περιουσία
του «για το καλό της φιλτάτης πατρίδος».

• Η ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ «ΒΥΤΙΝΑΣ» ΜΕΣΩ ΤΗΣ

ΑΝΑ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ

Ένα έντυπο είτε ημερήσιας κυκλοφορίας είτε περιοδικής
νιώθει ικανοποίηση και γενικά επιβεβαιώνεται, όταν τα
δημοσιεύματά του τυχαίνουν αποδοχής και αναγνώρισης. Η
αναγνώριση δε αποδεικνύεται, όταν άρθρα και επιστημονικές
δημοσιεύσεις αναδημοσιεύονται ή μνημονεύονται ως πηγές
αξιόπιστες. Όλα αυτά γράφονται, για να φανεί η αναγνώριση
που τυχαίνει η «ΒΥΤΙΝΑ» από αλλά έντυπα ή δημοσιογραφικές
ιστοσελίδες και μάλιστα, ένα έντυπο επαρχιακό δίμηνης
εκδοτικής συχνότητας.
Κατά καιρούς έχει γίνει αναφορά σε κείμενα της «ΒΥΤΙΝΑΣ»,
αλλά τελευταία έγινε αναγνώριση και αποδοχή ενός
δημοσιεύματος λαογραφικού περιεχομένου από έγκριτη
τοπική ιστοσελίδα, το οποίο και αναδημοσιεύτηκε!
Συγκεκριμένα, η ευρείας αποδοχή ιστοσελίδα «Arkadia
portal» στις 15 Δεκεμβρίου ανέβασε το δημοσίευμα της
«ΒΥΤΙΝΑΣ» του φύλλου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, το οποίο
κυκλοφόρησε, ως γνωστόν, μόνο ηλεκτρονικά, «Η ΚΑΡΥΔΙΑ
το κατεξοχήν δένδρο της Βυτίνας». Θεώρησε ότι το κείμενο
λόγω της επιστημονικής του θεμελίωσης και της λαογραφικής
παρουσίασης ενδιαφέρει την ευρύτερη περιοχή της Αρκαδίας
και πρέπει να διαβαστεί από περισσότερους.
Εμείς νιώθουμε βαθιά ικανοποίηση, όταν διαπιστώνουμε
αυτήν την αντιμετώπιση της μικρής μας εφημερίδας, η οποία
με την ποιότητα της ύλης της και τον τρόπο παρουσίασης
της ξεφεύγει από τα όρια της τοπικής εφημερίδα δίμηνης
συχνότητας. Η «ΒΥΤΙΝΑ» πλέον αποτελεί έναν από τους
ισχυρούς παράγοντες προβολής του τόπου μας και είναι
ο ακρογωνιαίος λίθος της πνευματικής και πολιτιστικής
καλλιέργειας των αναγνωστών της.

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
Η Παγγορτυνιακή Ένωση θα κόψει την πρωτοχρονιάτι
κη πίτα το Σάββατο 25-1-2020 το απόγευμα στις 18.00
η ώρα, στα γραφεία της επί της οδού Πειραιώς 1, στον 7ο
όροφο. Η Ένωση καλεί όλους τους Γορτύνιους να παρα
στούν και να τιμήσουν με την παρουσία τους την τελετή.
Επίσης, το Σάββατο 9-22020 η Ένωση θα πραγ
ματοποιήσει το ετήσιο
μνημόσυνο του Θεοδώ
ρου Κολοκοτρώνη στην
εκκλησία του Αγίου Γεωρ
γίου Καρύτση, στο οποίο
επίσης καλεί όλους, Γορ
τύνιους και μη, να παρα
στούν και να τιμήσουν τη
μνήμη του αρχιστρατήγου
της Ελληνικής επανάστα
σης.

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
΄
• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα στις 16-112019 η Βασιλική Φιφλή, το γένος Τουρή, ετών 94.
• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στο Α΄ νεκροταφείο
Αθηνών στις 20-11-2019 η Κατίνα Δ. Πανταζοπούλου.
ετών 92. Το Δ.Σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναί
ων και φίλων της Βυτίνας, του οποίου η θανούσα ήταν
ένθερμο μέλος, εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του
προς τους οικείους της.
• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στο νεκροταφείο του
Σχιστού στις 11/12/2019 ο Χρήστος Π. Τουρής, ετών 90.
• Απεβίωσε στον Πειραιά και ετάφη στο νεκροταφείο του
Σχιστού στις 27/12/2019 η Γεωργία Βασιλάκου- Ζαχα
ροπουλου, ετών 85.
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1000€: Νίκος και Γιώργος Βόκας (για την κάλυψη των
εξόδων εκτύπωσης του ημερολογίου)
50€: Ματθαίου Ιωάννα, Γερμανού - Καρλέση Γεωργία,

Σιέρου-Λάγιου Γεωργία, Παπακωνσταντίνου Σωτήρης.
35€: Καρλέση Ανθούλα
30€: Σταθόπουλος Κων/νος, Χατζηγιάγκου Κλεάνθης
20€: Παπαδημητρίου- Ανδριανοπούλου Ελένη, Τζαβάρας
Χαράλαμπος, Μπαμπίλης Τρ. Αλέξιος
ςς
. .
μ
ΓώΓ
1) Η μιλένα ργυροπούλου, κόρη του Στυλιανού και
της Μαριάννας και εγγονή του Λάμπρου Ζαχαροπού
λου, πρώην διαχειριστή του Πανταζοπουλείου Κληρο
δοτήματος και πρώην Αντιπροέδρου του Συλλόγου των
απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας, εισήλθε
μεταξύ των πρώτων στο τμήμα Επικοινωνίας και Μέ
σων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστρι
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
2) Η λένη αγιούλη κόρη της Βυτιναίας φιλολόγου
Ελισάβετ Χαμεζοπούλου και του Διευθυντού του Γυ
μνασίου Βυτίνας Χαράλαμπου Καγιούλη εισήλθε στο
τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

3) Η λένη . όκα εγγονή των αειμνήστων Αριστοτέ
λη Βόκα Διευθυντή της Δασικής σχολής Βυτίνας και της
Πανωραίας Βόκα- Σουλακιώτης εισήλθε στη Νομική
σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
4) Η λεοπάτρα ιαροπούλου κόρη του πρώην μέλους
του Δ.Σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων Χα
ράλαμπου Λιαρόπουλου εισήλθε στη σχολή Ηλεκτρο
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπο
λογιστών της Πολυτεχνικής σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το Δ.Σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων εύχεται
ευδόκιμη ακαδημαϊκή πορεία στους επιτυχόντες. Υπενθυ
μίζει δε ότι, για να δημοσιευθούν τα ονόματα των επιτυ
χόντων, απαιτείται η έγκριση των ιδίων. Επομένως, για να
πραγματοποιηθεί δημοσίευση απαιτείται η επαφή τους και
η γνωστοποίηση στον σύλλογο.
Τους επιτυχόντες και επιτυχούσες ο σύλλογος θα βρα
βεύσει, όπως κάθε χρόνο, κατά την τελετή της κοπής της
πίτας.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΦΙΛΗ ΠΟΥ «ΕΦΥΓΕ»
Γ
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τικά απαλύνοντας το βαρύ πένθος μας. Με ό,τι καταπιάστηκες
το τίμησες με τον ιδρώτα σου, με την αξιοσύνη και τη φιλοπονία
σου, το έφερες σε πέρας με επιτυχία με μεράκι και κέφι. Με υπο
δειγματική αφοσίωση εργάστηκες σκληρά στα χωράφια μας,
στα περιβόλια μας, στη στάνη μας εκεί στα βοσκοτόπια του χω
ριού μας. Αστείρευτος, ευρηματικός και ταλαντούχος στο χιού
μορ σου, μας αιφνιδίαζες ευχάριστα με τη μοναδική σκωπτική
σου διάθεση και τις αξέχαστες φάρσες σου. Όμως, αγαπημένε
μας αδελφέ, άλλες οι βουλές ανθρώπων, άλλα ο Θεός κελεύ
ει. Εδώ κι ένα χρόνο αρρώστησες βαριά. Αντιμετώπισες τούτη
τη δοκιμασία με ιώβεια υπομονή και χριστιανική εγκαρτέρηση.
Με τη συγκινητική συμπαράσταση όλων μας, αναμετρήθηκες
με γενναιότητα και καρτερία με την αρρώστια σου, μα δεν τα
κατάφερες, έπεσες την κοινή της ανθρώπινης φύσης πτώση.
Αγαπημένε μας αδελφέ, αφήνεις πίσω σου όνομα και μνή

ς

«…είναι

γλυκύς ο θάνατος όταν κοιμώμεθα εις την
πατρίδα». Γλυκύς και ο δικός σου θάνατος,
πολυαγαπημένε μας αδελφέ Γιάννη, αφού πιστός στον στίχο
του ποιητή, επέλεξες με ρητή προς όλους μας εντολή, ως τελευ
ταία σου κατοικία τη γενέθλια του Μεθυδρίου γη. Αναπαύεσαι,
λοιπόν εκεί στο κοιμητήριο του χωριού μας από τις 9-11-2019
εν μέσω των κοιμηθέντων συγγενών και συμπατριωτών μας.
Κατηφείς και περίλυποι σε προπέμψαμε στην τελευταία σου κα
τοικία. Η ιχνηλάτηση όμως του δημιουργικού παρελθόντος σου
κατίσχυσε του πόνου μας και λειτούργησε για μας εξισορροπη

μη αιώνια αλλά και δυσαναπλήρωτο κενό. Θα είσαι ο μεγάλος
απών, ο χαμηλόφωνος τραγουδιστής της ειδυλλιακής φύσης, ο
μέχρι φανατισμού λάτρης του χωριού μας, ο ευυπόληπτος και
αγαπητός σε όλους, αυτός που ήθελε να γευθεί τις χαρές του
κόσμου τούτου με βουλιμία και πάθος, αυτός που ονειρευόταν
το ξαναζωντάνεμα του όμορφου χωριού μας, ο πάντα καταδε
κτικός και απλόχερα φιλόξενος.
Καλό σου ταξίδι, πολυαγαπημένε μας αδελφέ, ο ελεήμων
Κύριος, πρεσβείες του προστάτη μας ιαματικού ΑγίουΠαντελε
ήμονα, τη μνήμη του οποίου πάντα τιμούσες, να αναπαύσει την
ψυχή σου και να σε δεχθεί εκεί στα ουράνια ενδιαιτήματα όπου
οι δίκαιοι αναπαύονται προσδοκώντες την μέλλουσα κρίση.
Αιωνία σου η μνήμη.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ς Γ

ς

ς

Συγχαίρουμε ενθέρμως την κόρη μας Αικατερίνη
Αναστασοπούλου, η οποία έλαβε το πτυχίο της
από το Μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου
Πατρών και συνεχίζει τις σπουδές της στο με
ταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Υπολογιστι
κή και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των
Δεδομένων» του ίδιου τμήματος με γνωστικό
ενδιαφέρον στην Τεχνητή Νοημοσύνη και της
ευχόμαστε ευδοκίμηση και συνεχή ανέλιξη στην
επιστημονική της πορεία.

Οι γονείς της,
Δημήτριος Αναστασόπουλος
Βασιλική Σαράντη

ςυνέχεια από τη σελίδα 1

καταλυμάτων, η οποία κατά τον ξενοδοχειακό επιχειρημα
τία κ. Μπακογιαννάκη, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στον
τηλεοπτικό σταθμό Alpha, έφτασε στο 80%. Την απέδω
σε δε στον ήπιο καιρό και την έλλειψη χιονιού. Παρόλα
αυτά ο τόπος μας έγινε ο πιο περιζήτητος Χριστουγεννιά
τικος προορισμός της ορεινής Αρκαδίας, όπως μετέδωσαν
τα Μ.Μ.Ε και έγραψαν οι ταξιδιωτικές ιστοσελίδες, διότι
εκτός των διαμενόντων υπήρχαν πολυάριθμοι διερχόμε
νοι ιδιαίτερα ανήμερα και τη δεύτερη μέρα των Χριστου
γέννων. Όμως, το μεγάλο πρόβλημα του κυκλοφοριακού
αποτέλεσε μελανή σελίδα στην όλη εικόνα της Βυτίνας.
Αυτοκίνητα σταθμευμένα άναρχα παντού και η κυκλοφο
ρία των πεζών στους κεντρικούς δρόμους πολύ δύσκολη.
Εν τω μεταξύ τα σταθμευμένα αυτοκίνητα έφταναν μέχρι
τις κατασκηνώσεις! Πάντως η μονοδρόμηση του κέντρου
και η ανεύρεση δεύτερου πάρκιγκ είναι επιτακτική.
Η ημέρα των Χριστουγέννων πέρασε με την ανάλογη λα

μπρότητα, τη ζεστή φιλοξενία και την παραδοσιακή ατμό
σφαιρα, που ξέρει η Βυτίνα να δημιουργεί. Στα αξιόλογα
της ημέρας η επίσκεψη του περιφερειάρχη κ. Νίκα και του
υπουργού κ. Χατζηδάκη. Και η δεύτερη μέρα των Χριστου
γέννων πέρασε το ίδιο εορταστικά και χαρμόσυνα. Η ανα
χώρηση άρχισε από το απόγευμα της δεύτερης μέρας των
Χριστουγέννων. Κάποιοι παρέτειναν την παραμονή τους
μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Τα φετινά Χριστούγεν
να, λοιπόν, περισσότερο από άλλα χρόνια, είχαν το γνή
σιο Βυτινιώτικο χρώμα και ευχαρίστησαν τους επισκέπτες
αλλά και τους ντόπιους κατά τον πληρέστερο τρόπο. Έτσι,
η Βυτίνα αποκτά φανατικούς φίλους, ο οποίοι αν έρθουν
μια φορά μετά έρχονται συνεχώς. Να ευχηθούμε σε όλους
τους Βυτιναίους, τους φίλους του τόπου μας και τους πο
λυάριθμους επισκέπτες των ημερών και του ΧΡΟΝΟΥ να
εορτάσουν με υγεία και χαρά τα Χριστούγεννα στη χαρι
σματική κωμόπολή μας.

ΠΟΙΗΣΗ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ Η ΝΕΟΤΗΤΑ
ΓΡΑΦΕΙ: Η φιλόλογος και λογοτέχνης Λαµπία Σταθοπούλου-Βυτόγιαννη
Ευχές, φώτα, χοροί, τραγούδια υποδέχονται τις ιερές στιγµές

το µεγάλο ταξίδι της ζωής µε τις αποσκευές του νου και της ψυχής

του ερχοµού σου, Χρόνε.

µε τη δροσιά του πνεύµατος, τη ζωντάνια τη φαντασία, τον ενθουσιασµό.

Όµως εσύ πορεύεσαι ανάλγητος δαπανάς αστόχαστα

∆εν τολµώ να σε κοιτάξω κατάµατα, Χρόνε, η αλήθειά σου µε καίει,

–µια εποχή ζωής- τη νεότητα

σκεπάζει τέφρα το σώµα της νεότητάς µου, µ’ όλο που αντιστέκεται να
κρατηθεί όρθιο στα χιόνια της αποθάρρυνσής σου στους πάγους της
απελπισίας σου

αφήνεις τα ίχνη σου, ρυτίδες πάνω στο φωτεινό της πρόσωπο
ύπουλα κλέβεις τα κόκκινα χείλη της, τ΄ ευλύγιστο κορµί της
αποδυναµώνεις.
Η ανατολή του ήλιου σου, η δύση του κλέβουν σταθερά, αδιάκοπα
τη γλυκιά λαχτάρα της καρδιάς ν’ ατενίσει τις ιδέες που λάµπουν
φως στ’ άστρα.
Κλέβουν την αιώνια παιδική της δίψα να γνωρίσει, µε τη χαρά του
παιχνιδιού

µε τα µηνύµατα του θάρρους και της ελπίδας που στέλνει η γη και ο
ουρανός.
Ν΄ απαλλαγεί, Χρόνε, ζητά (η νεότητα) το βαρύ φορτίο σου, θλίψη,
πόνο, απόγνωση.
Γιατί έρχεσαι Χρόνε και φεύγεις κλέφτης;
Προετοιµάζεις ακούραστος το τέλος µιας παρωχηµένης διαδροµής
µε το θάνατο πρώτα της νεότητας αφιέρωση, σπονδή
που χύνεται θυσία στη φωτιά σου Χρόνε.

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΤΕΧΝΗΣ

Ό

πως κάνει τα τελευταία χρόνια ο «Όμιλος κυριών»
έτσι και φέτος οργάνωσε την τελευταία εβδομάδα
του Νοέμβρη την «εβδομάδα τέχνης» για έβδομη συνεχό
μενη χρονιά σε αίθουσα του Τριανταφυλλιδείου ιδρύμα
τος. Η έκθεση εγκαινιάστηκε το Σάββατο 23 του Νοέμβρη
και διήρκεσε μέχρι την Κυριακή 1η Δεκέμβρη. Οι στόχοι
της πρωτοβουλίας αυτής είναι να προβληθούν και να γί
νουν ευρύτερα γνωστοί τόσο οι τοπικοί καλλιτέχνες και οι
δημιουργίες τους, όσο να εξοικειωθούν και να γνωρίσουν
από κοντά οι επισκέπτες ποικίλα έργα τέχνης, που καλύ
πτουν όλους τους τομείς. Έτσι ο επισκέπτης μπόρεσε να
δει από κοντά ζωγραφικούς πίνακες, υφαντά, κεντήμα

τα, ξυλόγλυπτες δημιουργίες, φωτογραφίες, άνθινες και
κέρινες κατασκευές, παιδικές δημιουργίες, χαλκογραφίες
και πολλά άλλα ενδεικτικά της καλλιτεχνικής δραστηριό
τητας αρκετών ντόπιων καλλιτεχνών, οι οποίοι είχαν την
ευκαιρία να εκθέσουν τα έργα τους και να γίνουν ευρύ
τερα γνωστοί. Πέραν όμως όλων αυτών ένας από τους
σημαντικούς στόχους της έκθεσης καλλιτεχνημάτων είναι
να έλθουν σε επαφή και οι μικροί μαθητές των σχολείων
με διάφορες μορφές τέχνης, να τις γνωρίσουν από κοντά
και να ευαισθητοποιηθούν γύρω από αυτές. Για τον λόγο
αυτόν στα πλαίσια της «εβδομάδος τέχνης» αναπτύσσο
νται πολλές πρωτοβουλίες με μικρά παιδιά, ώστε να υλο
ποιηθούν οι στόχοι αυτοί.
Η φετινή «εβδομάδα τέχνης» έγινε ευρύτερα γνωστή
με μια καλαίσθητη αφίσα, που αναρτήθηκε σε επίκαιρα
μέρη της Βυτίνας, ενώ εστάλη και σε πολλές τοπικές
ιστοσελίδες. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της είχε αξιό
λογη επισκεψιμότητα, ενώ το δημοτικό σχολείο πραγμα
τοποίησε οργανωμένη επίσκεψη και έτυχε ειδικής ξενά
γησης. Τις εντυπώσεις του εξέφρασε σε ανάρτηση στην
ιστοσελίδα του. Γράφει η ανακοίνωση: « ην ευκαιρία
να επισκε θούν την έκθεση είχαν οι αθητέ και
αθήτριε του η οτικού ςχολείου υτίνα ε τη
συνοδεία των εκπαιδευτικ ν, στο πλαίσιο υλο
ποίηση δραστηριοτήτων τη σχολική ζωή . ι
αθητέ /-τριε ξεναγήθηκαν στου χ ρου του
νεοκλασικού κτηρίου, θαύ ασαν τι πρωτότυπε
δη ιουργίε και, ε την πολύ ζεστή και ευχάριστη
καθοδήγηση τη υπεύθυνη για την ξενάγηση του
σχολείου στην έκθεση κ. ενετία , ετα έρθηκαν
πίσω στον χρόνο αθαίνοντα για τι τεχνικέ του
πλεξί ατο και τη ύ ανση κεντη άτων, την κα
τασκευή χειροποίητων κοσ η άτων, αλλά και για
τη διαδικασία απόσταξη αιθέριων ελαίων ε αυ
θεντικέ παραδοσιακέ εθόδου . ώ βασικό στοι
χείο τη σχολική ζωή η τέχνη χρησι οποιείται
συχνά στην αίθουσα διδασκαλία για την ελεύθε
ρη έκ ραση των αθητ ν/-τρι ν, την καλλιέργεια

∆ΗΜΟΤΙΚΟ
•

ετινό εορτασ ό τη 28η κτωβρίου ήταν πρωτόγνωρο λόγω τη παρουσία
κόσ ου τόσο από ντόπιου και παρεπιδη ούντε υτιναίου όσο και επισκέπτε του
τριη έρου. ο η οτικό σχολείο ήταν πρ το όχι όνο λόγω συ ετοχή αζί ε τα
άλλα σχολεία στι εορταστικέ εκδηλ σει αλλά επιπλέον η ετινή εκ ωνήτρια
του πανηγυρικού τη η έρα κ. ζί α ωνσταντίνα ανήκει στο εκπαιδευτικό προ
σωπικό του σχολείου και κατάγεται από τη υτίνα. ο σχολείο ανέβασε στην ιστο
σελίδα του ωτογρα ικό υλικό από τον εορτασ ό, έρο του οποίου δανειζό αστε
για να το απολαύσουν και οι υτινι τε - αναγν στε τη «
ς».
• ην επέτειο τη 17 οε βρίου για την ξέγερση των οιτητ ν στο ολυτεχνείο
γιόρτασαν αθητέ /-τριε και εκπαιδευτικοί του η οτικού ςχολείου υτίνα , την
αρασκευή 15 οε βρίου, στην αίθουσα τελετ ν "Ό ηρο ςταθόπουλο " του σχο
λείου, συ ετέχοντα σε δραστηριότητε που περιλά βαναν εκ νηση ο ιλι ν,
α ήγηση αρτυρι ν, παρακολούθηση ιστορικ ν ωτογρα ικ ν ντοκου έντων
και βίντεο από την εισβολή του τανκ, σύνθεση εικαστικ ν δη ιουργικ ν ε συ
βολικό χαρακτήρα κ.ά. ςτι εκδηλ σει προσήλθε και ο δή αρχο Γορτυνία κ.
ούλη , ο οποίο και ωτογρα ήθηκε ε του αθητέ του νηπιαγωγείου και του
δη οτικού. δή αρχο τόνισε την απόλυτη ανάγκη η κοινωνία α να στηρίζει και
να ε πεδ νει τι βασικέ αρχέ τη δη οκρατική και συνταγ ατική επιταγή και
να λειτουργεί ε πνεύ α ενότητα και συνεργασία , απέναντι στον ασισ ό και
στον ολοκληρωτισ ό.

•

ιευθυντή του η οτικού ςχολείου υτίνα κ. ωάννη αρούντζο συ ετείχε
στι εργασίε πι ορ ωτική
ερίδα για εκπ/κού των η οτικ ν ςχολείων τη
. . μεσσηνία , που ανήκουν επιστη ονικά - παιδαγωγικά στην 9η νότητα του
. . .ς ελοποννήσου στι 20-11-2019. με την εισήγησή του, που είχε τίτλο
«μικρό ςχολείο, μεγάλε ρο(σ)κλήσει ! ο αράδειγ α του η οτικού ςχολείου
υτίνα », παρουσίασε πρακτικέ για δράσει και προγρά ατα, που υλοποιήθηκαν
στο σχολείο τα τελευταία χρόνια, ε σκοπό την έ πνευση και παρακίνηση των επι
ορ ού ενων εκπαιδευτικ ν.
• με θινοπωρινό καιρό, αλλά ε ευχάριστη διάθεση πραγ ατοποιήθηκε η εκπαι
δευτική εξόρ ηση των αθητ ν και αθητρι ν του η οτικού ςχολείου υτίνα

πό τον εορτασ ό τη 17 οέ βρη

τη κριτική σκέψη και αισθητική , ω έσο για
την προσέγγιση δύσκολων εννοι ν των σχολικ ν
αθη άτων αλλά και ω α ορ ή για τη ελέτη τη
παράδοση και τη τοπική ιστορία .
επίσκεψη
στην έκθεση τέχνη ήταν ια ξεχωριστή ε πειρία
ε ση αντικά ερεθίσ ατα για αθητέ /-τριε και
εκπαιδευτικού ». Για πρώτη χρονιά φέτος παρουσια
ζόταν και η διαδικασία απόσταξης αιθέριων ελαιών.
Αξίζουν έπαινοι στον όμιλο κυριών Βυτίνας και ιδιαί
τερα στην επί κεφαλής του κ. ΄Ελσα Θαλασσινού, διότι
με τις πρωτοβουλίες αυτές ανεβάζει κατακόρυφα το πο
λιτιστικό επίπεδο του τόπου μας. Να τονίσουμε δε ότι
στον όμιλο συνεργάζονται αρμονικά όλα τα μέλη του
από τη Βυτίνα και τα περίχωρα, παράγουν τεράστιο πο
λιτιστικό έργο και μάλιστα χωρίς επιχορηγήσεις ή άλλες
βοήθειες αλλά «εξ ιδίων» καλύπτοντας τα έξοδα και τέ
λος εθίζουν τα μικρά Βυτινιωτάκια στον δύσκολο αλλά
τόσο ευαίσθητο χώρο της τέχνης. Εκτός από τους επαί
νους και τα συγχαρητήρια να ευχηθούμε να συνεχίζει
να οργανώνεται η ετήσια «εβδομάδα Δημιουργίας και
Τέχνης» για πολλά χρόνια, διότι προσφέρει σημαντικές
υπηρεσίες τόσο στους προικισμένους δημιουργούς της
περιοχής μας, αφού τους δίνεται η ευκαιρία να κάνουν
ευρύτερα γνωστές τις δημιουργίες τους, όσο και τους
επισκέπτες που τους προσφέρουν μια όαση ψυχικής ικα
νοποίησης μέσω της γνωριμίας με πολλές μορφές τέ
χνης. ΜΠΡΑΒΟ κορίτσια και αγόρια, μικρά και μεγάλα.
Όσοι ξέρουν σας επαινούν και σας ευγνωμονούν.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
στι 4/12 στην ρίπολη, η οποία βρίσκεται σε περίοδο προετοι ασία και στολι
σ ού για τι εορτέ που πλησιάζουν. εξόρ ηση περιλά βανε επίσκεψη στη η
όσια εντρική ιβλιοθήκη τη πόλη ε σκοπό τη συ ετοχή σε δράσει για την
προ θηση τη « ιλαναγνωσία » και την υλοποίηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο
εκπαιδευτικού προγρά ατο , που πραγ ατοποιείται από του αθητέ και τι α
θήτριε των Γ' και ' τάξεων, υπό τον συντονισ ό τη εκπαιδευτικού του σχολείου
κ. τελοπούλου. επίσκεψη εντάσσεται στη γενικότερη κινητοποίηση του σχολεί
ου για την αναβάθ ιση τη ςχολική ιβλιοθήκη ε την ευκαιρία τη ένταξή τη
στο ίκτυο ςχολικ ν ιβλιοθηκ ν του
. ροβλέπεται, ε αυτόν τον τρόπο,
οι αθητέ /-τριε να έχουν πρόσβαση σε πλήθο βιβλίων και σχετικ ν δραστηριο
τήτων στο σχολείο ε την αξιοποίηση τη ψη ιακή τεχνολογία . εότερα για τη
βιβλιοθήκη ανα ένονται εντό του προσεχού διαστή ατο . πιπλέον, ε α ορ ή
την επερχό ενη εορτή των ριστουγέννων, επισκέ τηκε την ρίπολη η θεατρική
ο άδα του θεάτρου « υ έλη», για να παρουσιάσει στο α ιθέατρο του ποστο
λοπούλειου νευ ατικού έντρου την εορταστική παράσταση « ο κοριτσάκι ε τα
σπίρτα», του εγάλου ανού «παρα υθά» αν ρίστιαν Άντερσεν, σε διασκευή
τη Έλλη οζικιάδου.
• ςε ια από τι πιο λα περέ και χαρού ενε η έρε τη σχολική χρονιά , προσκε
κλη ένοι γονεί , συγγενεί , ίλοι και έλη τη σχολική κοινότητα παρευρέθηκαν
στην αίθουσα εκδηλ σεων του σχολείου, το απόγευ α τη αρασκευή 20 εκε
βρίου, για να παρακολουθήσουν του αθητέ και τι αθήτριε των ΄ και ΄ τά
ξεων να ερ ηνεύουν απολαυστικά του διάση ου ρόλου από το δη ο ιλέ , χρι
στουγεννιάτικο, ουσικό παρα ύθι του σαϊκό σκι «
αρυοθραύστη ». Ένα αγι
κό ταξίδι στο παιδικό όνειρο ε πλουτισ ένο ε πολλή αντασία, αυθόρ ητο κέ ι
και τη οναδική εκ ραστικότητα των ικρ ν αθητ ν/-τρι ν, ιδανική εισαγωγή
για τι γιορτινέ έρε που έρχονται. ου πρωταγωνιστέ /-τριε συντόνιζαν, όπω
και σε όλη την περίοδο τη προετοι ασία , οι εκπαιδευτικοί κ. ωνσταντίνα ζί α
και κ. γγελική λάσση. ην εκδήλωση τί ησε ε την παρουσία του ο ή αρχο
Γορτυνία κ. υστάθιο ούλη , συνοδευό ενο από τον ρόεδρο τη . . υτίνα
κ. φ τη ατσούλια, ο οποίο συνεχάρη θερ ά αθητέ /-τριε και εκπαιδευτικού .

πό τον εορτασ ό τη 28η

κτωβρίου

