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Tα θεμέλια μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους
και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος...
Οδυσσέας Ελύτης
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Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΥΛΙΟΥΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ
Με πολλούς περιορισμούς λόγω πανδημίας
αλλά με την πρέπουσα θρησκευτική ευλάβεια
Δεύτερη χρονιά που η εορτή του πολιούχου του τόπου μας
τιμάται με τους περιορισμούς της πανδημίας και την προσαρμογή του τελεστικού σε αυτούς. Όποιοι όμως περιορισμοί και
αν επιβάλλονται, αυτό δεν αφαιρεί το δικαίωμα και δεν αλλοιώνει τη συνήθεια στους Βυτιναίους να τιμούν τον πολιούχο
τους με τις ανάλογες τιμές και να εκφράζουν προς αυτόν την

στο ένα ο πρωτοψάλτης της Αγίας Τριάδας Πειραιά κ. Γρηγόριος Ζάρκος και στο άλλο ο Νίκος ο Σουλακιώτης με τον
παπά Βασίλη τον Ντάβο. Στην ακολουθία του εσπερινού εκτός
της αρτοκλασίας τελέστηκε και η ακολουθία του αγιασμού του
Αγίου Τρύφωνα, ο οποίος θεωρείται προστατευτικός για τις
αμπελοκαλλιέργειες, οι όποιες βέβαια σήμερα είναι ανύπαρ-

πρέπουσα θρησκευτική ευλάβεια. Δεκαετίες τώρα η γιορτή
του πολιούχου κάθε πρώτη Φλεβάρη δεν ήταν συνδυασμένη
με κοινωνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και δεν πραγματοποιείτο τοπικό πανηγύρι αλλά περιοριζόταν στις αυστηρές
θρησκευτικές τελετές, οι οποίες πάντοτε έπαιρναν πανηγυρικό
χαρακτήρα με την ανάλογη μεγαλοπρέπεια. Αυτό λοιπόν τον
πατροπαράδοτο χαρακτήρα της γιορτής με την έκφραση τιμής και ευλάβειας στη μνήμη του εορτάζοντος πολιούχου της
Βυτίνας δεν πρόκειται ποτέ να μειώσει ούτε η φθορά του πανδαμάτορα χρόνου ούτε οι περιορισμοί της οποιαδήποτε πανδημίας. Την ευλάβεια του Βυτιναίου του περασμένου και του
προπερασμένου αιώνα προς τον Άγιο Τρύφωνα θα εκδηλώνει
και ο Βυτιναίος του παρόντος όσο και αν έχουν αλλάξει οι συνήθειες και οι αντιλήψεις για ήθη και έθιμα έχουν μεταβληθεί.
Όλα αυτά γράφονται, για να τονιστεί η θρησκευτική ευλάβεια
αλλά και η τελεστική μεγαλοπρέπεια της φετινής γιορτής του
πολιούχου του τόπου μας. Ο Δήμος είχε ενημερώσει για τη
γιορτή με μια καλαίσθητη πρόσκληση, την οποία είχε αποστείλει αρκετές μέρες πριν. Το πάντοτε δραστήριο εκκλησιαστικό
συμβούλιο με επικεφαλής τον σεβάσμιο παπά Νικόλα, τους
ακάματους επιτρόπους και τον εργατικότατο νεωκόρο είχαν
επιληφθεί των ετοιμασιών των τελετών αλλά και της αυστηρής τήρησης των περιορισμών, που επέβαλαν οι κανόνες του
κορωνοϊού. Ο ναός ευπρεπίστηκε, οι εικόνες στολίστηκαν με
άνθη από τη δραστήρια επίτροπο κ. Σεβαστή Χαμεζοπούλου
και τα των ιεροτελεστιών ετοιμάστηκαν από τους δύο ιερωμένους πατέρες Χρυσόστομο κα Νικόλαο.
Οι θρησκευτικές τελετές άρχισαν την παραμονή με πανηγυρικό εσπερινό με αρτοκλασία και τον καθιερωμένο αγιασμό.
Της τελετής χοροστάτησε ο τοποτηρητής της μητροπόλεως,
μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευστάθιος πλαισιούμενος από δώδεκα αρχιμανδρίτες και ιερείς. Στα αναλόγια

κτες στον τόπο μας. Ο μητροπολίτης κ.κ. Ευστάθιος στο κήρυγμα του αναφέρθηκε στον εορταζόμενο Άγιο αλλά η ομιλία
του ήταν συγκινησιακά φορτισμένη, διότι αναφέρθηκε στους
δεσμούς που έχει με τη Βυτίνα από την εποχή της θητείας του
ως ιεροκήρυκας της μητροπόλεως τη δεκαετία του ογδόντα
και θυμήθηκε τους τότε ιεροψάλτες αλλά και τους τότε ιερείς
του Αγίου Τρύφωνα με τους οποίους συνεργάστηκε στενά. Τον
εσπερινό τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Γορτυνίας, αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι των τοπικών
συλλόγων και φορέων.
Την επομένη τελέστηκε πανηγυρική θεία λειτουργία μετά
αρτοκλασίας με τους ίδιους ιερωμένους και ιεροψάλτες. Το
κήρυγμα της ημέρας πραγματοποίησε ο πρωτοσύγκελος της
μητροπόλεως πανοσιολογιότατος Ιάκωβος Κανάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στον τιμώμενο Άγιο, τους συναισθηματικούς
δεσμούς των Βυτιναίων με τον πολιούχο τους και στην ευλάβεια με την οποία τελείται η εορτή. Στο τέλος της λειτουργίας
ευχήθηκε αναλόγως ο χοροστατών μητροπολίτης, ενώ ο πρόεδρος του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Αγίου Τρύφωνα αιδεσιμολογιότατος π. Νικόλαος Ντάβος, αφού ευχαρίστησε τον
μητροπολίτη για την παρουσία του και όλους όσους συμμετείχαν στις τελετές αλλά και όσους τις τίμησαν με την παρουσία
τους, απένειμε τιμητική πλακέτα στον αρχιμανδρίτη πατέρα
Χρυσόστομο Ζαχαρόπουλο για την πεντηκονταετή παρουσία
του στη Βυτίνα και την πνευματική και κοινωνική προσφορά
του στην τοπική κοινωνία. Ακολούθησε η τελετή προικοδότησης του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος των κοριτσιών τα
οποία κατάγονται από τη Βυτίνα και τις ενσωματωμένες κοινότητες της Λάστας και του Πυργακίου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε φέτος εντός του ναού και όχι στην αίθουσα του Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου λόγω των περιορισμών
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Η «ΒΥΤΙΝΑ» αλλάζει συχνότητα έκδοσης
Η εφημερίδα «ΒΥΤΙΝΑ» συμπληρώνει εφέτος σαράντα τρία
χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας. Μέχρι σήμερα κυκλοφορούσε ανά δίμηνο και κάθε χρόνο εξέδιδε έξι φύλλα. Τα έξοδα
εκτύπωσης και ταχυδρόμησης καλύπτονται από τον σύλλογο
των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας, ο οποίος
δεν έχει άλλη πηγή εσόδων παρά μόνο τις εισφορές των μελών του προς αυτόν και την εφημερίδα. Δυστυχώς τα έσοδα
αυτά κάθε χρόνο μειώνονται και οι περισσότεροι παραλήπτες
της εφημερίδας αδιαφορούν για την αποστολή της συνδρομής
τους με αποτέλεσμα να διαταράσσεται σοβαρά η ομαλή κυκλοφορία της εφημερίδας. Από πέρσι είχαμε ενημερώσει ότι,
εάν συνεχιστεί η μη αποστολή συνδρομών, αυτή θα οδηγήσει
στη μεταβολή της συχνότητας έκδοσης και στη μείωση των
φύλλων, ώστε να μειωθούν τα έξοδα. Το φετινό κλείσιμο του

ταμείου του συλλόγου ήταν απογοητευτικό! Εστάλησαν μόνο
149 συνδρομές και εισπράχθηκαν μόνο 8.090 €, τα λιγότερα
της τελευταίας εικοσαετίας. Το γεγονός αυτό ανάγκασε το δ.σ.
να πάρει απόφαση να μεταβάλλει τη συχνότητα κυκλοφορίας
του εντύπου από δίμηνο σε τρίμηνο.
Έτσι λοιπόν η «ΒΥΤΙΝΑ» θα φτάνει στα χέρια των αναγνωστών της ανά τρίμηνο. Αν οι συνδρομές αυξηθούν και οι παραλήπτες θα είναι πλέον συνεπείς, το έντυπο θα επανέλθει στην
παλιά συχνότητα του διμήνου. Εκείνο που πρέπει να επιδιωχθεί είναι η διατήρηση της κυκλοφοράς της «ΒΥΤΙΝΑΣ», διότι
η επιστημονική, πολιτιστική και κοινωνική της προσφορά στον
τόπο είναι πολύ μεγάλη. Αλλά εάν συνεχιστεί η αδιαφορία
αποστολής συνδρομών, κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί τη
συνέχιση έκδοσή της.

Η ΒΥΤΙΝΑ

θυμάται και απαιτεί…
Με το νέο έτος 2022 συμπληρώνεται τριετία από την ανάληψη της εξουσίας από την παρούσα κυβέρνηση και διετία από
την περιφερειακή και δημοτική αρχή. Δηλαδή η κυβέρνηση
έχει διανύσει τα τρία τέταρτα του χρόνου άσκησης εξουσίας
και η περιφερειακή και δημοτική αρχή το μισό. Με λίγα λόγια η επόμενη χρονιά θα είναι χρόνος εκλογών, αν όλα εξελιχθούν ομαλά. Ο πρόλογος αυτός γίνεται για να επανέλθει
το θέμα των υποσχέσεων, οι οποίες δόθηκαν προς τον τόπο
μας και από τις τρεις αυτές αρχές άσκησης εξουσίας και καμία
δεν υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα όπως έχει αναφέρει και άλλες
φορές σε άρθρα της η «ΒΥΤΙΝΑ». Όμως με το άρθρο αυτό θέλουμε να υπενθυμίσουμε τις υποσχέσεις και να απαιτήσουμε
την υλοποίησή τους στο τελευταίο αυτό διάστημα άσκησης
εξουσίας και από τις τρεις αυτές αρχές. Και συγκεκριμένα τον
Ιούνιο του 2020 επισκέφθηκε τον τόπο μας ο τότε υπουργός
Γεωργικής ανάπτυξης και τροφίμων και σημερινός εσωτερικών κ. Βορίδης, για να γνωρίσει από κοντά το Τριανταφυλλίδειο κτήμα και παρουσία των τοπικών βουλευτών κ.κ. Βλάση
και Κωνσταντινόπουλου υποσχέθηκε την επανακαλλιέργεια
του κτήματος και αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων
της Τριανταφυλλιδείου σχολής με τη δημιουργία σύγχρονου
μουσείου μελισσοκομίας προϋπολογισμού 250.000€. Λίγο
αργότερα ο τότε υφυπουργός Γεωργίας και σημερινός κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Οικονόμου σε επίκαιρη ερώτηση
στη Βουλή του βουλευτή κ. Κωνσταντινόπουλου υποσχόταν
συγκεκριμένα έργα για την επανακαλλιέργεια του κτήματος.
Από όλα αυτά τίποτε δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα!
Και ας έλθουμε τώρα στην παρούσα περιφερειακή αρχή. Με
την ανάληψη εξουσίας από τον κ, Νίκα ανακοινώθηκε επίσημα
ότι η περιφέρεια διεκδίκησε και της δόθηκε η έκταση και οι
εγκαταστάσεις του παλιού ΞΕΝΙΑ Βυτίνας και προγραμμάτιζε
τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ της παραχωρήθηκε από το νοσοκομείο Καλαμάτας και η έκταση του παλιού
σανατορίου για παράλληλη αξιοποίηση. Συγχρόνως παρέμενε
ανεκτέλεστη η υπόσχεση της παλιάς περιφερειακής αρχής για
συντήρηση του δρόμου του χιονοδρομικού. Και αυτά παραμένουν μέχρι σήμερα στο επίπεδο των υποσχέσεων! Τέλος η
παρούσα δημοτική αρχή παρέλαβε αρκετές εκκρεμότητες από
την προηγούμενη και υποσχέθηκε ότι θα τις ολοκληρώσει, ενώ
εξήγγειλε την εκτέλεση και άλλων αναγκαίων έργων. Και συγκεκριμένα συντήρηση του εσωτερικού οδικού δικτύου μετά
από τις πολλές καταστροφές που είχε αφήσει η κατασκευή του
δικτύου αποχέτευσης. Συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και
αντικατάσταση αυτού όπου χρειάζεται. Επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος και αναζήτηση νέων χώρων στάθμευσης.
Συντήρηση του «δρόμου της αγάπης» και των υπολοίπων χώρων αναψυχής και αρκετά άλλα τα οποία θα ήταν κουραστικό
να απαριθμήσουμε. Μάλιστα η «ΒΥΤΙΝΑ» στο φύλλο 237 του
Μάρτιου- Απριλίου 2019 είχε απευθυνθεί στον νέο δήμαρχο
και του είχε παρουσιάσει τα τοπικά προβλήματα. Και μετά από
τόσες υποσχέσεις πόσες υλοποιήθηκαν; Από την κυβέρνηση
και την περιφέρεια καμία. Ούτε το μουσείο μελισσοκομίας έγινε, ούτε η επανακαλλιέργεια του κτήματος οργανώθηκε αντίθετα το Τριανταφυλλίδειο ημέρα με την ημέρα μαραζώνει και
κινδυνεύει να επανέλθει στην εγκατάλειψη και εξαθλίωση της
δεκαετίας του δύο χιλιάδες. Το ΞΕΝΙΑ παραμένει εγκαταλελειμμένο και ερειπωμένο όπως και το παλιό σανατόριο, ενώ ο
δρόμος του χιονοδρομικού ημέρα με την ημέρα χειροτερεύει
με κίνδυνο να γίνει αδιάβατος ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς
μήνες. Από την πλευρά της δημοτικής αρχής ελάχιστα έγιναν
και τα σημαντικά προβλήματα με πρώτο το κυκλοφοριακό, ιδιαίτερα τις μέρες της μεγάλης κίνησης, της ύδρευσης, του εσωτερικού οδικού δικτύου και άλλα παραμένουν άλυτα. Η Βυτίνα
τόσο καιρό ακούει στωικά και δέχεται ευγενικά τις υποσχέσεις.
Όμως απαιτεί όσα της υποσχέθηκαν να αρχίσουν να υλοποιούνται. Καλεί όσους την εκπροσωπούν είτε αυτοί λέγονται
τοπικοί βουλευτές, είτε δημοτικοί σύμβουλοι, είτε τοπικοί εκπρόσωποι να πιέσουν όλους τους φορείς είτε κυβέρνηση, είτε
περιφέρεια, είτε δήμος να υλοποιήσουν όσα υπεσχέθησαν. Σε
διαφορετική περίπτωση, που οι υποσχέσεις μείνουν ανεκτέλεστες, τότε οι Βυτιναίοι ας αξιολογήσουν μπροστά στην κάλπη
το 2023 ποιοι τους είπαν αλήθεια και ποιοι τους κορόιδεψαν
και ποιοι πραγματικά έδειξαν ενδιαφέρον για τον τόπο τους.
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✎ Βυτινιώτικα... και άλλα
✎1
η Γενάρη: Πρωτοχρονιά, πρωτομηνιά και πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα. Όλα μαζί φέτος
μαζεμένα. Υποδεχτήκαμε τον καινούριο χρόνο

Η πλατεία την πρωτοχρονιά

τα μεσάνυχτα με όλους τους περιορισμούς,
που ισχύουν από την περασμένη Πέμπτη. Δυστυχώς η πανδημία μας περιόρισε και φέτος.
Βέβαια όχι στη μορφή της πρωτοχρονιάς του
2021 αλλά και φέτος αρκετά περιορισμένα,
ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες. Η μέρα ξημέρωσε ηλιόλουστη και μόνο το πρωινό κρύο θύμιζε ότι βρισκόμαστε στον χειμώνα. Πανηγυρική
λειτουργία στον Άγιο Τρύφωνα με τις ανάλογες ευχές μετά το τέλος της ιεροτελεστίας. Το
facebook των ντόπιων «πλημμύρισε» με ευχές,
αφού πλέον μέσω αυτού τις ανταλλάσσουμε.
Και αυτό το Σαββατοκύριακο η επισκεψιμότητα έφτασε σε υψηλά επίπεδα. Μπορεί όχι όπως
τα Χριστούγεννα, αλλά ήταν ικανοποιητικά τα
νούμερα. Η αγωνία στην τοπική κοινωνία για
κρούσματα πανδημίας εξακολουθεί να υπάρχει
και είναι διαρκώς αυξανόμενη μετά τη μεγάλη
επισκεψιμότητα. Δυστυχώς καθημερινά μαθαίνουμε ότι κάποιοι συμπολίτες μας νοσούν και
τους ευχόμαστε ανώδυνη ανάρρωση. Επίσης
η ευχή όλων μας είναι για πλήρη απαλλαγή το
2022. Γενικό σχόλιο από όλους τους επισκέπτες είναι το μοναδικό φυσικό περιβάλλον του
τόπου μας και η υψηλού επιπέδου προσφορά
υπηρεσιών από τους επαγγελματίες, τα δύο
«βαριά χαρτιά» που θα ενισχύουν διαρκώς την
επισκεψιμότητα. Πρέπει όμως να λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα και ως προς τη μονοδρόμηση του κέντρου και ως προς την εξεύρεση χώρων πάρκιγκ, το οποίο αυτές τις ημέρες
έδειξε ξεκάθαρα το μέγεθός του!

✎6

Γενάρη: Η μεγάλη γιορτή των
Θεοφανείων. Γιορτάστηκε με
πανηγυρική λειτουργία στον
Άγιο Τρύφωνα, ιερουργούντων των δύο ιερέων μας. Ο αγιασμός «διαβάστηκε» στο εσωτερικό λόγω των περιορισμών. (φωτό). Όσοι
προσήλθαν στην ιερουργία ήταν με μάσκες
και διατηρούσαν τις αποστάσεις μεταξύ τους.
Ο καιρός ήταν ηλιόλουστος κάτι που διευκόλυνε τους πολυάριθμους επισκέπτες και αυτού
του εορταστικού τετραημέρου. Τα καταλύματα
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πλήρη και οι δρόμοι γεμάτοι. Άλλη μια φορά η
προσέλευση των επισκεπτών μεγάλη! Βέβαια
τις νυκτερινές και τις πρώτες πρωινές ώρες
επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες. Τη νύχτα
το θερμόμετρο έδειξε 2οC. Την σημερινή εικόνα πρόβαλλε η ΕΡΤ1 με συνεχή ρεπορτάζ,
αφού η Βυτίνα ανακηρύχθηκε σε ένα από τους
δέκα καλύτερους χειμερινούς προορισμούς
πανελλήνια! Η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ 1 κ. Πέγκυ Μπρούσαλη διάνθισε την ανταπόκρισή της
με πληθώρα επαινετικών σχολίων για τον τόπο
μας. Τα έθιμα αυτής της ημέρας πλούσια για
την τοπική παράδοση με τους καλικάτζαρους
που «φεύγουν» και το υποχρεωτικό ράντισμα
με αγιασμό των οικόσιτων ζώων και των κτημάτων. Πριν από μισό αιώνα σαν σήμερα η
Βυτινιώτικη ύπαιθρος έπαιρνε ζωή και «έβγαινε» από τη χειμέρια ησυχία της, αφού κατά το
μεσημέρι παρέες από γυναίκες και μικρά παι-

διά, εφόσον το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες, πήγαιναν στα πιο κοντινά κτήματα και στα
αμπελοτόπια, για να «αγιάσουν» και να έχουν
καλή παραγωγή. Αυτά για την αγροτική Βυτίνα
του παρελθόντος. Για τη σημερινή κοσμοπολίτικη τοπική κοινωνία αποτελούν αναμνήσεις
τουλάχιστον για τους μεγαλύτερους. Δυστυχώς τα κρούσματα του κορωνοϊού στην Αρκαδία διαρκώς αυξάνουν, όπως επίσης και στην
τοπική κοινωνία. Ευτυχώς οι προσβληθέντες
περνούν ανώδυνα την περιπέτεια της υγείας
τους και δεν χρειάζονται νοσηλεία. Ελπίζουμε να μην έχουμε επιδείνωση της κατάστασης
και μετά την αυξημένη επισκεψιμότητα αυτού
του τετραημέρου και την επαναλειτουργία των
σχολείων από την ερχόμενη Δευτέρα.

✎Δ

εύτερο Σαββατοκύριακο
του Γενάρη: Την Παρασκευή
γιορτάσαμε τον Αϊ Γιάννη και
ευχηθήκαμε στους πολλούς Γιάννηδες αλλά
και Ιωάννες του τόπου μας είτε μένουν εδώ
είτε αλλού. Συνεχίστηκε και το Σαββατοκύριακο η μεγάλη επισκεψιμότητα των «Φώτων».
Μεγάλη απήχηση είχε η προβολή της Βυτίνας
σε όλα τα δελτία ειδήσεων από την ΕΡΤ 1 με
βάση το επιτόπιο ρεπορτάζ ανήμερα των Φώτων. Βέβαια θα επαναλάβουμε, έστω και αν
αυτό γίνεται κουραστικό, τα διαχρονικά προβλήματα που έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση του επισκέπτη και κάθε φόρα που υπάρχει
μεγάλη κίνηση αναδεικνύονται εντονότερα.
Και αυτά είναι, όπως γράφουμε και πιο πάνω,
της μονοδρόμησης του κέντρου και της δημιουργίας νέων θέσεων πάρκιγκ. Έτσι και αυτή
τη φορά όλο το διάστημα των εορτών τα δύο
αυτά προβλήματα ήταν τα «μελανά σημεία»
των όσων θετικών παρουσίασε η Βυτίνα. Και
φυσικά ο μόνος αρμόδιος να τα λύσει είναι ο
δήμος Γορτυνίας! Τα διαρκώς πραγματοποιούμενα repid test σε όλη την Αρκαδία δείχνουν
καλπασμό της πανδημίας και νέα κρούσματα.
Ευτυχώς η μορφή αυτή είναι ηπιότερη από τις
άλλες. Από αύριο αρχίζουν και τα σχολεία και
ελπίζουμε ότι ο κορωνοϊός δεν θα διαταράξει
την ομαλή λειτουργία τους. Από το Σάββατο
το πρωί ο καιρός άλλαξε με συννεφιά, ψιλόβροχο και πτώση της θερμοκρασίας πράγμα
που δυσκόλεψε κάπως τους επισκέπτες μας,
αν και αρκετοί απόλαυσαν τη χειμωνιάτικη
ατμόσφαιρα με τον μουντό καιρό και τις χαμηλές θερμοκρασίες. Πολλές δυσκολίες αλλά και
μεγάλη έκπληξη έχουν δημιουργήσει οι «φουσκωμένοι» λογαριασμοί της ΔΕΗ που έφτασαν
και πρέπει να πληρωθούν μέσα στον Γενάρη.

Διπλάσιο ποσό και ίσως μεγαλύτερο σε σχέση με το περυσινό καλούνται να πληρώσουν
τα νοικοκυριά ενώ ακόμη μεγαλύτεροι είναι οι
λογαριασμοί στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τα
εστιατόρια και τα καταλύματα. Έτσι μετά την
ανατίμηση του πετρελαίου ήλθε τώρα και το
ρεύμα να κάνει πολύ δύσκολο τον φετινό χειμώνα μαζί με τον κορωνοϊό.

✎Δ

εύτερη εβδομάδα του Γενάρη. Η κακοκαιρία «Διομήδης» πέρασε και από εδώ με
μικρή χιονόπτωση μέσα στη Βυτίνα την Τρίτη
11-1 και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες όλη
την εβδομάδα και ιδιαίτερα την Τετάρτη και
την Πέμπτη, όταν το θερμόμετρο έδειξε -6οC.
Μεγαλύτερη χιονόπτωση στο βουνό και ιδιαίτερα στο χιονοδρομικό, το οποίο μάλιστα ανακοίνωσε ότι από τις 13-1 θα λειτουργήσουν
οι πίστες χιονοδρομίας, εφόσον συνεχιστεί η
χιονόπτωση. Πάντως το χιόνι μέσα στο χωριό
έλιωσε γρήγορα και κατόπιν «ξαστέρωσε» κάτι
που δικαιολογεί τις χαμηλές θερμοκρασίες, και
ευνοεί, όπως ισχυρίζονται οι ειδικοί την εξάπλωση του κορωνοϊού. Τα σχολεία επαναλειτούργησαν κανονικά μετά τις διακοπές εφαρμόζοντας τις εντολές για την πραγματοποίηση
rapid test σε όλους τους μαθητές. Δυστυχώς
τα διεξαγόμενα τεστ σε όλη την Αρκαδία και
αυτή την εβδομάδα δείχνουν συνεχή εμφάνιση κρουσμάτων κάτι που θέτει τον νομό στο
Χιονισμένη Βυτίνα το πρωί 11-1

«βαθύ κόκκινο» όπως ανακοινώνουν οι ειδικοί.
Μετά την διεξαγωγή αρχαιρεσιών την Κυριακή
για την εκλογή των νέων αντιδημάρχων και
προέδρου δημοτικού συμβουλίου, αντιδήμαρχος στη δημοτική ενότητα Βυτίνας παρέμεινε
ο κ. Σταύρος Δημάκος, ενώ πρόεδρος του
δημοτικού συμβουλίου ορίστηκε ο κ. Σταύρος
Χριστόπουλος στη θέση του κ. Αποστολόπουλου. Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα του «Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου». Εν τω μεταξύ παράταση
δόθηκε για την ολοκλήρωση της απογραφής,
όπως ανακοινώθηκε, και λόγω των εορτών και
λόγω των δυσκολιών της πανδημίας. Ο προϊστάμενος της ΕΛΣΤΑΤ Αρκαδίας δήλωσε στο
Arkadia portal ότι οι απογραφείς συνεχίζουν
τις επισκέψεις τους, αν και συναντούν αρκετά εμπόδια λόγω επιφυλάξεων των κατοίκων
εξαιτίας του κορωνοϊού. Πάντως οι πρώτες
εκτιμήσεις, ιδιαίτερα για οικισμούς κάτω των
2.000 κατοίκων, είναι ανησυχητικές και εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν πληθυσμιακή συρρίκνωση. Για τη Γορτυνία τα πράγματα θα είναι
μάλλον δυσάρεστα και θα δείξει ξεκάθαρα τη
διαρκή πληθυσμιακή της παρακμή. Εξάλλου
αυτό φαίνεται και από την εικόνα των σχολείων, τα οποία συνεχώς κλείνουν και όσα λειτουργούν ο αριθμός τους από χρόνο σε χρόνο
μειώνεται.

✎Τ

ρίτο Σαββατοκύριακο του
πρώτου μήνα του χρόνου.
Έχουμε ολικό παγετό και πολύ
χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες φτάνουν
και -8οC τη νύχτα! Τα τζάκια, οι σόμπες και τα
καλοριφέρ καίνε διαρκώς με αποτέλεσμα να
ανεβαίνει το κόστος ζωής. Η θέρμανση και ο
φωτισμός φέτος έφτασαν σε ανυπέρβλητα
ύψη και σε ορεινές περιοχές όπως η Βυτίνα
δυσκολεύουν πολύ την επιβίωση των μονίμων
κατοίκων αλλά και ανεβάζουν το κόστος των
επιχειρήσεων ιδιαίτερα των καταλυματιών και
των εστιατόρων. Αυτό το Σαββατοκύριακο η
κάμψη των κρουσμάτων της πανδημίας μας
δημιούργησε κάποιες ελπίδες μήπως τελειώσουν τα πολύ αυστηρά μέτρα. Οι επόμενες
μέρες θα δείξουν. Το χιονοδρομικό λειτουργεί
πλέον κανονικά και αυτό διήμερο δέχτηκε αρκετούς επισκέπτες. (φωτό). Ο δρόμος από τη
Βυτίνα προς αυτό είναι ανοικτός αλλά χρειάζεται αλυσίδες σε ορισμένα σημεία λόγω του

παγετού. Ο τοπικός αντιδήμαρχος κ. Δημάκος
με προσωπική προσπάθεια τον διατηρεί ανοικτό. Η επισκεψιμότητα του Σαββατοκύριακου
και ιδιαίτερα της Κυριακής ικανοποιητική. Σε
αυτό βοήθησε και ο αίθριος καιρός με τον Γεναριάτικο ήλιο το μεσημέρι και την ευχάριστη
παραμονή στους δρόμους αλλά και με τον
έντονο παγετό το πρωί. Ενδεικτικές και οι θερμοκρασίες της Κυριακής. -2οC τη νύχτα, 10οC
το μεσημέρι.

✎Τ

έταρτο
Σαββατοκύριακο
του Γενάρη. Καθαρά χειμωνιάτικος καιρός. «Χιονόκαιρος» με συννεφιά, χαμηλές θερμοκρασίες,
βοριάς και παγωνιά. Την Παρασκευή χιόνισε
στο χιονοδρομικό με αποτέλεσμα το Σαββατοκύριακο να λειτουργήσουν και οι τρεις πίστες. Αναμένουν και νέα χιονοπτώσεις σήμερα και αύριο. Ο δρόμος από Βυτίνα ανοιχτός
πάλι με φροντίδα του τοπικού αντιδήμαρχου
κ.Δημάκου, αλλά χρειάζεται προσοχή γιατί έχει
πολύ πάγο! Πάγος επικράτησε όλες τις μέρες
της εβδομάδος με αποτέλεσμα την Πέμπτη το
πρωί και για μια - δυο ώρες ακινητοποιήθηκαν
λόγω ολισθηρότητας κάποια αυτοκίνητα στον
περιφερειακό δρόμο. Και αυτό το Σαββατοκύριακο υπήρχε ικανοποιητική επισκεψιμότητα
και σε όλα τα καταλύματα, τα εστιατόρια και
τις καφετέριες επικράτησε εκείνη η Βυτινιώτικη θαλπωρή με το αναμμένο τζάκι, το τσάι
του Μαινάλου και τη ζεστή σούπα από ντόπιο
«χοντρό» κρέας. Αυτά ζητάει και απολαμβάνει
ο επισκέπτης μαζί με το εξαίσιο φυσικό περιβάλλον. Το Σάββατο τη νύχτα σημειώθηκε η
πιο χαμηλή θερμοκρασία του φετινού χειμώνα.
Το θερμόμετρο έδειξε -8οC! Την Κυριακή είχαμε ηλιόλουστο καιρό αλλά «ήλιο με δόντια».
Αυτό βοήθησε τους πολλούς επισκέπτες να
κάνουν κοντινούς περιπάτους. Εν τω μεταξύ
το πρωί της Δευτέρας 24-1 στον πίνακα, που
δημοσίευσε το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του εθνικού αστεροσκοπείου έδειξε κατώτατη θερμοκρασία στη
Βυτίνα -11,2οC. Δια «του λόγου το αληθές»
δημοσιεύουμε και την φωτογραφία με τις κατώτερες θερμοκρασίες σε όλη την Ελλάδα τη
νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα. Ο «κορωνοϊός» καλά κρατεί με κάποια κρούσματα και

εδώ, τα οποία όμως περνούν ανώδυνα. Στην
Αρκαδία οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν μια
εκατοντάδα κρούσματα καθημερινώς και η περιοχή παραμένει στο κόκκινο. Οι ετοιμασίες για
τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Τρύφωνα,
ο οποίος φέτος θα εορτασθεί, όπως και πέρυσι, με τους περιορισμούς της πανδημίας αλλά
με μια σημαντική απουσία, που είναι αυτή του
μακαριστού τοπικού μητροπολίτη κυρού Ιερεμία. Αυτό το Σάββατο τελέστηκε στη Δημητσάνα το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνό του και
την Κυριακή επαναλήφθηκε στη Μεγαλόπολη
όπου ευρίσκεται και ο τάφος του. Ο καλός
επιχειρηματίας Γιώργος Κουρεμένος, ο οποίος
διατηρεί το εκλεκτό τοπικό ζαχαροπλαστείο
«Μαέστρο», εκτός από το δεύτερο κατάστημα
που διατηρεί στο Λεβίδι, δημιούργησε και τρίτο
στην Τρίπολη. Στον εκλεκτό ζαχαροπλάστη και
σε όλα τα μέλη της οικογένειάς του, που λειτουργούν τα τρία καταστήματα ευχόμαστε καλές δουλειές και διαρκή προσφορά εκλεκτών
γλυκισμάτων όπως κάνει μέχρι σήμερα.

Ιανουάριος - Μάρτιος 2022

✎Τ

ελευταία εβδομάδα του Γενάρη. Η κακοκαιρία «Ελπίς»
έφτασε εδώ από τη Δευτέρα
το απόγευμα 24-1.Όχι στην ένταση της Αθήνας αλλά σε πολύ μικρότερη, αφού το χιόνι
που έπεσε τη Δευτέρα το βράδυ ήταν πολύ
λίγο. Βέβαια επικράτησαν πολικές θερμοκρασίες με το θερμόμετρο να κατεβαίνει σε διψήφια νούμερα κάτω από το μηδέν. Τα σχολεία
δεν λειτούργησαν και φυσικά η κυκλοφορία
στους δρόμους ήταν πολύ δύσκολη λόγω του
παγετού. Βέβαια στο βουνό το χιόνι είναι πολύ
περισσότερο και στο χιονοδρομικό έχει φτάσει
στα σαράντα εκατοστά, όπως γράφει το ίδιο
στην ιστοσελίδα του. Την Τρίτη το πρωί η θερμοκρασία έφτασε τους -11οC και όλη την ημέρα ήταν κάτω του μηδενός με τη μεγαλύτερη
να φτάνει τους -3οC. Και την Τετάρτη και την
Πέμπτη επικράτησαν οι ίδιες πολικές θερμοκρασίες με παγωμένους δρόμους και τη μικρή
πασπάλα χιόνι να μην έχει λιώσει. Τα σχολεία
έμειναν κλειστά με απόφαση του δημάρχου
την Τρίτη και την Τετάρτη λόγω επικινδύνων
συνθηκών ενώ την Πέμπτη ξεκίνησε η λειτουργία τους δύο ώρες αργότερα δηλαδή στις
10.00.

✎Τ

ελευταίο Σαββατοκύριακο
του Γενάρη. Χειμωνιάτικο
Σαββατοκύριακο με χαμηλές
θερμοκρασίες και χιονόνερο από το Σάββατο
το πρωί. Το Σάββατο το απόγευμα άρχισε πυκνή χιονόπτωση και μέχρι το βράδυ το έστρωσε. Όμως δεν διήρκεσε πολύ και το ύψος του
χιονιού δεν έφτασε σε μεγάλο ύψος. Αντίθετα
στο χιονοδρομικό το χιόνι επέτρεψε την πλήρη
λειτουργία του. Ικανοποίηση επικρατεί από την
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να υποβάλλει αίτημα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για την παραχώρηση στο δήμο του χώρου
των κατασκηνώσεων. Πικρία όμως δημιουργήθηκε, διότι η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη
και υπήρξαν δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες
ψήφισαν να μείνει ο χώρος στο Πανεπιστήμιο και να εξακολουθεί να εξαθλιώνεται. Ο
χώρος όμως ανήκει δικαιωματικά στη Βυτίνα,
διότι έχει αγορασθεί με χρήματα Βυτιναίων
και παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας
προ εβδομηκονταετίας για ένα συγκεκριμένο
σκοπό, που ήταν δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων. Μετά την κατάργησή τους έπρεπε
να επιστραφεί ο χώρος στη Βυτίνα και να μην
παραχωρείται από το Υπουργείο σε άλλους
φορείς χωρίς να του ανήκει. Δυστυχώς το
Υπουργείο εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στο
παρελθόν ημών των Βυτιναίων. Ετοιμαζόμαστε για τον εορτασμό του πολιούχου και ο δήμος απέστειλε προσκλήσεις σε όλους τους φορείς, για να παραστούν στις τελετές, οι οποίες
θα είναι διήμερες. Την Κυριακή γιορτάσαμε
την εορτή των Τριών Ιεραρχών, εορτή των
γραμμάτων και της Παιδείας. Οι αντίστοιχες
σχολικές γιορτές, λόγω της αργίας του Σαββατοκύριακου πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία
την Παρασκευή όπου τονίσθηκε η σημασία της
εορτής και η προσφορά των τριών Αγίων στα
γράμματα και την Παιδεία.

✎1

η Φλεβάρη: Τελευταίος μήνας του χειμώνα. Συννεφιασμένος καιρός με όχι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Εορτή του πολιούχου της
Βυτίνας με θρησκευτικές τελετές. Οι εορτή άρχισε με πανηγυρικό εσπερινό, κατά τον οποίο
διαβάστηκε και ο ιαματικός αγιασμός του Αγίου Τρύφωνα χοροστατούντος του μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευσταθίου
γνώριμου της Βυτίνας και πολύ αγαπητού ως
παλαιού ιεροκήρυκα της μητρόπολης Γόρτυνος
και Μεγαλουπόλεως. και συλλειτουργούντων
δώδεκα αρχιμανδριτών και ιερέων . Ανήμερα
αρχιερατική θεία λειτουργία χοροστατούντος
του ιδίου ιεράρχη και συλλειτουργούντων των
ιδίων ιερωμένων. Βέβαια όλες οι θρησκευτικές
τελετές έγιναν με τα περιοριστικά μέτρα της
πανδημίας. Αρκετοί φιλέορτοι Βυτιναίοι και
κάτοικοι των γύρω χωριών αλλά και απόδημοι τίμησαν την εορτή. Μετά τις θρησκευτικές
τελετές αποδόθηκαν και τα επιδόματα γάμου
του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος. Ο
Δήμος μετά το τέλος των θρησκευτικών τελετών παρέθεσε το καθιερωμένο γεύμα στα

3

✎ Βυτινιώτικα... και άλλα
✎Τ

παριστάμενα επίσημα πρόσωπα
και στους εκπροσώπους φορέων
και
συλλόγων.
Λεπτομέρειες θα
διαβάσετε σε άλλη
στήλη. Μεγάλη η
επισκεψιμότητα
στο χιονοδρομικό
του Μαινάλου το
Σαββατοκύριακο,
αφού είχε σημειωθεί η μεγαλύτερη χιονόπτωση όλου του χειμώνα και επέτρεπε τη λειτουργία όλων των πιστών. Ο δρόμος μόνο από τον
Καρδαρά ήταν ανοικτός ενώ της Βυτίνας με
πολλές δυσκολίες.

✎1

ο Σαββατοκύριακο του Φλεβάρη: Άναυδη είναι η κοινωνία
από το τρομερό αυτοκινητιστικό δυστύχημα, που συνέβη χθες στον αυτοκινητόδρομο Ναυπλίου-Άργους και χάθηκε
ένα νεαρό μέλος της Βυτινιώτικης κοινωνίας
και θαυμάσιος επαγγελματίας, ιδιοκτήτης της
καφετέριας «Ναϊάδες» ο Λευτέρης ο Μάρκου.
Δυστυχώς ο Λευτεράκης βιάστηκε στα είκοσι
οκτώ του χρόνια να «μεταναστεύσει» στη «γειτονιά των αγγέλων» σκορπώντας θλίψη στους
οικείους του αλλά και τους πολυάριθμους φίλους του. Ας είναι καλοτάξιδος εκεί που πάει
και όλοι θα τον θυμούνται ως ένα καλοκάγαθο
και χαμογελαστό παιδί, άριστο επαγγελματία
και πολύ αγαπητό σε όλη την κοινωνία της Βυτίνας και ιδιαίτερα στη νεολαία. Το κλίμα ήταν
βαρύ όλο το Σαββατοκύριακο και κανένας δεν
είχε όρεξη για οτιδήποτε άλλο. Η επισκεψιμότητα ικανοποιητική για την εποχή και το χιονοδρομικό δέχεται αρκετούς επισκέπτες αλλά
δυστυχώς ο δρόμος από τη Βυτίνα αυτή τη
φορά έμεινε κλειστός και αυτό φαίνεται στην
ανάρτηση του χιονοδρομικού στο διαδίκτυο,
την οποία παραθέτουμε. «Ως χιονοδρομικό
προτείνουμε τους μήνες λειτουργίας να προτιμάτε την πρόσβαση από Καρδαρά, για την
οποία είναι υπεύθυνος ο Δήμος Τρίπολης .Ο
δρόμος από Βυτίνα πέραν του πλημμελούς
καθαρισμού, έχει αρκετά επικίνδυνα σημεία
που πιάνουν πολύ πάγο και θα πρέπει να τον
αποφεύγετε εάν δεν έχετε μαζί σας αλυσίδες.
Δυστυχώς δεν βρέθηκε κανένας να τον καθαρίσει».

✎2

ο Σαββατοκύριακο του
Φλεβάρη: Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και έναρξη
του Τριωδίου. Σε εποχές προ κορωνοϊού άρχιζαν ο ετοιμασίες για τις απόκριες. Σήμερα όλα
είναι περιορισμένα και διστακτικά. Και αυτό το
Σαββατοκύριακο η επισκεψιμότητα ήταν ικανοποιητική και σε αυτό βοήθησε ο ηλιόλουστος καιρός αλλά η θερμοκρασία παραμένει σε
μονοψήφια νούμερα. Όλη η εβδομάδα πέρασε
σε βαριά ατμόσφαιρα λόγω της απώλειας του
νεαρού Λευτέρη Μάρκου που «έφυγε» τόσο
πρόωρα από κοντά μας. Η θλίψη είναι έντονη
για την απώλεια αυτή στη μικρή μας κοινωνία.
Η εβδομάδα που πέρασε είχε δύο μεγάλες
θρησκευτικές γιορτές που τιμήθηκαν με την
ανάλογη ευλάβεια. Την Πέμπτη 10 του μήνα
τιμήσαμε τον Άγιο Χαράλαμπο, ένα από τους
τρεις Αγίους του τρισυπόστατου ναού μας με
λειτουργία και αρτοκλασία. Την Παρασκευή τιμήσαμε τον Αϊ Βλάση, στο ξωκλήσι στη έξοδο
της Βυτίνας με λειτουργία και αρτοκλασία. Τη
λειτουργία τέλεσαν οι πατέρες Χρυσόστομος
και Χρήστος (Πετρόπουλος) και στο αναλόγιο

ρίτο Σαββατοκύριακο του
Φλεβάρη. Κυριακή του «Ασώτου». Έχουμε μπει για καλά την
περίοδο του «Τριωδίου». Ήθη έθιμα και παραδόσεις έρχονται στο προσκήνιο. Όσα χρόνια
και αν περάσουν κάποιες συνήθειες δεν σβήνουν. Όσο και αν έχασαν τον καθαρό λαϊκό
τους χαρακτήρα οι παλιές ταβέρνες της Βυτίνας και έγιναν κοσμοπολίτικα εστιατόρια, τέτοιες μέρες επανέρχονται στη μνήμη οι παλιές
τους εικόνες, που την Κυριακή του «Ασώτου»
αποκτούσαν καθαρά ψυχαγωγικό χαρακτήρα
για την τοπική νεολαία και ιδιαίτερα για τους
«εργένηδες» του τόπου μας. Καλή η επισκεψιμότητα του Σαββατοκύριακου βοηθούντος
και του καλού καιρού. Ελπίζουμε ότι τα δύο
επόμενα σαββατοκύριακα θα αυξηθεί αρκετά
και θα κορυφωθεί το τριήμερο της «καθαρής
Δευτέρας» όπου όπως πληροφορούμεθα θα
υπάρξει μεγάλη πληρότητα στα καταλύματα.

✎Τ

ελευταίο Σαββατοκύριακο
του Φλεβάρη: Κυριακή της
πρώτης Αποκριάς. Της «κρεατινής». Περίοδος πλήρης εθίμων που άλλα
διατηρούνται και άλλα έχουν ξεχαστεί λόγω
αλλαγής των συνθηκών ζωής. Την περασμένη Πέμπτη βιώσαμε την «Τσικνοπέμπτη» και
«τσικνίσαμε» με μικρές ψησταριές σε διάφορα
σημεία στην πλατεία αλλά και στις γειτονιές.
Βέβαια η ημέρα έχει χάσει την παλιά της αίγλη,
τότε που η «τσίκνα» ήταν διάχυτη στις πυκνοκατοικημένες γειτονιές του χωριού, που παρόλη
την οικονομική στενότητα ο παλιός Βυτιναίος
τιμούσε ανάλογα την ημέρα. Την Παρασκευή
επισκέφτηκε τον τόπο μας μια μεγάλη ομάδα
από εκπροσώπους τουριστικών γραφείων και
διαπιστευμένους δημοσιογράφους του τουριστικού και οικονομικού ρεπορτάζ των μεγάλων
Μ.Μ.Ε. από την Αττική και την βόρεια Ελλάδα. Την επίσκεψη αυτή σε όλη την Αρκαδία με
πρώτο σταθμό τη Βυτίνα οργάνωσε το επιμελητήριο Αρκαδίας και στόχο είχε τη γνωριμία
με τα τουριστικά μέρη της Αρκαδίας και την
ανάλογη προβολή τους. Οι επισκέπτες επισκέφθηκαν τα αξιοθέατα του τόπου μας και ξεναγήθηκαν στο μουσείο λαϊκής τέχνης. Απόλαυσαν την ωραία χειμωνιάτικη ημέρα στην πλατεία (φώτο) και συνέχισαν την περιοδεία τους
στο εσωτερικό της Γορτυνίας. Βοηθούντος του
καλού καιρού το Σάββατο (διότι την Κυριακή
είχαμε βροχή) σημειώθηκε αυξημένη επισκεψιμότητα, αν και το
επόμενο τριήμερο
της Καθαρής Δευτέρας αναμένεται
κοσμοπλημμύρα.
Το πρώτο αυτό
ψυχοσάββατο θυμηθήκαμε και αυτούς που λείπουν
από κοντά μας
και αποδώσαμε
το μνημόσυνο με
μια επίσκεψη στο
νεκροταφείο. Οι Βυτιναίοι σέβονται την παράδοσή τους, όσα χρόνια και αν περάσουν και
όσες αλλαγές και αν γίνουν! Τελειώνει και ο
Φλεβάρης χωρίς να μας δείξει σκληρό χειμωνιάτικο πρόσωπο παρά μόνο «ξεροπάγωνα»
και χαμηλές θερμοκρασίες. Τα παλιά χιόνια του
Φλεβάρη αποτελούν αναμνήσεις πλέον. Μεγάλη ανησυχία στη μικρή μας κοινωνία δημιούργησε ο διεξαγόμενος πόλεμος στην Ουκρανία
και θλίψη η απώλεια ζωών ιδιαίτερα των Ελλήνων που κατοικούν εκεί. Ευχή όλων μας να
σταματήσουν οι εχθροπραξίες, διότι ποτέ ένας
πόλεμος δεν ωφέλησε την ανθρωπότητα.

✎1

η Μάρτη. Αρχή της άνοιξης.
Ο Μάρτης μπήκε με συννεφιά
και μονοψήφιες θερμοκρασίες.
Χθες μάλιστα το πρωί το βουνό είχε ασπρίσει

έψαλε ο παπά Νικόλας. Αρτοκλασία προσέφερε η οικογένεια Λάγιου, η οποία φροντίζει το
ξωκλήσι. Παρέστησαν αρκετοί φιλέορτοι Βυτιναίοι, όπως φαίνεται στη σχετική φωτογραφία
που μας έστειλε ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Κατσούλιας.

από το χιόνι μέχρι τη μέση. Μέχρι το «Αλωνάκι» και τα «ξεριζωμένα έλατα». Παρόλα αυτά
μερικές μυγδαλιές σε υπήνεμες περιοχές έχουν
ανθίσει όπως δείχνει η φωτογραφία, που δανειστήκαμε από το facebook του συνδέσμου
φιλοπροόδων. Θα δούμε αν θα επαληθεύσει
το προσωνύμιο «παλουκοκάφτης». Όλους μας
έχουν αναστατώσει τα δυσάρεστα γεγονότα
στην Ουκρανία. Ο πόλεμος είναι δυσάρεστος
όπου εκδηλώνεται και η Ελλάδα έχει πικρές
αναμνήσεις
και εμπειρίες
από αυτόν. Ο
Μάρτης είναι
ο μήνας της
σαρακοστής
και των θρησκευτικών
ακολουθιών,
που αρχίζουν
από το επόμενο Σαββατοκύριακο της
«Τυρινής». Είμαστε σε αναμονή του τριημέρου της «Καθαρής Δευτέρας» που αναμένεται να σημειωθεί
μεγάλη επισκεψιμότητα, αφού οι κρατήσεις
στα καταλύματα έχουν φτάσει σε μεγάλο ποσοστό. Ακούσαμε τους δημοσιογράφους και
τους εκπροσώπους των τουριστικών γραφείων, που μας επισκέφθηκαν την προηγούμενη
εβδομάδα να εκφράζονται με κολακευτικά
σχόλια για τον τόπο μας και να είναι εξαιρετικά εντυπωσιασμένοι τόσο από το φυσικό περιβάλλον όσο και από την αρχιτεκτονική των
κτισμάτων και την ιδιαίτερη παραδοσιακή εικόνα του. Η πρόσφατη ημερίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης που πραγματοποιήθηκε πριν από
λίγες ημέρες εδώ απέδειξε τη μεγάλη αξία για
τον τόπο της ανακαίνισης του Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου και τη μετατροπή
σε σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Είναι ένας
σημαντικός παράγοντας που όχι μόνο αναβαθμίζει τη Βυτίνα αλλά συμβάλλει και στην
αύξηση της επισκεψιμότητας. Χρειάζεται να τα
λέμε αυτά, διότι το έργο αυτό οφείλεται στις
πρωτοβουλίες των διαχειριστών του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος κ.κ. Χριστόπουλου
και Πλέσσια, οι οποίοι διαχειρίζονται χρηστά τα
έσοδά του και τα αξιοποιούν ανάλογα. Μακάρι
να γινόταν και κάτι ανάλογο με το Τριανταφυλλίδειο κληροδότημα αλλά σε αυτό δυστυχώς διαχειριστής είναι το Ελληνικό δημόσιο, το
οποίο αδιαφορεί για την αξιοποίηση του.

✎Π

ρώτο
Σαββατοκύριακο
του Μάρτη. Το τριήμερο της
Αποκριάς και της καθαρής
Δευτέρας. Οι επισκέπτες άρχισαν να φθάνουν
από την Παρασκευή το απόγευμα και οι αφίξεις κορυφώθηκαν το Σάββατο. Παρόλη τη
μεγάλη ακρίβεια και τις ανώμαλες καταστάσεις όχι μόνο λόγω της πανδημίας αλλά και
του πολέμου στην Ουκρανία η επισκεψιμότητα
και φέτος ήταν ικανοποιητική. Οι αποκριές για
τη μικρή μας κοινωνία είναι περίοδος εθίμων,
χαράς και αναμνήσεων. Πολλοί θυμήθηκαν
παλιές συνήθειες και προσπάθησαν να τις
αναβιώσουν με μεταμφιέσεις και διασκέδαση.
Όμως αρκετά πράγματα έχουν αλλάξει και στο
διάβα του χρόνου έχουν μεταβληθεί και προσαρμοσθεί σε νεώτερες αντιλήψεις. Ο καιρός
βροχερός που δυσκολεύει κάπως την παραμονή των επισκεπτών, αφού η κυκλοφορία στους
δρόμους είναι δύσκολη. Η θέρμανση απαραίτητη και το κόστος μεγάλο. Όλα τα ταξιδιωτικά
περιοδικά προβάλουν τον τόπο μας ως τον κορυφαίο προορισμό στην ορεινή Αρκαδία, ενώ
αρκετά περιοδικά γευσιγνωσίας αναφέρονται
στις ταβέρνες της Βυτίνας και στις εξαιρετικές
δημιουργίες τους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής ντόπιας κουζίνας. Στις
τελευταίες αναρτήσεις στο διαδίκτυο είδαμε
Συνέχεια στη σελίδα 11

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 Καρκούλας και ο
ανταποκριτής μας στη Βυτίνα κ. Χρήστος Λιαρόπουλος. Σε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι.
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
• Με γοργό ρυθμό προχωρούν οι εργασίες συντήρησης του κτιρίου του ιατρείου με δαπάνη της
οικογένειας Σταθοπούλου σε μνήμη της Ντορίνας
Σταθοπούλου – Παπαδάκη. Όλες ο εργασίες γίνονται με την επίβλεψη του προέδρου της τοπικής
κοινότητας κ. Φώτη Κατσούλια, ο οποίος συνεργάζεται στενά με τη δωροδότρια οικογένεια. Έτσι
μετά την ολοκλήρωση της επισκευής και στεγανοποίησης της στέγης η δεύτερη φάση περιλαμβάνει
τη συντήρηση των ηλεκτρικών και υδραυλικών
εγκαταστάσεων, οι οποίες λόγω παλαιότητας
και διαφόρων παρεμβάσεων έχουν φθαρεί. Θα
ακολουθήσει η ανακαίνιση του καταλύματος του
ιατρού και ό,τι άλλο χρειάζεται τι κτίριο, ώστε να
επισκευασθεί πλήρως και να γίνει σύγχρονο.
Ως προς τη θέση του κοινοτικού ιατρού αυτή εί-

ναι κενή και αναμένεται ο αντικαταστάτης του παλαιού. Δυστυχώς οι θέσεις αυτές κενούνται μετά
τη συμπλήρωση της θητείας του ιατρού και οπωσδήποτε υπάρχουν κενά στην αναπλήρωση. Αυτά
είναι από τα μεγάλα μειονεκτήματα της επαρχίας.
• Μεγάλη η συμβολή στην αντιμετώπιση των
τοπικών προβλημάτων είναι αυτή του τοπικού
αντιδημάρχου κ. Σταύρου Δημάκου, ο οποίος με
προσωπική φροντίδα επιλαμβάνεται αυτών. Έτσι
πολλές φορές οδηγώντας τον φορτωτή μόνος
του άνοιξε το δρόμο του χιονοδρομικού, ενώ επέβλεψε των συνεργείων στην εκτέλεση εργασιών.
Η συνεργασία του δε με τον πρόεδρο του τοπικού
συμβουλίου κ. Κατσούλια αλλά και με τους προέδρους των υπολοίπων τοπικών συμβουλίων της
δημοτικής ενότητας Βυτίνας είναι άψογη.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Απολογισμός οικονομικού έτους 2021

Α’ Έσοδα.
Α' Συνδρομές προς τον σύλλογο και την εφημερίδα «ΒΥΤΙΝΑ»
(απέστειλαν συνδρομή 149 παραλήπτες της «ΒΥΤΙΝΑΣ»
επί συνόλου 803 ).
Σύνολο εσόδων 					
Β’ Έξοδα.
Α΄ Εκτύπωση και αποστολή εφημερίδας			
Β΄ Εκτύπωση και αποστολή ημερολογίου			
Γ’ Έξοδα λειτουργίας γραφείου (ΔΕΗ, κοινόχρηστα κ.λπ.)		
Δ΄ Εκδηλώσεις						
Σύνολο εξόδων
Υπόλοιπο χρεωστικό

8.090 €
8.090€
5.580 €
1.000 €
2.400 €
500 €
9.480 €
- 1.390 €

Σημ. Το χρεωστικό υπόλοιπο καλύφθηκε από το αποθεματικό παρελθόντων ετών. Τα φετινά έσοδα
του συλλόγου ήταν τα μικρότερα της τελευταίας εικοσαετίας και αυτό οφείλεται αφενός στις δυσκολίες αποστολής, που δημιούργησαν τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας και στην μη πραγματοποίηση
εκδηλώσεων και αφετέρου στην αμέλεια αποστολής της συνδρομής.
• Στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου το Δ.Σ. μελέτησε με προσοχή την οικονομική κατάσταση του συλλόγου μετά την σημειωθείσα μικρότερη ροή εισφορών της τελευταίας δεκαετίας το 2021. Έτσι αποφάσισε να μεταβάλλει τη συχνότητα κυκλοφορίας της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ» από δίμηνη σε τρίμηνη
και τον ετήσιο αριθμό φύλλων από εξ σε τέσσερα. Δυστυχώς το περασμένο έτος μόνο εκατόν σαράντα
έξι παραλήπτες έστειλαν συνδρομή στο σύλλογο και στην εφημερίδα, παρόλες τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις του Δ.Σ. Ελπίζουμε να μπορέσει η εφημερίδα να συνεχίσει την έκδοσή της έστω και σε τρίμηνη
συχνότητα και να μην αναγκαστεί μελλοντικά να διακόψει την κυκλοφορία της.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
• ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2022 ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
ΤΟΥ ΛΑΔΩΝΑ

Όπως έχει γράψει αρκετές φορές στο παρελθόν η «ΒΥΤΙΝΑ»

το έργο της αξιοποίησης της λίμνης του Λάδωνα και της ανάπλασης του χώρου αποτελεί «όνειρο ετών» τόσο για την περιοχή της Γορτυνίας όσο και για ένα μεγάλο μέρος της Αχαΐας
(περιοχή Δάφνης-Τριποτάμων). Η προσπάθεια έχει περάσει από
χίλια μύρια εμπόδια με υποσχέσεις πολιτικών αλλά και κοπιώδεις προσπάθειες τοπικών παραγόντων μεταξύ των οποίων
ο σύλλογος «ανάπλασης της λίμνης του Λάδωνα» αλλά και ο
τοπικός βουλευτής κ. Κωνσταντινόπουλος καταγόμενος από
το χωριό Μυγδαλιά, που συνορεύει με τη λίμνη. Αφορμή για
το δημοσίευμα αυτό πήραμε από την κοινή συνέντευξη τύπου,
που παραχώρησαν ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας κ. Χρήστος
Λαμπρόπουλος και ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβου-

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
• Ο Δήμαρχος κ. Ευστάθιος Κούλης
απηύθυνε το πιο κάτω μήνυμα προς τους
δημότες με την ευκαιρία του νέου έτους:
«Αποχαιρετούμε μια δεύτερη δύσκολη
χρονιά κατά την οποία οι συνιστώσες της
εξακολουθούν να ταλαιπωρούν όλη την
ανθρωπότητα. Η προσωπική και κοινωνική ευθύνη εξακολουθούν να παραμένουν
στο προσκήνιο. Δεν θα πάψω να σας παροτρύνω να εμβολιαστείτε, να προστατεύετε τη δημόσια υγεία και να τηρείτε τα
υγειονομικά πρωτόκολλα. Γιατί μόνο έτσι
θα φτάσουμε στην αρχή του τέλους. Με
την ευκαιρία της έλευσης του νέου χρόνου θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους
συμπολίτες μου υγεία, προκοπή, δημιουργικότητα, προσωπική ευτυχία και κοινωνική ευημερία. Η πανδημία έχει ταλαιπωρήσει τη μικρή μας κοινωνία. Όμως όλοι
μαζί ενωμένοι, ελπίζω, να ξεπεράσουμε
τις δυσκολίες και να γυρίσουμε σελίδα.
Εκ μέρους της δημοτικής αρχής και των
εργαζομένων του δήμου εύχομαι από
καρδιάς στους απανταχού Γορτύνιους και
Γορτύνιες Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά.
Σας υπόσχομαι ότι ο δήμος δεν θα πάψει
να είναι στο πλευρό των ανθρώπων του.
Γιατί η Γορτυνία, όπως και κάθε τόπος, είναι οι άνθρωποί της».
• Την Πέμπτη 27-1 πραγματοποιήθηκε
η πρώτη τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το 2022 μέσω
τηλεδιάσκεψης και live μετάδοσης στην
οποία προήδρευσε ο νέος πρόεδρος του
δημοτικού συμβουλίου κ. Σταύρος Χριστόπουλος. Από το σύνολο των θεμάτων
που ήταν η συγκρότηση επιτροπών και η
συζήτηση ατομικών αιτημάτων, δύο ήταν
τα ενδιαφέροντα. Το ένα ήταν η ψήφιση
του τεχνικού προγράμματος του δήμου
για το τρέχον έτος και το δεύτερο η ψήφιση υποβολής αιτήματος του δήμου στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για την παραχώρηση σε αυτόν του χώρου των παιδικών κατασκηνώσεων της Βυτίνας. Ως
προς το θέμα αυτό το οποίο είναι από τα
σημαντικότερα που απασχολούν τον τόπο
μας, παρόλο που είναι τόσο σπουδαίο
δεν αποφασίστηκε ομόφωνα αλλά κατά
πλειοψηφία. Μειοψήφησαν οι παρατάξεις του κ. Γιαννόπουλου και του κ. Λύτρα.
Δυστυχώς ο φανατισμός και η οξεία αντιπαράθεση, που επικρατούν στο δημοτικό
συμβούλιο δεν επέτρεψαν την ομόφωνη
απόφαση σε ένα τόσο σπουδαίο και δικαιολογημένο αίτημα. Φαντάζεται κανένας τι
κλίμα επικρατεί για άλλα θέματα και εξαιτίας αυτού δεν πηγαίνει τίποτε μπροστά

λίου κ. Μανώλης Σκαντζός, την Τετάρτη 5/1/2022. Στο πλαίσιο αυτής
της συνέντευξης, ο κ. Σκαντζός αναφέρθηκε στην ανάπλαση της παραλίμνιας περιοχής Λάδωνα, τονίζοντας
ότι εγκαταστάθηκε ο εργολάβος στις
20/12/2021, μένουν κάποια τεχνικά
ζητήματα και συμπλήρωσε ότι το έργο
θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2022. Εμείς
μένουμε στη δήλωση ότι το έργο «θα
ολοκληρωθεί μέσα στο 2022» και δεν
θα έχει την τύχη τόσων άλλων δηλώσεων που, ενώ εξαγγέλλετο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
του έργου ποτέ δεν ολοκληρωνόταν, διότι ανέκυπταν εμπόδια
όπως ο αποχαρακτηρισμός δασικών εκτάσεων ή η στάθμη των
υδάτων της λίμνης, η οποία…..δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη! Ελπίζουμε ότι «τα κάποια τεχνικά ζητήματα» που
επικαλέστηκε ο κ. Σκαντζός δεν θα είναι παρόμοια. Όπως έχουμε γράψει σε παλαιότερο δημοσίευμα μας, το έργο αφορά την
ανάπλαση- αξιοποίηση, ανάδειξη, διαμόρφωση και αναβάθμιση
πολλαπλών σημείων κατά μήκος της παραλίμνιας περιοχής.
Υπάρχει πρόβλεψη για σειρά εργασιών επέμβασης σε τέσσερα
σημεία στο σύνολο του έργου. Η διαμόρφωση κατάλληλων και
ήπιων διαδρομών αποσκοπεί στην ασφαλή μετάβαση τόσο των
πεζοπόρων όσο και των ποδηλατοδρόμων από το επίπεδο του
δρόμου προς την περιοχή ανάπλασης. Επίσης, προβλέπεται δημιουργία υπαίθριων χώρων αναψυχής (καθίσματα, στέγαστρα)
από τοπικά υλικά. Οι χώροι στάθμευσης των οχημάτων τοποθετούνται σε παραλληλία με τον δρόμο πρόσβασης για την ομαλή
κίνηση τους. Οι χώροι αναψυχής διαμορφώνονται καταλλήλως
με φύτευση, καθιστικούς πάγκους και στέγαστρα. Το όλο έργο
είναι προϋπολογισμού 1.180.000 € και ανάδοχος έχει αναδειχθεί από τον Απρίλιο του 2021 η εταιρεία «Κότσιφας Ευστάθιος» με έκπτωση 56,22%. Δυστυχώς η μη πρόβλεψη της με-

στη δυστυχισμένη Γορτυνία.
• Στις 9-2 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου με μοναδικό θέμα την κατασκευή του δρόμου
Βυτίνα-Ολυμπία και ιδιαίτερα την παράκαμψη των Λαγκαδίων. Στη συνεδρίαση
παρέστη και ο δήμαρχος Γορτυνίας, ο
οποίος στην ομιλία του είπε τα εξής: ««τα
τελευταία 40 χρόνια συζητιέται αυτό το
θέμα και έχει καταντήσει ανέκδοτο. Μέχρι σήμερα, επί της ουσίας, δεν έχει γίνει
τίποτα. Καθολική απαίτηση της Γορτυνίας
είναι να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτός ο
οδικός άξονας. Ο κύριος δρόμος είναι ο
συγκεκριμένος οδικός άξονας με την παράκαμψη Λαγκαδίων.» Τελικά ψηφίστηκε
η πρόταση του περιφερειακού συμβούλου
κ. Δέδε περί άμεσης κατασκευής του έργου.
• Στις 9-3 πραγματοποιήθηκε η τακτική
μηναία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με διάφορα θέματα και σπουδαιότερο η ψήφιση του προϋπολογισμού της
παρούσης χρονιάς. Ο προϋπολογισμός
ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία εν μέσω των
συνηθισμένων αντεγκλήσεων των δημοτικών συμβούλων, ο οποίες βέβαια είναι
πλέον συνηθισμένες.
• Ο Δήμαρχος κ. Κούλης συμμετείχε στις 14-3 στο «10th Smart Cities
Conference», για την ανάπτυξη των Ελληνικών ´Έξυπνων Πόλεων, που διεξήχθη
στο ´Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Οι
«έξυπνες» πόλεις είναι σήμερα, όσο ποτέ
άλλοτε, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην Ελλάδα. Η πανδημία του Covid
-19 κατέδειξε το πόσο σημαντική είναι
η αναπροσαρμογή της λειτουργίας των
δημοσίων υπηρεσιών προς όφελος των
πολιτών. Οι εφαρμογές που έχουμε δει
αποτελούν την αρχή για ένα μέλλον που
σίγουρα θα είναι συναρπαστικό για όλους
προκειμένου η Ελλάδα να συγκλίνει με το
μέσο όρο της Ε.Ε στις ψηφιακές υπηρεσίες, έως το 2025. Καταξιωμένοι Έλληνες
και διεθνείς ομιλητές, προσωπικότητες
της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξειδικευμένοι επιστήμονες, συζήτησαν και παρουσίασαν τις προκλήσεις και τις λύσεις που
προσφέρει η τεχνολογία για καλύτερη
και ασφαλή ζωή στις πόλεις, οικονομική
ανάπτυξη και αειφορία. Καλές έξυπνες
πρακτικές και λύσεις που άλλαξαν ή και
θα αλλάξουν την καθημερινότητα των
κατοίκων, την προσβασιμότητα τους στις
υπηρεσίες και θα βελτιώσουν ουσιαστικά
την ποιότητα ζωής τόσο σε ατομικό όσο
και σε συλλογικό επίπεδο.

ταβολής της στάθμης των υδάτων και η ανάγκη εδαφολογικών
μελετών ανεβάζει το κόστος του έργου. Επίσης ο διευθύνων
σύμβουλος της ΤαΠΤΟΚ κ. Μαντάς στο παρελθόν είχε δηλώσει
ότι «για το οδικό δίκτυο προς τη λίμνη δεν υπάρχουν πλήρως
ώριμες μελέτες αλλά ούτε και χρηματοδοτήσεις για την βελτίωση του υπάρχοντος οδικού δικτύου». Δυστυχώς χωρίς κατάλληλη οδική πρόσβαση προς τη λίμνη η όλη αξιοποίηση θα μείνει
ανεκμετάλλευτη. Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά οι δηλώσεις του
κ. Λαμπρόπουλου περί ολοκλήρωσης του έργου θα υλοποιηθούν και η Γορτυνία παράλληλα με τις ορεινές διαδρομές του
Menalon trail, την εντυπωσιακή εικόνα του Μαινάλου, την
υποδομή και τη φήμη της Βυτίνας θα αποκτήσει και ένα ακόμα
ισχυρό πόλο έλξης επισκεπτών εντελώς διαφορετικό από τους
υπάρχοντες.

• ΕΞΕΛΕΓΗ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΝΑΤΕΘΗΣΑΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Την Κυριακή 9-1-2022 στις 12.00 το μεσημέρι στην αίθουσα του «Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου» στη Βυτίνα
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

(φωτό) συνεδρίασε «δια ζώσης» το δημοτικό συμβούλιο Γορτυνίας με θέμα την εκλογή του νέου προέδρου του δημοτικού
συμβουλίου. Νέος πρόεδρος εξελέγη ο κ. Σταύρος Χριστόπουλος σε αντικατάσταση του μέχρι σήμερα προέδρου κ. Απόστολου Αποστολόπουλου με ψήφους 17 επί συνόλου 26 ψηφισάντων. Αντιπρόεδρος εξελέγη ο κ. Ιωάννης Τσόγκας με 13
ψήφους. Γραμματέας ο κ. Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος με
23 ψήφους Η θητεία του προεδρείου είναι διετής. Συγχρόνως
εξελέγησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και τα μέλη της
επιτροπής ποιότητας ζωής. Επίσης ο δήμαρχος με απόφασή του
ανέθεσε καθήκοντα στους αντιδημάρχους κ.κ. Απόστολο Αποστολόπουλο, Σταύρο Δημάκο, Δημήτριο Καζά, Χρήστο
Κατή, Ηλία Ρέππα, Βασίλειο Παπαγιάννη, Παναγιώτα
Μπέτσα, Νεκτάριο Μπαρούτσα, και Κωνσταντίνο Σταθά.

• ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΤΟ 2021

Συνέντευξη στο Arkadia portal
του κ. Σταύρου Δημάκου
Η
μελισσοκομία,
μαζί με την κτηνοτροφία,
αποτελεί
την κυριότερη πρωτογενή παραγωγή
για τον τόπο μας
και με αυτήν απασχολούνται αρκετοί
Βυτιναίοι. Πρόεδρος
του συνεταιρισμού
μελισσοκόμων Αρκαδίας είναι ο Βυτιναίος κ. Σταύρος Δημάκος, ο οποίος είναι και
αντιδήμαρχος της δημοτικής ενότητας Βυτίνας. Ο κ. Δημάκος
λοιπόν έδωσε συνέντευξη στην ιστοσελίδα Arkadia portal και
στη δημοσιογράφο Εύη Καστραντά, στην οποία παρουσίασε την
εικόνα και τα προβλήματα του κλάδου της μελισσοκομίας το έτος
που πέρασε. Το 2021 ήταν από τα χειρότερα για τον κλάδο κατά
την άποψη του κ. Δημάκου και οι μελισσοκόμοι αντιμετώπισαν
σωρεία προβλημάτων τα οποία τους έφεραν σε δεινή οικονομική θέση και η οποία δύσκολα αντιμετωπίζεται. Σταχυολογώντας
από τη συνέντευξη τα προβλήματα των μελισσοκόμων κατά το
προηγούμενο έτος, εκ των οποίων πολλά συνεχίζονται και φέτος,
είναι τα εξής:
1)Το εισαγόμενο αμφιβόλου ποιότητας ξένο μέλι, το οποίο ρίχνει
τις τιμές πολύ χαμηλά με αποτέλεσμα να μην καλύπτεται το κόστος του ντόπιου.
2)Η πανδημία, η οικονομική κρίση και οι «εισαγωγές» αφήνουν
αδιάθετο το ελληνικό μέλι με αποτέλεσμα να οδηγούν σε αδιέξοδο τους μελισσοκόμους.
3)Οι φετινές δασικές πυρκαγιές ιδιαίτερα της βόρειας Εύβοιας
«βγάζουν από τον χάρτη» πολλές περιοχές, που πήγαιναν οι μελισσοκόμοι Αρκαδίας.
4)Τα καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν την ανθοφορία με αποτέλεσμα να μειώνεται η παραγωγή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η
πρώτη συγκομιδή πέρσι της πορτοκαλιάς διήρκεσε τρεις ημέρες
και η μελιτοφορία του ελάτου 15 ημέρες.
5)Η τιμή της ζάχαρης έχει σχεδόν διπλασιασθεί, αφού από 0,55€
το κιλό έχει εκτοξευθεί σε 0,80 €.
6)Η χρηματοδότηση που δίδεται για την κάλυψη των μετακινήσεως είναι 6 € ανά κυψέλη, η οποία δεν καλύπτει ούτε καν το
κόστος πετρελαίου με τις νέες ανατιμήσεις. Έφερε δε σχετικό
παράδειγμα το κόστος μετακίνησης των 100 κυψελών.
7)Η κρατική βοήθεια είναι μηδαμινή και η συμπαράσταση ελάχιστη όπως φάνηκε και στην υποστήριξη των μελισσοκόμων των
πυρόπληκτων περιοχών της Γορτυνίας.
8)Στην Αρκαδία φέτος επικράτησαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα οι Αρκάδες μελισσοκόμοι να ευρίσκονται σε
κίνηση 10 μήνες και στην έδρα τους έμειναν μόνο δύο μήνες.
Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για τις προοπτικές του κλάδου
το 2022 είπε ότι αυτές δεν φαίνονται ευνοϊκές και όλα θα εξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες. Αν αυτές μέχρι τον Απρίλιο
είναι ευνοϊκές και επιτρέψουν στα μελίσσια να γίνουν παραγωγικά με την άνθιση της μυγδαλιάς και της πορτοκαλιάς χωρίς τη
χρήση ζάχαρης, που είναι πανάκριβη, τότε υπάρχουν ελπίδες τα
πράγματα να βελτιωθούν. Τέλος ο κ.Δημάκος τόνισε ότι η κρατική υποστήριξη πρέπει να είναι μεγαλύτερη και να προσεγγίζει τα
ευρωπαϊκά επίπεδα. Μάλιστα έφερε ως παράδειγμα ότι στην Ευρώπη επιδοτούν 25-30 € την κυψέλη σε αντίθεση με την Ελλάδα
που δίνουν επιδότηση 6 € την κυψέλη.
Πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι η μελισσοκομία είναι ένας
κλάδος που κρατά κάποιους νέους ακόμα στην διαρκώς ερημούμενη περιοχή της Γορτυνίας και για το λόγο αυτό πρέπει να
υποστηριχθεί από το κράτος τόσο οργανωτικά και επιστημονικά
όσο και οικονομικά. Εμείς εδώ στη Βυτίνα έχουμε ιδιαίτερη ευαι-
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σθησία για το μέλι, αφού η βανίλια Βυτίνας είναι προϊόν ΠΟΠ και
ο τόπος μας είναι το κέντρο παραγωγής του μελιού Μαινάλου.
Όμως ακόμα περιμένουμε την υλοποίηση της υπόσχεσης του κ.
Βορίδη για τη δημιουργία μουσείου μελισσοκομίας στο κτίριο της
Τριανταφυλλιδείου σχολής και την ίδρυση σταθμού μελισσοκομίας. Δυστυχώς όμως οι υποσχέσεις των πολιτικών δίνονται χωρίς
προοπτικές υλοποίησης και εμείς εδώ στη Βυτίνα έχουμε πικρή
εμπειρία από αυτές ιδίως όσες δόθηκαν για την επαναλειτουργία
του Τριανταφυλλιδείου κτήματος και την αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Τριανταφυλλιδείου σχολής.

• ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου
και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του
τηλεοπτικού σταθμού Alpha
παρουσιάσθηκαν δύο Βυτιναίοι, ο Λάμπρος και ο Γιάννης Παπαλάμπρος, οι οποίοι δημιούργησαν το «Vytina
trekking», μια πρωτοβουλία
η οποία έχει ως στόχο την
ξενάγηση του επισκέπτη σε
διαδρομές εξαιρετικού φυσικού κάλους γύρω από τη
Βυτίνα. Ο Λάμπρος Παπαλάμπρος παρουσιάστηκε στην
εκπομπή του Νίκου Μάνεση
(φωτό) και ανέλυσε την πρωτοβουλία αυτή, τη σημασία
της πεζοπορίας, τις τοπικές
διαδρομές και τις εμπειρίες,
που αποκτά ο επισκέπτης από
την επαφή και τη γνωριμία
με το φυσικό περιβάλλον του
τόπου μας. Επίσης μίλησε για
τις εμπειρίες του ως «συνοδός
βουνού», για τον συνεργάτη του Γιάννη Παπαλάμπρο, έδωσε
χρήσιμες συμβουλές για τους πεζοπόρους και τέλος πρότεινε
στον κόσμο να συμμετέχει στην ήπια πεζοπορία, που είναι καλό
για την υγεία μας. Η πρωτοβουλία αυτή των δύο Βυτιναίων
είναι σημαντική και βοηθά τον επισκέπτη να έρθει πιο κοντά
στη φύση κάτι που έχει στα υπόψη του ο επισκεπτόμενος τη
Βυτίνα. Ο Λάμπρος Παπαλάμπρος ασχολείται επίσης και με
διάφορες δημιουργίες ξύλου και διατηρεί το κατάστημα «Βυτινουργίες». Ακόμα έχει δημιουργήσει ιστοσελίδα μέσω της
οποίας ενημερώνει τον επισκέπτη για τις διαδρομές που μπορεί
να επιλέξει, το μήκος, τον χρόνο που απαιτείται και το κόστος
συμμετοχής ανά άτομο. Στην ιστοσελίδα, στην οποία ενημερώνεται ο επισκέπτης για τον σκοπό της πρωτοβουλίας αυτής,
τονίζεται: «Ξεκινώντας από την αγάπη για το χωριό μας και θέλοντας να αναδείξουμε τις ομορφιές του σε όσους αγαπούν
μικρές αποδράσεις στην φύση σε εναλλακτικές διαδρομές, δημιουργήσαμε το Vitina trekking. Στόχος μας η επιλογή της διαδρομής που σας ταιριάζει, η περιήγηση με ασφάλεια στο χωριό
και στα μονοπάτια, κομμάτια του Menalon trail όλες τις εποχές
του χρόνου». Οι διαδρομές που προτείνονται είναι το φαράγγι
του Μυλάοντα, η Αγία Παρασκευή, το μοναστήρι της Κερνίτσας,
η Κοκκινόβρυση και διάφορες διαδρομές μέσα στο Μαίναλον.
Να επαινέσουμε τους πρωτεργάτες της πρωτοβουλίας αυτής,
διότι καλύπτει μια σημαντική αναγκαιότητα ευρωπαϊκών προδιαγραφών, την οποία συναντάμε σε πολλά χειμερινά θέρετρα
της Ευρώπης. Και με την ευκαιρία του δημοσιεύματος αυτού να
θυμίσουμε ότι λειτουργούν επίσης στην περιοχή μας η «explore
Mainalon» του Νυμφάσιου κ. Παναγόπουλου, η οποία οργανώνει εξορμήσεις στο Μαίναλον είτε οδοιπορικώς είτε με μηχανοκίνητα μέσα και το «Vytina horse club», το οποίο οργανώνει
περιπάτους με άμαξα ή με άλογα γύρω και μέσα στη Βυτίνα.
Να θυμίσουμε ακόμα για κάθε ενδιαφερόμενο, που θέλει να
γνωρίσει τον τόπο μας από κοντά τις σπουδαίες εκδόσεις του
Αντώνη Καλογήρου «Περπατώντας στη Βυτίνα», «το δασάκι
της Βυτίνας», «το Μαίναλο και τα μονοπάτια του» τις οποίες
μπορεί να κατεβάσει δωρεάν από την ιστοσελίδα pezoporia.gr.
Τα βιβλία αυτά είχε παρουσιάσει η «ΒΥΤΙΝΑ» σε παλαιότερα
φύλλα. Επίσης στη γειτονική Ελάτη ο Χρήστος ο Σιμόπουλος
με τα άλογά του οργανώνει εξορμήσεις για τον επισκέπτη στο
εσωτερικό του Μαινάλου.

• ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΤΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-

ΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΑΡΧΗ ΙΕΡΕΜΙΑ

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από τον θάνατο του μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως μακαριστού Ιερεμία
τελέστηκε το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του την Κυριακή
23-1-2022 στον τόπο ταφής του, την Μεγαλόπολη. Προηγήθηκε το Σάββατο 22-1-22 τελετή και στην άλλη έδρα της μητρόπολης, τη Δημητσάνα. Στο μνημόσυνο της Μεγαλουπόλεως
χοροστάτησε στη μεν ακολουθία του Όρθρου ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, στη δε Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος, συλλειτουργούντων των Σεβασμιότατων
Μητροπολιτών Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευσταθίου, Σύρου
κ. Δωροθέου, Κορίνθου κ. Διονυσίου και Μεσσηνίας κ. Χρυσο-

στόμου. Ὁ Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου στο κήρυγμά
του αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του μακαριστού Ιερεμία
χαρακτηρίζοντάς τον ως άνθρωπο της αγάπης και της απλότητας. Τόνισε επίσης τη μεγάλη του συμβολή στη συγγραφή
βιβλίων και ιδιαίτερα της Παλαιάς Διαθήκης, της οποίας υπήρξε Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Το μνημόσυνο
τελέστηκε από τον τοποτηρητή της μητροπόλεως μητροπολίτη
Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευστάθιο. Στο μνημόσυνο το
οποίο τελέστηκε στη Δημητσάνα στον ναό της Αγίας Κυριακής
χοροστάτησαν οι μητροπολίτες Μονεμβασίας και Σπάρτη κ.κ.
Ευστάθιος και Κορίνθου κ.κ. Διονύσιος. Την προσωπικότητα του
Μακαριστού Ιεράρχη σκιαγράφησε στο λόγο του ο πρόεδρος
της αδελφότητας Δημητσανιτών κ. Μαγουλιανίτης. Και στα δύο
μνημόσυνα παρέστη ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Κούλης, ο πρόεδρος και ο γραμματέας της Παγγορτυνιακής ένωσης κ.κ. Πλέσσιας και Αγγελακόπουλος, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων
όπως επίσης και πολλοί ιερείς της μητροπόλεως.

• ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ

Τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Πανταζοπούλειο πνευματικό κέντρο μεγάλη ενημερωτική ημερίδα,
την οποία οργάνωσε η Κεντρική ένωση Δήμων, η ΠΕΔ Πελοποννήσου και η ΕΕΤΑΑ με θέμα «Το χρηματοδοτικό πλαίσιο της
Νέας Προγραμματικής Περιόδου και οι ευκαιρίες για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση». Στην ημερίδα πήραν μέρος Δήμαρχοι, περιφερειάρχες και άλλοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Χαιρετισμούς απηύθυναν οι κ.κ. Κούλης, δήμαρχος Γορτυνίας,
Μαραβέλιας πρόεδρος ΕΕΤΑΑ, Σπυρίδων, σύμβουλος ΕΕΤΑΑ,
Νίκας, περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παπαστεργίου δήμαρχος Τρικαίων και πρόεδρος ΚΕΔΕ. Εισηγήσεις έκαναν ειδικευμένοι οικονομολόγοι και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις του περιφερειάρχη κ. Νίκα, ο

οποίος τόνισε: «Θα μπορέσει να παραχθεί αποτέλεσμα, αν λειτουργήσουμε με διαφορετικό μυαλό απ’ ότι στο παρελθόν, αν
υπερβούμε τους τοπικισμούς και δούμε το γενικότερο συμφέρον, αν κάνουμε για το κάθε έργο μελέτη κόστους – οφέλους,
αν υπάρξει συνέργεια μεταξύ των εργαλείων αυτών και το
σημαντικότερο αν στελεχωθούν οι περιφέρειες με εξειδικευμένο προσωπικό και δεν επιμένουμε στις παράλληλες διοικήσεις
τύπου Αναπτυξιακών, που δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, αλλά
μάλλον δημιούργησαν περισσότερα. Το θέμα είναι η στρατηγική για την ορθολογική αξιοποίηση των σημαντικών πιστώσεων
που έχουν διατεθεί. Από την πλευρά μας, ως Περιφέρεια θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, συνεργαζόμενοι με τους δημάρχους».
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε τις πρώτες απογευματινές ώρες και
η αίσθηση που άφησε ήταν ότι διαφώτισε αρκετά τους φορείς
της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιτέλεσε τον στόχο της.

• ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Άνοιξε «κάβα» ποτών και «γευσιγνωσίας»
Ένα νέο κατάστημα
άρχισε να λειτουργεί
από το νέο έτος σε πολυτελή χώρο πλησίον
της πλατείας Οικονομίδη και ανήκει στον κ.
Γιάννη Γιαννόπουλο, ο
οποίος κατάγεται από το
κοντινό χωριό της Μυγδαλιάς. Το κατάστημα
αυτό έχει την ονομασία
«Menalia terra» (γη του
Μαινάλου) και σε αυτό
ο επισκέπτης μπορεί να
κάνει γευστικές δοκιμές σε κρασιά από τους αμπελώνες της
Μαντινείας και της Νεμέας όπως επίσης και σε τυριά από την
Αρκαδία και όχι μόνο.
Παράλληλα ο επισκέπτης, εκτός από τη γευσιγνωσία του κρασιού, μαθαίνει τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε αμπελώνα
και κάθε τι που σχετίζεται με την ιστορία του Αρκαδικού κρασιού από ένα γνώστη του αντικειμένου. Ο άνετος χώρος είναι κατάλληλα διακοσμημένος με αρκετή πολυτέλεια «δεμένη»
με το ορεινό περιβάλλον του τόπου («μανιμαλιστική» ονόμασε
τη διακόσμηση δημοσίευμα γνωστού ταξιδιωτικού περιοδικού), μετατρέπει την επίσκεψη στη Βυτίνα σε μία πραγματική
εμπειρία, που μπορεί ο επισκέπτης να συνδυάσει την πληροφόρηση για το κρασί και για τα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα
παράλληλα με την επαφή με το εξαίσιο φυσικό περιβάλλον του
Μαινάλου. Να ευχηθούμε «καλή πορεία» στον νέο επαγγελματία, που εμπλουτίζει ακόμα περισσότερο την τοπική αγορά
και παράλληλα με την εμπορική και οικονομική του ανέλιξη να
προβάλλει και ανάλογα τη Βυτίνα, ώστε ο επισκέπτης να επαναλάβει την επίσκεψή του.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος
Παναγιώτης Αντ. Παπαδέλος

Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τότε που η μεγαλεπήβολη προσπάθεια της Ελλάδας για επανάκτηση των εδαφών,
στα οποία άκμασε στο παρελθόν ο Ελληνισμός, δυστυχώς κατέληξε σε ανείπωτη καταστροφή, τη μεγαλύτερη ίσως που αντιμετώπισε η Ελλάδα στη μακραίωνη ιστορία της. Και όχι τόσο
από στρατιωτικής πλευράς, αν και εκεί σημειώθηκαν σοβαρές
αποτυχίες, όσο από τις εθνικές επιπτώσεις, που είχε η προσπάθεια αυτή και ιδιαίτερα από τον «ξεριζωμό» του Ελληνισμού της
Ελληνικότατης Μικράς Ασίας, της οποίας όλες οι πόλεις και οι
περιοχές έχουν Ελληνικά ονόματα και ο γεωγραφικός χώρος
είναι διάσπαρτος από Ελληνικές αρχαιότητες.
Παρόλο το καταστροφικό αποτέλεσμα της προσπάθειας επέκτασης της Ελλάδας στην περιοχή αυτή, η Ελληνική ιστορία
μελετά την περίοδο αυτή και αποδίδει την τιμή στους νεκρούς
του εγχειρήματος, διότι είναι πανάρχαιη η συνήθεια των Ελλήνων να τιμούν εξίσου και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, όπως
εύστοχα τονίζει ο Περικλής στον επιτάφιο λόγο προς τιμή των
νεκρών του Πελοποννησιακού πολέμου και μας τον διασώζει
ο Θουκυδίδης. «πανταχού δε μνημεία κακών τε καγαθών αΐδια
ξυγκατοικίσαντες» (παντού στήσαμε μνημεία αιώνια και για τις
συμφορές και για τις νίκες μας.) Τα γεγονότα της διετίας 19201922 δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν λεπτομερώς σε ένα
μικρό ιστορικό σημείωμα, αλλά μπορεί να δοθεί με αυτό μια
γενικότερη παρουσίαση και ιδιαίτερα της κατάληξης της διετίας
αυτής.
Η παραχώρησης της περιοχής της Σμύρνης στην Ελλάδα με
βάθος ασφαλείας ήταν αποτέλεσμα της συνθήκης των Σεβρών,
μιας από τις πέντε συνθήκες ειρήνης του Α΄ παγκοσμίου πολέμου, με την οποία διευθετήθηκαν οι εκκρεμότητες μεταξύ
Ελλάδος και Τουρκίας. Με τη συνθήκη αυτή παραχωρήθηκαν
στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής Θράκης και
η ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης όπως επίσης και αρκετά νησιά
του Αιγαίου μεταξύ των οποίων η Ίμβρος και η Τένεδος. (Η Δυτ.
Θράκη είχε παραχωρηθεί με τη συνθήκη του Νεϊγύ). Η παραχώρηση της περιοχής της Σμύρνης έγινε με το σκεπτικό να διαφυλαχθούν οι χριστιανικοί πληθυσμοί από τις Τουρκικές αυθαιρεσίες, οι οποίες κατά τα έτη 1914-1917 ήταν φρικώδεις. Οι δύο
αυτές συνθήκες των Σεβρών και του Νεϊγύ ήταν αποτέλεσμα
της συμμετοχής της Ελλάδας στο πλευρό των νικητών στον Α΄
παγκόσμιο πόλεμο και της επιτυχούς εξωτερικής πολιτικής του
Έλληνα πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, του οποίου η
προσωπικότητα δέσποζε τότε σε όλη την Ευρώπη.
Σε εφαρμογή της συνθήκης αυτής Ελληνικά στρατεύματα
αποβιβάσθηκαν στις 16-5-1919 στην περιοχή της Σμύρνης και
έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό από τον πληθυσμό της μεγάλης
αυτής πόλεως, στον οποίο υπερείχε το Ελληνικό στοιχείο. Συγχρόνως εγκαταστάθηκαν και οι Ελληνικές αρχές διοίκησης της
περιοχής με επικεφαλής τον ύπατο αρμοστή Αριστείδη Στεργιάδη. Βέβαια η παραχώρηση της Σμύρνης, με βάση τις αρχές
της συνθήκης, είχε προσωρινό χαρακτήρα, ο οποίος θα γινόταν
μόνιμος μετά πενταετία και τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος του
ντόπιου πληθυσμού. Ο Βενιζέλος πίστευε ακράδαντα στο θετικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, αφού το Ελληνικό στοιχείο, όπως λέμε και πιο πάνω, πλειοψηφούσε. Από την πλευρά
της Τουρκίας και ενώ η συνθήκη επισήμως υπεγράφη από τον
Σουλτάνο και έγινε δεκτή, οι «νεότουρκοι» με επικεφαλής τον
Μουσταφά Κεμάλ ή Ατατούρκ την απέρριψαν και ξεκίνησαν
κλεφτοπόλεμο εναντίον των δυνάμεων κατοχής της Σμύρνης.
Από το σημείο αυτό και ενώ οι διεθνείς συνθήκες ήταν άκρως
ευνοϊκές εξαιτίας της επιτυχέστατης εξωτερικής πολιτικής από
την πλευρά της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου, το κλίμα στο εσωτερικό της Ελλάδας ήταν αρκετά βαρύ λόγω αφενός του καταστροφικού «διχασμού» μεταξύ «Βενιζελικών» και
«αντιβενιζελικών», που επικράτησε μετά το 1915, και αφετέρου
δύο γεγονότων, τα οποία ενίσχυσαν τον διχασμό των πολιτών.
Το ένα γεγονός ήταν η απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου
στο σταθμό της Λυών από δύο Έλληνες απότακτους αξιωματικούς και το δεύτερο η δολοφονία στην Αθήνα του σπουδαίου
Έλληνα πολιτικού Ίωνα Δραγούμη σε αντίποινα της απόπειρας
εναντίον του Βενιζέλου από Βενιζελικούς οπαδούς.
Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν έντασης διεξήχθησαν οι εκλογές του 1920 και αντίθετα προς όλες τις προβλέψεις ο Βενιζέ-

100 χρονιά από
τη Μικρασιατική Καταστροφή

Η διάβαση του Σαγγάριου από τον Ελληνικό στρατό

λος τις έχασε, παρόλες τις μεγάλες διεθνείς επιτυχίες του, και ο
ίδιος αναχώρησε για τη Γαλλία.
Η κυβέρνηση του Δημητρίου Γούναρη, η οποία προήλθε από
τις εκλογές, διέπραξε ένα πρώτο λάθος, το οποίο έστρεψε τις
Μεγάλες Δυνάμεις, που μέχρι τότε ήταν ευνοϊκά προσκείμενες,
εναντίον της Ελλάδας με πρώτη τη Γαλλία. Μετά από τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος επανέφερε στον θρόνο τον εξόριστο βασιλιά Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν εξαιρετικά αντιπαθής
(persona non grata) στους συμμάχους εξαιτίας της φιλογερμανικής του στάσεως σε όλη τη διάρκεια του πολέμου. Μετά
τη Γαλλία και η Ιταλία αποστασιοποιείται από την στήριξη της
Ελλάδος, ενώ η Αγγλία χωρίς να αποστασιοποιείται εξέφρασε
ανοικτά τη δυσαρέσκειά της για την επάνοδο του Κων/νου.
Μετά τη μεταβολή αυτή της διεθνούς κατάστασης η Ελλάδα
μένει μόνη της να στηρίξει την παρουσία της στη Μικρά Ασία.
Ούτε στρατιωτική βοήθεια ούτε οικονομική. Οι Μεγάλες Δυνάμεις αρχίζουν να ενισχύουν το κίνημα του Μουσταφά Κεμάλ,
άλλες φανερά όπως η Ρωσία, και άλλες κάπως διστακτικά
όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Η Ελλάδα προσπαθεί να αντιμετωπίσει μόνη της το βάρος της κατοχής διεξάγοντας μάλιστα
και πολεμικές επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσει τον
κίνδυνο των ατάκτων Τούρκων, οι οποίοι ενοχλούσαν τις στρατιωτικές δυνάμεις και έβλαπταν τους Ελληνικούς πληθυσμούς.
Από το τέλος του 1920 και όλο το 1921 διεξάγονται πολλές
πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Άγκυρας και της «Αλμυράς Ερήμου», επιτυχείς για τον Ελληνικό στρατό, ο οποίος
απωθεί τους άτακτους του Κεμάλ στο εσωτερικό της Μικράς
Ασίας. Συγκεκριμένα κατέλαβε τις μεγάλες πόλεις Εσκί Σεχήρ
και Αφιόν Καραχησάρ δημιουργώντας νέα αμυντική γραμμή.
Τον Ιούνιο του 1921 μετά από σκληρές μάχες κατέλαβε την
Κιουτάχεια. Η εκστρατεία συνεχίστηκε τον Αύγουστο μέσω της
«Αλμυράς ερήμου» και έφτασε στον ποταμό Σαγγάριο, όπου
παρόλες τις δύο νικηφόρες μάχες η προέλαση ανακόπηκε και
ο Ελληνικός στρατός αναγκάστηκε να υποχωρήσει στις θέσεις
εξόρμησης, στην περιοχή της Νικομήδειας.
Μετά την εγκατάσταση του Ελληνικού Στρατού σε ενεργητική
άμυνα γύρω από το Εσκί Σεχήρ - Κιουτάχεια - Αφιόν Καραχισάρ, για ένα ολόκληρο χρόνο (μέχρι τον Αύγουστο του 1922)
συνεχιζόταν αυτή η κατάσταση, με τους Τούρκους να απορρίπτουν τις προτάσεις των Δυνάμεων της Αντάντ για ειρήνη
απαιτώντας τη συνθηκολόγηση και αποχώρηση της Ελληνικής
στρατιάς και προετοιμάζοντας συγχρόνως την επίθεσή τους.
Ταυτόχρονα, ο Κεμάλ με μυστική συμφωνία με τους Γάλλους
(Συνθήκη της Αγκύρας, 20 Οκτωβρίου του 1921) ακύρωσε τη
συνθήκη των Σεβρών, ενώ παράλληλα οι Γάλλοι εγκατέλειψαν
την Κιλικία αφήνοντας άφθονο πολεμικό υλικό στα χέρια των
Τούρκων, οι οποίοι απέκτησαν πλέον και αεροπλάνα.
Στις 13 Αυγούστου του 1922 ο ενισχυμένος Κεμαλικός στρατός πραγματοποίησε την κύρια προσβολή των ελληνικών γραμμών με γενική επίθεση στην πλέον αδύναμη θέση τους, στο νότιο τομέα και ΒΔ του Αφιόν Καραχισάρ. Τα Α΄ και Β΄ Σώματα
Στρατού προέβαλαν σκληρή αντίσταση αλλά την επομένη ημέρα (14 Αυγούστου 1922) η γραμμή του μετώπου διασπάστηκε
και ξεκίνησε η σύμπτυξη των ελληνικών δυνάμεων. Ωστόσο,
πολύ γρήγορα κάποιες από τις ελληνικές δυνάμεις περικυκλώθηκαν, υποχρεούμενες είτε να παραδοθούν και να υποστούν
ταπεινωτική αιχμαλωσία, είτε να υποχωρήσουν άτακτα προς
τα παράλια, καταδιωκόμενα από τις εχθρικές μονάδες. Αντίθε-

τα, το Γ' Σώμα Στρατού και η 6η Μεραρχία, που κάλυπταν τον
βόρειο τομέα του μετώπου υποχώρησαν συντεταγμένα καθώς
δεν είχαν δεχτεί ιδιαίτερη πίεση. Οι τουρκικές μονάδες εισήλθαν στην Προύσσα και την ανακατέλαβαν στις 24 Αυγούστου
Το τουρκικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι η πρώτη φάση των επιθετικών του ενεργειών ολοκληρώθηκε με την κατάληψη του
Εσκί Σεχίρ και του Ουσάκ,
Οι ίδιες, επίσημες πηγές της Άγκυρας ανέφεραν ότι ο ελληνικός στρατός πυρπόλησε, αποχωρώντας, τη μουσουλμανική
συνοικία του Αφιόν Καραχισάρ. Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση των
Αθηνών υπό τον Π. Πρωτοπαπαδάκη αποφάσισε την αντικατάσταση του αρχιστράτηγου Χατζανέστη με τον αντιστράτηγο
Πολυμενάκο και διέταξε εκκένωση της Μικράς Ασίας. Στις 5
Σεπτεμβρίου τα τελευταία τμήματα του Ελληνικού Στρατού
εγκατέλειψαν την Μικρά Ασία.
Στις 8 Σεπτεμβρίου 1922 οι πρώτοι Τούρκοι στρατιώτες μπήκαν στη Σμύρνη και στις 13 ξεκίνησε η καταστροφή. Οι νικητές προέβησαν σε εκτεταμένες βιαιοπραγίες και ωμότητες εις
βάρος του χριστιανικού πληθυσμού όλης της Μικράς Ασίας.
Η γενοκτονία των Ελλήνων, η οποία ξεκίνησε το 1906 από τη
Θράκη ολοκληρωνόταν στη Σμύρνη από τους Νεότουρκους. Οι
ελληνικές και αρμενικές συνοικίες της Σμύρνης παραδόθηκαν
στις φλόγες, ενώ οι κάτοικοί τους αναζητούσαν απεγνωσμένα τρόπο διαφυγής προς το Αιγαίο, κάτω από τα αδιάφορα
(πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) βλέμματα των πληρωμάτων των
συμμαχικών πλοίων, τα οποία τηρούσαν στάση αυστηρής ουδετερότητας (όπως είχαν διαταχθεί) μπροστά στη σφαγή, ενώ
καταγράφηκαν και περιπτώσεις όπου άνδρες των πληρωμάτων
«ράβδιζαν» τα χέρια των ικετευόντων χριστιανών, οι οποίοι
προσπαθούσαν να ανεβούν στα καταστρώματα, για να σωθούν,
συμμετέχοντας έτσι στο έγκλημα των Τούρκων.
Οι επιπτώσεις της καταστροφής τεράστιες. 1.300.000 Έλληνες της Μικράς Ασίας πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς και
έφτασαν στην Ελλάδα προσπαθώντας να βρουν τρόπο νέας
εγκατάστασης. Η αποκατάσταση των προσφύγων αποτελεί
έναν άθλο των Ελληνικών κυβερνήσεων των ετών 1923-1928.
Τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα εξελίχθηκαν ραγδαία. Ο
στρατός επαναστάτησε υπό την ηγεσία των συνταγματαρχών
Ν. Πλαστήρα και Στ. Γονατά και του αντιπλοίαρχου Φωκά. Καθαίρεσε και υποχρέωσε σε αποχώρηση από την Ελλάδα τον
βασιλιά Κων/νο και όρισε αντικαταστάτη του τον διάδοχο Γεώργιο. Συνέλαβε και παρέπεμψε σε δίκη τους ασκούντας την
κυβέρνηση της Ελλάδας το διάστημα αυτό. Έξι από αυτούς, ο Δ.
Γούναρης, ο Π. Πρωτοπαπαδάκης, Ν. Στράτος, Γ. Μπαλτατζής,
Ν. Θεοτόκης και Γ. Χατζηανέστης καταδικάστηκαν σε θάνατο
και εκτελέστηκαν, ενώ δύο ο Ξ. Στρατηγός και ο Μ. Γούδας
καταδικάστηκαν σε ισόβια δεσμά. Όλα αυτά βέβαια εκτός από
τα τεράστια κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα όξυναν τα
πολιτικά πάθη και επέτειναν τον «διχασμό», ο οποίος συνέχισε να «ταλαιπωρεί» την πολιτική ζωή της Ελλάδας για πολλές
δεκαετίες.
Και η πατρίδα μας η Βυτίνα επηρεάστηκε πολύ από τα γεγονότα της τριετίας 1919-1922 και συμμετείχε σε αυτά ενεργά.
Πολλοί Βυτιναίοι πολέμησαν στο μέτωπο τη Μικράς Ασίας ενώ
μία δεκάδα έπεσε πολεμώντας. Από την αρχή της εκστρατείας,
το 1919, στη Βυτίνα λειτούργησε «επιτροπή τροφίμων» με στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων και ζωοτροφών για τις ανάγκες
της εκστρατείας. Η επιτροπή αυτή έκανε την πρώτη αποστολή
από 1.500 οκάδες κριθάρι στις επισιτιστικές στρατιωτικές αρχές
τον Οκτώβρη του 1919. Έκτοτε ακολούθησαν και άλλες αποστολές. Το 1920 η μονή Κερνίτσας απέστειλε 85 οκάδες σιτάρι,
όπως γράφει ο τοπικός ιστορικός Αθανάσιος Λαμπρόπουλος
στο υπό έκδοση βιβλίο του «Ιστορία της Βυτίνας». Στο μέτωπο
της Μ. Ασίας είτε εκπληρώνοντας τη θητεία τους, είτε ως επίστρατοι βρέθηκαν οι Βυτιναίοι Αθ. Βελέτζας, Π. Λιαρόπουλος, Κ.
Ματθαίου, Π. Θεοφιλόπουλος. Ν. Γαλανόπουλος, Ζαχ. Τουρής,
Δημ. Καλάκος, Π. Ταγκόπουλος Τριαντ. Μασούρος, Γ. Καρδαράς, Βασ. Χρυσανθόπουλος, Ευθύμιος Κάρναβος, Γ. Καψάλης,
Κ. Λαμπρινόπουλος, Γ. Ηλ. Αναγνωστόπουλος, Γ.Δ. Αναγνωστόπουλος, Π. Πλέσσιας, Δ. Κορδούρος Π. Παπασταθόπουλος και
άλλοι. Από όλους τους Βυτιναίους, που πολέμησαν εκεί έπεσαν
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Τρεις Βυτιναίοι
αξιωματικοί
του 1/38
συντάγματος
ευζώνων
στο μέτωπο της
Μ.Ασίας
στις 30-5-1922.
Ι.Ρηγόπουλος,
Δ.Μαρκάκης,
Δ. Λαμπρόπουλος

στο Μικρασιατικό μέτωπο οι εξής:
1 - Αθανάσιος Μπέλμπας (1895-1921) στρατιώτης στην 4η μεραρχία. Στις 27 - 9 - 1921
στην μάχη στο Καλίτς Αρλάν τραυματίσθηκε
και απεβίωσε στο 4ο ορεινό χειρουργείο
2 - Τρύφωνας Παπαντωνίου (1898 - 1922)
στρατιώτης τραυματίσθηκε στο μέτωπο και
απεβίωσε στο Ναύπλιο.
3 -Τρύφωνας Κωτσόβελος (1896 - 1922),
ανθυπασπιστής της χωροφυλακής αγνοούμενος κατά την υποχώρηση.
4 - Αγαμέμνονας Βελέντζας (1903-1922)
στρατιώτης εθελοντής ασθένησε και απεβίωσε λόγω των κακουχιών του πολέμου.
5 – Γεώργιος Παπαθανασίου (1891-1922)
στρατιώτης πεζικού φονεύθηκε κατά την
οπισθοχώρηση.
6 - Κωνσταντίνος Κούβας η Κουβόπουλος
(1898 - 1922) στρατιώτης πεζικού φονεύθηκε κατά την οπισθοχώρηση.
7 – Πέτρος Λιαρόπουλος (1897 - 1922) Εύζωνας στο Τάγμα των Ευζώνων αγνοούμενος κατά την υποχώρηση
8 - Γεώργιος Σακελλαρίου η Σακελαρόπουλος (1894 - 1922) στρατιώτης στο 33ο σύνταγμα πεζικού. Τραυματίσθηκε βαριά στην
μάχη Τσαούς - Τσιφλίκ και εισήχθη σε νοσοκομείο, όπου απεβίωσε.
9) Θεόδωρος Ψύλλας στρατιώτης φονεύθηκε στις 14 - 3 - 1921 στο Αβγκίν της Μικράς
Ασίας.
10) Κων/νος Π. Κούστας στρατιώτης, αγνοούμενος κατά την υποχώρηση το 1922
Στον Μικρασιατικό πόλεμο διακρίθηκαν και
τιμήθηκαν με πολεμικό παράσημο ανδρείας οι
Αθαν. Μπέλμπας, και Γ. Α. Καψάλης. Επίσης
ο Βασ. Χρυσανθόπουλος, λοχίας, επικεφαλής του αποσπάσματος τηλεγραφητών έτυχε
στις 28 - 8 - 1920 του πολεμικού σταυρού Γ'
τάξεως, διότι με κίνδυνο της ζωής του εγκατέστησε «οπτικό σταθμό» σε υψώματα εχθρικά, τα οποία δεν είχε καταλάβει ο ελληνικός
στρατός. (Τα στοιχεία των πεσόντων Βυτιναίων ελήφθησαν από το υπό έκδοση βιβλίο του
κ. Λαμπρόπουλου «Ιστορία της Βυτίνας»).
Η νίκη των Τούρκων και η υποχώρηση και
αποχώρηση του Ελληνικού στρατού από τη
Μικρά Ασία δεν επιτεύχθηκε λόγω της στρατιωτικής ικανότητας των Τούρκων αλλά προσφέρθηκε περισσότερο σε αυτούς από τους
Έλληνες ως αποτέλεσμα του «διχασμού», ο
οποίος επηρέασε αποφασιστικά τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα και διαίρεσε του
Έλληνας σε «Βενιζελικούς» και «αντιβενιζελικούς» από το 1915 και μετά. Ο διχασμός δεν
έφθειρε μόνο την Ελληνική κοινωνία αλλά
μείωσε στο έπακρον την ικανότητα του Ελληνικού στρατού. Πριν από δέκα χρόνια (19121913) ο ίδιος στρατός είχε θριαμβεύσει στους
Βαλκανικούς πολέμους νικώντας ολοκληρωτικά τους Τούρκους, αλλά τότε επικρατούσε ομόνοια και σύμπνοια. Ο ίδιος στρατός
δεκαοχτώ χρόνια μετά (1940) θριάμβευσε
εναντίον του πανίσχυρου άξονα των Ιταλών
και των Γερμανών πάλι με πλήρη ομόνοια και
σύμπνοια.
Σε εμάς τους μεταγενέστερους η μικρασιατική καταστροφή πρέπει να είναι αφετηρία σοβαρού προβληματισμού σχετικά με το πόσο
μπορεί να βλάψει ο φανατισμός στην πολιτική
και πως μπορεί να οδηγηθεί η χώρα στο «χείλος του γκρεμού», όταν ο φανατισμός αυτός
εξελίσσεται σε «διχασμό». Για το λόγο αυτό
δεν πρέπει να επιτρέπουμε να εκδηλώνονται
αυτά τα φαινόμενα αλλά να δεχόμαστε και
την αντίθετη άποψη ως δημοκρατικό δικαίωμα του πολίτη.
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Εκφωνήθηκε από τον φιλόλογο Κων/νο Τρ.
Γιαννημάρα το 1992 κατά το τιμητικό μνημόσυνο της Παγγορτυνιακής ένωσης
Η ημέρα θανάτου των μεγάλων μορφών της ιστορικής ζωής είναι η
σφραγίδα της αθανασίας τους πάνω στη γη. Τότε φαίνεται η θνητότητα
της υλικής ζωής και η αθανασία του πνεύματος! Ο γήινος τάφος σήμα
αναφοράς όμως πρόσκαιρο, αφού η χρονική διάρκεια ως υλικού στοιχείου ορίζεται από την αντοχή του μπροστά στην καταλυτική δύναμη
του χρόνου. Φθαρτός ο τάφος, άφθαρτη όμως η μνήμη, διότι αυτή ως
άυλη κινείται στον χώρο του πνεύματος, που είναι χώρος του αιωνίου
και αθανάτου. Μαρτυρίες για το «αιώνιο» τα μνημόσυνα, που γίνονται
εις το διηνεκές ως επικοινωνία της προσκαιρότητας με την αιωνιότητα.
Αυτά αναθερμαίνουν τη μνήμη, όταν κάποια επέτειος το απαιτεί. Όταν
όμως πρόκειται για τους «γίγαντες», που πάλεψαν για την ομορφιά
της ζωής, όπως είναι η ελευθερία, τότε δεν νοούνται διαστάσεις του
χρόνου και η μνήμη κινείται σ’ ένα αιώνιο παρόν, ακολουθεί τον ρυθμό
της ζωής και συντονίζεται με την αναπνοή της! Τα μνημόσυνα τότε
γίνονται δοξολογίες, για να εκφραστεί μαζί με τις ευχές της εκκλησίας,
το ξεχύλισμα της ψυχής, που είναι σεβασμός και ευγνωμοσύνη, δόξα
και τιμή προς τις ιερές μορφές τους.
Μια τέτοια τελετή τελεί σήμερα το πανελλήνιο με την επαινετή
πρωτοβουλία της Παγγορτυνιακής Ένωσης για τον ελευθερωτή του
γένους Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Είναι πανήγυρις δοξαστική, αφού η
μνήμη του είναι ζωντανή, διότι αναζωογονείται κάθε μέρα από το οξυγόνο της ελευθερίας! Ο κόσμος δεν μένει ποτέ έρημος Θεού. Διαλέγει
ως κατοικία του τις καρδιές των αξίων και αυτές ως ένθεες ζωογονούν
άλλες καρδιές ανθρώπων, που τις οδηγούν στον θρίαμβο του καλού.
Αυτοί είναι οι πλοηγοί της ιστορίας, που με τον αγώνα τους δημιουργούν αξίες αιώνιες, ικανές να υψώνουν τον άνθρωπο και να στηρίζουν
τον κόσμο. Είναι ο αγώνας του ανθρώπου για την απελευθέρωση της
ζωής από τις αρνητικές δυνάμεις, που την πνίγουν και την ασχημίζουν.
«Άτλας» ενός τέτοιου αγώνα υπήρξε και ο Γέρος του Μωριά. Κραταιός
στις μάχες, όμως δυνατός και στις καρδιές των ανθρώπων, αφού η
αγωνιστική του ικανότητα συμπορεύτηκε με τη φρόνιμη γνώση του
ήθους, τη ρωμαλαιότητα.
Η μορφή του όμως φωτίζεται από τη δράση του, προτού αντηχήσουν στα βουνά της Πελοποννήσου τα όπλα του 21! Όπως έδρασε,
όπως εστρατήγησε, όπως επολίτευσε, γίνεται σύμβολο και εικόνα του
Ελληνικού βίου μέσα από τον θρύλο και την ιστορία. Και η μεν ιστορία
εγγυάται το υψηλό πνεύμα του θρύλου, ο δε θρύλος το μεγαλείο της
ιστορίας του. Γεννήθηκε, όπως τα αντρειωμένα παιδιά των θρυλικών
θαυμάτων, κάτω από το φύλλωμα ενός δένδρου. Το πρώτο του κλάμα
καλύφθηκε από τους κρότους των καριοφιλιών και τις οιμωγές των
λαβωμένων. Ως πρώτη αντίληψη της ζωής είχε τη σθεναρή αντίσταση
και τελικά την εξόντωση του πατέρα του στον πύργο της Καστάνιτσας.
Εκεί είδε από μικρός πως πολεμούν και πως πεθαίνουν οι ήρωες. Ως
πρώτη περιπέτεια, που έγινε τρόπος ζωής, η συνεχής μετακίνηση από
βουνό σε βουνό του Μωριά σαν «ανεμάνθρωπος», περνώντας πάνω
από αμέτρητα μνήματα Κολοκοτρωναίων προγόνων του σκορπισμένα
σε ράχες και ρεματιές, τους οποίους ζωντάνευαν στη φαντασία του οι
αντίλαλοι από τα τραγούδια που τραγούδαγαν γι αυτούς οι ορφανεμένοι Μωραΐτες.
Έτσι μέσα στην τρυφερή παιδική του ψυχή ρίζωσε η ιδέα ότι η ζωή
είναι χρέος και αγώνας, αφού άρματα ήταν τα παιδικά του παιχνίδια,
τα μπαρουτοκαπνισμένα κάστρα που τον προστάτευαν και τα ράκη που
τον κάλυπταν. Τραγικές μορφές με τα σημάδια της σκληρής αγωνίας η μάνα και οι αγωνιστές της ελευθερίας. Γυμνασμένος στην ψυχή
και στο σώμα, για να συνεχίσει τον αγώνα, που ο δικοί του πρόγονοι
είχαν αρχίσει. Ανδρωμένος με τον πόνο της σκλαβιάς αλλά και την
ελπίδα της σωτηρίας, γίνεται η προσωποποιημένη θετική συνείδηση
των Ελλήνων, ώριμη για τον μεγάλο αγώνα. Ολόφωτη από «το φως
που θα πατήσει χαρούμενο τον Άδη και τον Χάρο» όπως τραγούδησε
ο ποιητής. Στο πρόσωπό του αστράφτουν οι προαιώνιες φυλετικές καταβολές της στρατηγικής αρετής και αναβιώνει ο θρύλος και το έπος
ημερών αρχαίων. Φαίνεται σαν να έστειλαν από τους τάφους τους οι
ένδοξοι της ηρωικής αρχαιότητας ό,τι χαρισματικό τους έδωσε η ελληνική φύση σε πνεύμα και σώμα, για να διατηρείται και να μεγαλουργεί
η φυλή. Έτσι ζωντανεύουν με τη δράση του η αλκή του Αχιλλέα, το
«πολύτροπο» του Οδυσσέα, η τόλμη και η ανδρεία του Μιλτιάδη, η
αφιλοκέρδεια και το φιλοδίκαιο του Αριστείδη, η πειθώ και η ολύμπια
ψυχραιμία του Περικλή και προ παντός η σύνεση και προνοητικότητα
του Θεμιστοκλή. Τέλος το μεγαλείο του συμπληρώνεται και αγιάζεται
από τη Χριστιανική πίστη. Γίνεται έτσι στρατιώτης του Χριστού και της
πατρίδας και σαν οραματιστής μιας ευτυχισμένης πατρίδας, μάχεται να
φέρει στη σκλαβωμένη γη τις ευλογίες του ουρανού, την ελευθερία, τη
δικαιοσύνη, τη χρηστότητα, τον νόμο, την ειρήνη.
Γέννημα και ανάστημα των υπερήφανων Αρκαδικών βουνών μιλάει
σαν υψιπετής αρχηγός ανθρώπων που δεν δέχτηκαν ποτέ ζυγό. Έλληνες, τους προσφωνεί, για να ξυπνήσει τη μνήμη της φυλής και να
θερμάνει το αγωνιστικό φρόνημα των ραγιάδων, που είχε ναρκώσει
το παγερό σκοτάδι της σκλαβιάς. Ο ενθουσιασμός του χείμαρρος. Η
στρατηγική του ασύλληπτη. Η ορμή του λεόντεια. Οι κινήσεις του, κινήσεις αστραπής και κεραυνού. Το βλέμμα του αετήσιο. Η φωνή του;
λες και η προνοητική φύση του κληρονόμησε του Ομηρικού ήρωα Αρκάδα Στέντορα τη φωνή, για να αντηχούν στα Αρκαδικά φαράγγια της
σωτηρίας τα προστάγματα και οι ιαχές των θριάμβων! «Όπου ο Κολοκοτρώνης ευρίσκετο (γράφει ο Φωτάκος) εκεί κι ο θόρυβος, εκεί εσείετο η γενναιότης και ο πατριωτισμός». Η επιρροή του στον απείθαρχο

στρατό απόλυτη. «Άνανδρα» χωριά του Μοριά τα μεταμορφώνει σε
κάστρα τόλμης και ανδρείας. Η παρουσία του και η υπογραφή του το
δυνατότερο όπλο για τον μαχόμενο Μοραΐτη. «το είπε ο Γέρος» έλεγαν.
Η υπηρεσία υπό τις διαταγές του, εγγύηση για τη βέβαιη νίκη, αφού η
ελευθερία της πατρίδας στα χείλη του ήταν θρίαμβος πίστεως.
Διηγείται ο ίδιος για την αρχή της εποποιΐας του, την εκστρατεία για
την κατάληψη της Τριπολιτσάς. «Έκοψα ευθύς δύο σημαίας με σταυρό
και εκίνησα. Κινώντας εγώ είχον μια προθυμίαν οι Έλληνες, όπου όλοι
με τας εικόνας έκαναν δέηση και ευχαριστήσεις. Μου ήρχετο τότε να
κλαύσω από την προθυμίαν που έβλεπα. Ιερείς έκαναν δέηση. Εις τον
ποταμόν της Καλαμάτας ανασπασθήκαμεν και εκινήσαμεν». Ακολουθεί
η κρίσιμη επταετής τιτανομαχία, απ’ την οποία δονείται η ματωμένη
γη από τους θριάμβους αλλά και από τη φρίκη και τον αποτροπιασμό. Θριάμβους για τα εκπληκτικά τρόπαια της νίκης. Θείο καρπό της
ομόνοιας. Φρίκη για την πτώση από τον αδελφικό αλληλοσπαραγμό
(δηλητήριο θανατικό της δολερής διχόνοιας). Τα πάντα κλονίζονται.
Ο μόνος που παραμένει ακλόνητος και άτεγκτος πολέμαρχος μέχρι
το τέλος «διατηρών αθλητήν απτώτα εαυτόν» κατά την Πλουτάρχεια
φράση, είναι ο Κολοκοτρώνης, για να επιτύχει τα ολυμπιακά αγωνίσματα της ελευθερίας που φέρουν θρυλικά ονόματα: Βαλτέτσι, Γράνα,
Τριπολιτσά, Δερβενάκια.
Ο αγώνας έκλεισε με δόξα για τους Έλληνες, που ήταν δόξα και του
Κολοκοτρώνη. Σίγησαν τα όπλα του πολέμου, για να πάρουν, δυστυχώς, τη θέση τους τα βέλη της μοχθηρίας, που στοχεύουν κάθε φορά
τους άξιους. Και πρώτος μεταξύ των αξίων, ο πρώτος νικητής του
Αγώνα, ο Κολοκοτρώνης! Λάμπει από δόξα και αποθεώνεται από την
εκτίμηση και τον θαυμασμό του κόσμου. Όμως τη δύναμη των γενναίων αισθημάτων βλέπει παραμορφωμένη ως δύναμη κακίας το μάτι της
μοχθηρίας. Υποβάλλεται στην τραγική δοκιμασία της διώξεως, φυλακίσεως και δίκης. Αυτή είναι η μοίρα των εκλεκτών της ιστορίας! Αυτή
δεν γεύτηκε ο «σοφώτατος πάντων ανθρώπων» Σωκράτης; Ο νικητής
του Μαραθώνα Μιλτιάδης; Ο νικητής της Σαλαμίνας Θεμιστοκλής; Ο
δίκαιος Αριστείδης; Ο ένδοξος Κίμων και τόσοι άλλοι; Μια ακόμη ντροπή της ιστορίας συντελείται! Να η έμψυχη εικόνα της σταυρωμένης
πατρίδας! Φυλακίζεται από τον δεσμοφύλακα με το ίδιο κλειδί του κάστρου, που πριν από δέκα χρόνια είχε παραλάβει ο ίδιος, νικητής από
τα χέρια των Τούρκων.
Ράγισε η καρδιά του κόσμου, όταν είδε τον τίμιο πολεμιστή να κάθεται στο εδώλιο των κακούργων μέσα στο μεγάλο τζαμί του Ναυπλίου, όταν γινόταν η δίκη. Κόπηκε η ανάσα από τους λυγμούς, όταν
σε ερώτηση του δικαστηρίου για το επάγγελμά του δίνει τη δωρική
απάντηση, που του επέβαλε το χρέος και η αγωνιστική μοίρα της Ελλάδος: «Κρατώ το ντουφέκι χρόνους τώρα». Φρίκη και ανατριχίλα,
όταν ακούστηκε η τρομερή απόφαση: «ένοχος και ποινή θάνατος!» Η
λαιμητόμος τροχισμένη, έτοιμη να κόψει τη δόξα του Αγώνα. Μια Κυριακή του Μαΐου όμως ο κόσμος πανηγύρισε μια δεύτερη ανάσταση.
Δεν πανηγύρισε για τη νίκη μιας ζωής, αλλά για τη νίκη του δικαίου.
Του είχε δοθεί χάρη. Το παραλήρημα της χαράς του κόσμου κάνει τον
μεγαλόψυχο Γέρο να αναφωνήσει: «όλες οι δυστυχίες όπου πέρασα μ’
έκανε ο λαός να τες λησμονήσω». Η κάθαρση της εθνικής τραγωδίας
είχε συντελεστεί. Η φωτοσκίαση στο πορτραίτο του μεγαλείου του είχε
περατωθεί. Ο ελευθερωτής της πατρίδας είχε σκλαβώσει τις καρδιές
των Ελλήνων. Είχε σφραγίσει με το αποτύπωμα της διαγωγής του τη
συνείδηση του Έθνους. Είχε καταγραφεί στη μνήμη των αιώνων.
Η κινούμενη πρακτική σοφία θα γίνει το υπόλοιπο της ζωής του. Κύκνειο άσμα του, το ευαγγέλιο του έθνους, η αγόρευσή του στην Πνύκα
προς την μαθητιώσα νεολαία. Εγγίζει το τέλος της επίγειας ζωής του.
Συγχωρεί και συγχωρείται από εχθρούς και φίλους. Αποχαιρετά ανθρώπους και φύση. Έφυγε. Όσο οδυνηρή και περιπετειώδης ήταν η
ζωή του, τόσο χαρούμενος και ήρεμος ήταν ο θάνατός του, γρήγορος
και ανώδυνος. Δάκρυσε όλη η Ελλάδα! Γέμισε από θρήνο και έπαινο
όλη η Ελληνική γη. Σύσσωμη τον κήδευσε η πόλη των Αθηνών σαν
αιώνιο σύμβολο αγώνων προς τον προαιώνιο εχθρό. Σάβανό του η
γαλανόλευκη και κάτω από τα πόδια του η ημισέληνος. Η ευγνωμοσύνη του έθνους όρθωσε μνημείο δόξας. Ο πατριωτισμός και η γενναιοδωρία του μεγάλου συμπατριώτη μας αειμνήστου Παναγιώτη Αγγελόπουλου αναστήλωσε στο Λιμποβίσι, την κοιτίδα του ελευθερωτή,
για να αποτελεί λίκνο ελευθερίας για τις επόμενες γενεές το πατρικό
του σπίτι.
Τελειώνοντας έχω συναίσθηση ότι με τα πενιχρά μου αυτά λόγια
αδίκησα το μεγαλείο του
αθάνατου ήρωα. Δανείζομαι γι’ αυτόν και του
αφιερώνω ως κατακλείδα
λίγα λόγια αιωνιότητας,
που αρμόζουν στη δόξα
του, όπως αντηχούν επίκαιρα από το βάθος του 7ου π.Χ. αιώνα. Είναι τα λόγια του υμνητή της
Ελληνικής ανδρείας Τυρταίου: «Αυτόν τον ήρωα θρηνούν όμοια νέοι
και γέροι. Με βαθύ πένθος τον κηδεύει ολόκληρη η πόλη. Και τα μνημεία και οι απόγονοί του θαυμάζονται και ποτέ δεν χάνεται η λαμπρή
του δόξα ούτε το όνομά του, αλλά και όταν ακόμα είναι μέσα στη γη
παραμένει ΑΘΑΝΑΤΟΣ».
Σημείωση ΒΥΤΙΝΑΣ: Ο λόγος αυτός δημοσιεύεται τιμητικά για την
επέτειο του θανάτου του μεγάλου ήρωα (4-2-1843) και επειδή τα δύο
τελευταία χρόνια έχει αναβληθεί το τελούμενο μνημόσυνο από την
Παγγορτυνιακή Ένωση λόγω της πανδημίας.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Γράφει: Ο Άρης Πολάτος (απόγονος)- ιστορικός ερευνητής της οικογενείας
Μεγάλες και σημαντικές ήταν οι υπηρεσίες που προσέφερε
η ιστορική Βυτινιώτικη οικογένεια των Ταμπακόπουλων κατά
την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια της επανάστασης έχοντας στις τάξεις της στρατηγούς, οπλαρχηγούς, καπεταναίους
και εφόρους σημαντικών στρατοπέδων, όπως του Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη στην Καρύταινα. Στις μάχες της επανάστασης
πήραν μέρος τουλάχιστον 12 μέλη της οικογένειας και με την
προσωπική τους περιουσία συντήρησαν πάνω από 200 στρατιώτες, ενώ φαίνεται ότι οι Ταμπακόπουλοι ήταν οι μεγαλύτεροι
Πελοποννήσιοι χρηματοδότες της επανάστασης και έδωσαν
πάνω από 1.2 εκατομμύρια γρόσια για τις ανάγκες του Αγώνα.
Χρηματοδότησαν τη Φιλική Εταιρεία, τον Θ. Κολοκοτρώνη,
όταν ήρθε από την Ζάκυνθο στην Πελοπόννησο, τον Παπαφλέσσα και τον οπλαρχηγό Κεφάλα. Αγόρασαν πολεμοφόδια

και τροφές για τα στρατόπεδα στη Βυτίνα, στην Καρύταινα και
στα Τρίκορφα όπως επίσης αγόρασαν πολεμοφόδια για την πολιορκία της Τρίπολης και της Πάτρας. Επιπλέον, ο ήρωας Νικολής Ταμπακόπουλος αρνήθηκε ύψιστες πολιτικές θέσεις, όπως
αυτή του Πρωθυπουργού της Κυβέρνησης, για να είναι στο
πεδίο της μάχης. Όλοι πολέμησαν σε όλες τις μάχες της επανάστασης στο πλευρό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Κανέλλου
Δεληγιάννη, Πάνου και Γενναίου (Ιωάννη) Κολοκοτρώνη, Δημήτριου Πλαπούτα, Ιωάννη Μακρυγιάννη και Νικηταρά (Νικήτα
Σταματελόπουλου). Συγκεκριμένα στις μάχες της Επανάστασης
πήραν μέρος: Ο στρατηγός Νικολής Ταμπακόπουλος (μέλος
της Φιλικής Εταιρείας, οπλαρχηγός του Θ. Κολοκοτρώνη και καπετάνιος της Καρύταινας). Ο αξιωματικός και επικεφαλής των
ατάκτων Δημήτριος (Μπουλουξής) και οι γιοι του: ο ιερομό-

ναχος Ιωσήφ, ο Βασίλειος και ο Σωτήριος. Ο αντιστράτηγος Κωνσταντής και οι γιοι του: ο οπλαρχηγός Νικόλαος, ο
Γεώργιος και ο Δημήτριος. Ο έφορος του στρατοπέδου της
Βυτίνας Ευθύμιος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης. Ο στρατηγός
Νικολής Ταμπακόπουλος έφερε την πρώτη νίκη της επανάστασης στη Γορτυνία, τον Απρίλιο του 1821, ως επικεφαλής στρατιωτών στο Διάσελο της Αλωνίσταινας.
Για τις προσφορές τους προς την επανάσταση ο ήρωας Νικολής Ταμπακόπουλος κατετάγη στην Α’ τάξη αξιωματικών, οι Ευθύμιος και Κωνσταντής στην Δ’ τάξη αξιωματικών, οι Δημήτριος
(μάλλον ο Μπουλουξής) και Λουκάς στη ΣΤ’ τάξη αξιωματικών,
ενώ οι Δημήτριος (Μπουλουξής) και Ιωσήφ τιμήθηκαν από τον
βασιλιά Όθωνα με το «αργυρούν νομισματόσημον» και οι Λουκάς και Βασίλειος με το «σιδηρούν νομισματόσημον».

Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821
Γράφει: Η Βίκυ Λιμνιάτη- Λούρη καθηγήτρια της Ελληνικής και της Γαλλικής γλώσσας
Ο ρόλος που διαδραμάτισε η Φιλική Εταιρεία για την εξέγερση του ελληνικού λαού κατά της τουρκοκρατίας, που οδήγησε
στην Επανάσταση του 1821, είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση της Ελλάδας, και τη σύσταση του σύγχρονου ελληνικού κράτους το 1830. Η Φιλική Εταιρεία είχε συσταθεί στην
Οδησσό. Η Οδησσός είναι πόλη στα βορειοδυτικά παράλια του
Εύξεινου Πόντου. Κατά την περίοδο του 18ου και 19ου αιώνα
αποτελούσε περιοχή της νοτιοδυτικής Ρωσίας, αργότερα όμως
ενσωματώθηκε στην Ουκρανία. Δεν είναι ευρέως γνωστό ότι
την αρχαία Οδησσό την είχαν ιδρύσει Έλληνες από την ελληνική Μίλητο της Ιωνίας γύρω στα 700 π.Χ. Το 1775 ιδρύθηκε
το Δημαρχείο της Οδησσού, και ο πρώτος Πρόεδρός του ήταν
Έλληνας. Στις αρχές του 1800 η ελληνική κοινότητα της Οδησσού ήταν από τις πλέον ακμάζουσες της πόλης, με εκκλησίες,
εκπαιδευτήρια, σωματεία, και λέσχες. Οι περισσότεροι από τους
Έλληνες κατοίκους της ήταν ευκατάστατοι καραβοκύρηδες,
τραπεζίτες και έμποροι, και κατοικούσαν στη συνοικία που είχε
ονομαστεί «Ελληνική».
Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε από τρεις Έλληνες κατοίκους της
Οδησσού. Τον Εμμανουήλ Ξάνθο, 42 ετών, τον Αθανάσιο Τσακάλωφ, 26 ετών, και τον Νικόλαο Σκουφά, 35 ετών. Ο Εμμανουήλ Ξάνθος καταγόταν από την Πάτμο, ο Αθανάσιος Τσακάλωφ από τα Ιωάννινα, και ο Νικόλαος Σκουφάς από το Κομπότι
της Άρτας. Και οι τρεις ήταν μικροέμποροι ή κατά καιρούς γραμματείς εμπόρων. Με άλλα λόγια, η Φιλική Εταιρεία είχε ιδρυθεί
από μέλη της ελληνικής διασποράς, γεγονός που καταδεικνύει
πως, αν και ζούσαν σε μια πόλη μακριά από την Ελλάδα, αφιέρωσαν το χρόνο τους, και αψήφησαν κάθε προσωπικό κίνδυνο,
εργαζόμενοι για την απελευθέρωση της.
Ιδιαίτερο συμβολισμό έχει η ημερομηνία της ίδρυσης της Φιλικής Εταιρείας το 1814: 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Ύψωσης
του Τιμίου Σταυρού. Η επιλογή της ημερομηνίας αυτής είναι
συμβολική, και δείχνει πως ο στόχος της Φιλικής Εταιρείας
ήταν διπλός: εθνικός και θρησκευτικός, καθότι συμβόλιζε και
την «ύψωση», με άλλα λόγια την «ανάσταση» του ελληνικού
γένους από την σκλαβιά. Εξυπακούεται πως για να επιτύχουν
τους στόχους τους οι Φιλικοί θα έπρεπε να κάνουν τεράστιες
οργανωτικές προσπάθειες, καθώς ο ελληνισμός ήταν διάσπαρτος σ’ έναν ευρύ γεωγραφικό χώρο, ενώ παράλληλα έπρεπε
να δράσουν με μεγάλη μυστικότητα, ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί από τη διοίκηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Φιλική Εταιρεία φρόντιζε και για τη συγκέντρωση χρημάτων, με
τα οποία αγόραζε όπλα και άλλου είδους πολεμικό υλικό, και
εξόπλιζε καράβια με κανόνια και πληρώματα. Όμως πάνω από
όλα φρόντιζε για τη μύηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων Ελλήνων για την εθνική εξέγερση. Η διαδικασία μύησης γινόταν
κρυφά, και έπαιρνε μορφή ιεροτελεστίας. Ο υποψήφιος έδινε
όρκο ότι θα τηρήσει το μυστικό, και θα ακολουθήσει τις εντολές
της Εταιρείας. Αφού ακουμπούσε το χέρι του πάνω στο Ευαγ-

γέλιο, έδινε τον παρακάτω όρκο:
«Ορκίζομαι μπροστά στον αληθινό Θεό ότι θα μείνω πιστός
στην Εταιρεία σε όλη μου τη ζωή και δεν θα φανερώσω ποτέ το
μυστικό μου σε συγγενείς μου, ούτε σε φίλους μου… Ορκίζομαι
σε σένα, ιερή πατρίδα! Ορκίζομαι στα πολύχρονα βάσανά σου.
Ορκίζομαι στα πικρά δάκρυα που χύνουν αιώνες τώρα τα παιδιά σου. Ορκίζομαι να αφιερώσω σ’ εσένα τη ζωή μου».
Η δράση της Εταιρείας υπήρξε δυσχερέστατη, με πολλές αντιξοότητες, και από τη φύση της ενείχε μέγιστο κίνδυνο για το
έθνος, αν η δραστηριότητά της γινόταν αντιληπτή από τους
Τούρκους. Οι αρχηγοί της όμως δεν ήταν επιπόλαιοι επαναστάτες, είχαν υψηλού βαθμού πατριωτισμό και τόλμη επαναστατική, αλλά και τη συναίσθηση εναγώνιας ευθύνης προς το
Γένος. Καθοριστική για τη μελλοντική της εξάπλωση υπήρξε η
απόφαση των ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας το 1818 να μεταφέρουν τη βάση της από την Οδησσό στην Κωνσταντινούπολη,
πρωτεύουσα τότε της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εκτός του
ότι στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε μια μεγάλη και ακμάζουσα
ελληνική παροικία, από εκεί περνούσαν και σημαντικοί Έλληνες
έμποροι και ναυτικοί, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους Φιλικούς να τους μυήσουν, και να τους καταστήσουν αποστόλους
της οργάνωσής τους.
Ευτυχής συγκυρία υπήρξε και το γεγονός ότι στην Κωνσταντινούπολη ζούσε τότε ο μεγαλέμπορος Παναγιώτης Σέκερης,
ο οποίος μετά από τη μύησή του στήριξε οικονομικά την Εταιρεία στα κρίσιμα χρόνια της ύπαρξής της. Επί πλέον, όταν λίγους
μήνες μετά τη μεταφορά της έδρας της Φιλικής Εταιρείας στην
Κωνσταντινούπολη πέθανε ο Νικόλαος Σκουφάς, ένας από τους
ιδρυτές της, τη θέση του την κατέλαβε ο Παναγιώτης Σέκερης.
Καθώς ο καιρός περνούσε, οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας,
καταλαβαίνοντας ότι τα άσημα ονόματά τους δύσκολα θα ενέπνεαν τους συμπατριώτες τους, αποφάσισαν να αναθέσουν την
ηγεσία σε έναν γνωστό Έλληνα, με πανελλήνια εμβέλεια, για να
μπορέσει να φέρει εις πέρας το βαρύ έργο που είχε αναλάβει να
επιτελέσει η Φιλική Εταιρεία. Αρχικά, απευθύνθηκαν στον Ιωάννη
Καποδίστρια, τότε Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, ο οποίος δε
αποδέχθηκε την πρόταση για τους ακόλουθους κύριους λόγους:
1) Ήταν της γνώμης πως η επανάσταση δεν ήταν το κατάλληλο μέσο την εποχή εκείνη, για να απελευθερωθούν οι Έλληνες.2) Η Ιερά Συμμαχία, που είχε συσταθεί μεταξύ της Ρωσίας,
της Αυστρίας και της Πρωσίας ήταν ενάντια στις εθνικές εξεγέρσεις. 3) Ως Υπουργός του Τσάρου, δεν ήθελε να τον εκθέσει,
αναλαμβάνοντας την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας.
Τελικά η ηγεσία ανατέθηκε στον Αλέξανδρο Yψηλάντη, 28
ετών τότε, ανώτερο αξιωματικό του ρωσικού στρατού. Ο Α.
Υψηλάντης, γόνος σημαντικής ελληνικής οικογένειας, δέχθηκε
την προσφορά και ανέλαβε τη μεγάλη ευθύνη προς το έθνος,
στις 12 Απριλίου 1820. Η αναγγελία για την ανάληψη της ηγεσίας από τον Α. Υψηλάντη προσέδωσε μεγάλο κύρος στην Φι-

λική Εταιρεία, και συνέβαλε στην εμπέδωση της πειθαρχίας των
στελεχών και των μελών της. Εφεξής ο συντονισμός της προετοιμασίας για την Επανάσταση, και η απόφαση για την έναρξή
της, είχαν περιέλθει στην αρμοδιότητα του Α. Υψηλάντη. Τους
υπόλοιπους μήνες του 1820, αφού Υψηλάντης αναδιοργάνωσε
την Φιλική Εταιρεία, επιδόθηκε εντατικά στην προετοιμασία για
την Επανάσταση. Μετά από διακυμάνσεις της γνώμης για το
από πού έπρεπε να αρχίσει αυτή, δηλαδή από την Πελοπόννησο
ή από τη Μολδοβλαχία, τελικά η επανάσταση άρχισε από τη
Μολδοβλαχία, με απόφαση του Υψηλάντη. Παράλληλα όμως
και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας είχαν αρχίσει επαναστατικές δραστηριότητες.
Όταν τελικά η επανάσταση στη Μολδοβλαχία απέτυχε, παρά
τους έξοχους ηρωισμούς των νεαρών αγωνιστών που είχαν
πάρει μέρος, ενώ και ο ίδιος ο Υψηλάντης είχε συλληφθεί και
φυλακισθεί στην Αυστρία, η επανάσταση στην Ελλάδα είχε ήδη
σταθεροποιηθεί. Το έργο της Φιλικής Εταιρείας να συνεγείρει
τους Έλληνες σε αγώνα προς την απελευθέρωσή τους είχε
πραγματοποιηθεί.
Ας παραθέσουμε αυτή την αναφορά στην Φιλική Εταιρεία και
στο εθνικό έργο που είχε επιτελέσει, με τρία αποσπάσματα από
τον πρώτο τόμο του μνημειώδους έργου έξι μεγάλων τόμων
«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ», του ακαδημαϊκού Διονύσιου Α.
Κόκκινου, αναφορικά με τον όρκο που έδιναν οι Έλληνες κατά
την μύησή τους στην Φιλική Εταιρεία και για την εν γένει ενόραση και δραστηριότητα της Φιλικής Εταιρείας:
{…} «Ο όρκος επί του Ευαγγελίου είχε μεγάλην σημασίαν κατά
την εποχήν εκείνην και εκρίθη απαραίτητος διά την συγκράτησιν των μελών. Ο αδελφοποιτός δεν εγνώριζε τίποτε περί
των σκοπών της Εταιρείας και περί του καθήκοντός του, παρά
μόνον ότι έπρεπε να ενδιαφέρεται διά την πατρίδα του και να
υπακούη εις τας εντολάς που θα του εδίδοντο».
{…} «Υπάρχουν δύο κεφαλαιώδη σημεία εις το πρόγραμμα
της Φιλικής Εταιρείας, που φαίνονται ότι αποτελούν πολιτικήν
σύλληψιν. Η Εταιρεία, παρά τα μέχρι των ημερών της γινόμενα
και πιστευόμενα, δεν εστήριξε την επανάστασιν παρά μόνον εις
τας ελληνικάς δυνάμεις. Η αποστολή του Ξάνθου προς τον Καποδίστριαν διά την αρχηγίαν δεν ήτο αποστολή προς Ρώσσον
Υπουργόν, αλλά προς κορυφαίον Έλληνα. Το δεύτερον, η Εταιρεία απηυθύνθη προς όλας τας τάξεις των Ελλήνων: προς τους
προκρίτους, προς τους κληρικούς, προς τους εμπόρους, προς
τους εγγραμμάτους, προς τον λαόν.
{…} Η Φιλική Εταιρεία απηυθύνθη προς όλους τους Έλληνας.
Και η ιδέα και το κίνημά της έχουν αγνώς και καθολικώς εθνικόν χαρακτήρα».
Η Φιλική Εταιρεία αποτελεί κλασικό παράδειγμα ότι όταν στις
συλλογικές πράξεις πρυτανεύουν η αποφασιστικότητα, η σύμπνοια και η ενόραση, μπορούμε πολλά να προσφέρουμε στα
εθνικά μας θέματα.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Τα εμβόλια κατά του COVID
Η σημασία του εμβολιασμού.
Τα αποτελέσματα και η οργάνωσή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Η ανάπτυξη και διανομή αποτελεσματικού και ασφαλούς εμβολίου κατά της COVID-19 αποτελεί λύση με διάρκεια και ακρογωνιαίο λίθο της αντίδρασης στην πανδημία COVID-19 από την
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Στις 27 Δεκεμβρίου 2020 ξεκίνησε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ο εμβολιασμός κατά της νόσου COVID-19. Έως τις 31 Αυγούστου 2021, το
70% του ενήλικου πληθυσμού είχε εμβολιαστεί πλήρως, γεγονός που συνιστά σημαντικό ορόσημο που πέτυχε η ΕΕ. Από τον Οκτώβριο του 2021, τρεις στους τέσσερις ενήλικες είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού COVID-19 (Ευρωπαϊκό
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων) το 75% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ είναι πλήρως
εμβολιασμένο.
Ο εμβολιασμός γενικά παίζει κεντρικό ρόλο στη διάσωση ζωών, τον περιορισμό της πανδημίας,
την προστασία των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και την ανάκαμψη της οικονομίας.
Πριν από την έγκριση, όλα τα εμβόλια στην Ε.Ε. αξιολογούνται με βάση τα ίδια υψηλά πρότυπα
που ισχύουν για κάθε άλλο φάρμακο. Αυτό που διαφέρει για τα εμβόλια κατά της COVID-19
είναι ότι η ταχύτητα ανάπτυξης και πιθανής έγκρισης είναι πολύ μεγαλύτερη λόγω της τρέχουσας κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Φαρμάκων αξιολογεί αιτήσεις υψηλής ποιότητας από εταιρείες, οι οποίες αναπτύσσουν εμβόλια
κατά της COVID-19 όσο το δυνατόν ταχύτερα, εξασφαλίζοντας παράλληλα το βάσιμο των αποφάσεών του.
Ολόκληρος ο κόσμος συμμετέχει στον αγώνα για την ανάπτυξη ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου κατά της νόσου COVID-19. Παρά την πίεση, τα εμβόλια αυτά αναπτύσσονται σύμφωνα με τις ίδιες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας που ισχύουν
για όλα τα άλλα εμβόλια. Όπως γίνεται με όλα τα εμβόλια, οι επιπτώσεις των εμβολίων κατά της
COVID-19 ελέγχονται πρώτα στο εργαστήριο, σε πειραματόζωα και στη συνέχεια σε εθελοντές.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίζει την έγκριση των εμβολίων μέσω των ανεξάρτητων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA). Η διαδικασία αξιολόγησης είναι συνήθως χρονοβόρα. Ωστόσο, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που έχει
διαμορφωθεί παγκοσμίως, ο EMA αξιολογεί τις αιτήσεις των παρασκευαστών εμβολίων κατά της
COVID-19 όσο το δυνατόν ταχύτερα παρέχοντας έγκαιρα κατευθύνσεις στους παρασκευαστές
εμβολίων κατά της νόσου, ώστε να προετοιμαστούν για την υποβολή αίτησης έγκρισης εφαρμόζοντας γρήγορες διαδικασίες κυλιόμενης αξιολόγησης αξιολογώντας τα βασικά δεδομένα σχετικά με τα εμβόλια κατά της COVID-19 αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει εκδώσει θετική σύσταση προς την Ε.Ε. για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στην αγορά υπό όρους, μόνον εφόσον τα επιστημονικά στοιχεία
δείξουν ότι το εμβόλιο πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Έως
τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χορηγήσει άδεια κυκλοφορίας στην αγορά υπό όρους για
πέντε εμβόλια κατά της COVID-19, κατόπιν των θετικών αξιολογήσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων:
1) Το εμβόλιο των BioNTech/Pfizer εγκρίθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2020
2) Το εμβόλιο της Moderna εγκρίθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2021
3) Το εμβόλιο της AstraZeneca εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2021
4) Το εμβόλιο της Janssen (Johnson & Johnson) εγκρίθηκε στις 11 Μαρτίου 2021
5) Το εμβόλιο της Novavax εγκρίθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2021
Πώς λειτουργούν τα εμβόλια κατά της COVID-19
Τα εμβόλια δρουν προετοιμάζοντας το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου (τη φυσική άμυνα του οργανισμού) να αναγνωρίζει μια συγκεκριμένη ασθένεια και να προστατεύεται απ’ αυτήν.
Οι επιστήμονες έχουν εργαστεί για διάφορα είδη εμβολίων κατά της COVID-19, με βάση διάφορες τεχνολογίες. Αυτή τη στιγμή, το χαρτοφυλάκιο της ΕΕ περιλαμβάνει εμβόλια που βασίζονται
σε τέσσερις διαφορετικές τεχνολογίες: α) mRNA (χρησιμοποιεί μέρος του γενετικού κωδικού του
κορωνοϊού) β) ιικού φορέα (γενετικά τροποποιημένος ιός μεταφέρει μέρος του DNA του κορωνοϊού) γ) βάσει πρωτεΐνης (περιέχει τμήματα πρωτεΐνης που βρίσκεται μόνο στον κορωνοϊό) δ)
αδρανοποιημένου ιού (παράγεται από τον ζωντανό ιό μέσω χημικής αδρανοποίησης)
Το μόριο mRNA χρησιμοποιείται φυσιολογικά στον οργανισμό μας μεταφέροντας οδηγίες για
την παραγωγή όλων των πρωτεϊνών που χρειαζόμαστε. Οι επιστήμονες στηρίχθηκαν σε δεκαετίες έρευνας γύρω από το mRNA προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν ως βάση για την ανάπτυξη
του εμβολίου. Μελετώντας τον κορωνοϊό, οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια πρωτεΐνη του ιού, που
του επιτρέπει να εισβάλλει και να προσβάλλει τα κύτταρα του ανθρώπου, τη λεγόμενη «πρωτεΐνη
ακίδα». Αναπαρήγαγαν τις οδηγίες για την παραγωγή της ιικής πρωτεΐνης ακίδας, οι οποίες περιέχονται στον λεγόμενο αγγελιοφόρο RNA, ή mRNA. Οι οδηγίες αυτές είναι το βασικό συστατικό
του εμβολίου. Πρόκειται για μια νέα εμβολιαστική μέθοδο, καθώς το εμβόλιο δεν περιέχει κανένα
μέρος του ιού, αλλά δίνει οδηγίες στα κύτταρα ώστε αυτά να παραγάγουν πρωτεΐνη παρόμοια
με αυτή του κορωνοϊού, να πυροδοτήσουν ανοσολογική αντίδραση και να δώσουν στον οργανισμό τα εφόδια να καταπολεμήσει τον πραγματικό ιό. Τα εμβόλια της BioNTech/Pfizer και της
Moderna χρησιμοποιούν τεχνολογία mRNA.

Εμβόλια ιικού φορέα: Τα εμβόλια ιικού φορέα χρησιμοποιούν έναν αβλαβή ιό, για να μεταφέρουν στον οργανισμό μας τις οδηγίες από τον κορωνοϊό με βάση τις οποίες ο οργανισμός μας
μπορεί να παραγάγει μια ιδιαίτερη πρωτεΐνη του ιού της COVID-19, ενεργοποιώντας έτσι ανοσολογική αντίδραση. Τα εμβόλια Astra Zeneca και Janssen είναι εμβόλια ιικών φορέων. Το εμβόλιο
Sputnik V, που αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο κυλιόμενης αξιολόγησης από τον EMA,
είναι επίσης εμβόλιο ιικού φορέα. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των εμβολίων ιικού φορέα είναι
ότι είναι πολύ ανθεκτικά και μπορούν να αποθηκεύονται σε κανονική θερμοκρασία ψυγείου για
διάστημα έως έξι μηνών. Ένα άλλο πλεονέκτημα του εμβολίου Janssen είναι ότι απαιτείται μόνο
μία δόση για να επιτευχθεί ανοσία στον ιό.
Πρωτεϊνικά εμβόλια: Αυτό το είδος εμβολίου περιέχει τμήματα μιας πρωτεΐνης που υπάρχει
μόνο στον συγκεκριμένο ιό. Χάρη στα τμήματα αυτά, το ανοσοποιητικό σύστημα αναγνωρίζει ότι
η ιδιαίτερη αυτή πρωτεΐνη δεν πρέπει να βρίσκεται στον οργανισμό και αντιδρά αναπτύσσοντας
φυσική άμυνα κατά της λοίμωξης από την COVID-19. Το πρώτο πρωτεϊνικό εμβόλιο που έχει
εγκριθεί για χρήση στην ΕΕ είναι το εμβόλιο που παράγεται από τη Novavax. Πρωτεϊνικό είναι
επίσης και το εμβόλιο της Sanofi/GSK, που αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο κυλιόμενης
αξιολόγησης από τον EMA.
Εμβόλια αδρανοποιημένου ιού: Αυτό το είδος εμβολίου περιέχει τμήματα του ιού της
COVID-19, αδρανοποιημένα στο εργαστήριο, ώστε να καταστραφεί η ικανότητά τους να προκαλούν τη νόσο. Όταν το ανοσοποιητικό σύστημα έρθει σε επαφή με τον αδρανοποιημένο ιό,
αντιδρά αναπτύσσοντας φυσική άμυνα κατά της λοίμωξης από τη νόσο COVID-19. Το εμβόλιο
Valneva, που βρίσκεται επί του παρόντος υπό κυλιόμενη αξιολόγηση από τον EMA, είναι εμβόλιο
αδρανοποιημένου ιού.
Υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση σχετικά με τη νόσο COVID-19. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται επικαιροποιημένες πληροφορίες μόνο από έγκυρες πηγές και να ακολουθούνται οι
συμβουλές των εθνικών υγειονομικών αρχών. Επίσης δεν πρέπει να διαδίδονται μη επαληθευμένες πληροφορίες, που προέρχονται από αμφίβολες πηγές. Συνήθως, για την παραγωγή ενός
εμβολίου απαιτούνται πολλά χρόνια, αλλά η Ε.Ε. έθεσε στη διάθεση των χωρών της τα εμβόλια
κατά της COVID-19 μέσα σε 12-18 μήνες. Για να γίνει αυτό εφικτό, η ΕΕ χορήγησε ερευνητικά
κονδύλια προς τις πιο ελπιδοφόρες μελέτες για την ανάπτυξη εμβολίου και συντόνισε μια κοινή
προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί η παραγωγή επαρκούς ποσότητας εμβολίων. Η ΕΕ έχει
μέχρι στιγμής υπογράψει οκτώ συμφωνίες προαγοράς με παρασκευαστές εμβολίων, εξασφαλίζοντας επαρκείς δόσεις των υποψήφιων εμβολίων με τις καλύτερες προοπτικές επιτυχίας. Επίσης
συντόνισε τις διαπραγματεύσεις εξ ονόματος όλων των κρατών μελών και συνέβαλε στις προαγορές με 2,15 δισ. € από το Μέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης, έναν ειδικό μηχανισμό που έχει
δημιουργήσει η ΕΕ για μεγαλύτερη ευελιξία στην άμεση αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
Στις 20 Μαΐου 2021 ανακοινώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε εξ ονόματος όλων
των χωρών της ΕΕ νέα σύμβαση για την παραγωγή και παράδοση 1,8 δισεκατομμυρίων δόσεων
στην ΕΕ από τα τέλη του 2021 έως το 2023. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η αγορά 900
εκατομμυρίων δόσεων του σημερινού εμβολίου και εμβολίου προσαρμοσμένου στις παραλλαγές,
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αγοράς επιπλέον 900 εκατομμυρίων δόσεων. Η ΕΕ έχει
στόχο να δωρίσει 700 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων κατά της COVID-19 σε χώρες που έχουν
ανάγκη έως τα μέσα του 2022.
Θεραπείες κατά της COVID-19
Ενώ ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 προσφέρει την καλύτερη δυνατή προληπτική προστασία κατά του ιού, η Ε.Ε. διασφαλίζει παράλληλα ότι οι χώρες της διαθέτουν θεραπείες κατά της
COVID-19 για την αποτελεσματικότερη θεραπεία όσων έχουν μολυνθεί. Για τον λόγο αυτό ανέπτυξε στρατηγική για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της COVID-19, ώστε να συμπληρώσει
τη στρατηγική της για τα εμβόλια. Η στρατηγική για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα έχει στόχο να
συγκροτήσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο θεραπειών κατά της COVID-19 με σκοπό να είναι διαθέσιμα
προς χρήση τρία έως πέντε φάρμακα έως το τέλος του 2022. Μια ανεξάρτητη επιτροπή επιστημονικών εμπειρογνωμόνων έχει προσδιορίσει μια σειρά θεραπειών κατά της COVID-19, οι οποίες
χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:
Α) Αντιιικά μονοκλωνικά αντισώματα (που είναι τα πλέον αποτελεσματικά στα πρώτα στάδια
της λοίμωξης)
Β) Αντιιικά από το στόμα (προς χρήση το συντομότερο δυνατόν μετά τη λοίμωξη)
Γ) Ανοσορυθμιστές (για τη θεραπεία νοσηλευόμενων ασθενών)
Από την έναρξη της πανδημίας, η Ε.Ε. αγωνίζεται σε πολλά μέτωπα για να επιταχύνει, να διευκολύνει και να προωθήσει την έρευνα για την COVID-19. Έχει κινητοποιήσει πόρους για διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα, φαρμακοθεραπευτικά μέσα και εμβόλια μέσω του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζων 2020», της «Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα» (IMI),
του πιλοτικού προγράμματος «Accelerator» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και άλλων
προγραμμάτων της. Επιπλέον σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ανακατένειμε κονδύλια, ώστε να συμβάλει στη χρηματοδότηση ελπιδοφόρων μελετών για την ανάπτυξη
εμβολίου κατά της νόσου COVID-19. Από κοινού με διάφορους εταίρους δημιούργησε επίσης μια
ευρωπαϊκή πύλη δεδομένων σχετικά με την COVID-19 για την ταχεία συλλογή και ανταλλαγή
των διαθέσιμων ερευνητικών δεδομένων.

Συνέχεια στη σελ. 11
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Το ζεύγος Γιώργος Μπακογιαννάκης και Μαρία Μπαμπίλη- Μπακογιαννάκη απέκτησαν στις 31-1-2022 αγοράκι.
Ευχές από τη «ΒΥΤΙΝΑ» για ευτυχή ζωή του νεογέννητου
και θερμά συγχαρητήρια στους γονείς και ιδιαίτερα στη
μητέρα, παλαιά συνεργάτη της εφημερίδας.
ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στη Βυτίνα και ετάφη στο νεκροταφείο της
Παναγίτσας στις 26-1-2022 ο Αθανάσιος Τζέκος ετών
67.
• Απεβίωσε στην Αθήνα στις 31-1-2022 και ετάφη στο νεκροταφείο Βύρωνα η Σοφία Δ. Πετεινού ετών 106.
• Έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και ετάφη στη Βυτίνα στις 7-2-2022 ο Λευτέρης Μάρκου ετών
28, ιδιοκτήτης της καφετέριας «Ναϊάδες». Η «ΒΥΤΙΝΑ»

εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά
του.
• Απεβίωσε στα Βριλήσσια και ετάφη στο Α΄ νεκροταφείο
Αθηνών στον οικογενειακό τάφο ο Βασίλειος Ταμπακόπουλος ετών 92
• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα στις 9-22022 η Αφροδίτη Σπ. Μερκούρη ετών 97. Ο σύλλογος
των Απανταχού Βυτιναίων συλλυπείται θερμά τα παιδιά
της Γιάννη και Παναγιώτη ενεργά μέλη του.
• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα την 1-32022 ο Γεώργιος Χρ. Χλιβέρης συνταξιούχος δασοκόμος
ετών 86.
• Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις 9-3-2022 ο
Γεώργιος Κ. Ματθαίου ετών 88.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΒΥΤΙΝΑ»
1.000€: Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης
130 €: Γουρζουλίδης Νικόλαος
100€: Γιαβή Σταυρούλα
50€: Τουρής Χρ. Ζαχαρίας, Μπούρης Θεόδωρος, Ανώνυμος
40€: Μερκούρης Παναγιώτης
25 €: Α
 γγέλη Κλεοπάτρα
20€: Ανώνυμος, Δουλουγέρης Ηλίας
ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
200€: Κων/νος Μπλέκας σε μνήμη Γεωργίου Ματθαίου
και Αικατερίνης Μπλέκα-Ματθαίου.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΧΩΝ
Το Δ.Σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας συγχαίρει ενθέρμως τον Βυτιναίο υποστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο επί τη αναλήψει των καθηκόντων του ως
διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής των Ευελπίδων ευχόμενο επιτυχή πορεία στη νέα του θέση και ταχεία εξέλιξη στη στρατιωτική ιεραρχία.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ Ετών 28
Γράφει ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης π. Ιάκωβος Κανάκης
Ήσουν μόνο 27 ετών και η ψυχή σου πέταξε προς τον ουρανό.
Όμως αλήθεια, πότε και πώς πρόλαβες να γίνεις τόσο αγαπητός; Την
ημέρα της κηδείας σου πλήθος κόσμου, κάθε ηλικίας, κατέκλυσαν
τον ιερό ναό του Αγίου Τρύφωνα, αλλά και όλη την πλατεία της Βυτίνας. Άνθρωποι κάθε ηλικίας συνηγμένοι, για να σε δουν και να σε
χαιρετίσουν για τελευταία φορά. Ελευθερώθηκες Λευτέρη από τα
δεσμά της ανθρώπινης ύπαρξης, για να είσαι πάντα ελεύθερος, να
επισκέπτεσαι τις γειτονίες του ουρανού, να συναντάς γνωστούς και
αγνώστους.
Τί έκανε όμως τόσο κόσμο να έρθει να σε αποχαιρετίσει μέσα σε
μια τόσο δύσκολη κατάσταση, λόγω της πανδημίας και επίσης σε
μια μέρα που το κρύο πραγματικά «θέριζε»; Οι άνθρωποι, φίλοι και
γνωστοί, συμπατριώτες, συνομήλικοι, μεγαλύτεροι ήρθαν για να σου
επιστρέψουν με τη σειρά τους την αγάπη και τη θυσιαστικότητα, που
τους έδειξες εσύ πρώτος. Έτσι, συμβαίνει! Το δίκαιο θα υπερισχύει
πάντα. Οι άνθρωποι ξέρουν να ξεχωρίζουν το γνήσιο και το ψεύτικο,
το ειλικρινές, το γνήσιο. Ένα πλήθος ανθρώπων ήρθαν να σου πουν
ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί ήσουν αυτό που ήσουν. Ήσουν το παιδί
με το καθαρό χαμόγελο, την καλοσύνη και την αγάπη. Θέλαμε όλοι
να ζήσεις, να διαγράψεις μια πορεία λαμπρή και φωτεινή. Είχες τις
προϋποθέσεις άλλωστε να το κάνεις. Είχες ήδη δημιουργήσει πολλά
για την ηλικία σου.
Είναι επίσης σίγουρο, ότι σε όλους τους συνομήλικους και σε όλους
μας θα ήθελες να πεις να προσέχουμε. Τι να προσέχουμε; Την ίδια
την ζωή μας. Θα ήθελες να μας πεις ότι η ζωή είναι ένα πολύτιμο θεϊκό δώρο, το οποίο πρέπει να προσέχουμε και να διαφυλάττουμε ως
κόρη οφθαλμού. Και κάτι ακόμα. Ότι στις δύσκολες τις ώρες, που ο
καθένας περνάει, στην μοναξιά του, στην ανεργία του, στην ασθένεια
του, στο πένθος του, στο δυσκόλεμά του υπάρχει ο δρόμος προς τον
Θεό. Δεν είμαστε «ορφανοί» σε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε Αυτόν που
μας ακούει και στέκει δίπλα μας.
Δεν θα ξεχάσουμε Λευτέρη τον τρόπο που ο αδελφός σου ο Αλέξανδρος σου χάιδευε το χέρι την ώρα της νεκρώσιμης ακολουθίας.
Ούτε τους καλούς σου γονείς και τους παππούδες σου για την πίστη
τους και την στάση τους. Έχουν πάρει πίκρα μεγάλη, αλλά έχουν και
ένα κουράγιο, μια δύναμη, μια εμπιστοσύνη.
Ευχαριστούμε που πέρασες από την ζωή μας, από τον τόπο μας,
από την Βυτίνα πού είναι η « βιτρίνα» της περιοχής μας! Εμείς θα σε
συναντούμε τώρα στις προσευχές μας και εσύ, τώρα που η ψυχή σου
θα είναι κοντά στον Θεό, να μας προσέχεις και να προσεύχεσαι για
όλους μας.
Να είναι αιωνία σου η μνήμη!

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΑΦΟΥΝ: Η Βίκυ Λιμνιάτη και ο Γεώργιος Ταμπακόπουλος
Στις 5.2.22 απεβίωσε στα Βριλήσσια Αττικής ,σε ηλικία 92 ετών, ο εκ Βυτίνας καταγόμενος, Βασίλειος Ταμπακόπουλος και
ενταφιάσθηκε στις 8.2.22 στον οικογενειακό του τάφο στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών. Ο Βασίλειος Ταμπακόπουλος γεννήθηκε
το 1929 στην Αθήνα, γιος του δικηγόρου Γεωργίου Ταμπακόπουλου και της Σοφίας Πέπα. Παππούς του ήταν ο Αρεοπαγίτης
Βασίλειος Ταμπακόπουλος και θείος του ο Άγις Ταμπακόπουλος, υπουργός Δικαιοσύνης και πρώτος πρόεδρος του συλλόγου των Απανταχού Βυτιναίων. Επίσης ήταν συγγενής και με τον ήρωα του 1821 Νικολή Ταμπακόπουλο. Περάτωσε τις
σπουδές του στο Β΄ Γυμνάσιο Αθηνών στο κλασικό τμήμα και ήταν συμμαθητής του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου,
κατά κόσμο Αναστάσιος Γιαννουλάτος. Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και υπήρξε στέλεχος της Αμερικανικής Πρεσβείας για πολλά έτη. Το 1970 παντρεύτηκε την Αναστασία Νικολοπούλου, με την οποία απέκτησε 2 τέκνα, το Γιώργο και τη
Σοφία και από αυτά 4 εγγόνια, το Βασίλη, τη Στέλλα, τη Μαρία και τον Τάσο. Πολυσχιδής προσωπικότητα, άριστος γνώστης
της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας μεταλαμπάδευε τις γνώσεις του σε όλους εμάς τους νεότερους και συνέβαλε ενεργά στην
εκπόνηση του γενεαλογικού μας δέντρου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΟΥΝ: Η Γιάννα Ματθαίου και ο Κων/νος Μπλέκας
Για τους περισσότερους ήταν απόμακρος, αντικοινωνικός και συχνά αποκρουστικός και
κουραστικός. Για τους λίγους όμως ήταν αντισυμβατικός, οξυδερκής, πολυτάλαντος και
με ιδιαίτερα κρυφά χαρίσματα. Ο Γεώργιος Κ. Ματθαίου απεβίωσε την Κυριακή 6 Μαρτίου 2022 στο σπίτι που έμενε στην Βυτίνα. Έφυγε με αξιοπρέπεια, δίχως να είναι βάρος
κανενός. Η διαύγεια μυαλού που τον διέκρινε από την παιδική του ηλικία μέχρι και τις
τελευταίες του στιγμές υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του χαρακτήρα του.
Δυστυχώς δεν κατάφερε να βρει ένα γόνιμο έδαφος, για να εκφράσει τον πλούσιο συναισθηματικό του κόσμο και να αναδείξει τις ιδιαίτερες αρετές του και τις πολύπλευρες πτυχές του εαυτού του. Ίσως αυτή η ζωή μοιάζει να είναι ανίκανη να εξοικειωθεί με τέτοιους
χαρακτήρες και αδυνατεί να τους προσφέρει τις απαραίτητες ευκαιρίες, τοποθετώντας τους με ευκολία στο περιθώριο. Ο
θείος Γιώργος έφυγε έτσι όπως ακριβώς έζησε, μόνος του. Είναι βέβαιο όμως πως αναχώρησε για έναν καινούργιο καλύτερο κόσμο, ο οποίος θα του προσφέρει την πραγματική ταυτότητα που αναζητούσε, πλάι στους αγαπημένους του γονείς,
Κωνσταντίνο και Ευσταθία, και στα αγαπημένα του αδέρφια Τρύφωνα, Παναγιώτη, Χρήστο και Αικατερίνη.
Κλείνοντας παρατίθεται ένα απόσπασμα του μεγάλου μας συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη από το έργο του «Αναφορά στον
Γκρέκο»:
«Κάθε άνθρωπος άξιος να λέγεται γιός του ανθρώπου σηκώνει το σταυρό του κι ανεβαίνει στο Γολγοθά του. Πολλοί, οι
πιο πολλοί, φτάνουν στο πρώτο, στο δεύτερο σκαλοπάτι, λαχανιάζουν, σωριάζονται στη μέση της πορείας και δεν φτάνουν
στη κορφή του Γολγοθά-θέλω να πω στη κορφή του χρέους τους-να σταυρωθούν, ν’ αναστηθούν, να σώσουν τη ψυχή τους.
Λιποψυχούν, και δεν ξέρουν πως η σταύρωση είναι ο μόνος δρόμος της ανάστασης. Άλλον δεν έχει.
Μια λέξη πάντα, σε όλη μου τη ζωή, με τυραννούσε και με μαστίγωνε. Η λέξη Ανήφορος. Τον ανήφορο αυτόν θα ‘θελα
εδώ, με αλήθεια μαζί και φαντασία, να παραστήσω. Και τις κόκκινες πατημασιές που αφήκε το ανηφόρισμά μου. Και βιάζουμαι, προτού φορέσω το «μαύρο κράνος» και κατέβω στο χώμα, γιατί αυτή η αιματοβαμμένη γραμμή θα ‘ναι το μόνο
αχνάρι που αφήκε το διάβα μου απάνω στη γης. Ότι έγραψα ή έπραξα γράφτηκε και πράχτηκε επάνω στο νερό και χάθηκε…
Σε ποιον να πω πόσες φορές σκαρφαλώνοντας με τα πόδια, με τα χέρια, τον κακοτράχαλο ανήφορο του Θεού, γλίστρησα
κι έπεσα, πόσες φορές σηκώθηκα, όλο αίματα, και ξανάρχιζα ν’ ανηφορίζω; Που να βρω μια ψυχή σαρανταπληγιασμένη κι
απροσκύνητη σαν τη ψυχή μου, να της ξομολογηθώ;…
…. Χτίζεται ο θεός, έβαλα κι εγώ το δικό μου κόκκινο πετραδάκι, μια στάλα αίμα, να τον στερεώσω, να μη χαθεί, να με
στερεώσει, να μη χαθώ, έκαμα το χρέος μου. Έχετε γεια.»
Καλό παράδεισο θείε
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ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
•Την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου το Δ.Σ.
της Παγγορτυνιακής Ένωσης με επικεφαλής τον πρόεδρό της κ. Πλέσσια μετέβη στο
Α΄ νεκροταφείο και τέλεσε επιμνημόσυνη
δέηση στον τάφο του αρχιστρατήγου της
Ελληνικής επανάστασης Θεόδωρου Κολοκοτρώνη τιμώντας την επέτειο του θανάτου
του στις 4-2-1843. (φωτό). Η Παγγορτυνιακή ένωση στο παρελθόν διοργάνωνε τιμητική μνημόσυνη εκδήλωση την πρώτη Κυριακή του Φεβρουαρίου στην εκκλησία του
Αγίου Γεωργίου Καρύτση και κατόπιν κατέθετε στεφάνι στον ανδριάντα του Γέρου
του Μοριά στην ομώνυμη πλατεία. Τα δύο τελευταία χρόνια όμως οι εκδηλώσεις
αυτές έχουν αναβληθεί λόγω της πανδημίας.
•Μετά την ανακοίνωση για σύγκληση έκτακτου περιφερειακού συμβουλίου στις
9-2-2022 με μόνο θέμα την αναγκαιότητα της εκτέλεσης του έργου της παράκαμψη των Λαγκαδίων και της ανακατασκευής του οδικού άξονα Βυτίνα-Αρχαία Ολυμπία η ένωση έστειλε προς τον περιφερειάρχη κ.Νίκα με κοινοποίηση σε
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς λεπτομερές υπόμνημα το οποίο υπογράφουν ο πρόεδρος κ.Π.Πλέσσιας και ο γραμματέας κ. Αγγελακόπουλος ζητώντας
την άμεση κατασκευή του έργου αναπτύσσοντας την αναγκαιότητά του για την
περιοχή της Γορτυνίας.

•Ολοκληρώθηκε στις 3 Ιανουαρίου η 8η εβδομάδα τέχνης, που λειτούργησε από την προπαραμονή των Χριστουγέννων μέχρι τις πρώτες
μέρες του Ιανουαρίου στο χώρο της Τριανταφυλλιδείου σχολής. Η έκθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε για όγδοη χρονιά θεωρείται απόλυτα
πετυχημένη και δόθηκε η ευκαιρία στους πολυπληθείς επισκέπτες των
ημερών, αλλά και σε πολλούς ντόπιους να την επισκεφθούν και να
θαυμάσουν πολλές δημιουργίες μικρών και μεγάλων ντόπιων καλλιτεχνών. Στην έκθεση εκτέθηκαν έργα ζωγραφικής, χαλκογραφίας, υφαντικής, κεντήματα, κοσμήματα και άλλα αυτοσχέδια δημιουργήματα
εμπνευσμένα από το φυσικό περιβάλλον της Βυτίνας, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ποικιλία και την ομορφιά αλλά και από την πλούσια
τοπική λαϊκή παράδοση Την έκθεση λειτούργησαν τα μέλη του ομίλου
καθημερινά κα από ώρες 11.00-15.00. Ορισμένες μέρες παρατάθηκε το ωράριο λειτουργίας λόγω του
ενδιαφέροντος που υπήρξε. Η έκθεση μαζί με το μουσείο λαϊκής τέχνης ήταν τα δύο κατεξοχήν αξιοθέατα
του τόπου μας τις ημέρες της μεγάλης επισκεψιμότητας. Αξίζουν μεγάλοι έπαινοι στον όμιλο, διότι η πρωτοβουλία αυτή, η οποία οργανώνεται για 8η χρονιά δίνει την ευκαιρία στους καλλιτέχνες του τόπου μας
να παρουσιάσουν τα έργα τους, πολλά των οποίων είναι αρκετά αξιόλογα, αλλά και να καλλιεργήσουν
αίσθημα καλαισθησίας στους κατοίκους και να τους φέρουν σε επαφή με τον χώρο της τέχνης, ο οποίος
είναι αναγκαίος στη ζωή του ανθρώπου. Ευχόμαστε στον αξιόλογο όμιλο τον οποίο λειτουργούν αρκετές
κυρίες του τόπου μας με επικεφαλής την κ. Ελισάβετ Θαλασσινού, εκπαιδευτικό να βρίσκει τη δύναμη να
οργανώνει κάθε χρόνο «εβδομάδα τέχνης, αλλά και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις, οι οποίες ανεβάζουν το
πολιτιστικό επίπεδο του τόπου μας.
•Ο όμιλος τιμώντας την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου διακόσμησε κατάλληλα με σημαίες και γιρλάντες την πλατεία Οικονομίδη όπως κάνει χρόνια τώρα.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
•Αποκριάτικη γιορτή για τους μικρούς φίλους του και τους μαθητές των σχολείων οργάνωσε ο σύλλογος την Πέμπτη 3
Μαρτίου. Τα μικρότερα παιδιά με τη συνοδεία των γονιών τους τραγούδησαν και χόρεψαν επίκαιρα χριστουγεννιάτικα
τραγούδια τηρώντας όλα τα επιβεβλημένα μέτρα για την πανδημία.
Με την ευκαιρία της συγκέντρωσης αυτής ο σύλλογος έκοψε και την πρωτοχρονιάτικη πίτα του με την παρουσία του
προέδρου του κ. Μπολορίζου, των μελών του Δ.Σ. του προέδρου του κοινοτικού συμβουλίου κ. Κατσούλια και αρκετών
φίλων του.

✎ Βυτινιώτικα... και άλλα

να προβάλλονται και οι
ταβέρνες στη
Νυμφασία,
τα Μαγούλιανα και την
Ελάτη κάτι
Παλιές αποκριές της δεκαετί- που ανεβάζει
ας του εξήντα (Π.Ορφανός, Τρ. την ποιότητα
Λιαρόπουλος, Β.Λαμπρόπουλος του
τόπου
Β. Σκαρπέλος, Σπ. Στρουσόπουαλλά κεντρίλος κ.α).
ζει και την
περιέργεια του επισκέπτη να τις επισκεφθεί. Η
καθαρή Δευτέρα ξημέρωσε με ήπιο καιρό και
λιακάδα το πρωί κάτι που διευκόλυνε τα κούλουμα. Οι τοπικοί φούρνοι έβγαλαν την πατροπαράδοτη λαγάνα από το πρωί και τα τοπικά
καταστήματα διέθεταν σε αφθονία τα σαρακοστιανά. Ανάλογα σαρακοστιανά εδέσματα και
όχι μόνο γευτήκανε οι επισκέπτες στις τοπικές
ταβέρνες και τα ουζερί, ενώ στο facebook
κάποιοι ανέβασαν φωτογραφίες από παλιούς
εορτασμούς της αποκριάς της δεκαετίας του
εξήντα από τα οικογενειακά τους αρχεία. Μια
τέτοια ανέβασε και ο Νίκος ο Ορφανός από τη
Θεσσαλονίκη, η οποία δείχνει τον αείμνηστο
πατέρα του με άλλους Βυτιναίους να γιορτάζουν και εμείς από σεβασμό στην παράδοση
την αναδημοσιεύουμε.

✎Κ

αθαροβδομάδα:
Είμαστε
στον απόηχο της μεγάλης επισκεψιμότητας του τριημέρου της
αποκριάς. Μεγάλος αριθμός επισκεπτών έφτασε
μέχρις εδώ και άλλοι διανυκτέρευσαν όλες τις
ημέρες και άλλοι ήρθαν
για καφέ ή φαγητό την
Κυριακή ή τη Δευτέρα.
Και πάλι ήρθε στην επιφάνεια το μεγάλο πρόβλημα της κίνησης στο
κέντρο της κωμόπολης
και της στάθμευσης των
αυτοκινήτων. Την Καθαρή
Δευτέρα τα σταθμευμένα
αυτοκίνητα έφταναν μέχρι τις κατασκηνώσεις
και το νεκροταφείο. Το πρόβλημα αυτό σχολιάστηκε δυσμενώς από όλα τα τοπικά και όχι
μόνο μέσα ενημέρωσης. Πρέπει όλοι να καταλάβουν και πρώτα από όλους ο δήμος ότι η

μονοδρόμηση του κέντρου τις ημέρες της μεγάλης επισκεψιμότητας είναι ένα από τα μέτρα
που πρέπει να ληφθούν άμεσα. Το δεύτερο
είναι η εξεύρεση χώρου στάθμευσης μεγαλύτερου από τον υπάρχοντα. Όλα αυτά πρέπει
να γίνουν άμεσα εάν θέλουμε η Βυτίνα να δέχεται και να εξυπηρετεί τους επισκέπτες της.
Στα μέσα της εβδομάδας μας επισκέφθηκε η
κακοκαιρία «Φίλιππος» και το Μαρτιάτικο χιόνι
στρώθηκε στη Βυτίνα το πρωί της Πέμπτης 10
του μήνα όπως φαίνεται και στη φωτογραφία
που αναρτήθηκε από τον σύνδεσμο φιλοπροόδων στο facebook. H κακοκαιρία ανάγκασε
τον δήμο να διακόψει τη λειτουργία των σχολείων την Πέμπτη και την Παρασκευή 10 και
11 του μήνα. Βέβαια το Μαρτιάτικο χιόνι δεν
είναι ασυνήθιστο στον τόπο μας, αλλά τώρα
που αραίωσαν οι χιονοπτώσεις του Δεκέμβρη
και του Γενάρη γίναμε λίγο ασυνήθιστοι. Την
Τρίτη «αποχαιρετήσαμε» στην εκκλησία της
Παναγίας της «πισωμαχαλίτισσας» τον Γιώργη τον Ματθαίο ένα Βυτιναίο της γενιάς του
τριάντα, που έμενε μόνος του εδώ και ήταν
αδελφός του μεγάλου ευεργέτη ιατρού Χρήστου Ματθαίου. Την Παρασκευή παρακολουθήσαμε την ακολουθία των πρώτων χαιρετισμών που τέλεσαν οι ιερείς μας σε κατανυκτική
ατμόσφαιρα στην κεντρική εκκλησία. Ιδιαίτερα
κατανυκτική ατμόσφαιρα επικράτησε και στο
μοναστήρι της Κερνίτσας.

✎Δ

εύτερο Σαββατοκύριακο
του Μάρτη. Επικρατούν
πολικές θερμοκρασίες και το
θερμόμετρο δείχνει κα διψήφια νούμερα κάτω
από το μηδέν τις νυκτερινές ώρες. Ενδεικτικό
της παγωνιάς που επικρατεί λόγω των χιονοπτώσεων είναι και η εντυπωσιακή φωτογραφία που δημοσίευσε το kalimera Arkadia από
τη Βυτίνα με τους σταλακτίτες να κρέμονται
από κάποια κεραμίδια. Μάλιστα η φωτογραφία αυτή, που ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή,
έτυχε ευρείας δημοσιότητας. Βέβαια το Σαββατοκύριακο επικράτησε ηλιοφάνεια αλλά ο
ήλιος ήταν «με δόντια». Τη Κυριακή το πρωί
στις 10.00 το θερμόμετρο έδειξε -4οC! Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα με πανηγυρική θεία
λειτουργία και την καθιερωμένη περιφορά των
εικόνων. Η επισκεψιμότητα κινήθηκε σε κανονικά επίπεδα μετά την κοσμοπλημμύρα της
«καθαρής Δευτέρας». Μπαίνουμε σιγά-σιγά
στην περίοδο της Σαρακοστής, η οποία θα ολο-

κληρωθεί το
Πάσχα. Από
αύριο
τα
σχολεία μας
θα λειτουργήσουν κανονικά μετά
τη διήμερη
διακοπή
λόγω κακοκαιρίας την προηγούμενη εβδομάδα. Δυστυχώς τα νέα από την απογραφή, που
ολοκληρώθηκε δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά για όλη την επαρχία. Όπως ανακοίνωσε ο
δήμαρχος στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο
η μείωση του πληθυσμού σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή έφτασε στο 20%. Στην
πραγματικότητα είναι μεγαλύτερη. Αυτό το
δείχνουν και οι 240 θάνατοι που καταγράφηκαν το 2021 σε όλη την επαρχία. Ένας κάθε
μιάμιση ημέρα. Για γεννήσεις μη ρωτήσει κανείς. Αυτές κυμάνθηκαν σε μονοψήφια νούμερα! Δυστυχώς όλη η επαρχία κινείται σε πορεία
παρακμής και κανένας δεν γνωρίζει αν θα ανακάμψει ποτέ.

✎Τ

ρίτο Σαββατοκύριακο του
Μάρτη: Το ψύχος είναι έντονο
από το νέο κύμα κακοκαιρίας.
Οι θερμοκρασίες από 3ο έως -4οC. Μεγάλες
δυσκολίες στη θέρμανση για όσους καταναλώνουν πετρέλαιο αφού ήδη τις μέρες αυτές πέρασε το 1,50€ το λίτρο σε σχέση με τα
0,95€ στην αρχή του χειμώνα. Ευκολότερα
τα πράγματα για όσους καταναλώνουν ξύλα,
αλλά πόσοι είναι αυτοί; Δυσκολίες αντιμετωπίζουν και οι επιχειρήσεις διαμονής (ξενοδοχεία)
και εστίασης, αφού η θέρμανση πρέπει να είναι
συνεχής. Μικρή η κίνηση επισκεπτών αυτό το
Σαββατοκύριακο, αφού το επόμενο τριήμερο
της εθνικής γιορτής αναμένεται πάλι μεγάλη
επισκεψιμότητα όπως δείχνουν οι κρατήσεις
στα καταλύματα. Η καθαριότητα των δημοσίων χώρων είναι ενδεικτική και αυτό οφείλεται
στον αντιδήμαρχο κ. Δημάκο και τον πρόεδρο
του τοπικού συμβουλίου κ. Κατσούλια, στοιχείο
αρχοντιάς και νοικοκυροσύνης της κωμόπολης. Αν είχαμε και κάποια ευταξία στο παρκάρισμα των τροχοφόρων και στην κίνηση του
Σαββατοκύριακου τα πράγματα θα ήταν πολύ
καλύτερα! Η Κυριακή ξημέρωσε με χιονόκαιρο.
Ομίχλη, υγρασία και κατά διαστήματα χιόνιζε,
ενώ η θερμοκρασία έφτασε σε χαμηλές τιμές.

✎

Συνέχεια από τη σελίδα 3

Τελευταίο Σαββατοκύριακο
του Μάρτη. Το τριήμερο της
εθνικής γιορτής. Όλα σε υπέρτατο βαθμό. Ο καιρός, οι εκδηλώσεις, η επισκεψιμότητα. Λαμπρός καιρός μετά την τελευταία εισβολή της κακοκαιρίας. Την περασμένη
Τετάρτη είχαμε την τελευταία, όπως θέλουμε
να πιστεύουμε, χειμερινή χιονόπτωση. Το χιονοδρομικό δέχτηκε 30 εκ. καινούργιο χιόνι με
αποτέλεσμα να ικανοποιήσει τους επισκέπτες
του τριημέρου. Οι εκδηλώσεις λαμπρές με
μπροστάρηδες τα σχολεία. Οι επισκέπτες μας
θαύμασαν και χάρηκαν την ευσταλή παρουσία
των παιδιών στην παρέλαση. Λαμπαδηδρομία
το βράδυ από τον πολιτιστικό σύλλογο μετά
από μια διετία διακοπής. Και από κόσμο τι να
πεις. Κοσμοπλημμύρα! Όλα τα καταλύματα γεμάτα και τις τρεις μέρες. Είναι η τελευταία μεγάλη επισκεψιμότητα πριν από το Πάσχα, που
θα είναι σε ένα μήνα. Περηφάνεια και συγκίνηση νιώσαμε όταν στα τηλεοπτικά μέσα είδαμε
το γενικό πρόσταγμα στη μεγάλη παρέλαση
της Αθήνας να το έχει ο Βυτιναίος υποστράτηγος Σταύρος Παπασταθάπουλος διοικητής
της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Εντυπωσιακός ο στολισμός της εκκλησίας την Κυριακή
της «Σταυροπροσκύνησης με πρωτοβουλία της
επιτρόπου κ. Χαμεζοπούλου. (φωτό). Φεύγει
και το πρώτος μήνας της άνοιξης, ο οποίος
για μας εδώ ήταν χειμερινός. Τελειώνει και
το τρίμηνο, που θα φτάνει πλέον κοντά σας η
«ΒΥΤΙΝΑ». Και αν θέλετε να φτάνει έστω και
κάθε τρίμηνο, μην ξεχνάτε να στέλνετε τη συνδρομή σας. Δυστυχώς και αυτού του τριμήνου
ο συνδρομές ήταν απογοητευτικές! Ελπίζουμε
με όλα όσα σας γράψαμε να σας κρατήσαμε
κοντά στο χωριό μας. Ελπίζουμε επίσης να
φτάσει η εφημερίδα
στα χέρια σας πριν το
Πάσχα, εκτός αν μας
διαψεύσουν τα τυπογραφεία και τα ταχυδρομεία και γι’ αυτό
ευχόμαστε σε όλους
τους Βυτιναίους και
φίλους του τόπου
μας «καλό Πάσχα»
χαρούμενο με αγάπη και ειρήνη και σε
όσους μπορούν να το
περάσουν στον τόπο
μας.
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Με την πρέπουσα μεγαλοπρέπεια και τον ανάλογο σεβασμό
γιορτάστηκε η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου
Μετά από μια διετία περιορισμένων εκδηλώσεων λόγω της
πανδημίας φέτος η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου γιορτάστηκε όπως αρμόζει σε ένα γεγονός από τα κορυφαία του
19ου αιώνα, που οδήγησε στην απελευθέρωση της Ελλάδας
μετά από τετρακόσια περίπου χρόνια Τουρκικού ζυγού. Όλα
περίλαμπρα την ημέρα αυτή. Ο καιρός υπέροχος με πλήρη
ηλιοφάνεια λες και δεν είχαν προηγηθεί συνθήκες σκληρού
χειμώνα και θερμοκρασία στους 17οC. Λόγω του τριημέρου η
επισκεψιμότητα είχε «βαρέσει κόκκινο» και η συμμετοχή στις
εκδηλώσεις ήταν πολύ μεγάλη με την παρουσία του ντόπιου
πληθυσμού αλλά και των επισκεπτών! «Μπροστάρηδες» τα
σχολεία. Το τοπικό συμβούλιο είχε φροντίσει να διακοσμήσει
τους δρόμους και τις πλατείες με σημαίες, γιρλάντες και λάβαρα, ενώ ο «όμιλος κυριών» είχε επιληφθεί της διακόσμησης
της πλατείας «Οικονομίδη», όπως κάνει κάθε χρόνο. Οι τιμητικές αυτές εκδηλώσεις άρχισαν την παραμονή με τις ανάλογες
γιορτές στα σχολεία όλων των βαθμίδων, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή η γιορτή του
νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου, η οποία δεν περιορίστηκε μόνο σε ποιήματα και επετειακές αναπαραστάσεις αλλά
πραγματοποιήθηκαν και δημοτικοί χοροί με εντυπωσιακή απόδοση από τους μικρούς μαθητές στο προαύλιο του σχολείου.
Ανήμερα της επετείου μετά τη θεία λειτουργία της εορτής
του Ευαγγελισμού, ιερουργούντων των ιερέων μας, πραγματοποιήθηκε δοξολογία παρουσία των σχολείων και των αρχών του τόπου. Μετά το πέρας της δοξολογίας εκφωνήθηκε
εμπνευσμένος πανηγυρικός λόγος πλήρης εθνικού περιεχομένου από την φιλόλογο κ. Ρέππα Ευαγγελία. Στη συνέχεια τελέστηκε τρισάγιο στο μνημείο των πεσόντων από τους ιερείς
πατέρες Χρυσόστομο, Νικόλαο και Χρήστο (Πετρόπουλο) και
ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων από τον αντιδήμαρχο κ.
Δημάκο, τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου κ. Κατσούλια
τους προέδρους των τοπικών συλλόγων, τον πρόεδρο της
Παγγορτυνιακής ενώσεως κ. Πλέσσια και μαθητές από όλες
τις βαθμίδες των σχολείων μας. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή
σε μνήμη των πεσόντων και η τελετή ολοκληρώθηκε προ του
ηρώου με την απόδοση του εθνικού ύμνου. Ακολούθησε η παρέλαση των σχολείων προ των επισήμων και αντιπροσωπείας
του συνδέσμου φιλοπροόδων και του πολιτιστικού συλλόγου
με εθνικές ενδυμασίες. Η παρέλαση ήταν εντυπωσιακή και
ενθουσίασε όλους τους παρισταμένους, ντόπιους και επισκέ-

πτες, ο οποίοι επευφήμησαν και καταχειροκρότησαν τους παρελαύνοντες.
Τις απογευματινές ώρες τελέστηκε η ακολουθία των τρίτων
χαιρετισμών, ενώ το βράδυ πραγματοποιήθηκε μια ακόμη
εντυπωσιακή εκδήλωση, η οποία όχι μόνο ενθουσίασε όλους
τους παρευρεθέντες αλλά έδειξε τη ζωντάνια του τόπου μας
και την αγαστή συνεργασία όλων των τοπικών συλλόγων και
φορέων απόρροια της οποίας ήταν αυτή! Η εκδήλωση αυτή
ήταν η 6η επετειακή λαμπαδηφορία, η οποία οργανώθηκε
από τον πολιτιστικό σύλλογο με τη συνεργασία της δημοτικής ενότητας, του κοινοτικού συμβουλίου και των υπολοίπων
τοπικών συλλόγων. Η λαμπαδηφορία είχε δημοσιοποιηθεί με
εντυπωσιακές αφίσες, οι οποίες αναρτήθηκαν σε δημόσιους
χώρους και στις τοπικές ιστοσελίδες. Η πλατεία διακοσμήθηκε ανάλογα με φωτιές που έκαιγαν μέσα σε μεγάλα βαρέλια,
ενώ μια εντυπωσιακή φωτεινή επιγραφή με το «1821» διακοσμούσε την είσοδο του μουσείου. Η πορεία των μετεχόντων
με τους πυρσούς στα χέρια ξεκίνησε από τον λόφο του Αϊ Λια
ενώ η έναρξη της εκκίνησης γνωστοποιήθηκε με κωδωνοκρουσίες. Όλοι οι μετέχοντες συνοδευόμενοι από τους ήχους

των τυμπάνων διέσχισαν τους δρόμους και κατέληξαν στην
πλατεία όπου ακολούθησε γλέντι με δημοτικούς χορούς ενώ
εκατοντάδες πυροτεχνήματα ερρίπτοντο από την οροφή του
μουσείου όπου ένας φουστανελοφόρος κυμάτιζε μια τεράστια
σημαία. Οι χοροί συνεχίστηκαν για αρκετή ώρα και σε αυτούς
συμμετείχαν ντόπιοι και επισκέπτες. Πολλοί από όσους πήραν
μέρος στην λαμπαδηφορία ήταν ντυμένοι με εθνικές ενδυμασίες.
Οι φετινές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου ήταν εξόχως εντυπωσιακές και θα έλεγε κανείς ότι σε αυτές εκτονώθηκε η διετής απαγόρευση και ο σιωπηλός εορτασμός των δύο προηγουμένων ετών. Να συγχαρούμε ένθερμα
όλους τους οργανωτές και όλους όσους πήραν μέρος και ιδιαίτερα τους μαθητές και την τοπική νεολαία και να ευχηθούμε
η Βυτίνα να εορτάζει με τον ίδιο ενθουσιασμό και την εθνική
έξαρση τις μεγάλες γιορτές της Πατρίδας. Αυτό το ιδιαίτερο
εθνικό αίσθημα που διακρίνει τον τόπο μας φάνηκε και από το
πλήθος των αναρτήσεων στους προσωπικούς λογαριασμούς
του facebook, που ξεχείλιζαν από πνεύμα πατριωτικής συνείδησης και τοπικής ιστορικής «αύρας».

εκφοβισμού.

ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, καθώς, επίσης,
για την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ σχολείων και Εκπαιδευτικών με κοινά χαρακτηριστικά
και στόχους αλλά και παρόμοιες προκλήσεις. Την εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους ο Διευθυντής της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας κ. Φώτιος Γκέσουρας
και η Προϊσταμένη του Γραφείου Εκπαιδευτικών θεμάτων κα.
Μπουλούγαρη.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ

•Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφα- •Η Α.Ε Δημητσάνας προσέφερε δωρεάν αθλητικό υλικό (μπάλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο (8 Φεβρουαρίου), οι μαθητές/-τριες των μεγαλύτερων τάξεων του σχολείου (Γ΄, Δ΄,
Ε΄, ΣΤ΄) με τους/τις εκπαιδευτικούς τους, συμμετείχαν στη
διαδικτυακή ενημέρωση που πραγματοποίησαν εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ε.Α. μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού
Δικτύου, με σκοπό την προώθηση της ασφαλούς και θετικής
χρήσης του διαδικτύου και της ψηφιακής τεχνολογίας, ιδιαίτερα ανάμεσα στα παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Ενδεικτικά θέματα που αναπτύχθηκαν κατά την παρουσίαση στους
μαθητές/-τριες αναφορικά με την πλοήγηση των παιδιών στο
διαδίκτυο, ήταν: α) η πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες. β) οι παγίδες
που ελλοχεύουν στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, γ)
ο διαδικτυακός σεξουαλικός εξαναγκασμός και εκβιασμός, δ)
ο εθισμός στο διαδίκτυο, ε) το φαινόμενο του διαδικτυακού

λες) στο Δημοτικό Σχολείο , για τη διευκόλυνση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και των αθλητικών δραστηριοτήτων.
Η διεύθυνση του σχολείου ευχαρίστησε την Ένωση και τον
προπονητή της κ. Ανδρέα Σχίζα για την προσφορά.
•Στο πλαίσιο του εξαιρετικά ενδιαφέροντος εκπαιδευτικού
προγράμματος «Learning from the Extremes», το οποίο οργανώνεται από τα Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή, σε
συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Βυτίνας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Μαρτίου ενημερωτική δράση στο σχολείο, στην οποία συμμετείχαν 15 Διευθυντές Σχολείων από τη
Γαλικία της Ισπανίας.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν από τον Διευθυντή του Σχολείου κ. Καρούντζο Ιωάννη, δράσεις και επιτεύγματα από τη συμμετοχή μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών
του Δημοτικού Σχολείου Βυτίνας σε προγράμματα επιστήμης
και τεχνολογίας, που ολοκληρώθηκαν κατά το πρόσφατο παρελθόν, Η εκδήλωση αποτέλεσε εξαιρετική ευκαιρία για την

ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ

•Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ προσέφερε αθλητικό υλικό στο Γυ-

μνάσιο - Λύκειο Βυτίνας, στηρίζοντας για ακόμη μία φορά
εμπράκτως τον σχολικό αθλητισμό. Όπως είναι γνωστόν στο
Γυμνάσιο - Λύκειο Βυτίνας φοιτούν συνολικά 87 μαθητές, οι
οποίοι προέρχονται από τις Δημοτικές Ενότητες Στεμνίτσας,
Δημητσάνας, Λαγκαδίων, Βαλτεσινίκου και Βυτίνας. Για λογαριασμό του σχολείου τις μπάλες παρέλαβε από το γήπεδο
"Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής, κ.
Γιώργος Μαρκόπουλος.
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της πανδημίας. Στην αρχή τελέστηκε το καθιερωμένο μνημόσυνο σε μνήμη του μεγάλου ευεργέτη αείμνηστου Δημητρίου
Πανταζοπούλου. Στη συνέχεια αποδόθηκε το βοήθημα γάμου
στα δικαιούμενα κορίτσια. Φέτος δεν πραγματοποιήθηκε κλήρωση, διότι οι υποψήφιες ήταν όσες και οι προικοδοτούμενες.
Δηλαδή φέτος δόθηκαν έξι βοηθήματα όσες και οι υποψήφιες.
Οι προικοδοτηθείσες είναι οι εξής: Αναγνωστοπούλου Ηλιάνα,
Κανελλοπούλου Μαριλένα, Νικολοπούλου Άρτεμις, Χαραλαμποπούλου Ελισάβετ, Μαίμου Ειρήνη και Μπαρμπίκα Χριστίνα.
Οι δύο διαχειριστές του κληροδοτήματος κ.κ. Χριστόπουλος και
Πλέσσιας ανακοίνωσαν τα ονόματα και απέδωσαν το βοήθημα.
Η καθιερωμένη λιτανεία της εικόνας στους δρόμους της κωμόπολης και φέτος, όπως και πέρσι, ματαιώθηκε λόγω των περιορισμών του κορωνοϊού.
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους οι τοπικοί βουλευτές κ.κ. Βλάσης και Παπαηλίου. Ο διοικητής της IV μεραρχίας
υποστράτηγος Δ.Τσιπίδης, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Σκαντζός, οι
περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Λαμπρόπουλος και Κατσίρης, ο
δήμαρχος Γορτυνίας κ. Κούλης, ο δήμαρχος Μεγαλόπολης κ.

Χριστογιαννόπουλος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Γορτυνίας κ.κ.
Δημάκος, Πετρόπουλος, Πέτσα, Παπαγιάννης, ο πρόεδρος της
ΔΗΚΕΓ κ. Αναγνωστόπουλος, ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής και διαχειριστής του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος κ.
Πλέσσιας, ο έτερος διαχειριστής κ. Χριστόπουλος, ο πρόεδρος
της τοπικής κοινότητας κ. Κατσούλιας οι πρόεδροι των τοπικών
σωματείων κ.κ. Ρούσου, Μπολορίζος και άλλοι.
Μετά το πέρας του συνόλου των εκδηλώσεων γύρω στις
δώδεκα το μεσημέρι ο δήμος παρέθεσε εορταστικό γεύμα στο
«Αρχοντικό της Αθηνάς», στο οποίο παρακάθησαν πάνω από
σαράντα προσκεκλημένοι. Ο δήμαρχος ευχαρίστησε όλους τους
παρισταμένους και ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στη Βυτίνα και
του χρόνου οι τελετές να γίνουν με περισσότερες ελευθερίες.
Έτσι ολοκληρώθηκαν και φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις
προς τιμή της μνήμης του πολιούχου Αγίου Τρύφωνα, την
οποία τιμούν οι Βυτιναίοι όπου βρεθούν είτε παριστάμενοι στη
γενέτειρα, είτε σε άλλα μέρη όπως στις Βυτινιώτικες αποικίες
της Ηλείας και της Αχαΐας είτε σε διάφορες εκκλησίες διαφόρων πόλεων και ιδιαίτερα της Αθήνας όπου ευσεβείς Βυτιναίοι

έχουν αφιερώσει εικόνες του Αγίου.
Κατά τη διάρκεια
των τελετών ο νους
μας συνειρμικά πήγε
στον
ελλείποντα
επιχώριο ιεράρχη
μακαριστό Ιερεμία,
ο οποίος όχι μόνο
πάντοτε παρίστατο
στις θρησκευτικές
τελετές αλλά συγχρόνως προσκαλούσε και κάποιον άλλον ιεράρχη.
Να ευχηθούμε και εμείς «χρόνια πολλά» για την κορυφαία
γιορτή του τόπου μας και μακάρι του χρόνου οι γιορτές να γίνουν απαλλαγμένες από τους περιορισμούς και τον φόβο της
πανδημίας. Πάντως ό,τι και αν συμβαίνει ο Βυτιναίος θα συνεχίσει να τιμά τον Άγιο του με την ίδια ευλάβεια όπως αιώνες
τώρα.

