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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ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Ο «κορωνοϊός» άλλαξε τα πάντα

Κ

άθε χρόνο η «ΒΥΤΙΝΑ» στο φύλλο του διμήνου Ιουλίου - Αυγούστου συνηθίζει να παρουσιάζει την εικόνα
του καλοκαιριού που πέρασε με στόχο να πάρουν μια
«γεύση» όσοι δεν μπόρεσαν να επισκεφθούν τον ωραίο τόπο
μας, αλλά και να κάνουμε κριτική στα θετικά και να βοηθήσουμε στη διόρθωση των αρνητικών, εάν αυτό είναι εφικτό.
Έτσι και φέτος θα παρουσιάσουμε την εικόνα της φετινής καλοκαιρινής Βυτίνας, που ήταν τόσο διαφορετική σε σχέση με
άλλα χρόνια λόγω της γνωστής πανδημίας, η οποία άλλαξε
τη ζωή μας προς το χειρότερο και επέβαλλε τρόπους διαβίωσης πρωτόγνωρους. Επιπλέον δημιούργησε δυσμενέστατες
οικονομικές συνθήκες για όλους τους εργαζόμενους και τους

νηγύρι της Αγίας Παρασκευής, που είχε καθιερώσει και πραγματοποιούσε μόνιμα τα τελευταία χρόνια. Την ίδια τύχη είχε
και το «Βυτινιώτικο αντάμωμα» του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων στο ειδυλλιακό εκκλησάκι της Αγίας Σωτήρας.
Επίσης αναβλήθηκε και το τριήμερο φεστιβάλ μελιού του
Αυγούστου, που οργάνωνε ο Δήμος Γορτυνίας σε συνεργασία με τους μελισσοκόμους της περιοχής. Οι απαγορεύσεις
ματαίωσαν επιπλέον και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού των γύρω χωριών, όπως των Μαγουλιάνων και
της Νυμφασίας, οι οποίες έδιναν αναζωογονητική πνοή στην
τοπική παράδοση και συνέβαλαν αποφασιστικά στη ψυχαγωγία και στην εκτόνωση των τοπικών κοινωνιών όπως επί-

Καλοκαιρινό Βυτινιώτικο μπαλκόνι.

Το vytina club με φόντο τα έλατα.

επαγγελματίες.
Το δίμηνο λοιπόν το κατ’ εξοχήν καλοκαιρινό, δηλαδή ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ξεκίνησε πολύ «διστακτικά» με πολλές
επιφυλάξεις και με μικρή κινητικότητα. Η άρση των περιοριστικών μέτρων γινόταν σταδιακά κάτι που δυσκόλευε αρκετά
την καλοκαιρινή επισκεψιμότητα και έκανε επιφυλακτικούς
τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό ανήκουν στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου». Ορισμένα μεγάλα
ξενοδοχεία ύπνου παρέμειναν για τον μήνα Ιούλιο «κλειστά».
Κάποια όπως το «Αίγλη», παρέμειναν κλειστά όλο το καλοκαίρι. Άλλα λειτουργούσαν με ελάχιστη «πελατεία». Κάπως
διορθώθηκαν τα πράγματα τον Αύγουστο χωρίς όμως τίποτε
να θυμίζει τις προηγούμενες χρονιές. Τα εστιατόρια, οι ταβέρνες και τα ουζερί ήταν, εκτός από ένα, «ανοικτά» με μικρή
όμως, πελατεία, περισσότερο διερχομένων ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. Έτσι, η κίνηση του Ιουλίου ήταν μικρή και βελτιωμένη του Αυγούστου, που κορυφώθηκε το τριήμερο της
«Παναγίας» με μια απότομη έξαρση, η οποία δημιούργησε το
αδιαχώρητο τόσο από άποψης ατόμων όσο και από άποψης
οχημάτων.
Το δίμηνο αυτό επικράτησε επίσης πολιτιστική και ψυχαγωγική αδράνεια. Όλες οι εκδηλώσεις των συλλόγων αναβλήθηκαν. Ο πολιτιστικός σύλλογος ανέβαλε την ετήσια εκδήλωσή του, που γινόταν κάθε χρόνο στο θεατράκι στα «Λαστέικα»
με τοπικά λαϊκά δρώμενα και ποικίλο χορευτικό πρόγραμμα
από τα λειτουργούντα τμήματά του. Το ίδιο έγινε και με τον
σύνδεσμο Φιλοπροόδων, ο οποίος και αυτός ανέβαλε το πα-

σης και στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ παρεπιδημούντων
και μονίμων κατοίκων. Μέσα σε όλα αυτά σημειώθηκε και
η απουσία των απόδημων Βυτιναίων του εξωτερικού, στους
οποίους οι απαγορεύσεις της πανδημίας δεν επέτρεψαν να
επισκεφτούν τη γενέτειρα, όπως έκαναν κάθε χρόνο!
Έτσι λοιπόν, τη βεβαρυμένη ατμόσφαιρα της πανδημίας επέτεινε ακόμα περισσότερο η ματαίωση όλων αυτών των εκδηλώσεων, που οι τοπικές κοινωνίες τόσο της Βυτίνας αλλά περισσότερο των μικρών χωριών, περίμεναν με αδημονία. Μια
δόση δροσιάς και ευχάριστου περιβάλλοντος έδωσε και στο
φετινό καλοκαίρι το Vytina club, το οποίο με την πισίνα και το
μοναδικό περιβάλλον μέσα στα έλατα προσείλκυε τη νεολαία
της Βυτίνας και της ευρύτερης περιοχής. Την ίδια καλοκαιρινή
δροσιά προσέφεραν και οι πισίνες των μεγάλων ξενοδοχείων,
όσα διαθέτουν τέτοιους χώρους.
Η περίφημη πλατεία
της Βυτίνας (μοναδική
σε όλη την ευρύτερη περιοχή για το μέγεθος και
τη φυσική ομορφιά της)
παρουσίασε
αξιόλογη
κινητικότητα
ιδιαίτερα
τον Αύγουστο, αλλά και
τα Σαββατοκύριακα του
Ιουλίου, αφού γύρω από
αυτήν λειτουργούν ήδη
Η πλατεία πλήρης την Κυριακή
έξι καφετέριες (μοναδική
16-8.
Συνέχεια στη σελίδα 8

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΚΚΛΗΣΗ
Ο σύλλογος αναγκάζεται για μια ακόμα φορά να επανέλθει στο ακανθώδες θέμα της καθυστέρησης αποστολής των συνδρομών προς την εφημερίδα «ΒΥΤΙΝΑ» και στα προβλήματα που απορρέουν. Ο κορωνοϊός, που δεν επέτρεψε σε πολλούς
να μεταβούν στο ταχυδρομείο αλλά και το αδικαιολόγητο πρόβλημα με την ALPHA BANK δυσκόλεψε πολύ την αποστολή
συνδρομών. Έτσι μέχρι σήμερα που κλείνει το φύλλο αυτό (30-8) από τους 853 παραλήπτες της εφημερίδας μόνο οι 155
έχουν αποστείλει συνδρομή και έχουν εισπραχθεί μόνο 6.710 €, τα λιγότερα της τελευταίας δεκαετίας. Όπως αντιλαμβάνεται
ο αναγνώστης στο μέλλον θα υπάρξει δυσκολία ταχυδρομικής αποστολής της εφημερίδας αλλά και ο σύλλογος θα βρεθεί
σε δύσκολη θέση να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα. Για τον λόγο αυτόν, κάνει έκκληση προς τους καθυστερούντες τη
συνδρομή τους να φροντίσουν να την αποστείλουν, ώστε να αντιμετωπιστούν τα έξοδα έκδοσης της εφημερίδας. Ζητάμε
συγνώμη για την υπενθύμιση αυτή, διότι γνωρίζουμε ότι δεν είναι απόλυτα ευπρεπές να ζητάμε τις συνδρομές, αλλά οι οικονομικές υποχρεώσεις είναι δυσβάστακτες και ο σύλλογος το μόνο έσοδο που έχει είναι οι συνδρομές των μελών του και
των παραληπτών της εφημερίδας. Επίσης παρακαλούμε, εάν υπάρχουν παραλήπτες που δεν επιθυμούν την αποστολή της
εφημερίδας να μας ενημερώσουν, ώστε να αποφύγουμε τα περιττά έξοδα της εκτύπωσης και της αποστολής. Ελπίζουμε ότι η
έκκλησή μας θα βρει ανταπόκριση και θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το δύσκολο οικονομικό πρόβλημα.

ΟΜΟΨΥΧΙΑ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Οι τρεις αρετές για την αντιμετώπιση των δύσκολων
καταστάσεων που διέρχεται η Ελλάδα
Το 2020 είναι ένα έτος κατά το οποίο η χώρα μας βρίσκεται
αντιμέτωπη με δύο πολύπλοκα και δυσεπίλυτα προβλήματα. Το
ένα είναι η πανδημία του κορωνοϊού και το δεύτερο οι σχέσεις
με τη Τουρκία και όσα πρωτόγνωρα «σκαρφίζεται» η «γείτων
χώρα». Το πρόβλημα της πανδημίας από την αρχή σχεδόν της
χρονιάς δημιούργησε δύσκολες συνθήκες διαβίωσης για τους
κατοίκων με ποικίλες επιπτώσεις, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και άλλες. Οι πολίτες αναγκάστηκαν να μειώσουν στο
έπακρον τις κινήσεις τους περιοριζόμενοι μόνο στις απολύτως
απαραίτητες. Οι αρμόδιοι επιστήμονες και οι πολιτικοί που διαχειρίζονταν την κρίση, ήταν απόλυτοι για τους διαγραφόμενους κινδύνους. Εκτός όμως από τους απλούς κατοίκους, και
οι επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι, οι μαθητές, οι
σπουδαστές σχεδόν αδρανοποιήθηκαν με ό,τι επιπτώσεις έχει
αυτό. Όμως, οι πολίτες στο σύνολό τους, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, πειθάρχησαν απόλυτα και έτσι η Ελλάδα είχε τα λιγότερα θύματα από κάθε άλλη χώρα χάρις στην ομοψυχία, την
πειθαρχία και την αντοχή της Ελληνικής κοινωνίας, η οποία θυμήθηκε τις πατροπαράδοτες αυτές Ελληνικές αρετές, οι οποίες
σε τέτοιες δύσκολες στιγμές τηρούνται και δίνουν λύσεις.
Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι η συμπεριφορά της γείτονος Τουρκίας, η οποία παρουσίασε μια επιθετικότητα και
απαράδεκτη τακτική, η οποία εκδηλώθηκε σε τρεις φάσεις. Η
πρώτη με τις «ορδές» των μεταναστών, που προσπαθούσαν να
περάσουν στην Ελλάδα, στην περιοχή του Έβρου, η δεύτερη
με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και η τρίτη με τα
γνωστά καλοκαιρινά επεισόδια στο Αιγαίο και τις υποθαλάσσιες έρευνες του «Oruc Reis». Και στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού επιδείχθηκε ομοψυχία και πειθαρχία από τους
πολίτες με διάθεση αγωνιστικότητας και επίδειξης θάρρους
αλλά και παράλληλα ψυχραιμίας.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ελληνικός λαός εκδήλωσε τις
τρεις αυτές αρετές στην αντιμετώπιση μεγάλων κινδύνων. Η
Αθήνα και η Σπάρτη, στην αρχαιότητα, παρόλες τις διαφορές
και τους ανταγωνισμούς, ένωσαν τις δυνάμεις τους και αντιμετώπισαν επιτυχώς τους Πέρσες στη Σαλαμίνα και στις Πλαταιές. Ο Αλέξανδρος στέλνοντας αφιέρωμα στον Παρθενώνα
μετά τη μάχη στον Γρανικό ανέγραψε «νίκη των Ελλήνων» και
όχι μόνο των Μακεδόνων. Το ίδιο έγινε και στο Βυζάντιο, στην
Ελληνική Επανάσταση στους Βαλκανικούς πολέμους, στο έπος
του '40 και σε κάθε δύσκολη στιγμή στη νεότερη εποχή κατά
την οποία επιδείχθηκε ομοψυχία, αγωνιστικότητα και πειθαρχία
και μέσω αυτών επιτεύχθηκε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
Έτσι και τώρα, για την αντιμετώπιση των δύο αυτών κινδύνων, που όπως φαίνεται θα απασχολήσουν όλο το 2020 την
Ελληνική κοινωνία, και ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας μάστιγας του «κορωνοϊού», που έχει δημιουργήσει
τόσα προβλήματα στην καθημερινή ζωή μας και από τα οποία
όλοι έχουμε δοκιμασθεί, χρειάζεται ομοψυχία, αγωνιστικότητα
και πειθαρχία στις υποδείξεις των «ειδημόνων», διότι όπως μας
δίδαξε ο Σωκράτης στον Πλατωνικό «Κρίτωνα» στις δύσκολες
περιστάσεις πρέπει να υπακούουμε στον «επαΐοντα» (τον ειδικό) και όχι στον πρώτο τυχόντα. Αν «ομοψυχούμε, αγωνιζόμαστε και πειθαρχούμε», και ο κορωνοϊός θα «νικηθεί» και οι
Τούρκοι θα υποχωρήσουν και δεν θα αποθρασύνονται και όλα
αυτά τα προβλήματα θα επιλυθούν κατά ευτυχή τρόπο για την
πατρίδα μας .
Η «Β»

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΥΧΩΝ
Το Δ.Σ. του συλλόγου των «Απανταχού Βυτιναίων και φίλων
της Βυτίνας» συγχαίρει θερμά τις επιτυχούσες και επιτυχόντες
Βυτιναίες και Βυτιναίους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και τους εύχεται ευδόκιμη ακαδημαϊκή πορεία με παράλληλη επιστημονική ανέλιξη. Στους μαθητές των σχολείων όλων των βαθμίδων με την
έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 εύχεται διαρκή πρόοδο
και γνωστική κατάρτιση κατά τη φοίτησή τους με ανάλογες διακρίσεις.

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

✎1

η του Αλωνάρη. Μπήκε ο μεσαίος
μήνας του καλοκαιριού με αρκετά
υψηλές θερμοκρασίες, γύρω στους 30οC. Χθες
τιμήσαμε την εορτή των Αγίων Αποστόλων
στην ιστορική εκκλησία της «κάτω Βυτίνας»
με προσέλευση αρκετών φιλέορτων Βυτιναίων, που συνηθίζουν να τιμούν τη γιορτή
κατεβαίνοντας μέχρι το «παλιό χωριό». Τη
λειτουργία μετά αρτοκλασίας τέλεσαν ο πανοσιολογιότατος π. Χρυσόστομος και ο αιδεσιμότατος π. Χρήστος Πετρόπουλος, ενώ χρέη
ιεροψάλτη έκανε ο παπά Νίκος ο Ντάβος με
τον Νίκο τον Σουλακιώτη. Την προηγουμένη,
εορτή των αποστόλων Πέτρου και Παύλου,
τίμησαν οι Γρανιτσιώτες και κάποιοι Βυτιναίοι
στο ειδυλλιακό ομώνυμο εκκλησάκι στην «Παλιομαντριά», στην καρδιά του Μαινάλου. Σιγάσιγά αυξάνουν οι επισκέπτες της Βυτίνας είτε
μόνιμοι καλοκαιρινοί, είτε διερχόμενοι. Γενική
ικανοποίηση επικράτησε στη μικρή κοινωνία
μας για τη βράβευση του δημοτικού σχολείου
με «χρυσούν βραβείο» για τη συμμετοχή του
σε πρωτοπόρα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια τόσο
στον διευθυντή κ. Καρούντζο όσο και στο εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά προπαντός στους
μαθητές για την τόσο μεγάλη διάκριση και να
σημειώσουμε ότι το σχολείο μας διακρίνεται
για πολλοστή φορά για τις πρωτοπόρες πρωτοβουλίες του και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα
υπερήφανους. Μπήκαμε από σήμερα στο κατεξοχήν καλοκαιρινό δίμηνο στο οποίο ελπίζουμε
σε πυκνότερη επισκεψιμότητα και καλοκαιρινή
προσέλευση των Βυτιναίων.

✎1

ο Σαββατοκύριακο Ιουλίου. Καλοκαίρι με όλα του. Θερμοκρασία που
αγγίζει του 30ο C. Αίθριος καιρός και η Βυτίνα
διέρχεται την καλοκαιρινή της ραστώνη. Η επισκεψιμότητα περιορίζεται
τα Σαββατοκύριακα. Εν τούτοις η
μικρή μας κοινωνία
μεγαλώνει σιγά-σιγά με κάποιους Βυτιναίους μεγάλων ηλικιών, που φτάνουν εδώ
για καλοκαιρινές διακοπές. Τα έλατα, όπως διαπίστωσε ο φανατικός φίλος της στήλης έχουν
φέτος πολλά «καρούμπαλα» και διερωτάται αν
αυτό είναι δείγμα μεγάλου χειμώνα, όπως έλεγαν οι παλιοί. Πάντως, η φωτογραφία που μας
έστειλε είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Τα μελίσσια πλέον έχουν απομακρυνθεί από το Μαίναλο, ενώ οι πληροφορίες για τη φετινή μελοπαραγωγή είναι συγκεχυμένες. Στη Βυτίνα,
όμως, ο επισκέπτης θα βρίσκει μέλι συνεχώς.
Οι ανεπάρκειες καθαριότητας, που το χειμώνα
ήταν ανεπαίσθητες, με την αύξηση των επισκε-
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πτών είναι εμφανείς. Ο Δήμος πρέπει να καταβάλλει μεγαλύτερες προσπάθειες. Είναι από
τις βασικές του υποχρεώσεις. Δυστυχώς το
«μνημείο υλοτόμων» που χρηματοδοτεί ο Βυτιναίος γιατρός Θύμιος Χριστόπουλος παρουσιάζει εκνευριστική στασιμότητα και αυτό λόγω
γραφειοκρατίας και αδράνειας των αρμοδίων
υπηρεσιών. Σκέφτεται κανένας, αν αυτό γίνεται
για έργα που τα χρήματα υπάρχουν, τι γίνεται
με τα άλλα; Την Κυριακή το απομεσήμερο μας
«επισκέφθηκαν» οι καλοκαιρινές καταιγίδες
όπως όλη την Αρκαδία. Από τις δύο το μεσημέρι άρχισε να βρέχει. Η βροχή εξελίχθηκε
σε καταιγίδα και χαλαζόπτωση μέχρι αργά το
απόγευμα. Αυτό βέβαια δυσκόλεψε την επιστροφή των εκδρομέων. Η χαλαζόπτωση σε
άλλες περιοχές, όπως στη γειτονική Κανδύλα,
είχε επώδυνο αποτέλεσμα, αφού κατέστρεψε
σχεδόν ολοκληρωτικά την καλλιέργεια της
ντομάτας. Εδώ σε μας είχε επίπτωση στους
λίγους κήπους, που φυτεύουν ακόμα κάποιοι
μόνιμοι κάτοικοι.

✎1

η Εβδομάδα του μήνα: Μετά τη
χθεσινή χαλαζόπτωση η εβδομάδα
άρχισε με μια λαμπρή πανσέληνο, φωτογραφία
της οποίας έστειλε και μια ένθερμη Βυτινιώτισσα, για να αναρτηθεί στο Arkadia portal. Ο
ουρανός καταγάλανος με λίγα σύννεφα
κατά το «Μαγουλιανίτικο» μας έδωσε
την ευκαιρία να την
απολαύσουμε
και
μάλιστα τις προμεσονύκτιες ώρες, που
η ύπαιθρος φωτιζόταν καθαρά, ενώ η φιγούρα του Μαινάλου διαγραφόταν φαντασμαγορικά. Ποιητική βραδιά
με ήχους από τριζόνια και άλλα νυκτόβια πουλιά. Η Βυτίνα ετοιμάζεται σιγά-σιγά και παίρνει την καλοκαιρινή της όψη, για να υποδεχτεί
τους επισκέπτες της. Το Vytina club ετοίμασε
την πισίνα του (φωτό), για να προσφέρει και
φέτος τη δροσιά του, ενώ έκανε τις πρώτες
αναρτήσεις στο facebook, απ’ όπου και η φωτογραφία, ώστε να προετοιμάσει τους φανατικούς του φίλους για τις καλοκαιρινές προσφορές του. Το πρωινό καφεδάκι στην πλατεία
είναι απόλαυση, ενώ η καθημερινή κίνηση όσο
πάει και πυκνώνει περισσότερο με τους διερχόμενους, αλλά και τους απόδημους Βυτιναίους,
που εμφανίζονται σιγά-σιγά.

✎2

ο Σαββατοτοκύριακο του Ιουλίου: «Ντάλα καλοκαίρι», που θα
έλεγαν και οι παλιοί Βυτιναίοι, οι οποίοι τέτοια
εποχή είχαν τις περισσότερες εργασίες με τον
θέρο και όλες τις άλλες εποχιακές υποχρεώσεις. Ο καλοκαιρινός καιρός συνεχίζεται με
αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα Κυριακή έχει εκλογές το ιστορικότερο σωματείο του
τόπου μας, ο σύνδεσμος φιλοπροόδων, για
την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Ο μέχρι σήμερα πρόεδρος και για μια δεκαπενταετία περίπου, λίαν
δραστήριος Θανάσης Ζαχαρόπουλος αποχωρεί και δεν εκθέτει πάλι υποψηφιότητα. Αυτό
αποτελεί πλήγμα, διότι η δραστηριότητα και
η προσφορά του Θανάση του Ζαχαρόπουλου
δύσκολα θα αναπληρωθεί. Η «παλιά φρουρά» των Βυτινιώτικων σωματείων σιγά-σιγά
αποχωρεί. Ευχόμαστε οι νέοι να φανούν το
ίδιο εργατικοί όπως και οι παλιοί. Ο Θανάσης
ο Ζαχαρόπουλος είχε προσφέρει πάρα πολλά
στον εξωραϊσμό της Βυτίνας και το έργο του
το παρουσιάζουμε σε άλλη στήλη. Τα μεγάλα ξενοδοχεία, «Menalon art», «Βίλα Βάλος»,
«Αίγλη» και άλλα, παραμένουν κλειστά και δεν
είναι γνωστό πότε και αν ανοίξουν κατά την
καλοκαιρινή περίοδο.

✎Μ

έσα του Ιούλη: Ο καιρός ήπιος
με μέτριες θερμοκρασίες. Αυτές
τις ισορροπημένες καιρικές συνθήκες με τη
δροσιά του Μαινάλου το πρωί και τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας το απόβραδο
δεν μπορείς να τις βρεις αλλού. Ο φανατικός

φίλος της στήλης εξέφρασε τον ενθουσιασμό
του, όταν είδε παραδοσιακούς Βυτιναίους και
φίλους της Βυτίνας όπως ο Χρήστος ο Λιαρόπουλος, ο Κυριάκος ο Δημητρακόπουλος και
άλλοι να φτάνουν εδώ, για να «ξεκαλοκαιριάσουν». «Γίναμε περισσότεροι και θα έχουμε και
έναν άνθρωπο επιπλέον να κουβεντιάσουμε»
σχολίασε. Όμως, με όλους τους περιορισμούς
του κορωνοϊού βέβαια. Η Βυτίνα στηρίζει
πολλά φέτος στην έλευση και την καλοκαιρινή παραμονή των απόδημων Βυτιναίων στον
τόπο τους. Το τοπικό συμβούλιο συνέχισε την
καλοκαιρινή καθαριότητα με το κόψιμο των
χόρτων στους δρόμους. Η Βυτίνα παίρνει την
όψη νοικοκυρεμένου χωριού σιγά-σιγά. Μένει
όμως το νοικοκύρεμα του «δρόμου της αγάπης», που είναι ο πλέον επισκέψιμος χώρος.
Τα παγκάκια θέλουν επισκευή και τα δένδρα
φροντίδα. Πέρυσι είχε φροντίσει το δασαρχείο
με τους οκταμηνίτες εργάτες που είχε. Φέτος;
Γήπεδο αντισφαίρισης (τένις) έφτιαξε στον
περίβολο της νεόδμητης βίλας του ο Νίκος ο
Πανταζόπουλος και είδαμε να παίζουν σε αυτό
νεαροί Βυτιναίοι όπως ο Αποστόλης ο Κουρεμένος, ο Κώστας ο Παπαναστασίου, ο Γιάννης
ο Γιαβής και άλλοι. Η Βυτίνα διαρκώς παρουσιάζει εκπλήξεις και προσφέρει νέους τρόπους
ψυχαγωγίας στους κατοίκους της. Μάθαμε ότι
η ιστορική οικογένεια Χατζηγιάννη μετατρέπει
ένα χώρο του μεγάλου αρχοντικού της στην
πλατεία Οικονομίδη σε συνεδριακό κέντρο.
Θα το δούμε, όταν ολοκληρωθεί και εάν πραγματοποιηθεί, θα είναι ένας ακόμη σημαντικός
χώρος, ο οποίος θα βελτιώσει περισσότερο τις
υποδομές για την οργάνωση συνεδρίων. Και
μη ξεχνάμε ο συνεδριακός τουρισμός είναι ένα
ισχυρό σκέλος του χειμερινού τουρισμού, που
ανεβάζει διαρκώς το τουριστικό και οικονομικό
επίπεδο της Βυτίνας. Φυσικά στη «μετά κορωνοϊό» εποχή. Στις 17 του μήνα τιμήσαμε την
εορτή της Αγίας Μαρίνας στο ξωκλήσι του Αγίου Βλασίου με αρκετούς φιλέορτους, που προσήλθαν τιμώντας την Αγία βοηθούντος βέβαια
και του καλοκαιρινού καιρού. Τη φροντίδα της
εορτής είχε όπως πάντα η οικογένεια Λάγιου,
η οποία έχει την επιμέλεια του «ξωκλησιού».
Η γύρω περιοχή, που άλλοτε ήταν αμπελόφυτη και έδινε την εικόνα του καλλιεργημένου
«παραδείσου» σήμερα είναι τελείως εγκαταλειμμένη αλλά διατηρεί αυτή την άγρια φυσική ομορφιά έστω και με τα υπολείμματα των
παλιών καλλιεργημένων εκτάσεων. Η «Σίτσα»
(έτσι ονομάζεται η τοποθεσία για όσους δεν το
ξέρουν) ήταν τόπος που έσφυζε στο παρελθόν
από ζωή τέτοια εποχή από «θεριστάδες» και
«αμπελοκαλλιεργητές». Σήμερα μέσα στη σιωπή της «αναπολεί» την παλιά της ακμή.

✎3

ο Σαββατοκύριακο του Αλωνάρη: Παραμονές του Αϊ Λιος. Τα παλιά χρόνια η Βυτίνα ετοιμαζόταν για τη μεγάλη
εμποροπανήγυρη με τις «παράγκες» πίσω από
τον Άγιο Τρύφωνα και τη ζωοπανήγυρη στο
νεκροταφείο. Κρατούσε τέσσερις-πέντε μέρες
και ήταν η μεγάλη «φιέστα» του καλοκαιριού,
που την απολάμβανε ο παλιός Βυτιναίος, παρόλο το βάρος των εργασιακών υποχρεώσεων,
αφού ο θέρος ήταν στο «φόρτε» του και άρχιζε
και το αλώνισμα. Σήμερα όλα περιορίζονται
στη θρησκευτική τελετή
στο ξωκλήσι του Αϊ Λια,
όπως έγινε και φέτος
τη Δευτέρα στις 20 του
μήνα. (φωτό). Ο καλός
καλοκαιρινός
καιρός
βοήθησε πολλούς να
ανεβούν μέχρι το λόφο,
που δεσπόζει όλου του
χωριού και να τιμήσουν
τον Άγιο. Τα της τελετής είχε φροντίσει όπως πάντα η οικογένεια
Αναγνωστοπούλου-Γαλανοπούλου, η οποία
επιβλέπει το εκκλησάκι και προσέφερε τον
άρτο της ημέρας. Στη λειτουργία παρέστη και
ο Βυτιναίος Αρχιμανδρίτης π. Νίκωνας Γαλανόπουλος, ο οποίος κατάγεται εκ μητρός από
την οικογένεια Αναγνωστοπούλου. Ο καιρός
του Σαββατοκύριακου καλός με θερμοκρασία
από 11 έως 26 βαθμούς και ελαφριά καλοκαιρινή συννεφιά. Κίνηση διαρκώς αυξανόμενη
ιδιαίτερα την Κυριακή, παρόλο που οι περιορισμοί και οι επιφυλάξεις του κορωνοϊού κάνουν
πολλούς διστακτικούς στη μετακίνηση. Ένα δυσάρεστο περιστατικό συνέβη το Σάββατο και
μας αναστάτωσε όλους αλλά είχε καλό τέλος.
Μικρή πυρκαγιά ξέσπασε πίσω από το παγκάρι του Αγίου Τρύφωνα πιθανόν από αναμμένο

κερί και έκαψε μερικές καρέκλες. Η πυρκαγιά
έγινε αντιληπτή από τους διερχομένους και
σβήστηκε αμέσως. Ειδοποιήθηκε το κλιμάκιο
της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο έσπευσε αμέσως αλλά δεν χρειάστηκε να επέμβει,
διότι εν τω μεταξύ είχε αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος από τους προτρέξαντες. Ο πρώτος που
αντελήφθη το γεγονός και ειδοποίησε την
πυροσβεστική ήταν ο Δημήτρης Βεργέτης, ο
οποίος διατηρεί κατάστημα δώρων και παραδοσιακών ειδών στην πλατεία, ο επονομαζόμενος και «τσολιάς της Βυτίνας». Ο ιστορικός
μας ναός κινδύνευσε αλλά ο Άγιος Τρύφωνας
δεν άφησε να καταστραφεί ο ιερός του χώρος.

✎24

Ιουλίου: Συγκλονιστήκαμε όλοι
από την πράξη του πρωθυπουργού της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία Σοφία
σε τζαμί. Προσπαθήσαμε όμως να σκεφθούμε
πως θα ένιωθε ο φανατικός μουσουλμάνος να
προσεύχεται κάτω από τα βλέμματα των Αγίων,
διότι και σκεπασμένα που ήταν, κυριαρχούσαν
στο χώρο. Πάντως η Αγία Σοφία (φωτό) δεν χάνει την ιστορική της αξία και τον χαρακτήρα της,
όσες φανατικές θρησκευτικές εκδηλώσεις και
να πραγματοποιηθούν και όσες κραυγές μισαλλοδοξίας και αν ακουστούν! Οι υψηλές θερμοκρασίες ανάγκασαν τον αντιπεριφερειάρχη κ.
Λαμπρόπουλο να απαγορεύσει την κυκλοφορία
σε όλο το χώρο του Μαινάλου τόσο στο κεντρικό οδικό δίκτυο, όσο και στο δασικό. Συγκεκριμένα η απαγόρευση περιλάμβανε τις εθνικές και
επαρχιακές οδούς, που περικλείουν τον ορεινό
όγκο του Μαινάλου, (Τρίπολη-Λεβίδι-Βυτί-

να-Μαγούλιανα-Βαλτεσινίκο-Δημητσάνα-Στεμνίτσα-Σύρνα-Ψάρι-Παλαμάρι-Καράτουλας
Βάγγος-Αραχαμίτες-Δόριζα-Μάκρη-Τρίπολη
όπως, επίσης, και το οδικό ασφαλτοστρωμένο
τμήμα, Αλωνίσταινα-Βυτίνα-Οστρακίνα-Άνω
Καρδαράς και Ελάτη - διασταύρωση επαρχιακής οδού Χρυσοβιτσίου-Στεμνίτσας (Κατασκηνώσεις Κωτσόβολου). Με ανακοίνωσή του
ο Δήμος σήμερα απαγορεύει τις εκδηλώσεις
σε δημοτικούς χώρους όλο τον Αύγουστο. Η
καλοκαιρινή κίνηση σχετικά υποτονική με λιγότερες από τις αναμενόμενες αφίξεις περισσότερο ντόπιων. Οι καλοκαιρινές μπόρες μας
θυμούνται που και που όπως την περασμένη
Δευτέρα, τις οποίες βέβαια έχει ανάγκη η διψασμένη γη. Απόψε το βράδυ (24-7) ο γιατρός
Γιώργος Μπαμπίλης στο κήπο της βίλας του
έδωσε «προγαμήλιο δείπνο» εορτάζοντας τον
γάμο της κόρης του. Στο δείπνο προσήλθαν
περί τους εκατό είκοσι προσκεκλημένοι φίλοι
και γνωστοί της οικογένειας Μπαμπίλη αλλά
και των νεονύμφων τηρουμένων των μέτρων
του «Κορωνοϊού». Το γλέντι κράτησε μέχρι τις
μεταμεσονύκτιες ώρες με πολύ κέφι. Την ατμόσφαιρα χάλασε κάπως η γνωστή «σκνίπα» της
Βυτίνας, που κάνει την εμφάνισή της, όταν έχει
υψηλές θερμοκρασίες.

✎Τ

ελευταίο Σαββατοκύριακο του
Αλωνάρη. Ζεστός καιρός. Την
Κυριακή πήγαμε στο ξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής, που γιόρταζε (φωτό). Φέτος δεν
πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο από χρόνια πανηγύρι του συνδέσμου φιλοπροόδων με
δημοτική ορχήστρα και παράθεση γεύματος.
Βλέπετε ο «κορωνοϊός» ματαίωσε όλες τις
εκδηλώσεις! Πάντως έγινε η θεία λειτουργία
με αρτοκλασία προσφορά των απογόνων του
στρατηγού Διαμαντόπουλου. Πέραν των εκατό
Βυτιναίοι και άλλοι παρεπιδημούντες τίμησαν
την εορτή και έφτασαν μέχρι την «Εμπρίγωση»
είτε με τα πόδια, είτε με αυτοκίνητα. Το ιστορικό
εκκλησάκι πάντα φιλόξενο μέσα σε ειδυλλιακό
περιβάλλον, «υποδέχτηκε» τους φιλέορτους
παρέχοντας τις ιαματικές ιδιότητες της Αγίας.
Το ενδιαφέρον
διήμερο αυτό
μονοπώλησε
ο γάμος δύο
ξεχωριστών
νέων της Βυτίνας, της διατροφολόγου
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✎ Βυτινιώτικα... και άλλα
Μαρίας Μπαμπίλη και του οικονομολόγου
Γιώργου Μπακογιαννάκη, οι οποίοι τον έκαναν
στον τόπο καταγωγής τους και επέλεξαν το
ξωκλήσι της Παναγίας στο «Πετροβούνι» για
την τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε σε περιορισμένο κύκλο συγγενών και φίλων. Λεπτομέρειες θα διαβάσετε σε άλλη στήλη. Η στήλη
αυτή όμως εύχεται στους δύο φερέλπιδες νέους και ιδιαίτερα στη νύφη, που είναι και περιοδική συνεργάτης της «ΒΥΤΙΝΑΣ» βίο ευτυχή,
ανέφελο, με διαρκείς επιτυχίες στον τομέα του
καθενός και με απογόνους, που θα ευρύνουν
την ευτυχία τους. Ο πατέρας της νύφης, όπως
γράφουμε και πιο πάνω, παρέθεσε την παραμονή του γάμου της κόρης του μεγάλη δεξίωση στην ιδιόκτητη βίλα του στις παρυφές του
Μαινάλου σε υπερεκατό προσκεκλημένους,
ενώ ο πατέρας του γαμπρού παρέθεσε γαμήλια δεξίωση το βράδυ του γάμου στο χώρο
της πισίνας του ξενοδοχείου «Art Menalon». Η
κίνηση του Σαββατοκύριακου ικανοποιητική με
διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς. Την Κυριακή
η πλατεία ήταν γεμάτη και θύμισε κάπως εποχές «προ κορωνοϊού».

✎27

Ιουλίου: Του Αγίου Παντελεήμονος. Γιόρταζε το Μεθύδριο με
το οποίο διατηρούμε παραδοσιακούς δεσμούς
φιλίας. Φέτος η ιεροτελεστία πραγματοποιήθηκε στον περίβολο του ναού, επειδή αυτός
επισκευάζεται στο εσωτερικό. Ιερούργησε ο
παπά Νικόλας με ιεροψάλτες τον γιο του παπά
Βασίλη, τον δήμαρχο κ. Κούλη και τον Νίκο
τον Σουλακιώτη (φωτό). Παρών ο αντιπεριφερειάρχης κ. Λαμπρόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης κ. Τατούλης και αρκετοί άλλοι. Ο
πρόεδρος του συλλόγου Μεθυδριέων κ. Νίκος
Φίλης ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλλαν
στην εκτέλεση του έργου της συντήρησης του
ναού και ελπίζει ότι θα εκτελεσθεί απρόσκοπτα.
(λεπτομέρειες σε άλλη στήλη). Μεγάλη ικανοποίηση στην τοπική κοινωνία
δημιούργησε η
αναγγελία της
εκλογής
του
καθηγητή
κ.
Μέγα στη θέση
του προέδρου
της
ιατρικής
του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Βυτίνα τον θεωρεί «παιδί δικό
της», αφού και ο ίδιος δεν την ξεχνά και την
επισκέπτεται σε τακτικά διαστήματα όπου διατηρεί ιδιόκτητο σπίτι. Ικανοποίηση επίσης δημιούργησε και η τοποθέτηση του μαιευτήρα κ.
Γιάννη Χριστόπουλου ως επικεφαλής της επιστημονικής επιτροπής του μαιευτηρίου «Μητέρα». «Το πνευματικό απόθεμα» της Βυτίνας
είναι μεγάλο και εκλεκτής ποιότητας, το οποίο
πάντοτε διακρινόταν και συνεχίζει να διακρίνεται στους επιστημονικούς και πολιτιστικούς
χώρους.

✎Π

ρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου: Μπήκε ο Αύγουστος, ο
τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Ο επιχειρηματικός κόσμος της Βυτίνας ελπίζει σε αύξηση
της επισκεψιμότητας για
μια οικονομική «ανάσα»
μπροστά στο
καταστροφικό πέρασμα
της πανδημίας. Πάντως ό,τι και να γίνει τον Αύγουστο όλα
θα είναι εντελώς διαφορετικά. Σήμερα ανακοινώθηκε διαδικτυακά η οριστική ματαίωση του
ψυχαγωγικού μέρους του «Βυτινιώτικου ανταμώματος». Η υποχρεωτική χρήση της μάσκας
και ο περιορισμένος αριθμός πελατών εντός
των καταστημάτων εφαρμόζεται και εδώ. Την
Παρασκευή το απόγευμα 31-7 στο «Πανταζοπούλειο πνευματικό κέντρο» πραγματοποιήθηκε η μηνιαία συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου, διότι το πνευματικό κέντρο Δημητσάνας δεν εξυπηρετούσε, λόγω έκτασης, τους
περιορισμούς που πρέπει να τηρούνται. Ήταν η
πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
μετά από καιρό, διότι μέχρι τώρα οι συνεδριάσεις γίνονταν «δια περιφοράς». Ο καύσωνας
των τελευταίων ημερών του Ιουλίου έφτασε
και εδώ και σημειώθηκαν θερμοκρασίες λίγο
πάνω από τους 30ο C. Νέο ουζερί λειτουργεί
στην πλατεία με την ονομασία «έαρ» στο οίκημα Χρυσανθόπουλου όπου λειτουργούσε

και προηγουμένως καφετέρια. Το «δασάκι»,
που είναι ο κυριότερος καλοκαιρινός χώρος
αναψυχής, έχει και φέτος ευπρεπιστεί με φροντίδα του δασαρχείου και προσωπική επίβλεψη
της δασάρχου κ. Σαράντη και δέχεται τους καθημερινούς επισκέπτες. Στο χώρο αυτό, όπως
είναι γνωστό πραγματοποιεί και τις Σαββατιάτικες δραστηριότητές του ο «όμιλος κυριών».
Την Κυριακή είχαμε ένα καλοκαιρινό μπουρίνι,
που κράτησε ένα δίωρο, και μετά το απόβραδο
«βγήκε» ήλιος, ενώ το βράδυ απολαύσαμε από
τις βεράντες και τα μπαλκόνια τη φαντασμαγορική πανσέληνο του Αυγούστου (φωτό).

✎1

η εβδομάδα του Αυγούστου: Περισσότεροι επισκέπτες αλλά και παρεπιδημούντες Βυτιναίοι. Στις έξι καφετέριες
της πλατείας οι καρέκλες είναι περισσότερο
γεμάτες από κάθε άλλη περίοδο από την εποχή
των περιοριστικών μέτρων του κορωνοϊού. Το
απόγευμα και το βράδυ μαζεύονται περισσότεροι. Οι μάσκες φοριούνται, ιδιαίτερα από τους
καταστηματάρχες, αλλά και από τους πελάτες
των καταστημάτων. Οι χώροι αναψυχής, που
στη Βυτίνα είναι αρκετοί, παρουσιάζουν ικανοποιητική επισκεψιμότητα με πρώτο το «δασάκι». Την αισθητική του χώρου βελτίωσε πολύ
η επισκευή και η επαναλειτουργία του μικρού
σιντριβανιού, αλλά και οι τρεις βρύσες, προσφορά του συνδέσμου φιλοπροόδων, οι οποίες ομορφαίνουν τον χώρο. Καθημερινά εκτός
των Βυτιναίων βλέπουμε στην «αγορά» και
αρκετούς από τα γύρω χωριά, Μαγουλιανίτες,
Γρανιτσιώτες, Αλωνιστιώτες, Καμενιτσιώτες
και άλλους που έρχονται είτε για προμήθειες,
είτε για αναψυχή, αλλά όλοι με τις απαραίτητες προφυλάξεις. Το βράδυ στις καθιερωμένες
παρακλήσεις προσέρχονται στον Άγιο Τρύφωνα με τις μάσκες τους όλοι οι ευσεβείς Βυτιναίοι, ντόπιοι και παρεπιδημούντες, διατηρώντας
τις αποστάσεις με αποτέλεσμα αρκετοί να παραμένουν στον πρόναο ή και έξω από αυτόν.
Το πρόβλημα της καθαριότητας παραμένει και
η εξυπηρέτηση των κατοίκων, που τώρα το
καλοκαίρι είναι περισσότεροι, είναι προβληματική, διότι οι κάδοι από αρκετά σημεία της κωμόπολης έχουν αποσυρθεί και τα απορρίμματα
πρέπει να μεταφέρονται αρκετά μακριά μόνο
με αυτοκίνητο, Επίσης έχουν «εξαφανισθεί»
και οι κάδοι ανακύκλωσης. Το θέμα της καθαριότητας ταλαιπωρούσε τη Βυτίνα και με την
προηγούμενη δημοτική αρχή και εξακολουθεί
να τη ταλαιπωρεί και με την τωρινή.

✎6

Αυγούστου: εορτή του «Σωτήρος».
Γιορτάζει το μικρό ειδυλλιακό εκκλησάκι των υλοτόμων στις παρυφές του Μαινάλου. Την ημέρα αυτή και το «Βυτινιώτικο
αντάμωμα», που οργανώνει ο σύλλογος των
απανταχού Βυτιναίων. Το φετινό ήταν πολύ
διαφορετικό από τα προηγούμενα, διότι δεν
πραγματοποιήθηκε το ψυχαγωγικό μέρος με
την παράθεση γεύματος και δημοτική μουσική
όπως παλιά. Έτσι, το κλαρίνο του Βαγγέλη του
Ντάβου και το βιολί του παπά Νικόλα σίγησαν
λόγω κορωνοϊού. Το θρησκευτικό μέρος, όμως,
πραγματοποιήθηκε κανονικά με κατανυκτικό
εσπερινό και πανηγυρική θεία λειτουργία με
αρτοκλασία. Λιγότερος κόσμος από άλλα χρόνια, αφού και οι παρεπιδημούντες στη Βυτίνα
είναι λιγότεροι αλλά και οι υπερήλικες αρκετά
επιφυλακτικοί στις εξόδους τους. Λεπτομέρειες θα διαβάσετε σε άλλη στήλη. Γιόρτασε και
η πολιούχος του Πυργακίου, την οποία τίμησαν οι Πυργακιώτες, που μένουν στη Βυτίνα,
σύσσωμοι. Επικρατούν καθαρά καλοκαιρινές
συνθήκες με κανονικές θερμοκρασίες για την
εποχή.

✎2

ο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου: Το πρωί του Σαββάτου η
πλατεία περισσότερο γεμάτη από κάθε άλλη
φορά. Αρκετοί Βυτινιώτες φοιτητές,
που έκαναν
την εμφάνισή
τους εν όψει
του δεκαπενταύγουστου, Από την εθελοντική αιμοδοσία
έπιναν
τον (φωτογραφία Φ. Κατσούλιας)
καφέ τους παρέες-παρέες και η Βυτίνα παίρνει
καλοκαιρινή όψη επισκεψιμότητας μια εβδομάδα πριν από της Παναγίας. Από το πρωί του
Σαββάτου άρχισε η εθελοντική αιμοδοσία, η
οποία είχε οργανωθεί από τον δήμο Γορτυνίας,
το τοπικό δημοτικό συμβούλιο και το Παναρ-

καδικό νοσοκομείο με την ευθύνη του κέντρου
Υγείας Δημητσάνας, το οποίο έχει την υγειονομική ευθύνη της περιοχής και ήταν αρκετά
επιτυχής. Τελείωσε γύρω στις 13.30. Προσήλθαν 20 εθελοντές αιμοδότες και κρίθηκαν
κατάλληλοι 13. Η αιμοδοσία θα επαναληφθεί
προσεχώς, αφού η πρώτη προσπάθεια κρίθηκε
επιτυχής. Το «δασάκι», επαναλαμβάνουμε, είναι
ο κατ’ εξοχήν καλοκαιρινός χώρος αναψυχής
και συγκεντρώνει πολλούς επισκέπτες κάθε
μέρα. Ενθουσιάζει ο ευπρεπισμένος χώρος,
ενώ δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τον
«δρόμο της αγάπης». Το Σάββατο το απόγευμα το ξαφνικό μπουρίνι, που κράτησε μέχρι τις
18.00 ώρα κατέβασε αρκετά τη θερμοκρασία,
ενώ η αίσθηση της υγρασίας το βράδυ ήταν
αρκετά εμφανής. Το πρωινό της Κυριακής με
αρκετή συννεφιά και ψύχρα. Πολλοί από τους
καλοκαιρινούς επισκέπτες ψυχαγωγούνται με
κοντινές εκδρομές μέσα στο Μαίναλον και ιδιαίτερα στον οδικό άξονα του χιονοδρομικού,
αν και σε κακή κατάσταση γεμάτος λακκούβες.
Συναντήσαμε αρκετούς να θαυμάζουν το οροπέδιο των «Ρούχων», ενώ κάποιοι άλλοι είχαν
ανέβει μέχρι την «Αλογόβρυση» και άλλοι με
κατάλληλα οχήματα λόγω του χωματόδρομου
έκαναν τη διαδρομή Άγιος Πέτρος-ΚάπεληΑρπακωτή. Από όλους ακούσαμε επαινετικά
σχόλια για το μοναδικό φυσικό περιβάλλον
αλλά και σοβαρά παράπονα για την κατάσταση του δρόμου. Εδώ και πέντε χρόνια ακούμε
εξαγγελίες από την περιφέρεια για συντήρηση
αυτού του δρόμου, Βυτίνα-Χιονοδρομικό, ο
οποίος είναι ο πλέον επισκέψιμος τον χειμώνα, που μένουν όμως στα λόγια. Ελπίζουμε ότι
η νέα αρχή της περιφέρειας, η οποία ήδη συμπληρώνει ένα χρόνο στην εξουσία, θα πραγματοποιήσει την υπόσχεσή της. Ο δρόμος είναι
σε αθλία κατάσταση! Αν παραμείνει και φέτος
έτσι, το χειμώνα θα είναι εντελώς αδιάβατος.
Τουλάχιστον ας κλείσουν οι λακκούβες.

✎3

ο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου: Φέτος συμπίπτει με τη γιορτή
της Παναγίας. Το
Πάσχα του καλοκαιριού. Γιορτές
σε όλες τις εκκλησιές με επίκεντρο
το μοναστήρι της
Κερνίτσας,
το
οποίο γιορτάζει
και τιμά την Παναγία (φωτό). Πιστοί από όλη την περιφέρεια
συνέρρευσαν, αλλά όχι όπως άλλα χρόνια και
με αρκετές προφυλάξεις. Η πανδημία τα έχει
αλλάξει όλα. Εκείνο που δεν άλλαξε είναι η κατάνυξη, που επικρατεί στο χώρο του μοναστηριού, το οποίο διατηρεί την ευλάβεια και το μεγαλείο του. Η Βυτίνα «γέμισε» από απόδημους
Βυτιναίους και καλοκαιρινούς παραθεριστές!
Λείπουν όμως οι «ξενιτεμένοι» του εξωτερικού, που άλλα χρόνια επισκέπτονταν τη γενέτειρα. Το Σάββατο και την Κυριακή σημειώθηκε
αδιαχώρητο στις καφετέριες της πλατείας και
στους δρόμους. Συνωστισμός από οχήματα
και πεζούς. Το τριήμερο αυτό η Βυτίνα πήρε
την κανονική της όψη με την επισκεψιμότητα να χτυπάει «κόκκινο». Ελπίζουμε να διατηρηθεί μέχρι τέλος του μήνα. Γιορτάζουν οι
Παναγιώτηδες, οι Μαρίες και οι Παναγιώτες
του χωριού, που είναι αρκετοί και αρκετές και
τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Την παραμονή
της μεγάλης γιορτής ο πρόεδρος της τοπικής
κοινότητας κ. Κατσούλιας με εργάτες, που του
παραχώρησε ο Δήμος έκανε καθαριότητα των
κεντρικών δρόμων της κωμόπολης. Πάντως,
το κλίμα που επικρατεί, παρόλη την πολυκοσμία, είναι «βαρύ» και ο κόσμος επιφυλακτικός
λόγω του «κορωνοϊού», αν και τα μέτρα έχουν
χαλαρώσει αρκετά και οι αποστάσεις δύσκολα διατηρούνται λόγω της πολυκοσμίας. Οι
όποιες εκδηλώσεις του δεκαπενταύγουστου
στα γύρω χωριά έχουν αναβληθεί. Η φετινή
«Παναγιά» είναι εντελώς διαφορετική!

✎Τ

έταρτο και προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Η

εβδομάδα που
πέρασε ήταν με
τη μεγαλύτερη
παρουσία κόσμου όλου του
καλοκαιριού. Η
κοσμοσυρροή
του Σαββατοκύριακου της «Παναγίας» συνεχίστηκε όλη την
εβδομάδα (φωτό). Οι επισκέπτες παρατείναν
την παραμονή τους όλο αυτό το διάστημα και
η Βυτίνα για λίγο θύμισε τα παλιά καλοκαίρια.
Βέβαια, η μεγάλη κοσμοσυρροή έφερε και χαλάρωση των μέτρων του κορωνοϊού, αφού και
οι αποστάσεις στις καφετέριες δεν τηρούντο,
οι μάσκες «κατέβαιναν» μέχρι το σαγόνι και
γενικότερα υπήρχε μια σχετική χαλάρωση.
Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν σημειώθηκε κάποιο
δυσάρεστο επακόλουθο. Την εβδομάδα αυτή
η Βυτίνα παρουσίασε και το «επαγγελματικό»
της πρόσωπο με την πλήρη εξυπηρέτηση των
παρεπιδημούντων και απέδειξε γιατί θεωρείται
από απόψεως υποδομής και εξυπηρέτησης το
καλύτερο θέρετρο της Γορτυνίας και πιθανόν
όλης της Αρκαδίας. Να είχαμε και λυμένο το
κυκλοφοριακό θα ήταν ακόμα καλύτερα! Η
κοσμοσυρροή διογκωνόταν τις απογευματινές
και τις νυκτερινές ώρες, που έφταναν μέχρις
εδώ κάτοικοι και από τα γύρω χωριά για ένα
ποτό. Οι καφετέριες της πλατείας και τα υπόλοιπα καταστήματα ψυχαγωγίας και εξυπηρέτησης έμεναν ανοιχτά και τις μεταμεσονύκτιες
ώρες, αν το επέβαλε η εξυπηρέτηση των πελατών. Ο «δρόμος της αγάπης» ήταν πολυσύχναστος τις απογευματινές και ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, ενώ οι περιπατητές έφταναν μέχρι
τη διασταύρωση του περιφερειακού δρόμου.
Την ημέρα περιττό να πούμε ότι το ενδιαφέρον
μονοπωλούσε το «δασάκι» με τον ιδιαίτερα
φροντισμένο για μια ακόμα χρονιά χώρο του.
Η Βυτίνα έχει πολλά να προσφέρει στον επισκέπτη της. Την Κυριακή γιόρταζε το «παλιομονάστηρο» στη Σφυρίδα και όσοι Βυτιναίοι
πήγαν θυμήθηκαν, τουλάχιστον οι παλιότεροι,
παλιές «δόξες», όταν το πανηγύρι εκεί συγκέντρωνε τους κατοίκους των γύρω χωριών και
διασκέδαζαν με τρεις «ζυγιές» κλαρίνα.

✎Τ

ελευταίο Σαββατοκύριακο του
Αυγούστου. Τελείωσε ο Αύγουστος
και όλο το
καλοκαίρι.
Από την
επόμενη Τρίτη
«μπαίνει»
τυπικά το
φθινόπωρο. Πέρασε και το
φετινό καλοκαίρι εντελώς διαφορετικό από τα προηγούμενα. «Βουβό» από εκδηλώσεις και «κλειστό»
στην επικοινωνία. Και αυτά λόγω της πανδημίας. Μόνο το Δεκαπενταύγουστο θύμισε πραγματικό καλοκαίρι. Η κίνηση στη Βυτίνα ζωηρή
και την περασμένη εβδομάδα, τελευταία του
Αυγούστου. Αρκετοί παρατείναν την παραμονή
τους, ιδιαίτερα οι λεγόμενες «ευάλωτες ομάδες» που αποφεύγουν την ατμόσφαιρα των
πόλεων. Ο καιρός καλός αποζημιώνει όσους
παρεπιδημούν εδώ. Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. άφησε ικανοποιημένους πολλούς από τους τελειόφοιτους του
Λυκείου μας, οι οποίοι είδαν τους κόπους τους
να αποδίδουν καρπούς. Σε όσους πέτυχαν ευχόμαστε ευδόκιμη ακαδημαϊκή πορεία, αλλά
και σε όσους απέτυχαν συνιστούμε να μην
απογοητεύονται, διότι η ζωή έχει και άλλες
διεξόδους. Το Σάββατο στο «Πανταζοπούλειο»
έγινε επίδειξη λειτουργίας του απινιδωτή και
εγκατάσταση του πολυτίμου αυτού μηχανήματος στον προκαθορισμένο χώρο (φωτό).
Και με όλα αυτά που σας γράφουμε ολοκληρώσαμε την καλοκαιρινή εικόνα του τόπου
μας.
Σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ και μην
ξεχνάτε ποτέ την όμορφη Βυτίνα.

Αγαπητέ αναγνώστη μηΝ ξεχνάς τη συνδρομή σου προς την εφημερίδα.
Είναι ο μοναδικός πόρος έκδοσης. Τη συνδρομή σου μπορείς να τη στέλνεις
ταχυδρομικά στη διεύθυνση του συλλόγου Τ.Θ. 3456, τ.κ. 10210 ή
στην ALPHA BANK ονομαστικά στον λογαριασμό
IBAN: GR 3901 4017 9017 9002 1010 84697.
Επίσης μπλοκ εισπράξεων έχει ο ταμίας του Συλλόγου κ. Βασίλης Καρκουλας και ο
ανταποκριτής μας στη Βυτίνα κ. Σταύρος Γιαβής. Σε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι.
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
•Όπως συμβαίνει χρόνια τώρα οι συνεδριάσεις του
Δ.Σ. διακόπτονται το καλοκαιρινό δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και επαναλαμβάνονται τον Σεπτέμβριο, για να
διευκολυνθεί και η μετάβασή των μελών του στη Βυτίνα.
Βέβαια, ο φετινός κορωνοϊός έκανε και πολύ αραιότερες τις συνεδριάσεις. Ο σύλλογος μετά την επίσκεψη
του υπουργού κ. Βορίδη στη Βυτίνα του απέστειλε ευχαριστήριο έγγραφο παρακαλώντας οι εξαγγελίες, που
ακούστηκαν να μην μείνουν στο στάδιο της φραστικής
διατύπωσης. Επίσης ευχαριστήριο έγγραφο απέστειλε και προς τον βουλευτή κ. Κωνσταντινόπουλο για τη
συμβολή του στην πραγματοποίηση της επίσκεψης του
κ. Υπουργού.
•Την εκπροσώπηση του συλλόγου σε διάφορες εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται στη Βυτίνα αναλαμβάνει ο γραμματέας κ. Παν. Πλέσσιας, ο οποίος λόγω
ενασχόλησης (είναι καλλιεργητής αρωματικών φυτών)
περνάει μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ. Έτσι παρέστη
στη γιορτή του συνδέσμου φιλοπροόδων στην Αγία
Παρασκευή και στον εορτασμό του Αγίου Παντελεήμονα στο Μεθύδριο. Φέτος οι εκδηλώσεις των συλλόγων
έχουν περιοριστεί στο θρησκευτικό μόνο μέρος και έχει
ματαιωθεί το ψυχαγωγικό. Εν των μεταξύ ο σύλλογος με
ανάρτησή του στο facebook στις 30-7 ανακοίνωσε την
οριστική ματαίωση του ψυχαγωγικού μέρους του «ανταμώματος», ενώ σχετική ανακοίνωση αναρτήθηκε και στις
τοπικές ιστοσελίδες.
•Στις 6-8 πραγματοποιήθηκε το «κολοβωμένο» φέτος
αντάμωμα λόγω της πανδημίας. Το Δ.Σ. του συλλόγου
με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Αγγελίδη παρέστη στις
θρησκευτικές τελετές τόσο την παραμονή στον εσπερινό, όσο και ανήμερα στη θεία λειτουργία, ενώ κατά την
καθιερωμένη συνήθεια προσέφερε τον άρτο της εορτής.
Ο πρόεδρος μετά το τέλος της ιεροτελεστίας απηύθυνε
χαιρετισμό στους παρισταμένους και εξήγησε τους λόγους ματαίωσης του γεύματος και του χορού. Ο σύλλογος δια του προέδρου του απένειμε τιμητική πλακέτα
στους αποχωρήσαντες πρόεδρο και αντιπρόεδρο του
προηγουμένου Δ.Σ. κ.κ. Τάκη Παπαδέλο και Αρετή Παναγοπούλου αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά
τους. Επίσης, διεξήχθη και λαχειοφόρος αγορά με δώρα
που προσέφερε ο σύλλογος και ο τυροκόμος κ. Τσατσουλής για την ενίσχυση του. Ο σύλλογος ευχαριστεί
όλους τους προσελθόντες και ελπίζει ότι του χρόνου οι
συνθήκες θα επιτρέψουν την ολοκληρωμένη πραγματοποίηση του ανταμώματος, διότι το θεωρεί άκρως αναγκαία εκδήλωση, που καλλιεργεί την επαφή των «όπου
γης» Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας.
•Καθ’ όλο το διάστημα του Αυγούστου ο πρόεδρος και
πολλά μέλη του Δ.Σ. παρέμειναν στη Βυτίνα. Ο πρόεδρος κ. Αγγελίδης παρέμεινε όλο τον Αύγουστο και του
δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσει με προέδρους άλλων
σωματείων και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας
προβλήματα του τόπου. Μεγάλο διάστημα του Αυγούστου παρέμεινε στη Βυτίνα και ο αντιπρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος.

Η τοπική κοινότητα Βυτίνας με τη συμπλήρωση ενός έτους από
την ανάληψη των καθηκόντων της εξέδωσε δελτίο τύπου για
τα πεπραγμένα της, το οποίο υπογράφει ο πρόεδρος κ. Φώτης
Κατσούλιας και έχει ως εξής:

Δελτίο τύπου

Το τελευταίο χρονικό διάστημα το κοινοτικό συμβούλιο δραστηριοποιείται για την επίλυση χρόνιων αλλά και έκτακτων
προβλημάτων, κυρίως με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης,
αλλά και με τον ευπρεπισμό της Βυτίνας. Για όλα τα παραπάνω δίνουμε μια σύντομη περιγραφή των προβλημάτων και των
ενεργειών μας.
Α. Ύδρευση (ιστορικό - σημερινή εκόνα)
Ξεκινάει από το τέλος του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα με την
προσφορά του μεγάλου ευεργέτη Τρύφωνα Ζαχαρόπουλου, ο
οποίος χρηματοδότησε την πέτρινη γαλαρία, μήκους περίπου
δυο χιλιομέτρων, υδρεύοντας έτσι την Βυτίνα. Στην ενδιάμεση
περίοδο μέχρι σήμερα μεταφέρεται στη Βυτίνα και το νερό του
Πυργακίου μαζί με τη μετεγκατάσταση του χωριού. Από τότε
μέχρι σήμερα οι ανάγκες σε νερό έχουν πολλαπλασιαστεί με
αποτέλεσμα όλες οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές να «βάζουν
το λιθαράκι» τους στην επίλυση του προβλήματος. Σήμερα, η
Βυτίνα έχει μια σοβαρή υποδομή ύδρευσης, η οποία στην όλη
διαχείρισή της εφαρμόζει τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, η
οποία βοηθάει πολύ στον έλεγχο και στην όλη διαχείριση της
διανομής του νερού. Σήμερα το τοπικό κοινοτικό συμβούλιο
καλείται να διαχειριστεί τα όποια προβλήματα προκύπτουν και
σχετίζονται με τη σύγχρονη τεχνολογία, η οποία το τελευταίο
διάστημα, μας έχει αρκετά ταλαιπωρήσει, παρουσιάζοντας ορισμένες αρρυθμίες οι οποίες όμως αντιμετωπίζονται πάραυτα.
Η σημερινή εικόνα του εσωτερικού δικτύου αξιολογούμενη σε
γενικές γραμμές είναι καλή και όσα προβλήματα παρουσιάζονται έχουν να κάνουν με τις κακοτεχνίες του έργου της β΄ φάσης της επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης, κατά την οποία
κατεστράφησαν πολλές σωληνώσεις, η σύνδεση των οποίων
είχε γίνει πολύ πρόχειρα, με αποτέλεσμα σήμερα να παρουσιάζονται αρκετές βλάβες. Επίσης, υπάρχουν μικρά τμήματα του
δικτύου ύδρευσης μέσα στο χωριό με σιδερένιες σωλήνες, οι
οποίες θα πρέπει σιγά-σιγά να αντικατασταθούν.
Τον τελευταίο χρόνο η Βυτίνα καλύπτεται από το νερό του Πυργακίου με φυσική ροή και δεν χρειάζεται άντληση και για το
λόγο αυτό είμαστε ευγνώμονες στους τότε διοικούντες. Κατά
το παρελθόν το δίκτυο αυτό μέχρι τον «Άγιο Βλάση» έχει αντικατασταθεί με πλαστικές σωλήνες, ενώ θα πρέπει να αντικατασταθεί και το υπόλοιπο τμήμα μέχρι τον «Άι-Λιά», εφόσον κριθεί
κατάλληλο να συνεχίσουμε την ύδρευση με αυτό τον τρόπο της
φυσικής ροής, ή «πέσει» και το νερό του Πυργακίου στο νέο
δίκτυο ύδρευσης της πηγής του κεφαλαρίου (Νεμνιτσιώτικο), τα
οποία μπορούν να ενωθούν στην διαδρομή, αφού συναντιόνται
τα δυο δίκτυα. Η διαφορά είναι ότι αν επιλέξουμε να καταργήσουμε τη φυσική ροή του Πυργακίου, θα πρέπει η Βυτίνα όλο το
χρόνο να αντλεί το πόσιμο νερό από τις καινούργιες δεξαμενές
υποδοχής στα Πυργακιώτικα (δεξαμενη Φαρμάκη) προς δεξα-

μενή Αϊ-Λιά, διότι έτσι είχε σχεδιαστεί να γίνεται κατά το παρελθόν. Επίσης, κατά το παρελθόν το δίκτυο του Ζαχαρόπουλου
τροφοδοτούσε με την υπερχείλισή του το δίκτυο άρδευσης στα
«Χαλιάνικα» και τη δασική Σχολή.
Οι ανάγκες όμως ύδρευσης κατάργησαν το δίκτυο αυτό με
αποτέλεσμα οι καλλιεργούντες τους κήπους στα «Χαλιάνικα»
να βρεθούν χωρίς νερό. Το τότε κοινοτικό συμβούλιο μετά από
διαμαρτυρίες των κατοίκων, τους παραχώρησε δωρεάν παροχή
νερού. Σήμερα, αυτή η δυνατότητα συνεχίζεται και ίσως βρεθούμε στη δύσκολη θέση να ζητήσουμε να τοποθετήσουν ρολόγια για τον περιορισμό της κατανάλωσης λόγω μείωσης των
βροχοπτώσεων.
Β. Καθαριότητα: Η συγκομιδή των σκουπιδιών γίνεται κάθε
Δευτέρα και Παρασκευή και θα παρακαλούσαμε τα μεν οικιακά
απορρίμματα να «βγαίνουν» το πρωί τις δυο αυτές μέρες από
6- 8.30 ώρα, ώστε να μην παρατηρείται η εικόνα των υπερχειλισμένων κάδων, και τα εστιατόρια και ταβέρνες να τα πηγαίνουν
στο χώρο που τους έχει υποδειχτεί κάθε μέρα.
Γ. Έκφραση ευχαριστιών
α) Ευχαριστούμε το νέο δ.σ. του συνδέσμου φιλοπρόοδων
και την πρόεδρο κ. Ελένη Ρούσου για την πρωτοβουλία της να
ασπρίσει τα δένδρα στην είσοδο της Βυτίνας και να επισκευάσει
το πέτρινο ρείθρο δένδρου στην πλατεία.
β) Ευχαριστούμε το δασαρχείο Βυτίνας και τη δασάρχη κ. Βασιλική Σαράντη για τον ευπρεπισμό και φέτος του αλσυλλίου
Τριανταφυλλίδη (δασάκι), αν και δεν είχε στη διάθεσή της εποχικούς εργάτες, όπως πέρυσι. Οι εργασίες εκτελέστηκαν από το
μόνιμο προσωπικό του δασαρχείου!
Δ. Άλλες δραστηριότητες
α) Στις 8-8-20 πραγματοποιήθηκε η πρώτη οργανωμένη αιμοδοσία με καλή συμμετοχή των δημοτών μας, τους οποίους και
ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας με αυτόν τον τρόπο καθιερώνοντας τουλάχιστον 2
φορές το χρόνο αιμοδοσία, κατά τις γιορτές Χριστουγέννων
-Πρωτοχρονιάς και κατά την περίοδο του καλοκαιριού.
β) Ο δήμος, μας παραχωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα προσωπικό καθαριότητας και με αυτό προβαίνουμε στην κοπή χόρτων και προσπαθούμε να κρατήσουμε καθαρούς τους δημόσιους χώρους. Οι ανάγκες μας, όμως, είναι πολύ μεγαλύτερες και
δικαίως ο κόσμος ζητάει περισσότερα, αλλά και ο δήμος αυτές
τις δυνατότητες έχει.
γ) Καθάρισμα οικοπέδων. Έχουμε, με σειρά ανακοινώσεων, ευαισθητοποιήσει και ενεργοποιήσει το σύνολο σχεδόν των συμπατριωτών μας να κόψουν τα χόρτα από τα οικόπεδά τους,
ύστερα και από την πυροσβεστική οδηγία. Υπάρχουν και κάποιοι
ακόμη που δεν έχουν ανταποκριθεί στην έκκληση, τους οποίους και παρακαλούμε να τα καθαρίσουν όσο είναι καιρός. Όσοι
ανταποκρίθηκαν τους ευχαριστούμε θερμά.
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου
Φώτης Κατσούλιας

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
• Ο Δήμος Γορτυνίας μετά τη διαπίστωση ότι τα μέτρα για τον κορωνοϊό διαρκώς χαλαρώνουν και ιδιαίτερα από του επαγγελματίες της περιοχής του Δήμου, εξέδωσε ανακοίνωση
για την τήρησή τους, η οποία έχει ως εξής: «Ύστερα από συστηματικό έλεγχο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Δήμο Γορτυνίας, έχει διαπιστωθεί ότι τα μέτρα προστασίας ενάντια στο νέο κορωνοϊό «COVID-19», όπως αυτά
ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, τηρούνται πλημμελώς. Η μη ορθή τήρηση των
μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και η σημαντική αύξηση των
κρουσμάτων στη χώρα, μας ωθεί στο να απευθύνουμε θερμή παράκληση στους
επιχειρηματίες της εστίασης να εφαρμόσουν πιστά τα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί και ο κίνδυνος επιβολής κυρώσεων και προστίμων από το Δήμο. Με
δεδομένη την κρισιμότητα της κατάστασης και σε συνδυασμό με τον θερινό τουρισμό, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει στα χωριά της Γορτυνίας, παρακαλούμε τους
καταστηματάρχες να εναρμονιστούν πλήρως με τις υφιστάμενες συνθήκες και να
εντατικοποιήσουν την τήρηση των μέτρων προστασίας. Η διαφύλαξη της δημοσίας υγείας αποτελεί υποχρέωση όλων μας και ως τέτοια μας καλεί να εφαρμόσουμε απαρέγκλιτα τις οδηγίες, που έχουν θεσπιστεί από τους αρμόδιους φορείς.
Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι αυτό το καλοκαίρι δεν θα θυμίσει τα προηγούμενα. Μας δίνει όμως την ευκαιρία να βρεθούμε εκεί που αγαπάμε στα χωριά της
Γορτυνίας μας, τα οποία αποτελούν ασφαλή προορισμό. Να το περάσουμε κι αυτό
όλοι μαζί, αν και… σε απόσταση!»
• Την Τετάρτη 05 Αυγούστου 2020 ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Ευστάθιος Κούλης και ο κ.
Aπόστολος Κατσιαβριάς, εκπρόσωπος της εταιρείας «ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ» υπέγραψαν σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών και ποιότητας
στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Γορτυνίας.» Η σύμβαση ορίζει την προμήθεια, την
εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία τριάντα έξι (36) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου σε
διάφορα σημεία του εξωτερικού υδραγωγείου της Γορτυνίας. Συγκεκριμένα, η ανάδοχος του έργου θα εκτελέσει στους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου τις εργασίες:
α) Προμήθεια, εγκατάσταση και λοιπές εργασίες θέσης σε λειτουργία των τοπικών
σταθμών και των αντίστοιχων Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (PLC). β) Προμήθεια, εγκατάσταση και λοιπές εργασίες θέσης σε λειτουργία των οργάνων που προδιαγράφονται (τα σημεία τοποθέτησης και σύνδεσης των οργάνων θα καθορισθούν σε

συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γορτυνίας). γ) Μετατροπές στους υφιστάμενους πίνακες ώστε να γίνει η ζεύξη με τους πίνακες ισχύος και αυτοματισμού. δ) Διασύνδεση όλων των ανωτέρω μεταξύ τους καθώς και με τις ηλεκτρικές παροχές, τον εξοπλισμό
και τα όργανα. ε) Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμές του λογισμικού και των επικοινωνιών. στ) Δοκιμές κατά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία. Ο προϋπολογισμός της
μελέτης της πράξης ανέρχεται στα 1.789.196,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
της σύμβασης στα 1.690.120,00 ευρώ. Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είκοσι-ένα (21) μήνες. Η χρηματοδότηση αντλείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του
οποίου κεντρικός άξονας αποτελεί η βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης για
την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
Χρηματοδοτείται κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κατά
25% από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το νέο σύστημα, που θα εγκατασταθεί
θα αναβαθμίσει την ποιότητα του νερού και θα διασφαλίσει την αξιόπιστη κατανάλωσή του
θεραπεύοντας ταυτόχρονα τις παθογένειες του δικτύου ύδρευσης.»
• Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 31-7-2020, που πραγματοποιήθηκε στον
χώρο του «Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου» Βυτίνας, μετά από εισήγηση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου κ. Αποστολόπουλου πάρθηκε απόφαση με ψήφους 26
υπέρ και μια κατά. Στο εξής οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου να πραγματοποιούνται στη Βυτίνα και στον χώρο του «Πανταζοπουλείου», διότι καμία άλλη αίθουσα σε
όλο το Δήμο δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις, που επιβάλλουν τα μέτρα προφύλαξης του
κορωνοϊού.
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• Ο κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΝΕΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ο βουλευτής Αρκαδίας και ε΄ αντιπρόεδρος της Βουλής κ.
Κωνσταντινόπουλος μετά την επίσκεψη του υπουργού Γεωργίας κ. Βορίδη στη Βυτίνα έκανε κριτική και προέβη σε δηλώσεις.
Οι δηλώσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι ο κ. Κωνσταντόπουλος πρωτοστάτησε στην επίσκεψη του κ. Υπουργού
στον τόπο μας. Το περιεχόμενο των δηλώσεων είναι το εξής:
«Μετά από 5 χρόνια πλήρους εγκατάλειψης της προσπάθειας
αναβάθμισης και επαναλειτουργίας του Κρατικού κτήματος Βυτίνας πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του αρμόδιου Υπουργού.
Όπως είπα και στην τοποθέτησή μου με το νόμο 4235/2014
θέσαμε τις νέες βάσεις για να μετατραπεί αυτό σε «Πρότυπο
Τριανταφυλλίδειο Σταθμό Ορεινής Οικονομίας Βυτίνας» και
θέσαμε τους όρους με τους οποίους θα μετατραπεί σε κέντρο στήριξης της ορεινής οικονομίας, που αποτελεί το κύριο
χαρακτηριστικό της ευρύτερης περιοχής της Αρκαδίας, μέσω
αποδεικτικών καλλιεργειών, εκπαίδευσης και ενημέρωσης των
παραγωγών όχι μόνο της περιοχής. Ο κ. υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων δεσμεύτηκε για τη δημιουργία Μελισσοκομικού Μουσείου δαπάνης 240.000 ευρώ. Στη συνέχεια
δήλωσε ότι θα ακολουθήσουν και οι άλλες ενέργειες αναβάθμισης του Κρατικού Κτήματος Βυτίνας, όπως επανασύσταση
του αμπελώνα, καλλιέργεια αρωματικών φυτών, δημιουργία
βυσσινόκηπου, προστασία του δασυλλίου και οργάνωση σεμιναρίων μελισσοκομίας, τα οποία θα ανακοινώνονται προοδευτικά μέχρι το τέλος του χρόνου. Στα παραπάνω δεν υπάρχει
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ούτε περιγραφή της πρότασης
για το μουσείο. Επίσης δεν υπάρχει ενημέρωση για τον αριθμό
του προσωπικού που θα απασχολείται, ενώ δεν διευκρινίστηκαν οι εργασίες αποκατάστασης των κτηρίων. Σε ότι αφορά την
καλλιέργεια αρωματικών φυτών, όπως το τσάι του βουνού, με
βάση την απάντηση του Υπουργού αυτό θα γίνει την προσεχή
καλλιεργητική περίοδο. Θεωρώ ότι άμεση προτεραιότητα, για
να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω είναι η πρόσληψη προσωπικού, η παραχώρηση από το Δήμο και την Περιφέρεια του
αναγκαίου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού για την μόνιμη φροντίδα των καλλιεργειών, της μελισσοκομίας αλλά και
την προετοιμασία των εκπαιδεύσεων…….» Εμείς απομονώνουμε
από τις δηλώσεις το ανησυχητικό ότι «δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εξαγγελιών, ούτε περιγραφή
της πρότασης για το μουσείο, ούτε για αριθμό προσωπικού και δεν διευκρινίστηκε το είδος των εργασιών αποκατάστασης των κτηρίων». Τα ίδια τόνισε και η «ΒΥΤΙΝΑ»
στο προηγούμενο φύλλο της και γι' αυτό περιμένουμε την υλοποίηση των υποσχέσεων, για να κάνουμε κριτική. Πέραν των
δηλώσεων στο τέλος Ιουλίου ο κ. Κωνσταντινόπουλος διαπιστώνοντας την αδράνεια, ενάμιση μήνα μετά από την επίσκεψη, υπέβαλε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Γεωργίας με
θέμα «Ποια είναι η εξέλιξη της υλοποίησης των μέτρων
και δράσεων που ανακοινώθηκαν στις 19 Ιουνίου 2020
για την αξιοποίηση του Κρατικού Ιδρύματος Βυτίνας» με
την προοπτική ότι δεν θα ξεχαστούν πάλι οι εξαγγελίες. Εμείς
που έχουμε «γευτεί» εξαγγελίες πολιτικών προσώπων επί μια
δεκαετία όπως προέδρου της δημοκρατίας (κ. Παπούλιας),
πρωθυπουργού (κ. Γ. Παπανδρέου, ο οποίος στην Τρίπολη
εξήγγειλε δημιουργία κέντρου μεσογειακής διατροφής στο Τριανταφυλλίδειο), υπουργών Γεωργίας που είτε επισκέφθηκαν τη
Βυτίνα είτε υπόσχοντο από την Αθήνα (Τσαυτάρης, Αποστολάκη, Σκανδαλίδης, Μπαντζελή, Αραχωβίτης) και από όλες αυτές
καμία δεν υλοποιήθηκε, είμαστε άκρως επιφυλακτικοί και για
τις υποσχέσεις του κ. Βορίδη και ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουν
την τύχη των προγενεστέρων.

• Η «ΒΥΤΙΝΑ» ΠΑΝΤΑ ΕΝΘΟΥΣΙΑΖΕΙ

Στα μέσα Ιουλίου έφτασε στους παραλήπτες της το φύλλο
του διμήνου Μαΐου-Ιουνίου της «ΒΥΤΙΝΑΣ» και όπως πάντα τα
σχόλια ήταν κολακευτικά και άκρως επαινετικά. Είχε προηγηθεί
η ανάρτησή της στο διαδίκτυο και η ανάρτησή της επίσης από
τις δύο μεγάλες αρκαδικές ιστοσελίδες Kalimera Arkadia και
Arkadia portal. Εκείνο όμως που επιβεβαιώνει την καταξίωση
του εντύπου είναι η επιλογή και η αναδημοσίευση ορισμένων
κειμένων κοινωνικού, πολιτιστικού και επιστημονικού περιεχομένου. Έτσι αυτή τη φορά επιλέχθηκε και αναδημοσιεύτηκε από
την ιστοσελίδα Arkadia portal σπουδαίο άρθρο του Βυτιναίου
δημοσιογράφου Γιάννη Παναγόπουλου: «ΒΥΤΙΝΑ: Όταν η
φύση σκηνοθετεί στο πράσινο» με τα ανάλογα επαινετικά
σχόλια. Το κείμενο με τη γλαφυρότητα της περιγραφής και την
παραστατικότητα των τοπίων έκανε μεγάλη εντύπωση, διότι

έδινε εκείνο που έχει κάνει ονομαστή τη Βυτίνα. Επίσης
πολλά τηλεφωνήματα από το εξωτερικό των απόδημων
Βυτιναίων ζητούν να γράφει η «ΒΥΤΙΝΑ» όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί για τη γενέτειρά τους ιδίως
φέτος που δύσκολα θα την επισκεφθούν. Παραμένει η ζωντανή γέφυρα, που τους ενώνει με τον τόπο καταγωγής. Η μικρή
εφημεριδούλα εκτός του ότι θα ενώνει όλους τους Βυτιναίους
και θα τους φέρνει έστω και νοερά κοντά στο τόπο τους, θα
εντυπωσιάζει πάντα με τα προσεγμένα και καλογραμμένα κείμενά της.

• ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ

Όπως είχε γράψει η «ΒΥΤΙΝΑ» σε παλαιότερο φύλλο της, οι
διαχειριστές
του
Πανταζοπουλείου
κληροδοτήματος
κ.κ. Χριστόπουλος
και Πλέσσιας μετά
το θλιβερό συμβάν
της Καθαρής Δευτέρας, όταν ένα
νέος συνάνθρωπός
μας άφησε την τελευταία του πνοή
στην πλατεία από
καρδιακή προσβολή, αποφάσισαν την προμήθεια ενός σύγχρονου αυτόματου απινιδωτή, που θα εγκατασταθεί σε επίκαιρο
σημείο της πλατείας. Μετά από ενέργειες των διαχειριστών έγινε η προμήθεια του πολύτιμου αυτού ιατρικού μηχανήματος, το
κόστος του οποίου ανήλθε στο ποσόν των 1700€. Η δαπάνη
καλύφθηκε αφενός σε ύψος 700€ από το κληροδότημα και
αφετέρου το υπόλοιπο των 1.000 € από προσφορά τεσσάρων
Βυτιναίων γιατρών, των κ. κ Παναγιώτη Μέγα, Γιάννη Χριστόπουλου, Γιώργου Μπαμπίλη και Θύμιου Χριστόπουλου τους
οποίους το κληροδότημα Πανταζοπούλου ευχαριστεί θερμά για
την συμβολή τους αυτή στην απόκτηση ενός τόσο χρήσιμου ιατρικού μηχανήματος για τον τόπο μας. Το πολύτιμο αυτό μηχάνημα θα τοποθετηθεί στον πρόναο του Αγίου Τρύφωνα και θα
έχουν πρόσβαση σε αυτό τέσσερις Βυτιναίοι που μπορούν ανά
πάσα στιγμή να βρίσκονται σε κεντρικό σημείο της κωμόπολης
αλλά και όποιος γιατρός παρευρίσκεται σε κεντρικό σημείο. Η
επίσημη παράδοση από τους διαχειριστές του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου έγινε το Σάββατο στις 29-8 στην αίθουσα του Πανταζοπουλείου
πνευματικού κέντρου. Επίδειξη λειτουργίας του μηχανήματος
έγινε από τους ιατρούς κ.κ. Χριστόπουλο Γεώργιο (Βυτιναίο),
Μαυρογεώργο Γεώργιο και Λεοντιάδη Σταματίνα,(σύζυγο του
πρώτου), ενώ εκπαιδεύτηκαν οι πρώτοι ντόπιοι χειριστές και θα
συνεχιστεί οι εκπαίδευση και άλλων. Στην εκδήλωση παρέστη ο
πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Κατσούλιας, η αγροτική
ιατρός κ. Μπερμπαριάν Βασιλεία, ο κ. Νικόλαος Πανταζόπουλος εκ μέρους της οικογενείας του μεγάλου ευεργέτη και αρκετοί κάτοικοι διατηρουμένων των μέτρων του Κορωνοϊού. Έτσι η
Βυτίνα απέκτησε ένα σπουδαίο μηχάνημα, το οποίο μπορεί στο
μέλλον να αποδειχθεί πολύτιμο και να σώσει ζωές. Το Πανταζοπούλειο κληροδότημα πάντα αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες ωφέλιμες για τη γενέτειρα του μεγάλου ευεργέτη Δ.
Πανταζοπούλου και στις προσπάθειές του συμπαρίστανται όσοι
Βυτιναίοι μπορούν να συμβάλλουν.

• Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Άλλα χρόνια περιγράφοντας τη
γιορτή της Αγίας Παρασκευής
μιλάγαμε για το πανηγύρι του
συνδέσμου φιλοπροόδων, που
γινόταν μετά τη λειτουργία με
παράθεση γεύματος σε όλους
τους προσερχομένους και με
γλέντι από δημοτική ορχήστρα,
που κρατούσε μέχρι τις απογευματινές ώρες και αποτελούσε
τη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση του συνδέσμου. Φέτος λόγω
κορωνοϊού αναβλήθηκε το ψυχαγωγικό μέρος, όπως έγινε
με όλες τις τοπικές εκδηλώσεις, και πραγματοποιήθηκε μόνο
θρησκευτικό. Την παραμονή λοιπόν τελέστηκε εσπερινός, ενώ
την Κυριακή ανήμερα της εορτής τελέστηκε πανηγυρική θεία
λειτουργία ιερουργούντων των πατέρων Νικολάου και Χρυσοστόμου βοηθουμένων από τους ιεροψάλτες Νίκο Σουλακιώτη,
Τρύφωνα Παπαλάμπρο και Βαγγέλη Ντάβο. Μετά το τέλος της
λειτουργίας το νέο δ.σ. του συνδέσμου με επικεφαλής τη νέα
πρόεδρο κ. Ελένη Ρούσου προσέφεραν στους προσελθόντες
δίπλες και αναψυκτικά, ενώ πραγματοποιήθηκε μια μικρή τελετή κατά την οποία τιμήθηκε ο απελθών πρόεδρος κ. Θανάσης

Ζαχαρόπουλος για την πολυετή προσφορά του με αναμνηστική πλακέτα. Το έργο του απελθόντος προέδρου αναγνωρίζεται από όλους γι αυτό και το χειροκρότημα των παρισταμένων
ήταν παρατεταμένο και ειλικρινές. Επίσης διεξήχθη και μικρή
λαχειοφόρος προς ενίσχυση του συλλόγου με δώρα προσφορά διαφόρων Βυτιναίων αλλά και του ίδιου του συλλόγου. Στη
γιορτή προσήλθαν πέρα των εκατό Βυτιναίοι και παρεπιδημούντες, οι οποίοι έφτασαν στον ειδυλλιακό χώρο του ξωκλησιού
στην «Εμπρίγωση» είτε πεζοπορώντας είτε με μεταφορικό μέσο,
αφού ο δρόμος διευκολύνει. Να ευχηθούμε στο σύνδεσμο να
εορτάζει την Αγία Παρασκευή μαζί με την ετήσια γιορτή του
και του χρόνου να πραγματοποιηθεί η γιορτή σε όλη της την
έκταση.

• ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

Στις πρόσφατες εκλογές του Πανεπιστημίου Πατρών για την ανάδειξη
προέδρων των Πανεπιστημιακών
σχολών Πρόεδρος της Ιατρικής
σχολής του ιδίου Πανεπιστημίου
για την επόμενη διετία αναδείχθηκε
ο Βυτιναίος κ. Παναγιώτης Μέγας
καθηγητής στην έδρα της ορθοπεδικής. Ο κ. Μέγας επί 116 ψηφισάντων καθηγητών της ιατρικής
σχολής έλαβε 70 ψήφους έναντι 42
του συνυποψηφίου του καθηγητή λοιμωξιολόγου Χαράλαμπου
Γώγου. Η σπουδαία αυτή διάκριση είναι μια ακόμα αναγνώριση στον διακεκριμένο καθηγητή αλλά και ένθερμο Βυτιναίο, ο
οποίος την αγάπη του για την ιδιαίτερη πατρίδα του τη Βυτίνα
δεν τη δείχνει μόνο με τις συχνές του επισκέψεις σε αυτήν αλλά
και με την ανάμειξή του στα κοινά, διότι για μια δεκαπενταετία
εκλέγεται συνεχώς δημοτικός σύμβουλος είτε του Καποδιστριακού δήμου Βυτίνας με τον συνδυασμό του Γιάννη Σακελλαρίου είτε του Καλλικρατικού δήμου Γορτυνίας με τον συνδυασμό
του Γιάννη Γιαννόπουλου, στον οποίο διετέλεσε και πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου. Τιμώντας τον σπουδαίο συμπατριώτη μας να θυμίσουμε ότι ο κ. Μέγας είναι «γέννημα-θρέμμα»
της Βυτίνας, στην οποία γεννήθηκε το 1956. και ολοκλήρωσε
όλες τις εγκύκλιες σπουδές στα εδώ σχολεία. Είναι απόφοιτος
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικεύτηκε
στην ορθοπεδική στο Γενικό νοσοκομείο Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε σε πολλά νοσοκομεία του εξωτερικού όπως το «Royal
hospital oncology service» στο Μπίρμινχαμ, το «orthopaedic
clinic university hospital» στο Μπόχουμ της Γερμανίας και στο
«Instituto orthopedic Rizzoli» στη Μπολώνια. Έχει εξειδικευτεί
στην ορθοπεδική ογκολογία και στην επανορθωτική χειρουργική του ισχίου και του γόνατος. Είναι συγγραφέας πάνω από 60
δημοσιεύσεων σε ξενόγλωσσα περιοδικά ενώ ονομαστό είναι
το βιβλίο του «Όγκοι του μυοσκελετικού συστήματος». Είναι
μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων Ελληνικών και ξένων,
εκλεγμένος εκπρόσωπος των ιατρών στο Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών και μέλος του συμβουλίου του
ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Αυτά που γράφουμε
τιμώντας τον διακεκριμένο συμπατριώτη μας είναι λίγες από
τις επιστημονικές του διακρίσεις και επιτυχίες, διότι υπάρχουν
και πολλές άλλες, οι οποίες δεν μπορούν να μνημονευθούν στο
μικρό αυτό αφιέρωμα. Να εκφράσουμε τα βαθύτατα συγχαρητήριά μας προς τον κ. Μέγα για τη σπουδαία αυτή εκλογή,
που δείχνει την εκτίμηση της Πανεπιστημιακής κοινότητας στο
πρόσωπό του και να του ευχηθούμε και την κατάκτηση και της
θέσεως του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών.
Την ίδια περίπου χρονική στιγμή άλλος Βυτιναίος γιατρός
ο διακεκριμένος μαιευτήρας-γυναικολόγος κ. Γιάννης
Χριστόπουλος ορίσθηκε διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας του ιδιωτικού μαιευτηρίου
«Μητέρα» και επικεφαλής
όλου του επιστημονικού προσωπικού. Σπουδαία διάκριση
και αυτή που έρχεται ως αναγνώριση της μακροχρόνιας
συνεργασίας του κ. Χριστόπουλου με το ονομαστό ιδιωτικό
μαιευτήριο των Αθηνών αλλά και της επιστημονικής του ικανότητας. Και ο κ. Χριστόπουλος όπως και ο κ. Μέγας τελείωσε
τις σχολικές του σπουδές στη Βυτίνα, στην οποία γεννήθηκε το
1950 και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με υποτροφία,
την οποία καθιέρωσε ο αείμνηστος Βυτιναίος γιατρός Γιάννης
Γιαβρούμης. Μετεκπαιδεύτηκε στο εξωτερικό και εξειδικεύτηκε
Συνέχεια στη σελίδα 8
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Η ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Αθανάσιος Λαμπρόπουλος (Μαινάλιος).
(απόσπασμα από το υπό έκδοση βιβλίο του «Ιστορία της Βυτίνας»*)

Η

τοπική αγορά λειτουργούσε καθημερινά, κυρίως δε με
σημαντικά αυξημένη κίνηση εμπορικών συναλλαγών
κατά τις Κυριακές, τις επίσημες εορτές και αργίες, τη θερινή περίοδο (λόγω παραθεριστών) και κατά την ετήσια εμποροπανήγυρι, που είχε Παμπελοποννησιακή μορφή. Η εμποροπανήγυρις της Βυτίνας, «διεξήγετο εν ζωηρότητι» από πολύ
παλιά, αλλά καθιερώθηκε επίσημα το 1838. Τότε, λειτουργούσε από τις 30 Ιουνίου στη μονή των αγίων Θεοδώρων. Από
το 1876 η «πανήγυρις εμπορική και των ζώων» εγίνετο
στη βόρεια πλευρά της Βυτίνας στη θέση «Αλώνια» η «Αγιος
Βλάσσης» (σημ. εκεί που σήμερα είναι το άγαλμα του Κόλλια)
από 30 Ιουνίου μέχρι 4 Ιουλίου. Με το Βασιλικό διάταγμα της
25 - 8 - 1884 τόπος του πανηγυριού ορίσθη στη νότια πλευρά
της Βυτίνας κοντά στη δημοτική βρύση του «Μηνά». Το 1925
το «παζάρι» λειτουργούσε στην πλατεία Θ. Δεληγιάννη, αλλά
τα ζώα «εσταβλίζοντο» σε απόκεντρα μέρη και στα χάνια (Στ.
Κουτρουμπή κ.ά.)
Από το1930 η εμποροπανήγυρις γίνοταν από 19 - 25 Ιουλίου
στην κεντρική πλατεία, το εμπορικό τμήμα, και οι αγοραπωλησίες
των ζώων στα «Αλώνια» (είσοδος
του χωριού) και στου «Μηνά την
βρύση» (σχετικό το βασ. δ/γμα
της 26/ 3/4/1930, ΦΕΚ 98 και το
πρακτ. 32/1930 της Κοινότητας).
Ο δήμος ή η κοινότητα διέθετε
στους εμπόρους την κεντρική
πλατεία (Κ. Παπαρρηγοπούλου)
για την εναπόθεση και έκθεση σε
πρόχειρες κατασκευές (υπόστεγα,
παραπήγματα, σκηνές) των προς
εμπορία αγαθών τους. Οι έμποΟ Κουταλιανός στη Βυτίνα
ροι, κατόπιν δημοπρασίας, κατέαρχές της δεκαετίας
βαλαν στον δήμο ή την κοινότητα
του εξήντα. Βοηθός στη
το «τοπικό δικαίωμα», το οποίο
επίδειξή του ο μπάρμπα
Γιώργης ο Σταυρόπουλος. ποίκιλε κάθε φορά, δηλαδή κατέβαλαν ενοίκιο ανά μέτρο προσόψεως (όπως δραχμές 30 το 1922, δρχ. 40 το 1923, και 85 το
1925) και για κάθε «χοντρό ζώο» στους ειδικούς χώρους (ίπποι
30 δρχ. βοοειδή 15, χοίροι και αιγοπρόβατα 5 κατά το 1922
κ.λπ.). Οι έμποροι καρπών, οσπρίων, λαχανικών, φρούτων και
άλλων προϊόντων εξαιρούντο από την καταβολή του τοπικού
δικαιώματος.
Κατά τη διάρκεια της εμποροπανηγύρεως οι Βυτιναίοι, οι
«πλησιοχωρίτες» και έμποροι από Καλάβρυτα, Λεβίδι, Λεχαινά,
Γαστούνη και από άλλα μέρη, αγόραζαν ή πωλούσαν πολλά
αντικείμενα οικιακής χρήσεως (γυαλικά, χύτρες, πιατικά, χαλκώματα, ταψιά, λέβητες κ.ά.) υφάσματα – «πανικά» (είδη προικός
κ.ά.), δέρματα (αιγοπροβάτων, αλεπούδων, κουναβιών), σιτηρά,
σιδηρικά, διάφορα μεγάλα ζώα και πολλά άλλα. Κάποια κίνηση
στο ανταλλακτικό εμπόριο των ζώων (γνωστή ως «τράμπα»)
σημειωνόταν για πολλά χρόνια από τους αθίγγανους. Κλοπές
και απάτες, αν και σπάνιες δεν έλειπαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Βυτιναία εκείνη που αγόρασε όλη την προίκα της κόρης της και άφησε «αμανάτι» το βρέφος της ...μέχρι να πεταχτεί
στο σπίτι με τα πράγματα και να επιστρέψει με το αντίτιμο. Αλλά
η κυρία δεν ...επέστρεψε, για να πληρώσει και να πάρει το παιδί της, γιατί στη «νάκα» δεν υπήρχε παιδί, αλλά «φασκιωμένα»
κουρέλια. Επίσης, κάποιος Μαγουλιανίτης αγόρασε μια φορά-

δα, που «έσκαγε από υγεία» αλλά δεν κατάφερε «να βγάλει»
τον ανήφορο από το γεφύρι του «Ζαρζιού» μέχρι τη Μούσγα
και η υπόθεση κατέληξε στα δικαστήρια. Οι αθίγγανοι επίσης,
για να πουλήσουν σε καλή τιμή ένα υποζύγιο κάποιας ηλικίας
του καθάριζαν τα δόντια, του γυάλιζαν τις οπλές, το στόλιζαν με
χαϊμαλιά κ.λπ. για να φαίνεται νέο και γερό.
Τα έσοδα της Κοινότητας από τις ετήσιες εμποροπανηγύρεις
ήταν ικανοποιητικά (π.χ. το έτος 1926 εισπράχθηκαν 26.000
δραχμές και το 1927 «παρά την παρατηρούμενη στενότητα
χρήματος» περίπου 10. 000), διατίθεντο δε, σε κοινοτικά και
άλλα έργα. Στις ετήσιες εμποροπανηγύρεις επιτρέπονταν από
το έτος 1935 και τα «τυχερά παίγνια» σε στεγασμένους χώρους
στην πλατεία Κολοκοτρώνη, (έμπροσθεν του σημερινού «ηρώου») καθώς και αθλητικές επιδείξεις από παλαιστές (Κουταλιανός κ.ά.), θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και άλλες εκδηλώσεις, κυρίως με την φροντίδα του Συνδέσμου Φιλοπροόδων
Βυτίνας. Η κοινότητα από το 1930 διαφήμιζε σε εφημερίδες και
περιοδικά την εμποροζωοπανήγυρι και με αφίσες ενημέρωνε
και καλούσε τους εμπόρους να συμμετάσχουν (πρακτ Κοινότητας 24/24 - 5 - 1930, εφημ. ΜΟΡΕΑΣ της 29 - 6 - 1930 κ.ά.).
Σπουδαίες πληροφορίες για την αγορά και τα πανηγύρια της
Βυτίνας αντλήσαμε από εφημερίδες και τους παλαιούς Βυτιναίους ιστοριογράφους.
Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση της κοινότητας Βυτίνας
για την αλλαγή της ημερομηνίας της εμποροπανηγύρεως το
1930.
«Ο Πρόεδρος της Κοινότητος Βυτίνας γνωστοποιεί ότι:
H τελούμενη μεγάλη εμποροζωοπανήγυρις κατ' έτος εν
Βυτίνη την 29ην Ιουνίου, θέλει τελείται από του τρέχοντος έτους και εφεξής την 19 - 25 Ιουλίου εκάστου
έτους. Η Κοινοτική αρχή κατέβαλε πάσαν προσπάθεια,
όπως καταστήση άνετον την διαμονήν των συναλλασσόμενων κατά τας ημέρας της πανηγύρεως, ως και δια
την παροχήν πάσης ευκολίας προς αυτούς
Εν Βυτίνη τη 1 Ιουνίου 1930
Ο Πρόεδρος της Κοινότητος
Επαμ. Θεμ. Πανταζόπουλος»
Η εφημερίδα «ΣΚΡΙΠ» σε ανταπόκριση από την Βυτίνα της 30
- 6 - 1909 γράφει για την πανήγυρι.
«Ανέτειλε ο ήλιος της Δευτέρα ημέρας εορτασμού και
πανηγύρεως εν Βυτίνη των Αγιων Αποστόλων. Πρωτοφανής κίνηση παρετηρήθη. Εγέμισεν η Βυτίνα από κοσμάκη. Άλλοι ήρχοντο εκ διαφόρων μερών προς πώλησίν, άλλοι προς αγοράν, άλλοι για «γούστο» κλπ. Επίσης
ενοστίμησεν, ιδία τας εσπέρας, τας πλατείας το τε ξένον
και το της Βυτίνης ωραίον φύλον. Άλλαι με τα στενά των
φορέματα, άλλαι με τους περίφημους στηθόδεσμους,
άλλαι με τα ιδιότροπα καπέλα των, άλλαι με επιδεικτικά μειδιάματα κ.λπ. Τι είδους ιδιοτροπία, τι γούστο φιλέ
μου; Η ζέστη όμως τους πάντας και πάσας εζάλισε αλλά
η ζωοπανήγυρις διενεργήθη λαμπρώς. Παρετηρήθη έλλειψις καραγκιοζοπαιχτών, είχομεν όμως αρκούδας!
Ηκούσαμεν και εις εν υπόγειον παίκτες βιολιού, κλαρίνου και μπουζουκιού.»
Εξ ίσου σημαντική με την εμποροπανήγυρι ήταν και η λειτουργία της τοπικής αγοράς, η οποία πραγματοποιείτο κάθε Κυριακή σε καθορισμένο χώρο και συγκέντρωνε τους κατοίκους όχι
μόνο της Βυτίνας αλλά και των γύρω χωριών, οι οποίοι έφταναν μέχρις εδώ είτε να διαθέσουν τα προϊόντα τους, είτε να

ΙΣΤΟΡΙΚΗ

προμηθευτούν τα απαραίτητα για τη συντήρησή τους ή την εργασία τους. Παραθέτουμε πληροφορίες για την τοπική αγορά
από τους τρεις μεγάλους τοπικούς ιστορικούς της Βυτίνας.
Ο αρχιμανδρίτης και σχολάρχης Π. Παπαζαφειρόπουλος γράφει (Μεθυδριάς σελ13, έκδοση 1883) «Τα γεωργικά προϊόντα εισίν ολίγα και σπάνια παρ’ ημίν δια το ορεινόν της
χώρας, αλλά αναπληροί ταύτα αγορά πλήθουσα κατά
Κυριακήν και πάσαν σχεδόν εορτήν συγκροτουμένη, ήτις
συγκαλεί εν πάσαις του ενιαυτού ώραις, μάλιστα δε εν
ώρα θέρους, ου μόνον των παρακειμένων χωρίων και
δήμων τους κατοίκους, αλλά και ετέρων ομόρων επαρχιών συντρέχοντας και επί ετέραις μεν διαφόροις εμπορικαίς συναλλαγαίς, ιδία δε επι σιτεμπορία, δι ην και αποθήκαι πολλαί υπάρχουσιν ενταύθα …».
Ο Κ. Καραντζίνας μας πληροφορεί (Ιστορία της Βυτίνης σελ.
86) «Άλλοτε ενταύθα διενεργείτο μέγα εμπόριον σιτηρών και τυρού, διενεργείτο δε και μεγάλη αγορά κατά
Κυριακήν, εις ην συνέρρεον οι περίοικοι εις ακτίνα πλέον των εξ ωρών (πεζή). Ήδη, όμως, εμειώθη τούτο κατά
πολύ, διότι συνέστησαν τοιαύται αγοραί εν Λαγκαδίοις,
Μαγουλιάνοις, Λεβιδίω κ. α. εξ άλλου δε ηλαττώθη και
η μεγάλη κτηνοτροφία, εκ της τόσης κατά το παρελθόν
ασυδοσίας επί των πέριξ γυμνών εδαφών και νομών».
Ο δε Τρ. Ξηρός (Η ΒΥΤΙΝΑ. σελ. 39 εκδ. 1939) συμπληρώνει
oτι στην αγορά της Βυτίνας συρρέουν «ου μόνον από τας παρακείμενας κοινότητας της Γορτυνίας, αλλά και από τας
γειτνιαζούσας τοιαύτας της Μαντινείας και Καλαβρύτων
δι αγοράν και πώλησίν δημητριακών και άλλων προϊόντων».
Στην περιοδική έκδοση ΑΡΚΑΔΙΑ (φ. 106 του έτους 1859)
αναφέρεται ότι «Η κωμόπολις αύτη της Βυτίνης προοδεύει
και εμπορικώς, διότι καθ' εβδομάδα γίνεται αγορά ομοία
της Τριπόλεως».
Από το 1925 λειτουργούσε κάθε Κυριακή, επίσημες αργίες και
τοπικές εορτές, «Λαϊκή Αγορά» με αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα εκλεκτής ποιότητας στην πλατεία Κολοκοτρώνη και από
το 1939 στην πλατεία Δεληγιάννη από Δαραίους (με τομάτες,
σκόρδα, κουκιά κ.ά.) Πυργακιώτες (με φασόλια ''μπαρμπούνια''
κ.λπ.), Βαλτεσινιώτες (με πατάτες, κυρίως) και άλλους κοντοχωριανούς (πρακτ. Κοινότητας 57/1925, 41/1926, 22/1930,
48/1934, 166/1936, 79/1939 κα.).
(* Σημείωση «ΒΥΤΙΝΑΣ»: Το υπό έκδοση έργο του σπουδαίου ιστορικού ερευνητή και καταγραφέα όλων των τοπικών συμβάντων Αθανασίου Λαμπροπούλου (Μαινάλιου) με τίτλο «Ιστορία της Βυτίνας» είναι μια μνημειώδης συγγραφή εκ χιλίων σελίδων, η οποία θα επιμερισθεί σε δύο τόμους. Ο διακεκριμένος
αυτός ιστορικός ανάλωσε εικοσαετίαν και πλέον μελετώντας
πηγές, αναζητώντας αρχεία, καταγράφοντας πληροφορίες και
συγγράφοντας διαρκώς. Στο έργο αυτό ο μελλοντικός αναγνώστης θα βρει οτιδήποτε αφορά της Βυτίνα αλλά και την ευρύτερη περιοχή του αρχαίου Μεθυδρίου σε μια ιστορική διαδρομή
τριών χιλιάδων ετών. Εμείς να συγχαρούμε ενθέρμως τον μοναδικό τοπικό ερευνητή Θανάση Λαμπρόπουλο, ο οποίος είναι
και συνεργάτης της ΒΥΤΙΝΑΣ, να επαινέσουμε την προσπάθεια
και την επιμονή του και να θαυμάσουμε την αφοσίωσή του στη
συγγραφή της ιστορίας του τόπου μας και παράλληλα να ευχηθούμε να ευρεθεί χρηματοδότης, ώστε το μοναδικό αυτό έργο
να κυκλοφορήσει και να μπορέσουν να το διαβάσουν όλοι οι
«όπου γης» Βυτιναίοι αλλά και οι λοιποί φιλίστορες).

ΣΕΛΙΔΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ Παγκόσμιο σύμβολο ενάντια στον «κορωνοϊό»
ΜΥΡΤΙΔΑΣ ΜΕΣΑ Π
ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΓΡΑΦΕΙ:
Ο φιλόλογος
Παναγιώτης Αντ.
Παπαδέλος

ριν από εικοσιπέντε χρόνια, το 1995, η αρχαιολόγος Έφη Μπαζιοτοπούλου - Βαλαβάνη διεξήγαγε ανασκαφές στην άκρη του αρχαίου νεκροταφείου του Κεραμικού στη διασταύρωση της οδού
Πειραιώς με την Ιερά οδό. Εκεί λοιπόν έφερε στο φως έναν ομαδικό
τάφο με νεκρούς από τον μεγάλο λοιμό της Αθήνας του 430 π.Χ. Ο τάφος μήκους 4 μέτρων περιείχε 88 νεκρούς μεταξύ των οποίων μικρά
παιδιά και βρέφη. Ένα κρανίο από τα σκελετικά υπολείμματα των νεκρών, το οποίο υπολογίστηκε ότι ανήκε σε ένα μικρό κορίτσι 11 ετών
βρισκόταν σε εξαιρετικά καλή κατάσταση τόσο από απόψεως οστών όσο
και από απόψεως οδοντοστοιχίας. Μετά τον καθαρισμό των σκελετικών
υπολειμμάτων του τάφου και ενώ ήταν ακόμη επιστημονικό μυστήριο το
είδος της «Θουκυδίδειας ασθένειας» του 430 π.Χ., Έλληνες επιστήμονες
ανέλαβαν το τολμηρό και μοναδικό παγκόσμια εγχείρημα να αποκατα-

στήσουν με βάση το σωζόμενο κρανίο το πρόσωπο του ενδεκάχρονου
κοριτσιού της εποχής εκείνης.
Το έργο αυτό ανέλαβε μια ομάδα Ελλήνων επιστημόνων με επικεφαλής τον καθηγητή της οδοντιατρικής σχολής κ. Μανώλη Παπαγρηγοράκη, στην οποία μετείχαν επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων (γενετιστές,
μοριακοί βιολόγοι, προγραμματιστές, παθολογοανατόμοι, αρχαιολόγοι
και πολλοί άλλοι), και με μεγάλη τεχνολογική υποστήριξη έφερε σε πέρας την ανάπλαση του προσώπου. Χρησιμοποιήθηκε ειδικός ιατρικός σαρωτής, ώστε να αποκτηθούν υψηλής ανάλυσης δεδομένα του κρανίου
και κατόπιν δημιουργήθηκε αντίγραφο του, το οποίο χρησιμοποιήθηκε
ως βάση για την περαιτέρω επεξεργασία της κεφαλής και προσδιορισμού των φυσικών χαρακτηριστικών και των μυών. Οι λεπτομέρειες των
Συνέχεια στη σελ. 7
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Συνέχεια από τη σελ. 6

ιστών του προσώπου υπολογίστηκαν βάσει των μέσων τιμών για ηλικία, γένος και φυλή, και τα
υπόλοιπα χαρακτηριστικά προέκυψαν από τα δεδομένα της κρανιακής ανάλυσης του προσώπου.
Δόθηκε στο κοριτσάκι το όνομα Μύρτις, σύνηθες στην αρχαιότητα και επιλέχθηκαν καστανά
μάτια και μαλλιά, ενώ ο τρόπος χτενίσματος επιλέχτηκε βάσει των συνηθειών εκείνης της εποχής. Χάρη στην άρτια διατηρημένη οδοντοστοιχία της, έγινε δυνατή η διάγνωση της αιτίας του
θανάτου της (εντοπίστηκε το βακτήριο της «τυφικής σαλμονέλας») και έτσι λύθηκε το μυστήριο
της «Θουκυδίδειας ασθένειας» του 430 π.Χ.. Η άριστη δε κατάσταση του κρανίου οδήγησε στη
σωστή ανάπλαση του προσώπου.
Όλο το έργο ήταν ένας προσωπικός άθλος του κ. Μανώλη Παπαγρηγοράκη και των συνεργατών του, που αξιοποιώντας τη βοήθεια της τεχνολογίας, έφεραν στο προσκήνιο ένα «ανώνυμο»
κορίτσι της εποχής του Περικλή. Η Μύρτις είναι πλέον μια μορφή οικεία, που προκαλεί συνειρμούς και γεννά ιστορίες. Μετά την πρώτη παρουσίασή της στο Μουσείο της Ακρόπολης το 2010,
ταξίδεψε σε μουσεία της χώρας, απέκτησε τον τίτλο της πρέσβειρας και της «Φίλης της Χιλιετίας»
από τον ΟΗΕ, επισκέφθηκε δεκάδες σχολεία, έχει περιληφθεί σε σχολικό βιβλίο Ιστορίας στην
Αυστραλία, έχει παρελάσει στην τελετή λήξης των Special Olympics στο Καλλιμάρμαρο (2011),
έχει αποτελέσει έμπνευση για ζωγράφους, γλύπτες και συγγραφείς, έχει προκαλέσει διδακτορικές εργασίες, έχει γίνει γραμματόσημο από τα ΕΛΤΑ και φέτος έγινε συλλεκτικό νόμισμα από την
Τράπεζα της Ελλάδος.
Ένας ταλαντούχος δε νέος επιστήμονας, ο Δημήτρης Δημητριάδης, επηρεαζόμενος από τη
Μύρτιδα έγραψε διδακτορική διατριβή με θέμα «Η διδακτική της Ιστορίας μέσω της δραματικής
τέχνης στη διαπολιτισμική εκπαίδευση των μαθητών της Δ΄ Δημοτικού». «Είναι η απάντηση, στη
σημερινή διαπολιτισμική εποχή μας» λέει ο Μανώλης Παπαγρηγοράκης, αναλύοντας πώς η Μύρτις μπορεί να επηρεάσει, να κατευθύνει και να εκπαιδεύσει, μεταφέροντας την ιστορική γνώση
της εποχής της στο σήμερα. Το μεγάλο πλεονέκτημα της Μύρτιδος είναι ότι είναι ένα ανώνυμο
παιδί, έχοντας τη «δική του μορφή» ζώντας όμως σε μια ιδιαίτερη, σημαντική και φωτεινή εποχή
όπως αυτή του 5ου αιώνα π.Χ.
Σήμερα η 11χρονη αρχαία Αθηναία Μύρτις συστρατεύεται στον αγώνα κατά του κορωνοϊού
χάρη στη συνεργασία του δημιουργού της με το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών. Πρωταγωνιστεί σε ένα «animation» προτρέποντας το κοινό να τηρεί τις συμβουλές των επιστημόνων. Μεταφρασμένο στα αγγλικά, νορβηγικά, φινλανδικά, αραβικά και κινεζικά,
ταξιδεύει ήδη στον κόσμο. Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο δημιουργός της κ. Παπαγρηγοράκης
τόνισε. «Το πρώτο και σημαντικό ταξίδι ήταν η μακροχρόνια ενασχόλησή μου με τον μαγευτικό
κόσμο της ιστορίας μας, μέσω της μελέτης του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος, που με οδήγησε σε σημαντικά συμπεράσματα ως προς την κατατομή των Αρχαίων Ελλήνων σε σχέση με
τους Νεοέλληνες. Η μελέτη έγινε στο Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν της Νορβηγίας αλλά η έρευνα
στην Ελλάδα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μαζί με την ομάδα μου, για τον προσδιορισμό του αιτιολογικού παράγοντα του λοιμού των Αθηνών, η οποία μας αποκάλυψε εκτός του αιτιολογικού
παράγοντα και την εικόνα της νέας αλληλουχίας του DNA του βακτηρίου, που ενοχοποιείται για
τον μεγάλο λοιμό, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τον τυφοειδή πυρετό. Η μελέτη της Παλαιοπαθολογίας μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη γνώση της εξέλιξης του ανθρώπου...»

Η Μύρτις όπως είναι στο «animation» του ΟΗΕ.

Η Μύρτις λοιπόν είναι ένα διεθνές «πρόσωπο» και η προσφορά της μέσω της διεθνούς καμπάνιας στην ενημέρωση
του κοινού και στην τήρηση των μέσων προφύλαξης σχετικά με τον κορωνοϊό πολύ μεγάλη. Η κλασική ελληνική
αρχαιότητα εξακολουθεί να προσφέρει και σε συνδυασμό
με τα νεότερα Ελληνικά επιστημονικά επιτεύγματα παραμένει επίκαιρη. Μάλιστα, η ανάπλαση του προσώπου της
Μύρτιδας από την Ελληνική επιστημονική ομάδα θεω- Το φετινό αναμνηστικό συλλεκτικό
ρείται μεγαλύτερο επιστημονικό επίτευγμα, σε σχέση με νόμισμα της Τράπεζας της Ελλάδος με
το πρόσωπο της Μύρτιδας.
το αποτέλεσμά της και τα πολλαπλά επιστημονικά συμπεράσματα που αντλήθηκαν, από την ανάπλαση του
προσώπου του Φαραώ Τουταγχαμών το 2005. Και επειδή πολλές φορές υποτιμάται η νεότερη
Ελληνική επιστημονική προσπάθεια, να αναφέρουμε ότι η ομάδα Παπαγρηγοράκη ασχολείται
με ένα μεγαλύτερο επιστημονικό εγχείρημα, που θα είναι η πλήρης σωματική ανάπλαση της
Ηδύλης από τις Φερές της Μαγνησίας, της οποίας το κρανίο ευρίσκεται στο μουσείο του Βόλου.
Η Μύρτις αυτή τη στιγμή καλωσορίζει τους ταξιδιώτες στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αξιοποιώντας τις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών πέμπτης γενιάς (5G), που της χαρίζει το ευρωπαϊκό
ερευνητικό πρόγραμμα 5G-Tours. Το σπουδαιότερο όμως απ' όλα είναι ότι γυρίζει όλο τον κόσμο
και αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο ενάντια στον κορωνοϊό διακηρύσσοντας παράλληλα ότι το
Ελληνικό πνεύμα έχει διάρκεια και λάμψη σε όλες τις εποχές.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ
Ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τεράστιο το έργο που προσέφερε

Τ

ην Κυριακή 12 Ιουλίου διεξήχθησαν εκλογές στον σύνδεσμο φιλοπροόδων, το αρχαιότερο σωματείο του τόπου μας, και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια
δεν εξέθεσε υποψηφιότητα ο κ. Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος, ο
οποίος για μια δεκαπενταετία και πλέον ηγείτο του ιστορικού
αυτού σωματίου. Ο κ. Ζαχαρόπουλος έκρινε ότι έπρεπε πλέον
να αποσυρθεί και να αφήσει τη θέση του σε νεότερα μέλη του
σωματείου. Έτσι μετά τον σύλλογο των «απανταχού Βυτιναίων»
και την αποχώρηση του προέδρου του κ. Τάκη Παπαδέλου ένα
δεύτερο σωματείο της Βυτίνας αλλάζει ηγεσία και διαμορφώνονται νέες συνθήκες στη λειτουργία του, ενώ αποχωρεί ένας
καταξιωμένος πρόεδρος. Υποχρέωση όλων μας όμως είναι μετά
την αποχώρηση από την ενεργό δράση κάποιου σημαντικού
προσώπου, όπως ο κ. Θανάσης Ζαχαρόπουλος να αποδίδουμε
έπαινο και τιμή και να παρουσιάζουμε το έργο και τη δράση
του. Ο απερχόμενος πρόεδρος του συνδέσμου λοιπόν αφήνει
πίσω του ένα σπουδαίο έργο εξωραϊστικό και πολιτιστικό, που
σφράγισε την τελευταία δεκαπενταετία τη Βυτίνα.
Όπως είναι γνωστόν ο σύνδεσμος φιλοπροόδων, ο οποίος
πλησιάζει να συμπληρώσει εκατό χρόνια από την ίδρυσή του
(1922) έχει ως κύριο έργο τον εξωραϊσμό της κωμόπολης με
παράπλευρο τη συμβολή του στον πολιτιστικό και ψυχαγωγικό
τομέα. Έτσι κατά τη διάρκεια της ιστορικής του πορείας συνέβαλε στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων όπως η ύδρευση, η
εσωτερική οδοποιία, ο καλλωπισμός, η ανέγερση ή συντήρηση
σχολικών κτιρίων και άλλα.
Σκοπός βέβαια του δημοσιεύματος δεν είναι να παρουσιάσουμε τους στόχους του σωματείου αλλά να κάνουμε απολογισμό
του έργου του απερχομένου προέδρου και να αποδώσουμε τα
εύσημα όπως πρέπει. Ο κ. Ζαχαρόπουλος λοιπόν παρέλαβε ένα
σωματείο, το οποίο βρισκόταν σε σχετική αδράνεια και κάμψη
από απόψεως οικονομικής και εκτέλεσης έργων με ελάχιστη
δράση και προοπτική.
Έχοντας ως όπλα τη μεγάλη του αγάπη για τον τόπο και τη
σημαντική εμπειρία του από την τριανταπεντάχρονη υπαλληλική του πορεία σε κομβικές θέσεις, που είχαν άμεση σχέση
με το τοπικό φυσικό περιβάλλον αποδύθηκε σε μια τεράστια
προσπάθεια αναμόρφωσης και επαναδραστηριοποίηση του
συνδέσμου. Περιβαλλόμενος από δραστήριο κατά καιρούς δ.σ.
ασχολήθηκε κατ’ αρχάς με τη βελτίωση των οικονομικών του

Μια από τις καλαίσθητες βρύσες στο δασάκι.

σωματείου. Τρέχοντας και πλησιάζοντας όλους όσους μπορούσαν να συνεισφέρουν είτε μικρά είτε μεγάλα ποσά κατόρθωσε να βελτιώσει πολύ τον τομέα αυτόν. Πάντα με ένα μπλοκ
στο χέρι, με εξαιρετικά ευγενή τρόπο υπενθύμιζε σε όλους την
υποχρέωση να συμβάλουν στη δημιουργία έργων εξωραϊσμού.
Ήρθε σε επαφή με οικονομικά εύρωστους Βυτιναίους, οι οποίοι
διέπονταν από αγάπη για τη γενέτειρά τους, όπως ο αείμνηστος
γιατρός Χρήστος Ματθαίου, η οικογένεια Πανταζοπούλου και
άλλοι ευπατρίδες Βυτιναίοι και κατόρθωσε να πετύχει τη χρηματοδότηση σπουδαίων έργων.
Παρουσιάζοντας βέβαια το έργο του κ. Ζαχαρόπουλου είναι
εύκολο να ξεχαστεί κάτι λόγω του τεράστιου εύρους του. Εμείς
όμως θα υπενθυμίσουμε τα πιο σπουδαία. Ξεκίνησε λοιπόν με
τον εξωραϊσμό τριών σημαντικών ξωκκλησιών της Βυτίνας,
του Αγίου Αθανασίου, της Αγίας Παρασκευής και της Παναγίας
της Κάτω Βυτίνας συντηρώντας όχι μόνο τις εκκλησίες αλλά
αξιοποιώντας και βελτιώνοντας τον περιβάλλοντα χώρο, δημιουργώντας έτσι θαυμάσιους χώρους αναψυχής. Συντήρησε
επίσης, και ανακαίνισε το προαύλιο της εκκλησίας της Παναγίας
της «πισωμαχαλίτισσας» και τον περιβάλλοντα χώρο των Αγίων
Αποστόλων. Συντήρησε τις παραδοσιακές βρύσες ανακαινίζοντας τες πλήρως, όπως το «Αρτότση» και το «Κακούτσι» ενώ,
έκτισε θαυμάσιες πετρόκτιστες «κρήνες» στη θέση των παλαιών

κοινοτικών όπως στις τοποθεσίες «Σουλακιώτη», «Αλώνι της
Παναγίας», «Ντούλου», «Τριανταφυλλίδειο» και άλλες. Σηματοδότησε αρκετά μονοπάτια και παραδοσιακούς αγροτικούς δρόμους προς το «Ζαρζί», τα «ψηλά κοτρώνια» και άλλους, υπενθυμίζοντας παλαιά τοπωνύμια που κινδύνευαν να ξεχαστούν
όπως «της γριάς το λιθάρι».
Ανέλαβε τη συντήρηση του γεφυριού στο «Ζαρζί» που παρουσίαζε σοβαρές φθορές. Ανέλαβε την πρωτοβουλία δενδροφύτευσης δρόμων όπως ο περιφερειακός της Βυτίνας και συντηρούσε συνεχώς τον «δρόμο της αγάπης». Υποβοήθησε το έργο
του Δασαρχείου Βυτίνας για τη συντήρηση του «Τριανταφυλλιδείου αλσυλλίου» κατασκευάζοντας παιδική χαρά εντός αυτού
και έχτισε τρεις παραδοσιακές βρύσες, οι οποίες ανέβασαν κατακόρυφα την αισθητική του χώρου. Κάνοντας βέβαια τον απολογισμό του έργου φυσικό είναι, όπως λέμε και πιο πάνω, να
ξεχαστούν ορισμένα, αλλά έγινε προσπάθεια να μνημονευθούν
τα σπουδαιότερα. Σπουδαίο επίσης είναι και το πολιτιστικό και
ψυχαγωγικό έργο του συνδέσμου επί προεδρίας του κ. Ζαχαρόπουλου. Εκτός του ότι διατήρησε την ετήσια εορτή το Αγίου
Πνεύματος στο ξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου, καθιέρωσε το
καλοκαιρινό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο ομώνυμο
εκκλησάκι. Διαχειρίστηκε επίσης το κληροδότημα «Ξυνογαλά»
όλα τα χρόνια μέχρις εξάντληση των πόρων του. Βοήθησε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας και έδινε αναμνηστικά δώρα σε
μικρά παιδιά κατά την τελετή της κοπής της πίτας του συνδέσμου. Και πολλά άλλα θα μπορούσε να αναφέρει κάποιος.
Το δημοσίευμα όμως, όπως λέμε και πιο πάνω, έχει στόχο
να εκφράσει τις ευχαριστίες της Βυτινιώτικης κοινωνίας στην
πολυετή προσφορά του απερχομένου προέδρου. Η Βυτίνα λοιπόν ευγνωμονούσα εκφράζει τις βαθύτατες ευχαριστίες της και
αποδίδει τον έπαινο σε έναν εξαίρετο «φιλοβυτινιώτη», ο οποίος ανάλωσε μεγάλο μέρος της ζωής του σε διαρκή προσφορά
στον τόπο του και εύχεται το νέο δ.σ. και ο νέος πρόεδρος του
σωματείου να έχουν ως οδηγό το έργο του κ. Ζαχαρόπουλου,
να το συντηρούν και να είναι πάντα πρόθυμοι να το συνεχίσουν.
Και να μην ξεχνάμε τα λόγια του Περικλή στον «επιτάφιο λόγο»
του. «Εάν ένας τόπος θέλει να βρει μιμητές των συντελεστών
μεγάλων έργων πρέπει να τους επαινεί ανάλογα και να μην
αφήνει να ξεχαστεί το έργο τους στο διάβα του χρόνου».
Συνέχεια στη σελ. 9
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στην εξωσωματική γονιμοποίηση, ενώ διευθύνει και το Institute
of Life του ιδίου μαιευτηρίου. Οι επιστημονικές επιτυχίες και διακρίσεις του κ. Χριστόπουλου είναι πάμπολες και δεν μπορούν
να απαριθμηθούν σε ένα μικρό αφιέρωμα. Να ευχηθούμε και
άλλες παρόμοιες επιτυχίες στον διακεκριμένο συμπατριώτη μας
με παράλληλη επιστημονική και επαγγελματική ανέλιξη.
Μια τρίτη επιστημονική και ερευνητική επιτυχία σημειώθηκε
από τον φίλο της Βυτίνας, διακεκριμένο καθηγητή του τμήματος μηχανικών επιστήμης υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
κ. Λευτέρη Λιδωρίκη, γιο του συνεργάτη της «ΒΥΤΙΝΑΣ» Στάθη
Λιδωρίκη, χημικού μηχανικού, ο οποίος έχει σπίτι στη Βυτίνα,
το οποίο επισκέπτεται συχνότατα ο καθηγητής. Πρόκειται για
μια σημαντική Ελληνική επιτυχία σχετικά με ένα νέο Ευρωπαϊκό
ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «μια πειραματικά-επικυρωμένη πλατφόρμα προσομοίωσης και σχεδιασμού υλικών,
διεργασιών και διατάξεων σε πολλαπλές κλίμακες», η
οποία δίνει πρόσβαση και σε μη-ειδικούς στην ανοιχτή καινοτομία στο πεδίο των οργανικών ηλεκτρονικών. Το έργο έχει ως
στόχο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας ανοιχτής καινοτομίας στην προσομοίωση υλικών, που θα
δώσει σημαντικά εργαλεία στην Ευρωπαϊκή βιομηχανία των οργανικών ηλεκτρονικών, ώστε να λαμβάνει σωστές και έγκυρες
επιχειρησιακές αποφάσεις ως προς τον σχεδιασμό νέων υλικών,
βελτιωμένων εφαρμογών, και των κατάλληλων διεργασιών για
την ανάπτυξής τους.
Συμμετέχουν 11 Ευρωπαϊκές ομάδες υπό τον γενικό συντονισμό του κ. Λευτέρη Λιδωρίκη. Από Ελληνικής πλευράς συμμετέχουν επίσης το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
και η εταιρία «Organic Electronic Technologies», ενώ από
Ευρωπαϊκής πλευράς συμμετέχουν 3 Πανεπιστήμια (Γερμανία,
Αγγλία και Τσεχία) και 5 εταιρίες (Γερμανία (2), Αγγλία, Ελβετία,
Ιταλία). Να σημειώσουμε εδώ, (η «ΒΥΤΙΝΑ» το είχε δημοσιεύσει
στο παρελθόν) ότι ο καθηγητής κ. Λιδωρίκης είχε συνεργαστεί
με τους δύο νομπελίστες φυσικούς κ. κ Γκέϊμ και Νοβοσέλοφ
στην ανακάλυψη του «γραφενίου», το οποίο έλαβε το Νόμπελ
Φυσικής το 2010.
Η Βυτίνα γεραίρεται για τους σπουδαίους επιστήμονες, που είτε
κατάγονται από αυτήν, είτε την τιμούν με τις επισκέψεις τους και
οι οποίοι συμπληρώνουν τη χορεία των ονομαστών Βυτιναίων
πανεπιστημιακών δασκάλων και λοιπών επιστημόνων του παρελθόντος και εύχεται σε όλους αυτούς, οι οποίοι διακρίνονται
στους διαφόρους κλάδους της επιστήμης να ανελίσσονται διαρκώς στον δύσκολο επιστημονικό δρόμο και να καταξιώνονται
με ανάλογες διακρίσεις.

• Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΤΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ

Κυκλοφορησε το 2ο τεύχος του περιοδικού
«Γαρζενίκος»
Σπουδαίο έργο πραγματοποιούν οι πολιτιστικοί σύλλογοι των
γύρω χωριών σε μια προσπάθεια να τα κρατήσουν «ζωντανά»
μέσα στην πληθυσμιακή συρρίκνωση και τη γενικότερη γορτυνι-

Συνέχεια από τη σελ. 1

Συνέχεια από τη σελ. 5

ακή ερήμωση. Ένα τέτοιο αξιόλογο σωματείο είναι και ο
«σύλλογος φυσιολατρών Ελάτης»,
ο οποίος αναπτύσσει πολλές πρωτοβουλίες πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου προκειμένου
να δώσει ζωή στο ειδυλλιακότερο
χωριό της περιοχής μας, που βρίσκεται στην καρδιά του Μαινάλου.
Μέσα στις πολλές δραστηριότητες
του συλλόγου αυτού εντάσσεται
Ο χώρος του
και η συντήρηση του πολιτιστικού
πολιτιστικού
κέντρου του τόπου του, το οποίο
κέντρου Ελάτης
στεγάζεται στο κτίριο του παλιού
δημοτικού σχολείου. Ο χώρος αυτός είναι πολύ φροντισμένος και σε αυτόν πραγματοποιούνται
όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού (φέτος είναι
εξαιρετικά περιορισμένες) ή και κάποιες χειμωνιάτικων Σαββατοκύριακων. Μάλιστα ο πολύ ωραίος αυτός χώρος προβλήθηκε
τελευταία και από τις τοπικές ιστοσελίδες Kalimera Arkadia και
Arkadia portal από όπου και δανειζόμαστε τη φωτογραφία. Για
το χώρο αυτό ζητήσαμε πληροφορίες από τον διακεκριμένο φιλόλογο και τοπικό ιστορικό ερευνητή Φώτη Παπαχατζή, ο οποίος μένει μόνιμα στην Ελάτη και μας πληροφόρησε τα εξής. «Το
παλιό σχολείο του Γαρζενίκου, (λειτούργησε στο χρονικό
διάστημα 1912-1951), χρησιμοποιήθηκε κάποια χρόνια
μετά τη ανέγερση του νεότερου σχολείου ως κοινοτικό
γραφείο. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 το τότε Δ.Σ.
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελάτης, με πρωτεργάτη τη
Χάρη Σκλαβούνου - Σκουφά, με την άδεια της Κοινότητας, το ανακαίνισε και από τότε λειτουργεί ως «στέκι»
και χώρος εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου».
Και μιας και αναφέραμε το όνομα του Φώτη του Παπαχατζή
να πληροφορήσουμε τους αναγνώστες μας ότι πρόκειται για
ένα σπουδαίο φιλόλογο και ερευνητή, ο οποίος έχει μελετήσει σε βάθος τα αρχεία τοπικών συλλόγων, σχολείων, δήμων,
κοινοτήτων και άλλων πηγών και έχει διασώσει στοιχεία του
παρελθόντος, τα οποία κινδύνευαν να χαθούν. Επίσης είναι η
«ψυχή» του σπουδαίου περιοδικού «Γαρζενίκος», το οποίο ήδη
κυκλοφόρησε το 2ο τεύχος του. Το περιοδικό αυτό αποτελείται
(παράδοξο για περιοδικό) από 580 σελίδες και είναι ετήσιας
κυκλοφορίας. Η εκδοτική του επιτροπή απαρτίζεται από τον
Φώτη τον Παπαχατζή, την Έλσα τη Θαλασσινού και την Γιώτα
Γιαννακοπούλου-Τσενέ. Το τεύχος που κυκλοφόρησε πρόσφατα
περιέχει άρθρα, ιστορικές έρευνες, στατιστικά στοιχεία, λαογραφικές μελέτες, τοπικά ήθη και έθιμα και πολλά άλλα κείμενα
τοπικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος. Διανέμεται δωρεάν,
αποτελεί σπουδαία πηγή τοπικού ιστορικού ενδιαφέροντος και
αξίζει να το προμηθευτούν όσοι ενδιαφέρονται για την τοπική
ιστορία και λαογραφία. Να επαινέσουμε ένθερμα τον δραστήριο σύλλογο της Ελάτης για την τεράστια προσπάθεια που κάνει
για το συμπαθητικό και εξαιρετικά ειδυλλιακό χωριό της Ελάτης και ελπίζουμε να μιμηθούν τη δράση του και οι άλλοι τοπικοί σύλλογοι αλλά προπαντός να ενισχύσουν την προσπάθειά
του οι «όπου γης» Γαρζενικιώτες. Επίσης να συγχαρούμε τον

σημαντικό ερευνητή και ιστοριοδίφη Φώτη Παπαχατζή και να
του ευχηθούμε να βρίσκει δύναμη να συνεχίσει τις έρευνές του,
διότι μαζί με τον άλλο σπουδαίο ιστορικό, τον Βυτιναίο Θανάση Λαμπρόπουλο είναι οι μοναδικές ελπίδες του τόπου μας να
διασώσουν όλα εκείνα τα ιστορικά στοιχεία, που κινδυνεύουν
με αφανισμό.

• ΤΟ ΜΕΘΥΔΡΙΟ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙ: Ο δάσκαλος Νίκος Κ. Φίλης
Με ιδιαίτερο τρόπο γιορτάσαμε φέτος στις 27 Ιουλίου στο Μεθύδριο τη μνήμη του προστάτη μας Αγ. Παντελεήμονα. Τα εκτελούμενα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου έργα στήριξης του
Ι. Ναού υποχρέωσαν το Εκκλησ. Συμβούλιο να οργανώσει την
τέλεση της Θ. Λειτουργίας στον προαύλιο χώρο κάτω από τον
θαλερό πλάτανο. Κατανυκτική η ατμόσφαιρα, με τον Ι. Ναό περιτοιχισμένο από σκαλωσιές . Με το αντιμήνσιο, το ιερό κάλυμμα ως Άγια Τράπεζα και τον άξιο λειτουργό του Υψίστου, τον
ιερέα της ενορίας μας π. Νικόλαο Ντάβο προ του θυσιαστηρίου,
με τον καλλίφωνο γιο του π. Βασίλειο, συνεπικουρούμενο από
τον ιεροψάλτη Νικ. Σουλακιώτη στο αναλόγιο, ζήσαμε στιγμές
θρησκευτικής κατάνυξης.
Παρών στην πανήγυρη και ο τ. Περιφερειάρχης κ. Π. Τατούλης.
Είναι αυτός που ως Υφυπ. Πολιτισμού το 2004, ανακήρυξε τον
Ι. Ναό μας διατηρητέο μνημείο και στη συνέχεια ως Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, βοήθησε στη σύνταξη των μελετών,
εξασφάλισε πίστωση 500.000€ και δημοπράτησε το έργο. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στο πρόσωπό του, χωρίς τη
δική του βοήθεια και στήριξη, το περικαλλές δημιούργημα των
προγόνων μας κινδύνευε με κατάρρευση. Εκφράζουμε επίσης
τις ευχαριστίες μας και προς τη σημερινή Περιφ. Αρχή, στον Περιφερειάρχη κ. Νίκα Π. και στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Λαμπρόπουλο Χρ., γιατί βοήθησαν να ξεπεραστούν γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις, υπέγραψαν την προγραμματική σύμβαση με τον
ανάδοχο του έργου Παν. Κοντό και παρακολουθούν έκτοτε την
πορεία των εκτελούμενων εργασιών.
Θερμές ευχαριστίες και προς: Τον τ. προϊστάμενο των τεχνικών
υπηρεσιών της Περιφ. Πελοποννήσου κ. Κωστόγιαννη Γ., γιατί
με μεθοδικότητα και υπομονή προωθούσε τη σχετική με το έργο
αλληλογραφία, τους μηχανικούς της Περιφέρειας κ.κ. Σμυρνιώτη Μιχ. και Καλλιανιώτη Φ., αλλά και τον μηχανικό της αρχαιολογικής υπηρεσίας Μεσσηνίας συμπατριώτη μας κ. Ηλιόπουλο
Κ., ο οποίος συνέταξε το 1996 την αρχική μελέτη και κατέγραψε εύστοχα την παθολογία του μνημείου, τον αρχιτέκτονα μηχανικό του ΥΠ.ΠΟ. κ. Πύλουρη Ι. για τη συνεχή ενημέρωση που
μας παρείχε σχετικά με την πορεία της αλληλογραφίας αλλά
και την αρχιτέκτονα κ. Δαλιάνη Φ. για την άρτια αρχιτεκτονική
μελέτη και την δωρεάν σύνταξη αρχιτ. μελέτης αποκατάστασης
του Δημ. Σχολείου. Παραβρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Κούλης Ευστ., ο Αντιδήμαρχος κ. Τρυφωνόπουλος Αθαν., ο
τοπικός Πρόεδρος κ. Κοσμάς Θ., ο τ. Περιφερειακός Σύμβουλος
συμπατριώτης μας κ. Μπακούρος Γ. και ο μηχανικός της Περιφέρειας και επιβλέπων τις εργασίες αποκατάστασης. κ. Σμυρνιώτης Μιχ. Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας ο Πρόεδρος του
Πολιτιστικού μας Συλλόγου υποδέχτηκε τους προσκυνητές και
τους ενημέρωσε για την πορεία των εκτελούμενων εργασιών
στον Ι. Ναό, ευχαριστώντας όλους όσους συνήργησαν στην
ευόδωση αυτής της μακροχρόνιας προσπάθειας. Ακολούθησε
Συνέχεια στη σελ. 9

ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

περίπτωση για επαρχιακή κωμόπολη) με σύγχρονο εξοπλισμό,
μοντέρνο «σέρβις» και πλήρη επαγγελματισμό. Οι καφετέριες
αυτές, άλλες είναι οι γνωστές από παλιά όπως το «1033» και
το «Καπνοπωλείο», άλλες επαναλειτούργησαν υπό νέα διεύθυνση όπως οι «Ναϊάδες», το «Merci» και το «Έαρ» και άλλες
είναι καινούργιες όπως το «La casa de café». Και κοντά σε
αυτές πιο δίπλα η πιτσαρία του Γιαβή προσέφερε γευστικότατες πίτσες και μακαρονάδες. Βέβαια σκοπός του άρθρου
δεν είναι να απαριθμήσει τα καταστήματα της Βυτίνας αλλά
περισσότερο να δώσει την εικόνα του φετινού καλοκαιριού.
Όμως δεν είναι δυνατόν να μην τονισθεί η ποικιλία σε είδη της
αγοράς της Βυτίνας, η οποία τροφοδοτεί πλήρως την τοπική
κοινωνία και τα περίχωρα, όπως επίσης ο σωστός επαγγελματισμός όλων των καταστηματαρχών συνοδευόμενος από
ευγένεια και προθυμία εξυπηρέτησης και τέλος η καλαισθησία
των καταστημάτων. Τώρα από επικρατούσες τιμές είναι στην
κρίση του πελάτη να τις αξιολογήσει.
Εκείνο που πρέπει να τονισθεί επίσης, από την εικόνα του
φετινού καλοκαιριού είναι η φροντίδα του δασαρχείου και
προσωπικά της δασάρχου κ. Βασιλικής Σαράντη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, να ετοιμάσει το «δασάκι» για την καλοκαιρινή επισκεψιμότητα. Παρόλο που φέτος δεν υπήρχε ευχέρεια

προσωπικού, όπως άλλες χρονιές, εν τούτοις το «αλσύλλιο
Τριανταφυλλίδη» καθαρίστηκε και ευπρεπίστηκε από το μόνιμο προσωπικό του δασαρχείου, ώστε και το φετινό καλοκαίρι
να αποτελέσει τον κατ’ εξοχή χώρο αναψυχής. Το τοπικό συμβούλιο επίσης και ο πρόεδρος του κατέβαλλαν προσπάθειες
να υπάρξει επάρκεια νερού, κάλυψη των αναγκών και επίλυση
των μικροπροβλημάτων της καθημερινότητας. Στα θετικά του
καλοκαιριού και η καθημερινή λειτουργία του λαογραφικού
μουσείου με την ευθύνη του προέδρου του τοπικού συμβουλίου κ. Φώτη Κατσούλια.
Θα ήταν βέβαια υπερβολικό να πούμε ότι όλα κύλησαν ομαλά χωρίς ελλείψεις. Αντίθετα, πέραν δυσκολιών του κορωνοϊού, τα χρόνια προβλήματα του τόπου μας παρέμειναν άλυτα
δυσκολεύοντας αρκετά την καθημερινότητα των κατοίκων.
Αυτά οι αναγνώστες μας τα γνωρίζουν από παλαιότερα δημοσιεύματα. Αλλά δεν μπορεί να μην τονίσει κανείς το πρόβλημα
της καθαριότητας με τις πολλαπλές μορφές του. Η αποκομιδή
των σκουπιδιών, ελλιπής. Οι κάδοι απορριμμάτων συγκεντρωμένοι σε λίγα σημεία, πράγμα που δυσκολεύει τη μεταφορά
τους. Η κοπή των χόρτων όχι συχνή, λόγω έλλειψης δημοτικών συνεργείων. Το εσωτερικό οδικό δίκτυο σε πολύ κακή κατάσταση και οι «καταστροφές» της αποχέτευσης περιμένουν

ακόμα αποκατάσταση. Το κατεξοχήν αξιοθέατο, που είναι «ο
δρόμος της αγάπης», σχετικά ασυντήρητος με κατεστραμμένο
οδόστρωμα και φθαρμένα παγκάκια. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα παραμένει άλυτο και λόγω έλλειψης παρκινγκ και λόγω
της παρατηρούμενης αδικαιολόγητης αδράνειας από πλευράς
του Δήμου στη μονοδρόμηση του κέντρου της Βυτίνας. Στο
νεκροταφείο έχει δημιουργηθεί αδιαχώρητο και απαιτείται
ανεύρεση λύσης. Ο δρόμος του χιονοδρομικού, που είναι πολυσύχναστος τα χειμερινά Σαββατοκύριακα, σχεδόν αδιάβατος από τις πολλές λακκούβες. Και αρκετά άλλα θα μπορούσε
να απαριθμήσει κάποιος, αλλά τότε θα μακρηγορούσαμε πολύ.
Πάντως το φετινό καλοκαίρι ήταν διαφορετικό. Μόνο τον
δεκαπενταύγουστο πήρε η Βυτίνα την καλοκαιρινή της όψη
αλλά και τότε με πολύ φόβο και επιφύλαξη, αφού τα μέτρα
για τον κορωνοϊό είχαν ατονήσει τελείως τις μέρες της μεγάλης κοσμοσυρροής. Όμως, ο τόπος μας διατηρεί τη δυναμική
του, θα συνεχίσει να αποτελεί τη «βιτρίνα της Γορτυνίας» και
θα θεωρείται το κορυφαίο Αρκαδικό κέντρο χειμερινού τουρισμού και καλοκαιρινού παραθερισμού. Για τον λόγο αυτόν
πρέπει να τύχει μεγαλύτερης προσοχής από τη νέα δημοτική
αρχή, αλλά και όλοι εμείς να καταβάλλουμε προσπάθειες και
να συμβάλλουμε στη διατήρηση της φήμης του.
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Συνέχεια από τη σελ. 8

φιλοξενία των προσκυνητών με την παράθεση γλυκισμάτων.
Στις 8 Αυγούστου το Εκκλησ. Συμβ. τέλεσε στο κοιμητήριο του
χωριού μας το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των όπου γης κοιμηθέντων Μεθυδριωτών. Και
του χρόνου, φίλοι μου, στα νέα θυρανοίξια του μεγαλόπρεπου
ιερού τεμένους των προγόνων μας, γιατί για μας «…πουθενά πιο
μυρωμένο δεν καπνίζει το λιβάνι, πουθενά το καντηλάκι δεν σπιθάει πιο φωτεινό…»

• ΕΝΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

Το Σάββατο 25 Ιουλίου στο ειδυλλιακό εκκλησάκι της Παναγίας στο «Πετροβούνι» τελέστηκε σε περιορισμένο κύκλο (λόγω
κορωνοϊού) συγγενών και φίλων ο γάμος δύο εξαίρετων νέων
από τη Βυτίνα, της διατροφολόγου Μαρίας Μπαμπίλη και του
οικονομολόγου – επιχειρηματία Γιώργου Μπακογιαννάκη. Σε μια
εποχή, που οι νέοι προτιμούν τις πόλεις και την κοσμοπολίτικη
ατμόσφαιρα, για να πραγματοποιήσουν τους γάμους τους, οι δύο
αυτοί νέοι Βυτινιώτες τίμησαν με την επιλογή τους τόσο τον τόπο
καταγωγής τους όσο και τις πατρικές τους κατοικίες.
Και πρώτα να δώσουμε, για όσους την αγνοούν, την «ταυτότητα»
των δύο νεόνυμφων. Η Μαρία η Μπαμπίλη γέννημα και θρέμμα
της Βυτίνας είναι κόρη του παιδιάτρου Γιώργου Μπαμπίλη και
της Κωνσταντίνας Καψάλη και οι δύο γόνοι παραδοσιακών οικογενειών του τόπου μας. Η Μαρία έχει πραγματοποιήσει λαμπρές
σπουδές στη διατροφολογία στο Χαροκόπειο Παν/μιο Αθηνών,
μετεκπαιδεύτηκε στην Ελλάδα και απέκτησε την ειδικότητα της
ειδικής διαιτολόγου-διατροφολόγου. Ο Γιώργος ο Μπακογιαννάκης γιος του Τάκη και της Κων/νας Μπακογιαννάκη ιδιοκτητών
του κεντρικού ξενοδοχείου Art Menalon και εγγονός του σπουδαίου δασκάλου και διευθυντή του δημοτικού σχολείου Βυτίνας
για μια τριακονταετία και πλέον, ο οποίος «έμαθε γράμματα» σε
γενιές και γενιές από Βυτινιωτάκια αειμνήστου Γιώργου Μπακογιανάκη, έχει πραγματοποιήσει λαμπρές οικονομικές σπουδές στο
οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εξελίσσεται σε εξαίρετο
επιχειρηματία. Ο γάμος όπως είπαμε τελέστηκε μεταξύ συγγενών και φίλων στην εκκλησία της Παναγίας στο Πετροβούνι και
η γαμήλια δεξίωση δόθηκε γύρω από την πισίνα και τις λοιπές
εγκαταστάσεις της οικογενειακής επιχείρησης του γαμπρού «Art
Menalon» σε αρκετούς προσκεκλημένους, ιδιαίτερα φίλων των
νεονύμφων και σε όσους επέτρεπαν οι περιορισμοί του κορωνοϊού. Πλούσια εδέσματα σε μια εορταστική και χαρούμενη ατμόσφαιρα με την κατάλληλη ζωντανή μουσική.
Την παραμονή του γάμου ο πατέρας της νύφης έδωσε και αυτός
δεξίωση στην ιδιόκτητη βίλα του στις παρυφές του Μαινάλου σε
υπερεκατό προσκεκλημένους.
Ήταν ένα κοσμικό γεγονός, που «τάραξε» κατά κάποιο τρόπο τη
μονοτονία της μικρής μας κοινωνίας αλλά έδειξε με τον πιο περίτρανο τρόπο ότι και η νέα γενιά Βυτιναίων είναι δεμένη στενά με
τον τόπο καταγωγής της και φροντίζει να τον τιμά με τις ξεχωριστές στιγμές της ζωής του. Να ευχηθούμε στους δύο λαμπρούς
νέους της Βυτίνας να έχουν βίο ευτυχή και παραγωγικό τόσο
στην οικογενειακή τους ζωή όσο και στον επαγγελματικό χώρο
και να έχουν πάντα στην καρδιά τους τη Βυτίνα φροντίζοντας να
συνεχίσουν τη λαμπρή Βυτινιώτικη παράδοση, που τους άφησαν
παρακαταθήκη οι παλιότεροι.

ΜΑΣΣΩΝ: Ο συνήγορος του δολοφόνου
του Ι. Καποδίστρια Γ. Μαυρομιχάλη
ΓΡΑΦΕΙ: Ο δάσκαλος Νίκος Κ. Φίλης
189 χρόνια έχουν περάσει από τη δολοφονία του πρώτου
κυβερνήτη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στις 27
Σεπτεμβρίου του 1831 οι Μαυρομιχαλαίοι Κων/νος και Γεώργιος, αδελφός και γιος του Πετρόμπεη αντίστοιχα, έστησαν ενέδρα στον Ι.Ναό του Αγ. Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο και
εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον Ι. Καποδίστρια σε μια κρίσιμη για
τη χώρα περίοδο. Ο ακόλουθος του κυβερνήτη Γ. Κοζώνης,
αν και μονόχειρας, κατάφερε να τραυματίσει βαρύτατα τον
Κων/νο, ο θάνατος του οποίου επήλθε μετά παρέλευση λίγων
ωρών, ενώ ο Γεώργιος συνελήφθη και οδηγήθη σε δίκη στις
7 Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Ο φόνος του Κυβερνήτη βύθισε
τη χώρα σε γενικό πένθος και απορφάνισε ένα λαό τη στιγμή
που ο χαρισματικός αυτός ηγέτης είχε αποδυθεί σ’ έναν αγώνα ανασυγκρότησης του κράτους με ζήλο και αυταπάρνηση. Η
εντύπωση που δημιουργήθηκε στην Ευρώπη υπήρξε αλγεινή
και αποτυπώνεται στα λόγια του Ελβετού φιλέλληνα Εδουάρδου, ο οποίος συγκινημένος βαθύτατα από το θλιβερό συμβάν
αναφώνησε περίλυπος: «Ο δολοφονήσας τον Καποδίστρια,
δολοφόνησε την Ελλάδα». Ο Γ. Μαυρομιχάλης δικάστηκε
στην Ακροναυπλία από το λεγόμενο τότε Α΄ Διαρκές Στρατιωτικό Συμβούλιο. Βασικός μάρτυρας μεταξύ των άλλων και
ο αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας του φόνου επίτροπος του
ναού Σωτ. Μητρόπουλος, ο οποίος και περιέγραψε στους δικαστές τα θλιβερά διαδραματισθέντα στην είσοδο του ναού.
Συνήγορος του δολοφόνου Γ. Μ. ήταν ο Άγγλος νομομαθής
Εδουάρδος Μάσσων, στην προσωπικότητα και και τις σπάνιες
ικανότητες του οποίου θέλουμε να εστιάσουμε σήμερα περισσότερο την αναφορά μας παρά στη δολοφονία αυτή καθ’
εαυτή. Ως Άγγλος ο Μάσσων ήταν σφοδρός αντικυβερνητικός
και υπερασπίστηκε στη δίκη τον Γ. Μ. με έκτακτο ζήλο.
Συνέχεια στη σελ. 10

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ
Ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ευχαριστήριος επιστολή του αποχωρήσαντος Προέδρου του Συνδέσμου Φιλοπροόδων Βυτίνας
Αθανασίου Ζαχαρόπουλου

Συνέχεια από τη σελ. 7

Από την κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας

Αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητοί φίλοι του Συνδέσμου Φιλοπροόδων.
Μετά από περίπου 16 χρόνια στην προεδρία του Συνδέσμου Φιλοπροόδων Βυτίνας
και σε μια κομβική για τον Σύλλογο στιγμή κατά την οποία εισήλθε στην 2η εκατονταετία
ζωής και δράσης του, επέλεξα να μην κατέβω πάλι υποψήφιος αλλά να παραδώσω τη
σκυτάλη σε μια ομάδα κυρίως νέων παιδιών με έντονο το άρωμα γυναίκας αλλά και τη
διάθεση για δουλειά και συνέχιση της προσφοράς στον τόπο, με την πεποίθηση ότι όχι
μόνο θα συνεχίσουν ό,τι προσπαθήσαμε να κάνουμε όλοι οι προηγούμενοι, αλλά και θα
νοικοκυρέψουν έτι περισσότερο το Σύλλογο, δίνοντας νέα πνοή στο έργο του.
Όλους εσάς που τόσα χρόνια με στηρίξατε σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας ευχόμενος την επίτευξη όσων επιθυμείτε. Όλους τους χορηγούς τους ευχαριστώ δύο φορές,
γιατί άφησαν ανεξίτηλο το πέρασμά τους από τον τόπο. Σε εκείνους δε που ανεχώρησαν
από τη ζωή, όλοι θα διαπιστώνετε ότι αυτό που λέγαμε, όταν ζούσαν και προσέφεραν
«ότι δεν θα ξεχαστούν ποτέ» το κάναμε πραγματικότητα, γιατί οι ενδεικτικές πινακίδες
κάθε έργου που συμμετείχαν με τη χορηγία τους θα τους μνημονεύουν αιώνια.
Τώρα σε όλους εσάς που με διαβάζετε ζητάω μια χάρη. Να στηρίξετε το καινούργιο
Δ.Σ. του Συνδέσμου, όπως κάνατε και σε όλους εμάς τους προηγούμενους, να σταθείτε
δίπλα τους, να τους ενθαρρύνετε, να τους ενισχύετε και να τους βοηθάτε και τώρα που
ξεκινούν, αλλά και στα επόμενα βήματά τους που δεν είναι στρωμένα με ροδοπέταλα την
περίοδο που διανύουμε. Και αύθις σας ευχαριστώ ευχόμενος σε όλους υγεία και καλό
υπόλοιπο καλοκαιριού.
Με εκτίμηση και αγάπη
Αθανάσιος Κ. Ζαχαρόπουλος

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Από τον συνεργάτη μας κ. Αθανάσιο Λαμπρόπουλο
(Μαινάλιο) λάβαμε την πιο κάτω επιστολή προς τον κ.
Δήμαρχο Γορτυνίας, την οποία δημοσιεύουμε ως έχει:

Διαμαρτυρία- Πρόταση

Αισχρόν σιωπάν Βυτίνης όλης υβριζομένης, αδικουμένης και
παραμελημένης υπό του δημάρχου Γορτυνίας, όταν:
α) Οι ανθυγιεινές και ως εκ τούτου επικίνδυνες σωληνώσεις
τμήματος του υδραγωγείου παρουσιάζουν διαρροές και
έχουν σχηματίσει μικρή λίμνη στην νότια είσοδο της Βυτίνας
β) Ορισμένοι φανοστάτες στην κεντρική πλατεία έχουν θραυσμένα τζάμια δημιουργώντας αντιαισθητικό θέαμα.
γ) Τα καθίσματα (παγκάκια) στην οδό Ταμπακοπούλου (Δρόμος
της Αγάπης) είναι διαλυμένα και βρώμικα και ο δρόμος έχει
σοβαρά προβλήματα (λακκούβες κ.λπ.).
δ) Το εσωτερικό οδικό δίκτυο είναι σε κακή κατάσταση και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης οι φθορές της αποχέτευσης και
αρκετά άλλα προβλήματα και ελλείψεις, τα οποία θα ήταν

κουραστικό να τα απαριθμήσουμε.
Δήμαρχε, είναι αφυές να μιμείσαι κάποιους τέως δημάρχους.
Ως γνωστόν η Βυτίνα υπάγεται στον δήμο Γορτυνίας και
κατά τον αείμνηστο συμπατριώτη σας Θ. Δεληγιάννη «είναι ο
οφθαλμός της Γορτυνίας».
Καλείσθε, να μην προκαλείτε την νοημοσύνη μας (όπως όταν
έγινε «ξεχορτάριασμα» κάποιων δρόμων, μεσούντος του θέρους κ.λπ.) και αξιώνουμε δίκαιη και ίση μεταχείριση.
Επικαλούμεθα δε τον πατριωτισμό και την φιλοκαλία των
απανταχού Βυτιναίων, για την ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ και εκτέλεση κάποιων απαραιτήτων έργων στην γενέτειρα, είτε ατομικώς, είτε
καθ' ομάδες, όπως καθαρισμός των αγαλμάτων, φύλαξη των
αλσυλλίων της περιοχής, αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων
υδρεύσεως, εξωραϊσμός του «Δρόμου της Αγάπης», συντήρηση -εξωραϊσμός του κτιρίου και του προαυλίου χώρου της περιώνυμης Ελληνικής Σχολής κ.λπ.
Αθανάσιος. Θ. Λαμπρόπουλος (Μαινάλιος)

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Οικονομικά παρεπόμενα

ΓΡΑΦΕΙ: Ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Λίχας

Η

ζωή έχει αιχμές. Κάποιες απ' αυτές μάς ενοχλούν και
μας τραυματίζουν βαθιά. Μα μια εστία αιχμών μας ενοχλεί πάρα πολύ, μας ερεθίζει, «μας κάνει Τούρκους».
Η μάλλον... Εβραίους. Η χιουμοριστική ιστορία που ακολουθεί,
αν και προέρχεται από ρωσική Λαϊκότροπη παράδοση, ωστόσο
δείχνει κάπως το μέγεθος του προβλήματος. Και ταυτόχρονα
απαντάει στο άλλο μεγάλο ερώτημα: Πώς βρέθηκαν άνθρωποι
να σταυρώσουν τον Υιό του Θεού. Αυτόν, που ΜΟΝΟ ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ πρόσφερε στους ανθρώπους.
Ο Κύριός μας μαζί με τους μαθητές Του περιόδευε τότε την
Παλαιστίνη. Στάθηκαν για βράδυ σ' ένα χωριουδάκι. Μετά τη
μεσονύχτια προσευχή τους όλη η ομάδα τού Ιησού αποσύρθηκε, για να ξεκουραστούν λίγο. Κάποια στιγμή μέσα στη σιγαλιά
της νύχτας ο Πέτρος, που είχε συνηθίσει σαν ψαράς να αγρυπνεί και τις μεταμεσονύχτιες ώρες, άκουσε να διαπληκτίζονται
έντονα έξω από το σπίτι που διανυκτέρευαν, δυο άνδρες.
Ο ένας ήταν Εβραίος κι ο άλλος Σαμαρείτης. Βγήκε αμέσως
έξω να τους συνετίσει και να τους συμφιλιώσει, μιλώντας τους
για τη χριστιανική αγάπη και συγχρόνως να μην ξυπνήσει ο
Διδάσκαλος. Ωστόσο, πριν προφτάσει να ειρηνεύσει τους φιλονεικούντες, αλληλομαχαιρώθηκαν θανάσιμα. Έπεσαν και οι
δύο αιμόφυρτοι.
Ο Πέτρος έσπευσε να προσφέρει τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Αλλά μάταια προσπαθούσε, είχαν και οι δύο εκπνεύσει.
Τότε τους άφησε για λίγο, για να μπει μέσα να ξυπνήσει τον
Κύριο, για να επέμβει. Όμως παραφύλαγε ένας άλλος Εβραίος,
που φθονούσε και μισούσε τον Χριστό και τους ακολούθους
Του. Και θεώρησε ο Εβραίος αυτός ευκαιρία να ενοχοποιήσει
τον Πέτρο, που είχε καταγεμίσει τα ρούχα του με αίματα από
τις πληγές των συμπλακέντων και θα ήταν δύσκολο πια να
αποποιηθεί την ευθύνη και να αποδείξει ότι δεν είχε σχέση με
τη σφαγή. Έτσι, μέχρι να ειδοποιηθεί ο Κύριος ο (δεύτερος)

Εβραίος πρόλαβε και έκοψε κρυφά πέρα-για-πέρα τα κεφάλια
των δυο μοιραίων αντιπάλων.
Σε λίγο όμως ξύπνησε ο Χριστός και... αποκατέστησε τα πράγματα. Κόλλησε θαυματουργικά τα κεφάλια των φονευθέντων
και αποκεφαλισθέντων. Αλλά μόνο που έβαλε το κεφάλι του
Σαμαρείτη στο σώμα του Εβραίου και τανάπαλιν. Έτσι ο Εβραίος, έχοντας τώρα πια το σώμα του Σαμαρείτη, έχασε και όσα
είχε στις τσέπες του σακακιού του και του παντελονιού του,
όλο τον πλούτο του.
Ε! Αυτό ήταν! Από κει και πέρα ο «συγκεκολλημένος» Εβραίος
μίσησε μανιασμένα τον Χριστό, που του στέρησε τα πορτοφόλια, τα τσεκ επιταγών, τις πιστωτικές κάρτες κ.λπ. και πρωτοστάτησε στην καταδίκη και τη Σταύρωσή Του, «προσφέροντας»
τα λιγοστά χρήματα που είχε τώρα πια, για να φτιαχτούν τα
καρφιά του Σταυρού.
Να λοιπόν που κι εδώ... συμφέροντα, που αγγίζουν τα πορτοφόλια κατευθύνουν την πορεία και οδηγούν τον Χριστό στον
Γολγοθά. Η γεμάτη αλαζονεία δύναμη τέτοιων μεθοδεύσεων
και συμφερόντων διαποτίζει την ταραγμένη κοινωνία μας, επιτείνοντας το χάσμα και την κρίση που διερχόμαστε. Το δέσιμο
μερικών με το κίτρινο μέταλλο, τον χρυσό, παραείναι παθιασμένο. Κι ας βοούν πολλοί πως αυτός αναδίδει ανυπόφορη μπόχα. Δεν την πολυκαταλαβαίνουν, γιατί έχουν εθιστεί, ζώντας μ'
αυτήν καθημερινά. Μα κάποιοι που ξέρουν να χειρίζονται το
χρήμα ως απλό μόνο μέσο για τις απαραίτητες διευθετήσεις
ζωής, συμφωνούν και προτείνουν να γεμίζουμε το Είναι μας,
όχι με τη μπόχα του χρήματος, αλλά με το άρωμα του λιβανιού
και της προσευχής, που βγάζουν στον Παράδεισο.
Εμπρός να τα ξανασκεφτούμε και να τα ζυγίζουμε με νηφαλιότητα, με τη ζυγαριά του Χριστού: το Ευαγγέλιο. Εξάλλου, το
βροντοφώναζε κι ο συμπατριώτης μας ο Κολοκοτρώνης: «Παιδιά, λίγο ψωμί, μα λεύτερο».
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ
•Το Σάββατο 26-7 η Μαρία Γ. Μπαμπίλη, διατροφολόγος,
κόρη του παιδιάτρου Γεωργίου Μπαμπίλη και της Κων/
νας Καψάλη και ο οικονομολόγος Γιώργος Π. Μπακογιαννάκης, γιος των ιδιοκτητών του Art Menalon Τάκη
και Κων/νας Μπακογιαννάκη και εγγονός του παλαιού
Διευθυντή του δημοτικού σχολείου και για μία τριακονταετία δασκάλου στη Βυτίνα, Γεωργίου Μπακογιαννάκη
τέλεσαν τους γάμους τους στο ξωκλήσι της Παναγίας
στη θέση «Πετροβούνι». Ευχές για ευτυχή ζωή με ευδόκιμο και απρόσκοπτη πορεία από τον πρώην πρόεδρο του
συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων Τάκη Παπαδέλο.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
•Ο Ιωάννης Τρ. Παπαλάμπρος και η σύζυγός του Μαρία
(υπάλληλος του ΚΕΠ) στις αρχές Ιουλίου βάπτισαν τον
γιο τους και του έδωσαν το όνομα Απόλλωνας.
ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη το Σάββατο 4-72020 ο Φώτης Δρακάκης, ετών 80.
• Απεβίωσε στην Αθήνα στις 3-8-2020 και ετάφη στο Α΄
νεκροταφείο Αθηνών στις 5-8-2020 ο ιατρός Γεώργιος
Κ. Λούρης, ετών 70.
• Απεβίωσε στα Μαγούλιανα όπου και ετάφη στις 22-82020 ο Ιωάννης Μπέτας, ετών 88. Ο εκλιπών στο παρελθόν διέμενε στη Βυτίνα και εξέδιδε την τοπική εφημερίδα «Μυλάων».
• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα στις 27-82020 η Διονυσία Αθ. Βελέτζα, ετών 70.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Το Σάββατο 25-7-2020 στον Ι.Ν. του Αγίου Τρύφωνα τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του αειμνήστου Σωτηρίου
Κούκα, παλαιού συνεργάτη της «ΒΥΤΙΝΑΣ» και ανταποκριτή του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο αποχωρήσας πρόεδρος
του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων
της Βυτίνας κ. Παπαδέλος
Παναγιώτης και η αποχωρήσασα αντιπρόεδρος κ.
Αρετή Παναγοπούλου ευχαριστούν θερμά τον Πρόεδρο του συλλόγου κ. Αγγελίδη Θεόδωρο και όλο
το Δ.Σ. για την απονομή
τιμητικής πλακέτας ως επιβράβευση της μακροχρόνιας προσφοράς τους στον
σύλλογο και θεωρούν την
πράξη αυτή μεγίστη τιμή
προς το πρόσωπό τους.

• Την Κυριακή 9-8-2020 στον Ι.Ν. του Αγίου Τρύφωνα στη
Βυτίνα τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του αειμνήστου
Γεωργίου Κουντάνη Θεολόγου.
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.
• Α΄ Απόφοιτοι του Λυκείου Βυτίνας
1.Κων/νος Ξεν. Λιακόπουλος σχολή Διοίκησης επιχειρήσεων Παν. Πατρών.
2.Νικόλαος Ιωαν. Χρονόπουλος τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της τέχνης της ΑΣΚΤ.
3.Ελισσάβετ Γ. Χαραλαμποπούλου σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν. Πελοποννήσου.
4.Χαράλαμπος Τριαντ. Μαρκόπουλος σχολή Μηχανικών
πληροφορικής Κρήτης.
5.Σωτήριος Δ. Ηλιόπουλος σχολή Μαθηματικών ΕΚΠΑ.
•	Β΄ Απόφοιτοι άλλων Λυκείων
1.Θεοφιλόπουλος Χαράλαμπος σχολή Αγρονόμων - Τοπογράφων Ε.Μ.Π.
2.Μπαρμπίκα Χριστίνα σχολή Μουσειολογίας- Μουσειογραφίας Πύργου.
3. Παπασταθόπουλος Στ. Γεώργιος, σχολή Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών του Οικον. Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αυτά τα ονόματα περιήλθαν σε γνώση μας μέχρι της αποστολής της εφημερίδας στο τυπογραφείο 31-8. Εάν υπάρχουν και άλλοι επιτυχόντες που επιθυμούν τη δημοσίευση
του ονόματός τους, ας έλθουν σε επικοινωνία μαζί μας.
Η «ΒΥΤΙΝΑ» εύχεται σε όλους τους επιτυχόντες στα ΑΕΙ
ευδόκιμη ακαδημαϊκή πορεία και επιτυχείς σπουδές με την
ανάλογη επιστημονική κατάρτιση και πάνω από όλα να
μην ξεχνούν ποτέ τον τόπο καταγωγής τους.
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΒΥΤΙΝΑ»
500 €: Φίλης Ευστάθιος.
100 €: Χριστόπουλος Ιωάννης, Παπαθανασόπουλος Γ.
50 €: Παπανδρέου Χριστίνα, Κουτσούκος Παναγιώτης,

Μπαμπίλη-Νιάρχου Τασία, Δημητρακόπουλος Κυριάκος,
Λάγιου Αφροδίτη, Ρότσου Αφροδίτη, Αρβανιτάκη Χαρά,
Μασούρος Ηλίας, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος.
40 €: Μερκούρης Παναγιώτης, Λιαρόπουλος Π. Χρήστος,
Στρουσόπουλος Κων/νος, Παπακωνσταντίνου Σωτήριος.
30 €: Αναγνωστόπουλος Τρύφωνας, Πλέσσια Χριστίνα,
Θεοφιλόπουλος Παναγιώτης, Τζέμης Λεωνίδας, Ανδριανόπουλος Λάμπρος, π. Νικόλαος Ντάβος, Σκαρπέλου Μαρία, Μανουσάκη-Παπαντωνίου Αντωνία.
25 €: Πλέσσιας Τρ. Παναγιώτης.
20 €: Κυριακίδης Στέφανος, Παπαλάμπρου Μαρία, Γόντικας Τρύφωνας, Παπαλάμπρος Τρύφων, Στρουσοπούλου
Αγγελική, Βουτσελά Βασιλική, Χαραλαμπόπουλος Αριστομένης, Χαραλαμποπούλου Χαρά, Κοκκαλιάρη Ευσταθία, Ρούσσου Ελένη, Ξηρός Γεώργιος, Τζίφας Ι. Νικόλαος,
Τσατσουλή Μαρία, Τουρής Κων/νος, Θεοφιλοπούλου Χριστίνα, Γόντικας Χρήστος, Κατσούλιας Φώτης, Τερζής Νικόλαος, Διαμαντοπούλου Γεωργία, Μπαζιώτης Κων/νος,
Ηλιόπουλος Βασίλειος, Νάσκος Ιωάννης, Χλιβέρη Τριανταφύλλη, Πλαστήρα- Τζίφα Βασιλική, Αναγνωστόπουλος
Τρύφων, Στρουσοπούλου-Τζαβάρα Αγγελική, Αναγνωστόπουλος Α. Απόστολος, Λιαρόπουλος Β. Χρήστος.
15 €: Λιαροπούλου Κατερίνα.
10 €: Λιαρόπουλος Παναγιώτης, Τσατσουλής Θεόδωρος.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
50 €: Πλαστήρα- Τζίφα Βασιλική σε μνήμη Νικολάου Τζίφα.
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2019
Εκ παραδρομής δεν δημοσιεύθηκαν οι συνδρομές του
έτους 2019 των εξής μελών του συλλόγου και για το οποίο
γεγονός ζητάμε συγνώμη.
50 €: Παπαντωνίου – Μανουσάκη Αντωνία.
30 €: Χριστοπούλου Παναγιώτα, Αθηναίου –Καλάκου Αικατερίνη.
20€: Χρυσανθακοπούλου Αθηνά, Μπαμπίλη Ευσταθία,
Ματθαίου Νίκη.

Συνέχεια από τη σελ. 9

ΜΑΣΣΩΝ: Ο συνήγορος του δολοφόνου του Ι. Καποδίστρια Γ. Μαυρομιχάλη
Ήταν φυσικά συνήγορος μιας χαμένης υπόθεσης για την οποία βοούσε ολόκληρο το έθνος ζητώντας την τιμωρία των ενόχων. Αυτός ήταν και ο λόγος
για τον οποίο ο Μάσσων απέφευγε συστηματικά να αναφερθεί στην ουσία
και υποστήριζε ότι το δικαστήριο ήταν αναρμόδιο να διεξαγάγει τη δίκη, λόγω
του ότι ο κατηγορούμενος ήταν μέλος των Εθν. Συνελεύσεων Τροιζήνας και
Άργους και γι' αυτό έπρεπε να δικαστεί από την Εθν. Συνέλευση. Το δικαστήριο, παρά τη μακρά αγόρευση του Μάσσωνα, απέρριψε την ένστασή του και
καταδίκασε τον κατηγορούμενο στην ποινή του θανάτου. Τούτο φυσικά δεν
αποθάρρυνε τον δυναμικό συνήγορο, ο οποίος υπέβαλε αίτηση αναθεώρησης, η οποία και εκδικάστηκε ύστερα από 2 ημέρες. Πρόεδρος του αναθεωρητικού δικαστηρίου ήταν ο περιώνυμος και αθάνατος Τουρκοφάγος Νικηταράς.
Ο Μάσσων με μοναδική ευγλωττία, ανέπτυσσε νομικές και πολιτικές θεωρίες,
μακρηγορώντας. Ο πρόεδρος Νικηταράς λοιπόν, ευθύς και αγνός όπως ήταν,
αδαής περί τα νομικά, χωρίς περιστροφές και δικανικά τερτίπια, απευθυνόμενος στον Μάσσωνα τον διέκοψε απότομα και προεξοφλώντας την απόφαση
του δικαστηρίου, αναφώνησε με αυθεντική λαϊκότητα το πολύκροτο εκείνο:

«Μάσσωνα, Μάσσωνα, τι τα θέλεις όλα αυτά! Μάχαιραν έδωκες, μάχαιραν
θα λάβεις» !
Τελικά, το αναθεωρητικό δικαστήριο απέρριψε την αίτηση και επικύρωσε
την απόφαση του Πολεμικού Συμβουλίου. Ο Μάσσων επί εποχής Κυβερνήτη
έγινε μέλος του Θαλασσίου Δικαστηρίου και διετέλεσε δικηγόρος στο Ναύπλιο. Επί Όθωνα, μάλιστα, διέπρεψε ως πρόμαχος του δικανικού βήματος και
υπήρξε ο πρώτος γενικός εισαγγελέας του ελληνικού κράτους και οργανωτής
της εισαγγελικής υπηρεσίας. Χαρισματικός και ευρυμαθής μπόρεσε σε διάστημα τεσσάρων μόνον μηνών να μάθει και να μιλά τη νέα ελληνική γλώσσα
αλλά και να παραδίδει δωρεάν μαθήματα φιλοσοφίας, πολιτικής οικονομίας
και θεολογίας.
Ήταν ίσως ένας από τους ελάχιστους εκείνους που κατείχε και γνώριζε να
ομιλεί άπταιστα τη λατινική γλώσσα σε τέτοιο βαθμό, που είχε τη δυνατότητα
να μιλάει λατινιστί επί ώρες ολόκληρες. Η ικανότητά του αυτή είναι ασφαλώς
αξιοθαύμαστη αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του ότι η λατινική γλώσσα είναι νεκρή
και κλασική και ασφαλώς την ομιλούν ελάχιστοι.
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ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
ΤΟ 17Ο ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ
Περιορισμένης έκτασης λόγω κορωνοϊού
Τελείως διαφορετικό το φετινό
«Βυτινιώτικο αντάμωμα», που οργανώνει κάθε χρόνο ο «σύλλογος των
Απανταχού Βυτιναίων» λόγω του κορωνοϊού. «Κολοβωμένη» η πραγματοποίησή του με την τέλεση μόνο του
θρησκευτικού μέρους και αναβολή
του ψυχαγωγικού, που αποτελεί και
την «καρδιά» της όλης εκδήλωσης
Από τον εσπερινό.
και διευκολύνει την επαφή και επικοινωνία των παρευρισκομένων Βυτιναίων ντόπιων και παρεπιδημούντων, αλλά και υλοποιεί
τους στόχους του ανταμώματος. Φέτος, λοιπόν, όπως είχε
συμβεί και προ διετίας, που και τότε είχε αναβληθεί το ψυχαγωγικό μέρος του ανταμώματος λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στο Μάτι Αττικής, τυπικά και μόνο υλοποιήθηκε το αντάμωμα με πολύ λιγότερους προσελθόντες
και περιορισμένης διάρκειας, αφού μόνο η θρησκευτική
τελετή πραγματοποιήθηκε. Είναι γεγονός, όμως, ότι η ιεροτελεστία έγινε με κάθε επισημότητα, τόσο ο εσπερινός,
όσο και η λειτουργία ανήμερα της εορτής.
Ο εσπερινός τελέστηκε το απόγευμα της εορτής από τις
19.00 ώρα μέχρι την 20.00 ιερουργούντος του πατρός
Χρυσοστόμου και βοηθούντος στο ψαλτήρι του πατρός
Νικολάου. Πραγματοποιήθηκε και αρτοκλασία προσφορά
της οικογενείας Παν. Πετροπούλου ιδιοκτήτου του τοπικού super market όπως συνηθίζει να κάνει χρόνια τώρα.
Δυο με τρείς δεκάδες οι προσελθόντες απόλαυσαν μια
κατανυκτική τελετή με την ψαλμωδία που διαχέετο στον
Ανήμερα μετά το τέλος της
γύρω χώρο του ξωκλησιού και τη δροσιά του Μαινάλου
ιεροτελεστίας
που «κατέβαινε» από το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης.
Την επομένη η θεία λειτουργία άρχισε από τις 7.00 το
πρωί και ολοκληρώθηκε γύρω στις δέκα. Τελέστηκε από τους ιερείς της Βυτίνας πατέρες
Χρυσόστομο και Νικόλαο, ενώ χρέη ιεροψαλτών έκανε ο Αρίστος ο Χαραλαμπόπουλος και ο
Βαγγέλης ο Ντάβος. Ο άρτος ήταν προσφορά του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και
ο πανοσιολογιότατος π. Χρυσόστομος στο κήρυγμά του τόνισε το νόημα της εορτής. Ο άρτος

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
• Οι παιδικές δράσεις του Ιουλίου άρχισαν το
Σάββατο 4 του μήνα στο «δασάκι». Πήραν μέρος δεκαεπτά μικροί φίλοι του ομίλου, οι οποίοι απασχολήθηκαν και ψυχαγωγήθηκαν με
επιτραπέζια παιχνίδια. Ο όμιλος με ανάρτησή
του στην σελίδα του στο facebook ευχαρίστησε ονομαστικά όλα τα παιδιά που πήραν μέρος
στη δραστηριότητα αυτή. Οι παιδικές δράσεις θα
πραγματοποιούνται όλο το καλοκαίρι και θα περιλάβουν εκτός από τα ντόπια παιδιά και τους
μικρούς καλοκαιρινούς επισκέπτες της Βυτίνας.
• Οι καλοκαιρινές δραστηριότητες του ομίλου
συνεχίζονται για την ψυχαγωγία ιδιαίτερα των μικρών φίλων του. Το Σάββατο 25-7 πραγματοποιήθηκε συνάντηση δεκατριών παιδιών αλλά και κάποιων ενηλίκων στο δασάκι για
«δράσεις με Lego», όπως έγραψε ο όμιλος στην ανάρτησή του. Ο ειδυλλιακός χώρος του
αλσυλλίου αλλά και τα ενδιαφέροντα παιχνίδια δημιούργησαν την κατάλληλη ατμόσφαιρα ψυχαγωγίας, χαράς αλλά και επαφής των μικρών παιδιών τώρα που τα σχολεία έχουν
διακοπές και δεν βλέπονται.
• Η τελευταία καλοκαιρινή δράση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26-8 στον ίδιο χώρο.
Πήραν μέρος δεκατρείς μικροί φίλοι του ομίλου και προσφέρθηκε αφιλοκερδώς ο Βυτιναίος ηθοποιός κ. Παναγιώτης Λιαρόπουλος (απόφοιτος του θεατρικού τμήματος του
ΕΚΠΑ), ώστε να εξοικειώσει τους μικρούς με το θέατρο. Το σωματείο αυτό ανέπτυξε όλο
το καλοκαίρι σημαντικές δραστηριότητες μέσα στη μικρή μας κοινωνία και είναι αναντικατάστατο. Εμείς να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και να
διατυπώσουμε την ευχή να συνεχιστούν όλο τον χρόνο δίνοντας μια νότα ευχαρίστησης
ιδιαίτερα στους μικρούς, που οι ευκαιρίες ψυχαγωγίας εδώ είναι περιορισμένες.

μοιράστηκε μέσα σε νάιλον σακουλάκια, όπως επέβαλλαν οι προφυλάξεις της πανδημίας. Οι
προσελθόντες ήταν αρκετοί, όχι βέβαια όπως τα προηγούμενα χρόνια, όμως, λαμβανομένων
υπόψη των συνθηκών ο αριθμός ήταν ικανοποιητικός.
Μετά το τέλος της θρησκευτικής τελετής προσφέρθηκαν από τον σύλλογο γλυκίσματα και
αναψυκτικά για να τιμηθεί η εορτή. Στη συνέχεια ο νέος πρόεδρος του συλλόγου κ. Θεόδωρος Αγγελίδης απηύθυνε χαιρετισμό στους παρισταμένους, ευχαριστώντας τους για την προσέλευσή τους και δικαιολογώντας τη φετινή αναβολή μέρους της
εκδήλωσης. Μετά το τέλος της ομιλίας σε μια σεμνή τελετή και
παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ. του συλλόγου, απένειμε
τιμητική πλακέτα στους απελθόντες πρόεδρο του συλλόγου κ.
Παπαδέλο και αντιπρόεδρο κ. Παναγοπούλου ευχαριστώντας
τους για την πολυετή προσφορά τους στο σύλλογο. Επίσης,
διεξήχθη και λαχειοφόρος αγορά με δώρα που προσέφερε ο
σύλλογος και ο τυροκόμος κ. Δ. Τσατσουλής για την οικονομική
ενίσχυση του συλλόγου.
Την ετοιμασία της εκδήλωσης από πλευράς του συλλόγου
είχαν αναλάβει, όπως κάθε χρόνο, τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Λιαρόπουλος και Κάρκουλας, ενώ την ετοιμασία της εκκλησίας ανέλαβε ο επίτροπος κ. Χρήστος Γόντικα, ο οποίος με τη βοήθεια Ο νέος πρόεδρος του δ.σ.
κ. Αγγελίδης αποδίδει
και της συζύγου του ευπρέπισε και τον περιβάλλοντα χώρο του
τιμητική πλακέτα στον
εξωκλησιού, ενώ σε αυτό βοήθησε με την κοπή των χόρτων και
αποχωρήσαντα
ο Τρύφωνας ο Παπαλάμπρος. Το στεφάνι της εικόνας επιμελήκ. Παπαδέλο
θηκαν κυρίες της Βυτίνας όπως κάθε χρόνο.
Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά όλους τους προσελθόντες Βυτιναίους και φίλους της Βυτίνας,
οι οποίοι τίμησαν τη φετινή εκδήλωση έστω και ελλιπή, όπως επίσης και όλους όσους βοήθησαν στην ετοιμασία της. Επίσης, τους ιερείς και ιεροψάλτες και τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους. Ευχαριστεί, τέλος, θερμά και όσους ενίσχυσαν οικονομικά τον σύλλογο και ιδιαίτερα τον
φίλο της Βυτίνας κ. Ευστάθιο Φίλη, ο οποίος γενναιόδωρα κάθε έτος τον ενισχύει και επιπλέον
επιλαμβάνεται της φροντίδας του ξωκκλησιού, το οποίο ευπρεπίζει κατάλληλα. Ο σύλλογος
τέλος πληροφορεί τα μέλη του, αλλά και όλους τους Βυτιναίους και φίλους του τόπου μας ότι
θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να διατηρηθεί η εκδήλωση του Βυτινιώτικου ανταμώματος, το οποίο και θα πραγματοποιεί κάθε χρόνο, διότι αποτελεί αναγκαία αλλά και σημαντική
πολιτιστική εκδήλωση, η οποία μαζί με την εφημερίδα του «ΒΥΤΙΝΑ» ενισχύει τους δεσμούς
αλλά και την επικοινωνία των «όπου γης» Βυτιναίων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ
• Την Κυριακή 12 Ιουλίου, όπως είχε γνωστοποιήσει ο σύνδεσμος με σχετική ανακοίνωση,
διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη νέου δ.σ. Για πρώτη φορά μετά από δεκαπενταετία και
πλέον, δεν εξέθεσε υποψηφιότητα ο μέχρι σήμερα πρόεδρος Θανάσης Ζαχαρόπουλος αποχωρώντας από την ενεργό δράση. Τα αποτελέσματα των εκλογών και ο αριθμός ψήφων του κάθε
υποψηφίου είναι τα εξής: Ρούσου Ελένη 60, Κοσμάς Θεόδωρος 52, Γόντικα Γεωργία
50, Παπαλάμπρος Τρ. 39, Τσέκου Γρ. 34, Καρατασάκη Ελ. 30, Σμέρου Στ. 29, Ντάβος
Ευαγ. 21, Καπουράνη Φλώρα 20, Μπατιστάκη Χρ. 18. Μετά το αποτέλεσμα οι εκλεγέντες και εκλεγείσες συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος: Ρούσου Ελένη,
Αντιπρόεδρος: Κοσμάς Θεόδωρος, Γραμματέας: Τσέκου Γρηγορία, Ταμίας: Γόντικα
Γεωργία, Μέλη: Παπαλάμπρος Τρύφων, Ντάβος Ευάγγελος, Καρατασάκη Ελένη.
•Ο σύνδεσμος όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οργάνωσε το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής χωρίς όμως το ψυχαγωγικό μέρος λόγω κορωνοϊού. Τελέστηκε η θεία λειτουργία με αρτοκλασία, ενώ στο τέλος της θρησκευτικής τελετής αποδόθηκε από την πρόεδρο κ. Ρούσσου
αναμνηστική πλακέτα στον αποχωρήσαντα πρόεδρο του συλλόγου κ. Ζαχαρόπουλο για την
δεκαεξαετή προσφορά του στον σύλλογο από τη θέση του προέδρου και στη συνέχεια προσφέρθηκαν δίπλες και αναψυκτικά σε όλους τους προσελθόντες στη εορτή. Επίσης, διεξήχθη
λαχειοφόρος αγορά για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου, με δώρα μια τηλεόραση προσφορά του συλλόγου, μια γίδα προσφορά του κτηνοτρόφου Λάκη Λιαρόπουλου και διάφορα
άλλα δώρα προσφορά των επαγγελματιών της Βυτίνας. Ο σύνδεσμος ευχαριστεί θερμά όλους
όσους προσέφεραν για τη λαχειοφόρο αγορά και γενικά όσους συνέβαλαν στην οργάνωση
της περιορισμένης εορτής και ελπίζει ότι του χρόνου θα είναι καλύτερα τα πράγματα και θα
οργανώσει πλήρως την πανήγυρη.
•Το πρώτο εξωραϊστικό έργο του νέου δ.σ. του συλλόγου, παρόλη την οικονομική του δυσκολία, ήταν ο ευπρεπισμός της εισόδου της κωμόπολης και το άσπρισμα των δένδρων. Όμως,
η συνέχιση των εξωραϊστικών έργων απαιτεί την οικονομική ενίσχυση από όσους μπορούν να
προσφέρουν, ώστε ο σύνδεσμος να φέρει σε πέρας το βαρύ έργο του και να «ομορφύνει» όσο
γίνεται περισσότερο την ωραία κωμόπολη της Βυτίνας.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
• Πανελλήνια αναγνώριση για το Δημοτικό Σχολείο Βυτίνας η απονομή του «χρυσού βραβείου» της κατηγορίας «Καινοτομία στη Διδασκαλία» στο Ετήσιο Πανόραμα των Πρωτοβουλιών
και των Δράσεων στην Εκπαίδευση - Education
Leaders Awards 2020. Η βράβευση αφορά τη
«Μαθητική έρευνα του Δημοτικού Σχολείου
Βυτίνας για τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό»,
που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Mission Space Lab»
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA)
και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2019 με μια

μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση της ομάδας, ανάμεσα σε 471 συμμετέχουσες ομάδες από χώρες της
Ευρώπη. Το έργο υλοποιήθηκε από τους μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων με τον συντονισμό
του Διευθυντή του Σχολείου κ. Καρούντζου
Ιωάννη, ο οποίος προηγουμένως συμμετείχε σε
επιμόρφωση της ESA, που πραγματοποιήθηκε
στο e-Technology Lab της ESA στο Βέλγιο. Τα
βραβεία αριστείας αποδίδονται για πέμπτη συνεχή χρονιά και ξεκίνησαν ως προσπάθεια ανάδειξης καλών πρακτικών και καινοτομίας στον
χώρο της εκπαίδευσης. Η ανακοίνωση των φετινών βραβείων έγινε μέσω διαδικτύου, στις 29
Ιουνίου 2020, με καθυστέρηση μερικών μηνών
λόγω των έκτακτων υγειονομικών μέτρων. Την

κριτική επιτροπή αποτελούν ακαδημαϊκοί, επιστήμονες διεθνούς κύρους και εκπαιδευτικοί με
μεγάλη εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης,
ενώ προεδρεύει η πρώην Υπ. Παιδείας κ. Άννα
Διαμαντοπούλου, πρόεδρος του Δικτύου για τη
Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Το
σχολείο τιμήθηκε και κατά την περσινή χρονιά με
το Χρυσό Βραβείο για τις «Καινοτόμες Μαθησιακές Εμπειρίες Επιστήμης και Τεχνολογίας»,
που ξεκίνησαν να υλοποιούνται στο σχολείο τα
τελευταία χρόνια με την εισαγωγή του προγράμματος εκπαιδευτικής ρομποτικής και ενισχύθηκαν
σημαντικά με την εφαρμογή του εκπαιδευτικού
προγράμματος Playing with Protons του ΕυΣυνέχεια στη σελ. 12
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Η Αγία Σοφία

ΓΡΑΦΕΙ: Ο «Κριτόβουλος»

Η

πρόσφατη απόφαση του πρωθυπουργού της Τουρκίας κ. Ερντογάν να μετατρέψει τον χριστιανικό ναό της
Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη από μουσείο και
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESKO
σε
μουσουλμανικό τζαμί, δημιουργεί την ανάγκη να
φέρουμε πάλι στη
μνήμη μας τα ιστορικά στοιχεία για τον
«μητροπολιτικό» ναό
του Βυζαντίου και
μέγιστο θρησκευτικό
μνημείο της Ορθοδοξίας. Η «ΒΥΤΙΝΑ»
παραθέτει όλα τα ιστορικά στοιχεία γύρω από την κτίση του
ναού, την αρχιτεκτονική δομή του, την καλλιτεχνική του αξία
αλλά και τη μεγάλη του ιστορικότητα, η οποία δεν μπορεί να
αλλοιωθεί με μια πολιτικοθρησκευτική απόφαση απόρροια
μεγάλου φανατισμού. Η Αγία Σοφία λοιπόν, είναι το πρώτο
κτίσμα, που αντικρίζει ο επισκέπτης, καθώς εισέρχεται από
την Προποντίδα στην Κωνσταντινούπολη. Το ξεχωριστό αυτό
σημείο είχαν επιλέξει, για να χτίσουν ναούς αιώνες πριν από
τους Βυζαντινούς οι αρχαίοι Έλληνες. Ο πρώτος ναός της
Αγίας Σοφίας, τύπου «ξυλόστεγης βασιλικής», θεμελιώθηκε
από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο το 330 μ.Χ., όταν μετέφερε την
πρωτεύουσα της παραπαίουσας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
από τη Ρώμη στην Νέα Ρώμη (Κωνσταντινούπολη αργότερα).
Η ανέγερση του ναού ολοκληρώθηκε από τον γιο του Κωνστάντιο και τα εγκαίνια έγιναν στις 15 Φεβρουαρίου 360 μ.Χ.
Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αρκαδίου, το 404 μ.Χ., ο
πρώτος ναός πυρπολήθηκε από εξαγριωμένους υποστηρικτές
του Ιωάννη του Χρυσόστομου, τον οποίο είχε εξορίσει η αυτοκράτειρα Ευδοξία. Η Αγία Σοφία ξανακτίσθηκε ως «ξυλόστεγη βασιλική» από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο Β' τον «μικρό» και τα εγκαίνια έγιναν στις 11 Ιανουαρίου 415 μ.Χ. από
τον πατριάρχη Αττικό. Όμως ο ναός θα πυρποληθεί εκ νέου,
το 532 μ.Χ, κατά τη «Στάση του Νίκα». Έτσι, ο αυτοκράτορας
Ιουστινιανός Α' αποφάσισε να κατασκευάσει την εκκλησία
από την αρχή στον ίδιο χώρο, αλλά πολύ πιο επιβλητική, για
να δεσπόζει στη Βασιλεύουσα. Τα θεμέλια αυτού του μεγαλοπρεπούς ναού τέθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου 532 μ.Χ., σαράντα ημέρες μετά την καταστολή της εξέγερσης, με σχέδια που
εκπόνησαν ο Ανθέμιος ο Τραλλιανός (474-534 μ.Χ.) (από τις
Τράλλεις της Μ. Ασίας) και ο Ισίδωρος ο Μιλήσιος (442-534
μ.Χ. από τη Μίλητο).
Οι δυο έμπειροι μηχανικοί, αλλά και αρχιτέκτονες και μαθηματικοί και καλλιτέχνες, έδωσαν νέες λύσεις σε μέχρι τότε
άλυτα αρχιτεκτονικά προβλήματα. Εφάρμοσαν το σύστημα
«θολοδομίας» και δημιούργησαν ένα νέο τύπο εκκλησίας, τη
«βασιλική με τρούλλο», ενώ η αντισεισμική προστασία του
ναού, στην κατ’ εξοχήν σεισμογενή Κωνσταντινούπολη, θαυμάζεται ακόμη και σήμερα από τους ειδικούς. Για την ολοκλήρωση του κολοσσιαίου έργου δούλεψαν αδιάκοπα επί έξι
χρόνια 10.000 τεχνίτες, ενώ το κόστος κατασκευής ανήλθε,
κατά προσέγγιση, στο ποσόν των 320 «κεντηναρίων» χρυσού
(με σημερινή ισοδυναμία περίπου 2,5 δισ. Ευρώ).
Από κάθε σημείο της αυτοκρατορίας, έγιναν προσφορές.
Έφτασαν στη βασιλεύουσα για τις ανάγκες της διακόσμησης
πράσινα μάρμαρα από τη Μάνη και την Κάρυστο, τριανταφυλλιά από τη Φρυγία και κόκκινα από την Αίγυπτο. Από τον
υπόλοιπο κόσμο προσφέρθηκαν πολύτιμα πετράδια, χρυσός,
ασήμι και ελεφαντόδοντο για τη διακόσμηση του εσωτερικού. Τα εγκαίνια έγιναν στις 27 Δεκεμβρίου του 537 μ.Χ. από
τον Ιουστινιανό, ο οποίος βλέποντας την υπεροχή της Αγίας
Σοφίας έναντι του ξακουστού ναού του Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ, αναφώνησε: «Δόξα τω Θεώ τω καταξιώσαντί
με τοιούτον έργον επιτελέσαι. Νενίκηκά σε Σολομών».
Ο ναός έχει μέγιστες διαστάσεις 77x72 μέτρα και ο εντυπωσιακός τρούλλος, που κυριαρχεί σε όλη τη σύνθεση, έχει διάμετρο 33 μέτρα και ύψος από το δάπεδο 62 μέτρα. Κανένας

(προσφορά της «ΒΥΤΙΝΑΣ» σε όσους από τους αναγνώστες της δεν έχουν
επισκεφθεί το μεγάλο αυτό Ελληνοβυζαντινό μνημείο της Χριστιανοσύνης)
από τους δύο δημιουργούς της Αγίας Σοφίας, τον Ανθέμιο
και τον Ισίδωρο, δεν ευτύχησε να δει το έργο τελειωμένο,
καθώς πέθαναν το ίδιο έτος και οι δύο (534 μ.Χ.) πριν από
την ολοκλήρωσή του. Ο ναός είναι κτισμένος, όπως λέμε και
πιο πάνω, σε αρχιτεκτονικό ρυθμό «βασιλικής με τρούλο».
Ο κυρίως χώρος του κτίσματος έχει σχήμα περίπου κύβου.
Τέσσερις τεράστιοι πεσσοί, (κτιστοί τετράγωνοι στύλοι), που
απέχουν μεταξύ τους ο ένας από τον άλλο 30 μ., στηρίζουν
τα τέσσερα μεγάλα τόξα πάνω στα οποία εδράζεται ο τρούλος. Ο τρούλος δίνει την εντύπωση ότι αιωρείται εξαιτίας
των παραθύρων που βρίσκονται γύρω στη βάση του (ο τότε
ιστορικός Προκόπιος λέει: ...δίνει την εντύπωση ότι είναι ένα
κομμάτι ουρανού που κρέμεται στη γη...). Είναι κτισμένος στη
ΝΔ. πλευρά του πρώτου λόφου της Κωνσταντινούπολης με
κατεύθυνση ΝΑ. Περιβάλλεται από δύο αυλές, τη βόρεια και
τη δυτική, η οποία ονομάζεται αίθριο. Συνορεύει προς νότο
με τα Πατριαρχικά κτίρια, τα οποία συνδέονται με το «Αυγουσταίο», τη μεγάλη δηλαδή πλατεία, που βρισκόταν το λαμπρό
από πορφυρό μάρμαρο άγαλμα της Αυγούστας Ελένης. Εσωτερικά ο Ναός διαιρείται από δύο κιονοστοιχίες εξαρτώμενες
από τους πεσσούς σε τρία κλίτη και το όλο οικοδόμημα αποτελείται από τα εξής μέρη:

Αίθριο

Υπαίθρια μαρμαρόστρωτη και περίστυλη αυλή στο μέσον
της οποίας είναι η μαρμάρινη κρήνη που φέρει την ονομαστή καρκινική επιγραφή (διαβάζεται και ανάποδα) «ΝΙΨΟΝ
ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ» (δηλ. πλύνε τις αμαρτίες, όχι μόνο το πρόσωπο).

Ο έξω και ο κυρίως νάρθηκας

Πέντε πύλες από το αίθριο οδηγούν στον έξω νάρθηκα και
από αυτόν άλλες πέντε πύλες οδηγούν στον εσωτερικό (κυρίως) νάρθηκα, από τις οποίες η μεσαία λέγεται και Μεγάλη
ή Ωραία Πύλη. Από τον κυρίως νάρθηκα εννέα πύλες, τρεις
ανά κλίτος, οδηγούν στον κυρίως Ναό. Οι τρεις μεσαίες από
αυτές λέγονται Βασιλικές πύλες, επειδή έμπαινε ο Αυτοκράτορας στις επίσημες τελετές. Και οι δύο νάρθηκες καταλαμβάνουν περίπου όλο το πλάτος του Ναού με μικρό μήκος
εισόδου ο καθένας. Στο δεξιό μέρος του νάρθηκα υπάρχει το
αποδυτήριον (μητατώριον) όπου ο Αυτοκράτορας άλλαζε
το «τζιτζάκιο» (στρατιωτική χλαμύδα) και φορούσε το «σαγίο»
(απλή χλαμύδα ή «σάκο»). Πάνω από τον έσω νάρθηκα είναι
ο γυναικωνίτης.

Κυρίως Ναός

Ο κυρίως Ναός χωρίζεται σε τρία κλίτη (στοές θα λέγαμε
σήμερα), των οποίων το μεσαίο είναι διπλάσιου πλάτους
από τα άλλα δύο. Το εσωτερικό σχέδιο είναι απλό. Τέσσερις
«πεσσοί», (κτιστοί στύλοι), συνδέονται μεταξύ
τους με υπερώα τόξα,
στα οποία στηρίζεται
ο τεράστιος θόλος. Η
περιμετρική βάση φέρει
πλήθος στυλιδίων υπό
μορφή παραθύρων από
τα οποία και ολόκληρος
ο Ναός γεμίζει από το
φως. Η όλη κατασκευή παρουσιάζει πράγματι την εντύπωση μιας αρμονίας φωτός και αρχιτεκτονικής. Τα 100 αυτά
παράθυρα, 40 επί της στεφάνης του θόλου και τα υπόλοιπα
στα ημιθόλια, τις κόγχες και τους τοίχους δίδουν την εικόνα
της ανακρέμασης του θόλου από τον ουρανό, οι δε ακτίνες
του ήλιου, που εισέρχονται στον χώρο, δίνουν την εντύπωση
ότι έρχονται από τους ουρανούς. Στην κατασκευή του θόλου έχουν χρησιμοποιηθεί ελαφρόπετρες από τη Ρόδο, που
φέρουν την επιγραφή «Μεγάλη Εκκλησία του Κωνσταντίνου». Εξωτερικά και επί της κορυφής του θόλου υπήρχε ο μέγας «ερυσίπτολις σταυρός» (στήριγμα της πόλης),
Μετά τη μετατροπή του ναού σε μουσουλμανικό τέμενος

προστέθηκαν τέσσερις
μιναρέδες και ο εξωτερικός σταυρός αντικαταστάθηκε από την
ημισέληνο. Μεγάλης
καλλιτεχνικής αξίας είναι τα ψηφιδωτά πολλά των οποίων έχουν
καταστραφεί, ενώ κάποια από αυτά έχουν
αποκατασταθεί κατά
καιρούς.
Για χίλια περίπου
χρόνια (537-1453),
Από τα καλύτερα ψηφιδωτά που
η Αγία Σοφία ήταν το
απεικονίζει τον Μ. Κων/νο.
κέντρο της πολιτικής,
εκκλησιαστικής και πνευματικής ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εκεί, ο λαός γιόρτασε τους θριάμβους, θρήνησε
τις συμφορές και αποθέωσε τους νέους αυτοκράτορες. Η
εκκλησία είναι αφιερωμένη στην Σοφία του Θεού, αλλά για
τους Βυζαντινούς ήταν περισσότερο ταυτισμένη με την Παναγία. Το 626 μ.Χ., όταν η Κωνσταντινούπολη σώθηκε από την
πολιορκία των Αβάρων εψάλη εκεί για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος. Το 860 μ.Χ., όταν την Κωνσταντινούπολη πολιόρκησαν οι Ρως (Ρώσοι), ο πατριάρχης Φώτιος πήρε το πέπλο
της Θεοτόκου, που φυλασσόταν εκεί και το εμβάπτισε στην
θάλασσα. Τότε προκλήθηκε μεγάλη θαλασσοταραχή, που κατέστρεψε τον εχθρικό στόλο, σύμφωνα με την παράδοση.
Την εποχή της Εικονομαχίας (726-843) απομακρύνθηκαν
από την Αγία Σοφία οι εικόνες και κάθε είδους αναπαράσταση
των θείων και αγίων προσώπων. Επί πατριαρχίας του εικονομάχου πατριάρχη Νικήτα Α΄ (766-780) μόνο ο σταυρός εξέφραζε την ταύτιση του ναού με την χριστιανική θρησκεία. Στις
16 Ιουλίου 1054 μ.Χ. μέσα στην εκκλησία εκτυλίχθηκε ένα
από τα σοβαρότερα επεισόδια του εκκλησιαστικού Σχίσματος, όταν ο απεσταλμένος του Πάπα καρδινάλιος Ουμβέρτος
επέθεσε επιδεικτικά τη «Βούλα Αφορισμού» του πατριάρχη
Μιχαήλ Κηρουλάριου στην Αγία Τράπεζα, πριν από την έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της Λατινοκρατίας (1204-1261), η Αγία Σοφία μετατράπηκε σε Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και έδρα του Λατίνου Πατριάρχη. Η τελευταία
λειτουργία τελέστηκε στις 29 Μαΐου 1453. Ο αυτοκράτορας
Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος, αφού προσευχήθηκε μαζί με
τον λαό και ζήτησε συγγνώμη για τα λάθη του, έφυγε για τα
τείχη, όπου έπεσε μαχόμενος.
Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Αγία Σοφία
έγινε μουσουλμανικό τέμενος (τζαμί) από τον Μωάμεθ Β’
τον Πορθητή και μετά την Μικρασιατική Καταστροφή και την
ίδρυση του σύγχρονου Τουρκικού Κράτους από τον Κεμάλ
Ατατούρκ, μετατράπηκε σε μουσείο με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου στις 24 Νοεμβρίου 1934. Η Αγία Σοφία ως
μουσείο άνοιξε τις πύλες της την 1η Φεβρουαρίου 1935 και
στις 6 Δεκεμβρίου 1985, ανακηρύχθηκε από την UNESCO,
Μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Πρόσφατα, όπως όλοι ξέρουμε, μετατράπηκε πάλι σε τζαμί
μετά τη μισαλλόδοξη απόφαση του Ερντογάν και εξαιτίας της
απόφασης αυτής δημιουργείται το απίθανο φαινόμενο, να τελούνται μουσουλμανικές τελετές εντός χριστιανικού χώρου
και… «υπό το βλέμμα των χριστιανών Αγίων»! Τέτοια θέματα
όμως, που μονοπωλούν μεν την επικαιρότητα αλλά έχουν
διαχρονικές επιπτώσεις, όπως η σύληση ορθοδόξων εκκλησιών, η αρπαγή και η καπηλεία Ελληνικών αρχαιοτήτων, η
αμφισβήτηση της ιστορικότητας αλλά και της προσφοράς του
Ελληνισμού πρέπει να ευαισθητοποιούν όλους τους Έλληνες,
κάτι που τόνισε και ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς
στο «Δωδεκάλογο του Γύφτου»:
Γνώμες, καρδιές, όσοι Έλληνες, ό,τι είστε, μην ξεχνάτε,
δεν είστε από τα χέρια σας μονάχα, όχι. Χρωστάτε
και σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα ’ρθούνε,
θα περάσουν.
Κριτές, θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί.

ρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικής Έρευνας - CERN, μετά την υλοποίηση του οποίου διαμορφώθηκε στο σχολείο μια κουλτούρα που ευνοεί και ενθαρρύνει την εφαρμογή δράσεων σχετικών με την επιστήμη και την τεχνολογία.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
Συνέχεια από τη σελ. 11

• Χωρίς επισκέπτες αλλά με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας την Παρασκευή 26-6-2020. Στο πρώτο μέρος της τελετής, οι μαθητές παρουσίασαν το αρχικό στάδιο ολοκλήρωσης
του προγράμματος eTwinning με τίτλο «Fairy RoboTales», που υλοποιήθηκε στη διάρκεια του έτους με τη συνεργασία μαθητών
και εκπαιδευτικών από την Ιταλία, την Τυνησία και την Ελλάδα. Υπεύθυνος του προγράμματος ήταν ο Διευθυντής του Σχολείου,
ενώ τους μαθητές καθοδήγησαν, επίσης, ο εκπαιδευτικός υπεύθυνος για την ΣΤ τάξη κ. Παλάντζας Χρήστος και οι εκπαιδευτικοί
ειδικότητας διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας κ. Μανώλης Κυριάκος και κ. Τσιούλου Ιωάννα. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί
κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου σχολικού έτους. Να ευχηθούμε στους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης καλή πορεία στο επόμενο
στάδιο σπουδών τους και να συγχαρούμε ένθερμα τον διευθυντή του σχολείου κ. Καρούντζο, το εκπαιδευτικό προσωπικό και
τους μαθητές για την επιτυχημένη και πάλι φέτος μαθησιακή πορεία του σχολείου και τις διεθνείς διακρίσεις που κατέκτησαν και
να τους ευχηθούμε η πορεία τους να έχει διαρκή και μακροχρόνια συνέχεια. Επίσης να συγχαρούμε και τον σύλλογο γονέων και
κηδεμόνων του σχολείου, ο οποίος στάθηκε συμπαραστάτης και βοηθός στη λαμπρή αυτή πορεία του σχολείου.

