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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 ΦΕΤΙΝΗ ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
Χαρούμενη, κατανυκτική, ανοιξιάτικη
και… ελεύθερη

Το φετινό Πάσχα ήταν εντελώς διαφορετικό από αυτό των
δύο τελευταίων ετών. Απαλλαγμένο από τα περιοριστικά μέτρα του κορωνοϊού εξαιτίας των οποίων πέρυσι και πρόπερσι
κάναμε Ανάσταση από τα μπαλκόνια, φέτος ήταν όλα ελεύθερα και θύμιζαν το παρελθόν τότε που όλα ήταν χωρίς περιορισμούς και οι εκκλησίες ανοικτές. Βέβαια κάποιες προφυλάξεις
τηρούνταν όπως οι μάσκες σε κλειστούς χώρους. Όμως το φετινό Πάσχα ήταν εντελώς διαφορετικό και όσοι βρέθηκαν στη
Βυτίνα τους δόθηκε η ευκαιρία, βοηθούντος και του θαυμάσιου ανοιξιάτικου καιρού, να το χαρούν όπως πρέπει και όπως
προσφέρεται στον χαρισματικό τόπο μας.
Οι ετοιμασίες άρχισαν πριν από τη Μ. Εβδομάδα, αφού όλα
τα δεδομένα έδειχναν μεγάλη επισκεψιμότητα και φυσικά
απαιτείτο οργάνωση, για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των
επισκεπτών, που πάντοτε είναι αυξημένες από ένα τόπο με
τόσο μεγάλη φήμη όπως ο δικός μας. Όλοι οι επαγγελματίες
είτε ξενοδόχοι, είτε εστιάτορες, είτε ιδιοκτήτες εμπορίας τοπικών προϊόντων είτε οποιασδήποτε άλλης μορφής καταστημάτων έκαναν το «κουμάντο» τους, ώστε να ανταποκριθούν στις
αυξημένες αυτές απαιτήσεις.
Το Μεγαλοβδόμαδο μπήκε με τη μυσταγωγική ατμόσφαιρα,
που επιβάλλουν οι ημέρες και που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη
η τοπική κοινωνία ανταποκρινόμενη στο πνεύμα των ημερών.
Πανηγυρική η λειτουργία των Βαΐων με τους ιερείς να μοιράζουν στους εκκλησιαζομένους τα «βάγια» από το μεγάλο
δένδρο, το οποίο υπάρχει στον περίβολο του Αγίου Τρύφωνα. Το βράδυ η ακολουθία του «Νυμφίου» στην κατάλληλα
διακοσμημένη εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα με τη φροντίδα
της επιτρόπου κ. Σεβαστής Χαμεζοπούλου, η οποία δημιούργησε ανάλογη ατμόσφαιρα, ώστε να ακουστεί από τα χείλη
του παπά Νικόλα το «Ιδού ο νυμφίος έρχεται» με βυζαντινή
μυσταγωγία. Αυτή η μοναδική εμπειρία με την ιδιαιτερότητα
της εκκλησίας της Βυτίνας το Μεγαλοβδόμαδο είναι κάτι που
μένει αξέχαστο!
Ο καιρός ξεκίνησε τη Μ. Εβδομάδα με σχεδόν χειμωνιάτικες
συνθήκες. Βροχή, χαμηλή θερμοκρασία ιδιαίτερα τη νύχτα και
τη Μ. Τρίτη ελαφρό χιονάκι, που άσπρισε τις δυο κορυφές του
βουνού. Από εκεί και μετά άρχισε ραγδαία βελτίωση, η οποία
κορυφώθηκε την ημέρα του Πάσχα. Η Μ. Τρίτη και Μ. Τετάρτη πέρασαν με την καθιερωμένη νηστεία, από όσους τηρείται,

και με διαρκώς αυξανόμενες πασχαλινές ετοιμασίες. Τα πρώτα σπίτια άνοιξαν από τους απόδημους Βυτιναίους, οι οποίοι
προγραμμάτισαν να περάσουν το Πάσχα στη γενέτειρά τους.
Αυτό φάνηκε και στις βραδινές ακολουθίες, κατά τις οποίες η
εκκλησία γέμιζε όλο και περισσότερο. Οι τοπικοί σύλλογοι και
το κοινοτικό συμβούλιο επιλήφθηκαν της εξωτερικής πασχαλινής διακόσμησης και της ευπρεπούς εικόνας της κωμόπολης.
Συγκεκριμένα το τοπικό κοινοτικό συμβούλιο και ο πρόεδρος
του κ. Κατσούλιας φρόντισαν την καθαριότητα και τον στολισμό των δρόμων. Ο «όμιλος κυριών» διακόσμησε την πλατεία
Οικονομίδη, ενώ ο «σύνδεσμος φιλοπροόδων» φρόντισε τις
εισόδους, ιδιαίτερα την πρώτη, και άσπρισε τα δένδρα, που
φύονται ένθεν και ένθεν των δρόμων οι οποίοι οδηγούν στο
εσωτερικό του χωριού. Το εκκλησιαστικό συμβούλιο φρόντισε
τον ευπρεπισμό της εκκλησίας και ιδιαίτερα τον στολισμό του
επιταφίου, ο οποίος ήταν φέτος ιδιαίτερα εντυπωσιακός, όπως
μπορεί να διαπιστώσει ο αναγνώστης από τις φωτογραφίες,
που «προμήθευσε» την εφημερίδα ο κ. Φώτης Κατσούλιας, τον
οποίο και ευχαριστούμε. Πρέπει δε να επαινέσουμε όλους τους
συλλόγους και τους φορείς αλλά και μεμονωμένους ιδιώτες
και ιδιαίτερα τους επαγγελματίες, οι οποίοι φρόντισαν, ώστε η
Βυτίνα να παρουσιάσει μια ευπρεπέστατη και νοικοκυρεμένη
εικόνα το φετινό Πάσχα μετά τον διετή περιορισμένο εορτασμό.
Η Μ. Παρασκευή κάπως «μουντή» από καιρό αλλά όχι βροχερή, όπως συνηθίζεται την ημέρα αυτή. Η ακολουθία της αποκαθήλωσης το απόγευμα ιδιαίτερα κατανυκτική απόντος του
πατρός Νικολάου, ο οποίος λόγω ασθενείας απείχε από τις
ακολουθίες μετά τη Μ. Πέμπτη κάτι που ανάγκασε τον σεβάσμιο πατέρα Χρυσόστομο να τις τελέσει μόνος του, παρόλη
την επιβάρυνση της ηλικίας του.
Η τοπική κοινωνά οφείλει χάριτας στον πατέρα Χρυσόστομο, ο
οποίος για πενήντα συναπτά έτη
προσφέρει τόσο εκκλησιαστικά
και θεολογικά όσο και κοινωνικά στη Βυτίνα και για μια ακόμα
φορά αναδείχθηκε αντάξιος του
ιερατικού του καθήκοντος. Το
βράδυ ο επιτάφιος άκρως εντυπωσιακός και η παρουσία του κόσμου, που ακολούθησε την περιφορά κάτι το πρωτόγνωρο, αφού
η Βυτίνα δεν είχε δει τόσο κόσμο
να ακολουθεί την περιφορά ούτε
σε εποχές πληθυσμιακής ακμής!
Ντόπιοι, απόδημοι, επισκέπτες
αλλά και κάτοικοι των γύρω χωριών τον ακολούθησαν μέχρι το
νεκροταφείο.
Συνέχεια στη σελίδα 11

Αντιπυρική προστασία
Η προσπάθεια περιορισμού των πυρκαγιών και η συμβολή
στην πυροπροστασία ιδιαίτερα για περιοχές φυσικού κάλλους, όπως η Βυτίνα και η ευρύτερη περιοχή του Μαινάλου,
είναι χρέος όλων μας. Πρώτη υποχρέωση είναι ο καθαρισμός
των αυλών, που περιβάλλουν τα σπίτια μας και τα οικόπεδα
ιδιοκτησίας μας. Ιδιαίτερα για τα οικόπεδα ισχύει ο νόμος
3852/2010, ο οποίος υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες για το διάστημα από 1-5 έως 31-10 να τα διατηρούν καθαρά. Για το
λόγο αυτό ο Δήμος με ανακοίνωσή του καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπεδικών χώρων να καθαρίσουν τη βλάστηση και να
απομακρύνουν τυχόν εύφλεκτα υλικά, που βρίσκονται μέσα
σε αυτούς, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς
σύμφωνα με την 20/2022 πυροσβεστική διάταξη. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, μετά την παροχή εισαγγελικής άδειας, να προβαίνει
αυτεπάγγελτα σε καθαρισμό τους, επιβάλλοντας πρόστιμο,
που ανέρχεται σε 0,50€ ανά τετραγωνικό μέτρο, καθώς επιπρόσθετα και το κόστος καθαρισμού του οικοπέδου, τα οποία

επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες (άρθρο 94 του Ν.3852/2010). Η
Πυροσβεστική υπηρεσία εξέδωσε συνοπτικές οδηγίες για την
καλοκαιρινή περίοδο, οι οποίες έχουν ως εξής:
1. Καθαρίζουμε ιδιωτικούς χώρους από ξερά χόρτα και άλλα
εύφλεκτα υλικά
2. Σεβόμαστε τις απαγορεύσεις πρόσβασης στα δάση
3. Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά κ.α. από 15 Απριλίου έως 31
Οκτωβρίου
4. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης
5. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές, ειδικά μέσα σε δασικές
εκτάσεις τους καλοκαιρινούς μήνες
6. Δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα
7. Είμαστε πολύ προσεκτικοί με εργασίες που ενδέχεται να
προκαλέσουν πυρκαγιά (χρήση ηλεκτροκόλλησης, τροχού,
καπνιστηρίου κυψελών κ.α)
8. Μόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά καλέστε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία 199 ή 112 κλήση έκτακτης ανάγκης.

ΤΟ 19ο ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

Θα πραγματοποιηθεί κανονικά μετά
τον διετή περιορισμένο εορτασμό
Μια από τις σημαντικές επιπτώσεις
της πανδημίας σε τοπικό επίπεδο
ήταν και η περιορισμένη τέλεση της
παραδοσιακή εκδήλωσης του «Βυτινιώτικου ανταμώματος», το οποίο
καθιερώθηκε για πρώτη φορά το
2004 και έκτοτε πραγματοποιείτο
κάθε χρόνο κανονικά μέχρι και την
εμφάνιση της ασθένειας του κορωνοϊού. Έτσι τα δύο τελευταία χρόνια δεν πραγματοποιήθηκε
το ψυχαγωγικό μέρος, αφού είχαν απαγορευτεί οι μαζικές συναθροίσεις, και η εκδήλωση περιοριζόταν μόνο στο θρησκευτικό. Φέτος όμως μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων ο
σύλλογος των «Απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας»,
που έχει την ευθύνη της διοργάνωσης, θα πραγματοποιήσει
την ημέρα της εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στις 6
Αυγούστου το 19ο Βυτινιώτικο αντάμωμα στο ειδυλλιακό εκκλησάκι της «Αγίας Σωτήρας» με όλες τις εκδηλώσεις τόσο στο
θρησκευτικό μέρος όσο και στο ψυχαγωγικό. Σύμφωνα λοιπόν
με το πρόγραμμα της εκδήλωσης την παραμονή το απόγευμα
θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός ιερουργούντων των ιερέων μας. Ανήμερα της εορτής θα τελεστεί θεία λειτουργία με
αρτοκλασία προσφορά του συλλόγου και μετά το πέρας της
θρησκευτικής τελετής θα παρατεθεί γεύμα σε όλους τους παρευρισκόμενους στον περίβολο του ξωκλησιού. Μετά το τέλος
του γεύματος θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με το κλαρίνο του Βαγγέλη του Ντάβου, το βιολί του παπά - Νικόλα και
άλλων μουσικών μελών της ορχήστρας.
Ο σύλλογος λοιπόν καλεί όλους τους Βυτιναίους και φίλους
της Βυτίνας, που θα βρεθούν τις ημέρες εκείνες στον όμορφο
τόπο μας να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση και
να γιορτάσουν από κοινού ανανεώνοντας τις επαφές τους με
τους συντοπίτες τους, ενισχύοντας τις σχέσεις τους και διασκεδάζοντας όλοι μαζί γνήσια Βυτινιώτικα κάτι που η μάστιγα της
πανδημίας δεν το επέτρεψε για μια διετία.
Είναι αυτονόητη η σημασία τέτοιων εκδηλώσεων και η ανάγκη διατήρησής τους, όσο και αν η τεχνολογία διευκόλυνε την
επαφή και την επικοινωνία. Το διαδίκτυο, η κινητή τηλεφωνία
και άλλα μέσα έχουν διευκολύνει αναμφισβήτητα την επικοινωνία των ανθρώπων και σε πολλές περιπτώσεις έχουν υποκαταστήσει τη φυσική επαφή και μάλιστα τη διετή περίοδο του
αποκλεισμού προσέφεραν πολλά. Όμως η προσωπική επαφή
και η φυσική επικοινωνία είναι άλλο πράγμα και δεν είναι εύκολο να υποκατασταθεί από όλες τις τεχνολογικές διευκολύνσεις. Τέτοιου είδους επικοινωνία λοιπόν προσφέρει το «Βυτινιώτικο αντάμωμα», που πρέπει να διατηρηθεί με κάθε κόστος
και προσωπικές θυσίες, διότι η επαφή και η άμεση επικοινωνία
μεταξύ των πατριωτών είναι βιοφόρος δύναμη και βοηθά να
διατηρηθούν και να μην ατονήσουν η παράδοση και τα λαϊκά
έθιμα. Πάνω σε αυτά θα κτιστεί οποιαδήποτε μορφή νεότερης
πολιτιστικής ζωής, η οποία σφυρηλατεί τα θεμέλια του κάθε
τόπου και συμβάλλει στη πολιτιστική και κοινωνική συνέχεια.
Μια τέτοια εκδήλωση λοιπόν είναι και το Βυτινιώτικο αντάμωμα και πρέπει να διατηρηθεί και να τελείται κάθε χρόνο. Για
να συμβεί όμως αυτό χρειάζεται να ενισχύεται ο σύλλογος
ψυχικά και ηθικά, για να συνεχίσει να το πραγματοποιεί. Και
αυτό θα συμβεί, εάν τα μέλη του, όλοι οι συντοπίτες και οι
κάτοικοι των γύρω χωριών προσέλθουν και με την παρουσία
τους ενισχύσουν την προσπάθεια και συμβάλουν στη διατήρηση της εκδήλωσης. Για όλους αυτούς τους λόγους ο σύλλογος
προσκαλεί όλους τους Βυτιναίους, ντόπιους και παρεπιδημούντες, να προσέλθουν στις 6 Αυγούστου στο εκκλησάκι της
«Αγίας Σωτήρας», να τιμήσουν την εορτή και να ενισχύσουν
την εκδήλωση. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ξωκλήσι αυτό
έχει μακραίωνη πολιτιστική ιστορία, διότι ήταν το παλιό εκκλησάκι των Βυτιναίων υλοτόμων, το οποίο κτίστηκε με δική
τους πρωτοβουλία και τιμούσαν κάθε χρόνο την προστάτιδά
τους «Αγία Σωτήρα». Σε αυτό τον χώρο λοιπόν ο σύλλογος
των απανταχού Βυτιναίων τιμώντας και συνεχίζοντας την παράδοση καθιέρωσε το «Βυτινώτικο αντάμωμα», το οποίο, για
να συνεχίσει να πραγματοποιείται, χρειάζεται τη συμπαράσταση και την παρουσία όλων.
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✎ Βυτινιώτικα... και άλλα
✎1
η Απρίλη: «Πρωταπριλιά» και
πρώτο Σαββατοκύριακο. Ο
δεύτερος μήνας της άνοιξης.
Ο «Πασχαλιάτης». Μπήκε με πραγματικά ανοιξιάτικες συνθήκες. Καταγάλανος ουρανός και
διψήφιες θερμοκρασίες. Η φύση πρασίνισε και
τα πρώτα αγριολούλουδα στολίζουν τη Βυτινιώτκη ύπαιθρο. Σήμερα είδαμε και τα πρώτα
χελιδόνια να σχίζουν τον ουρανό και σε λίγο
θα ακούσουμε και
το λάλημα του κούκου. Ειδυλλιακές
εικόνες μέσα σε μια
πανέμορφη φύση.
Ελπίζουμε ότι δεν
θα
ξαναζήσουμε
χειμωνιάτικες συνθήκες.
Μετράμε
αντίστροφα για το
Πάσχα, που θα έλθει σε καμιά εικοσιπενταριά μέρες. Σήμερα παρακολουθήσαμε
στον Άγιο Τρύφωνα τους τέταρτους χαιρετισμούς και θαυμάσαμε για μια ακόμα φορά τον
στολισμό της εκκλησίας με λουλούδια της εποχής με φροντίδα της ακούραστης επιτρόπου κ.
Σεβαστής Χαμεζοπούλου. Η κατανυκτική ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με το καλαίσθητο περιβάλλον και τον φροντισμένο στολισμό είναι
κάτι που μόνο στη Βυτίνα συναντά κανείς και
είναι αξιέπαινοι αυτοί που τα δημιουργούν και
τυχεροί εμείς που τα απολαμβάνουμε. Και για
«του λόγου το αληθές» δημοσιεύουμε φωτογραφία από το facebook του συνδέσμου φιλοπροόδων με την στολισμένη εικόνα το βράδυ
της ακολουθίας των χαιρετισμών! Φυσικά και
διατηρήσαμε το έθιμο της πρωταπριλιάς με τα
αθώα καθημερινά ψέματα και όλοι προσπαθήσαμε να ξεγελάσουμε όσους περισσότερους
μπορέσαμε από τους μόνιμους συμπατριώτες μας. Σήμερα διεξάγονται και rapid test
με πρωτοβουλία του δήμου και ελπίζουμε ότι
δεν θα υπάρχουν κρούσματα κορωνοϊού. Το
Σαββατοκύριακο η κίνηση των επισκεπτών περιορισμένη, αφού το περασμένο τριήμερο της
εθνικής γιορτής ζήσαμε την «κοσμοπλημμύρα»
της Βυτίνας κα σε τρεις εβδομάδες θα έχουμε
Πάσχα.

✎Δ

εύτερο Σαββατοκύριακο
του Απρίλη. Έχουμε μπει για
καλά στην άνοιξη. Ο καιρός
μαλάκωσε. Οι θερμοκρασίες την ημέρα διψήφιες. Ο ουρανός καταγάλανος και η Βυτινιώτικη φύση παίρνει εκείνο το φανταστικό χρώμα
με τις ανθισμένες μυγδαλιές και κερασιές και
τα υπόλοιπα δένδρα να έχουν «μπουμπουκιάσει». Τα αγριολούλουδα στολίζουν τους ακαλλιέργητους αγρούς και οι πρώτες παπαρούνες
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έκαναν την εμφάνισή τους. Είμαστε στην προπασχαλινή περίοδο. Την Παρασκευή παρακολουθήσαμε τον «Ακάθιστο ύμνο» στον Άγιο
Τρύφωνα. Κάποιοι περισσότερο παραδοσιακοί
πήγαν κα μέχρι το μοναστήρι της Κερνίτσας. Η
επόμενη εβδομάδα, η «βουβή», είναι η κατεξοχήν εβδομάδα πασχαλινών ετοιμασιών. Το φετινό Πάσχα, που θα είναι απελευθερωμένο από
τους πολλούς περιορισμούς της πανδημίας, θα
προσελκύσει πολλούς επισκέπτες όπως δείχνουν οι «κρατήσεις» των καταλυμάτων. Περιορισμένη η κίνηση του Σαββατοκύριακου με
περισσότερους διερχόμενους, οι οποίοι σταματούν για ένα καφέ ή για μεσημεριανό φαγητό.

✎Τ

ρίτο Σαββατοκύριακο του
Απρίλη. Σαββατοκύριακο του
Λαζάρου και των Βαΐων. Οι
ετοιμασίες για το Πάσχα σιγά-σιγά «ανεβαίνουν». Από αυτό το Σαββατοκύριακο αρχίζουν οι ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας, που
στον τόπο μας τελούνται με το ανάλογο κλίμα θρησκευτικής ευλάβειας. Τα καταλύματα
ετοιμάζονται να δεχτούν τους πολυάριθμους
πασχαλινούς επισκέπτες, οι οποίοι φέτος αναμένεται να είναι πολλοί περισσότεροι από την
προηγούμενη διετία, αφού οι περιορισμοί της
πανδημίας έχουν κατά πολύ αρθεί. Οι προκρατήσεις στα ξενοδοχεία και τα υπόλοιπα καταλύματα δείχνουν ότι φέτος θα πλησιάσουμε
το απόλυτο της επισκεψιμότητας. Δεν πρέπει
να ξεχνάμε και τα παραδοσιακά έθιμα, που
τηρούνται ευλαβικά ακόμα εδώ, καλύπτουν
όλο το διάστημα της Μ. Εβδομάδας και κορυφώνονται την Κυριακή του Πάσχα. Η επισκεψιμότητα του Σαββατοκύριακου μικρή, αφού
από τη Μ. Πέμπτη αναμένεται να αρχίσει η
Πασχαλινή. Την Κυριακή παρακολουθήσαμε
την πανηγυρική θεία λειτουργία και πήραμε τα Βυτινιώτικα «βάγια» από τις βαγιές της
εκκλησίας. Το βράδυ της Κυριακής η πρώτη
«ολονυχτία», όπως συνηθίζουμε να λέμε εδώ
τις βραδινές ακολουθίες του νυμφίου. Από την
Παρασκευή άρχισαν οι σχολικές διακοπές και
οι μαθητές των σχολείων θα επιστρέψουν τη
Δευτέρα του «Θωμά». Τα πρόσφατα rapid test
που έγιναν (82 τον αριθμό) έδειξαν δύο νεαρούς συμπατριώτες μας να έχουν προσβληθεί
από τη νόσο. Ο καιρός της Κυριακής συννεφιασμένος με ελαφρά βροχή αλλά ήπιος με εκείνη
τη γλυκιά Βυτινιώτικη ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα
και τη φύση καταπράσινη με τα πρώτα δένδρα
ολάνθιστα!

✎Μ

εγαλοβδόμαδο: Η Μ.
Εβδομάδα άρχισε με βαριά
συννεφιά, κρύο και μονοψήφιες θερμοκρασίες, οι οποίες τη νύχτα πλησιάζουν στο μηδέν. Τη σημασία των ημέρων
την τονίζουν οι πολλές αναρτήσεις στις τοπικές σελίδες του facebook με ανάλογες ευχές
για «καλή Ανάσταση». Επίκεντρο του ενδιαφέροντος οι βραδινές ακολουθίες στην κεντρική
εκκλησία αλλά και οι πασχαλινές ετοιμασίες
είτε στα σπίτια είτε στις επιχειρήσεις. Η τοπική
αγορά πλήρης αγαθών και ιδιαίτερα το κρεοπωλείο των αφών Μαυραειδή, το οποίο καλύπτει τη ζήτηση με ντόπια προϊόντα. Τα πρώτα
σπίτια άνοιξαν από απόδημους Βυτιναίους, οι
οποίοι θα περάσουν εδώ το Πάσχα μετά από
δύο χρόνια καραντίνας. Τη Μ. Τρίτη ο καιρός
αγρίεψε περισσότερο και το πρωί ξημερώσαμε
με ασπρισμένη την κορυφή της «Πατερίτσας»
από πασχαλινό χιόνι με αποτέλεσμα τη νύχτα
τα θερμόμετρο να δείξει -2οC! Το βράδυ σε μια
καθαρά μυσταγωγική ατμόσφαιρα ακούσαμε
το περίφημο τροπάριο της μεγάλης Βυζαντινής ποιήτριας Κασσιανής για την «εν παλλαίς
αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή», ενώ κάθε μέρα
που περνάει οι πασχαλινοί επισκέπτες γίνονται
όλο και περισσότεροι και οι πασχαλινές ετοιμασίες γίνονται πυρετώδεις. Τη Μ.Τετάρτη ο
όμιλος κυριών στόλισε με πασχαλινό διάκοσμο

την πλατεία Οικονομίδη, ενώ οι επαγγελματίες
επίσης στολίζουν τα καταστήματά τους και το
τοπικό συμβούλιο επιλαμβάνεται για την καθαριότητα της κωμόπολης και την καλαισθησία
των κοινόχρηστων χώρων. Το τοπικό ζαχαροπλαστείο Μαέστρο είναι πλήρες με πασχαλινά
γλυκά και κουλούρια καλύπτοντας την τοπική
ζήτηση. Τη Μ. Πέμπτη η κίνηση έγινε ζωηρότερη όχι μόνο όσων μείνουν εδώ αλλά και των
διερχομένων για το εσωτερικό της Γορτυνίας,
οι οποίοι περνούν και από τη Βυτίνα για τις τελευταίες ελλείψεις. Τα χωριά ζωντανεύουν και
μετά από τρία χρόνια «σιωπηλού Πάσχα» θα
γιορτάσουν και πάλι όπως πρέπει. Το βράδυ
παρακολουθήσαμε την ακολουθία του «Νιπτήρος» (τα «δώδεκα ευαγγέλια» όπως είναι
γνωστά κατά τη λαϊκή έκφραση) στο ναό του
Αγίου Τρύφωνα και όσο περνούν οι ημέρες το
κλίμα γίνεται όλο και πιο εορταστικό αλλά και
μυσταγωγικό.

✎Μ

. Παρασκευή: Ημέρα πένθους και νηστείας. Ο παλιός
Βυτιναίος πιστός στην παράδοση τηρούσε αυστηρότερα τις αρχές αυτές. Σήμερα τα πράγματα είναι χαλαρότερα. Ο
στολισμός του επιταφίου άρχισε από το πρωί

με τη φροντίδα των επιτρόπων και ο παπά
Νικόλας επισκέφθηκε τις πρωινές ώρες το
νεκροταφείο για να «διαβάσει» τις επιτάφιες
ευχές προς τους νεκρούς. Η κίνηση όλο και ζωηρεύει και οι δρόμοι γεμίζουν από επισκέπτες.
Στην ακολουθία της αποκαθήλωσης παρέστη
και ο βουλευτής κ. Βλάσης. Ο επιτάφιος ακολούθησε φέτος την κλασική διαδρομή μέχρι το
νεκροταφείο και πλήθος κόσμου δημιούργησε
μεγάλη σε μήκος πομπή, αφού προσήλθαν όχι
μόνο οι ντόπιοι και οι επισκέπτες αλλά και αρκετοί πλησιοχωρίτες. Ο καιρός ιδανικός με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες και αυτό
κάνει πλέον ευχάριστα τα φετινά «Πασχαλογιόρτια».

✎Μ

. Σάββατο: Ηλιόλουστο ξημέρωσε το Μ. Σάββατο με
καλές θερμοκρασίες και την
άνοιξη να «πλημμυρίζει» την ατμόσφαιρα από
παντού. Οι τελευταίες ετοιμασίες γίνονται για
τον αυριανό εορτασμό και οι νοικοκυρές στα
σπίτια ετοιμάζουν την παραδοσιακή μαγειρίτσα. Οι επισκέπτες γεμίζουν τους δρόμους και
τις καφετέριες. Είμαστε όλοι εντυπωσιασμένοι
από τη χθεσινή κοσμοπλημμύρα της συνοδείας
του επιταφίου. Ήτανε η μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων. Να τονίσουμε για μια ακόμα φορά την πληρότητα σε αγαθά της τοπικής
αγοράς και την προθυμία των επαγγελματιών
για εξυπηρέτηση των πελατών. Ο καλός καιρός διευκόλυνε την κίνηση στους δρόμους
μέχρι αργά το απόγευμα. Οι καμπάνες για την
Ανάσταση χτύπησαν
στις 11.00 τη νύχτα
και η πλατεία άρχισε
να γεμίζει κόσμο μέχρι που λίγο πριν τις
δώδεκα παρατηρήθηκε το αδιαχώρητο
όχι μόνο στην πλατεία
αλλά και στους γύρω
δρόμους. Ο πατήρ
Χρυσόστομος τέλεσε
την Ανάσταση στην
εξέδρα μπροστά από
την εκκλησία μετά από τρία χρόνια και κατά
τον παραδοσιακό τρόπο. Πλήθος βεγγαλικών
υποδέχτηκε το «Χριστός Ανέστη» και τα αναμμένα κεριά φώτιζαν φαντασμαγορικά όλο το
χώρο, όπου ανταλλάχθηκαν και οι πασχαλινές
ευχές! Πολλοί κατευθύνθηκαν στα σπίτια τους
μετά την Ανάσταση για τη μαγειρίτσα και κάποιοι άλλοι στα τοπικά εστιατόρια. Λιγότεροι
επέστρεψαν στην εκκλησία για να παρακολουθήσουν τη συνέχεια της Αναστάσιμης λειτουργίας.
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✎Κυριακή του Πάσχα: Ο καιρός συμμάχησε, για να γιορτάσουν οι Βυτιναίοι ένα από τα
λαμπρότερα Πάσχα των τελευταίων χρόνων
κάτι που τους είχε στερήσει η πανδημία την τελευταία τριετία. Μετά τις έντεκα το πρωί η κυκλοφορία στους δρόμους πύκνωσε και σε κά-

ποιες αυλές μύρισε η τσίκνα από τις σούβλες,
που είχαν στηθεί από το πρωί. Όλη την ημέρα
η πλατεία και οι καφετέριες γεμάτες (φωτό).
Ο καλός καιρός επέτρεψε μικρές αποδράσεις
γύρω από το χωριό. Παρέες διέσχιζαν τον
«δρόμο της αγάπης», άλλες έφταναν μέχρι την
«Άσπρη Πλάκα», ενώ κάποιες άλλες επισκέφθηκαν τη παλαιά Βυτίνα. Φέτος «άνοιξαν»
και περισσότερα σπίτια, τα οποία τα τελευταία
χρόνια έμειναν κλειστά λόγω πανδημίας. Το
μεσημέρι τα εστιατόρια και οι ταβέρνες γεμάτες και οι πελάτες γεύτηκαν τον Βυτινιώτικο
οβελία και άλλες τοπικές σπεσιαλιτέ. Πολλοί οι
επισκέπτες και από τα γύρω χωριά, που έφτασαν μέχρις εδώ για μεσημεριανό καφέ. Η κίνηση διήρκεσε μέχρι τις βραδινές ώρας και συνεχίστηκε την επομένη Δευτέρα του Πάσχα και
εορτή του Αϊ Γιώργη όπου γιόρτασαν οι ντόπιοι
Γιώργηδες και Γεωργίες, οι οποίοι είναι αρκετοί. Και τη Δευτέρα του Πάσχα πυκνή κίνηση, η
οποία άρχισε να μειώνεται τις βραδινές ώρες,
οπότε και σημειώθηκε η αναχώρηση των επισκεπτών. Είμαστε σε αναμονή του επόμενου
τριημέρου της πρωτομαγιάς κατά το οποίο
αναμένεται και τότε μεγάλη επισκεψιμότητα
όπως λένε οι ιδιοκτήτες των καταλυμάτων.

✎Τ

ελευταίο Σάββατο του
Απρίλη και πρώτη Κυριακή
του Μάη: Πέρασε το «Πασχαλοβδόμαδο» στον απόηχο της μεγάλης πασχαλινής επισκεψιμότητας. Μπορεί να μην ήταν
τόσο μεγάλη όσο αναμενόταν αλλά υπήρχε
κάλυψη, που πέρασε το 80% στα καταλύματα.
Την «Παρασκευή της Λαμπρής», εορτή της Ζω-

οδόχου Πηγής, παρακολουθήσαμε μια κατανυκτική λειτουργία στην πιο ειδυλλιακή τοποθεσία του Μαινάλου στην γειτονική Ελάτη, όπου
είναι κτισμένο το γραφικό ομώνυμο εκκλησάκι
(φωτό) ιερουργούντος του πατρός Εμμανουήλ από τα γειτονικά Μαγούλιανα. Το Σάββατο,
τελευταία ημέρα του Απρίλη, η Βυτίνα άρχισε
πάλι να γεμίζει από επισκέπτες για το τριήμερο της πρωτομαγιάς, αφού φέτος μετατίθεται
ο εορτασμός της τη Δευτέρα. Αρκετοί συμπατριώτες μας έχουν προσβληθεί από κορωνοϊό
αλλά περνούν ανώδυνα την προσβολή αυτή
και δεν χρειάζονται νοσηλεία σε νοσοκομείο.
Οι πρώτες κερασιές άνθισαν και η Βυτινιώτικη
φύση δείχνει το καλύτερό της πρόσωπο!

✎Δ

εύτερο Σαββατοκύριακο
του Μάη: Μαγιάτικος καιρός
με όλα τα συνεπακόλουθα
της Βυτινιώτικης φύσης. Το Μαίναλον παίρνει
το βαθύ πράσινο χρώμα. Την Κυριακή η γιορτή
της μητέρας, αφιερωμένη στο πιο γλυκό πλάσμα του κόσμου. Εκδηλώσαμε την αγάπη μας
με ένα Βυτινιώτικο λουλούδι, σε όσες είναι κοντά μας και με μια επίσκεψη στο νεκροταφείο,
σε όσες έχουν «φύγει». Πάντα η μάνα θα είναι
στην κορυφή της αγάπης και του σεβασμού
όλων των ανθρώπων και θα τιμάται ανάλογα
κάθε 9 του Μάη. . Μας ανησυχεί όλους η προβληματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, εξαιτίας της οποίας μολύνεται ο Μυλάοντας και η κακοσμία είναι διάχυτη στην περιοχή.
Δυστυχώς το πρόβλημα αυτό διαιωνίζεται από
τότε που πρωτολειτούργησε με υπεύθυνη την
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εταιρεία επίβλεψης και τον εργοδότη δήμο. Τα
σχολεία επανέλαβαν τη λειτουργία τους από
την περασμένη εβδομάδα και μπαίνουν στην
τελική ευθεία, αφού ολοκληρώνεται η διδασκαλία των μαθημάτων στις 30 Μαΐου και αρχίζει η περίοδος των εξετάσεων. Επιτυχημένη
κρίνεται η έκθεση έργων τέχνης του ζωγράφου Στογιάν Ντόνεφ και της γλύπτριας Χριστίνας Κελλίδη, που οργάνωσε ο όμιλος Κυριών
στο χώρο της Τρανταφυλλιδείου σχολής και
λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος παρέτεινε
τη λειτουργία της πέραν του αρχικά αναγγελθέντος χρόνου. Μικρή η επισκεψιμότητα του
Σαββατοκύριακου, αφού τα δύο προηγούμενα
σημειώθηκε έντονη κίνηση. Ετοιμαζόμαστε να
τιμήσουμε τη Δευτέρα την επέτειο της θυσίας
του Βυτιναίου ήρωα Ματθαίου Πόταγα και τη
γιορτή νεολαίας, που διοργανώνει ο Δήμος, η
ΔΗΚΕΓ και η τοπική κοινότητα με εκδηλώσεις
στην πλατεία και οργάνωση αγώνων δρόμου.
Ο δήμος κυκλοφόρησε καλαίσθητη πρόσκληση για την παρουσία όλων στην εορτή μνήμης
και απόδοσης τιμής στον Ματθαίο Πόταγα.

✎Δ

ευτέρα 9 του Μάη: Διπλή
γιορτή για τη Βυτίνα σήμερα.
Αφενός το παλιό Μαγιάτικο
πανηγύρι της Βυτίνας λόγω της εορτής του
Αγίου Νικολάου και αφετέρου οι εκδηλώσεις
μνήμης της θυσίας του Ματθαίου Πόταγα. Ο
παπά Νικόλας με τη συνοδεία καμιά εικοσιπενταριά Βυτιναίων μετέβη στο ξωκλήσι του Αϊ
Νικόλα στο Ζαρζί και τίμησε τον Άγιο με λειτουργία και αρτοκλασία. Σήμερα οι εκδηλώσεις περιορίζονται στις εκκλησιαστικές τελετές.
Πριν από καμιά εξηνταριά χρόνια ακολουθούσε και πανηγύρι με χορούς και τραγούδια στην
πηγή στο «Παραδείσι». Αυτά όμως αποτελούν
αναμνήσεις και γεγονότα στενά δεμένα με τη
λαϊκή παράδοση του τόπου μας. Στις έντεκα
άρχισαν οι ετήσιες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τη θυσία του Ματθαίου Πόταγα και η
«γιορτή νεολαίας», που έχει καθιερώσει να τελεί ο δήμος παράλληλα με αυτές. Στις έντεκα
τελέστηκε τρισάγιο στον ανδριάντα του ήρωα
στην πλατεία. Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων από τους εκπροσώπους συλλόγων και
φορέων και η εκφώνηση χαιρετισμών από τα
επίσημα πρόσωπα. Στη συνέχεια τελέστηκαν
αγώνες δρόμου, στους οποίους έλαβαν μέρος
μαθητές των σχολείων της Βυτίνας με αφετηρία τον τόπο θυσίας στο «Χάνι του Κουτρουμπή» και κατάληξη στη πλατεία. Λεπτομέρειες
της εορτής θα διαβάσετε σε άλλη στήλη. Οι
καιρικές συνθήκες είναι διαρκώς βελτιούμενες
και η μικρή μας κοινωνία βιώνει την ανοιξιάτικη περίοδο με το φύτεμα των πρώτων κήπων
και το καθάρισμα του περιβάλλοντος χώρου
των σπιτιών από τα ανοιξιάτικα χόρτα, που άρχισαν να μεγαλώνουν.

✎Τ

ρίτο Σαββατοκύριακο του
Μάη: Διανύουμε τον τελευταίο μήνα της άνοιξης με ό,τι
αυτό συνεπάγεται. Την Παρασκευή το απόγευμα μας «επισκέφθηκε» μια ξαφνική ανοιξιάτικη «μπόρα», την οποία είχε ανάγκη η γη λόγω
της παρατηρούμενης ξηρασίας. To Σάββατο
ξημέρωσε με αίθριο καιρό αλλά στην πορεία
της ημέρας συννέφιασε και έβρεξε πάλι, όπως
προέβλεπε η μετεωρολογική υπηρεσία. Η επισκεψιμότητα μικρή και αυξάνει την Κυριακή με
επισκέπτες της μιας ημέρας. Εξάλλου αρχίζει η
περίοδος της θάλασσας. Όμως οι λάτρεις του
βουνού ενεργοποιούνται όλο το χρόνο. Την
Κυριακή το βράδυ απολαύσαμε τη μαγιάτικη
πανσέληνο και ο ουρανός της Βυτίνας έλαμψε
από το ολόγιομο φεγγάρι. Όπως μάθαμε σύντομα θα αρχίσει η ασφαλτόστρωση και η συντήρηση του εσωτερικού οδικού δικτύου κάτι
που είναι απαραίτητο μιας και οι εσωτερικοί
δρόμοι είναι «στο μαύρο τους χάλι». Αλλά αν
δεν δούμε να πραγματοποιείται το έργο και σε
ποια έκταση, παραμένουμε επιφυλακτικοί. Ο
σύνδεσμος φιλοπροόδων ολοκλήρωσε τη συντήρηση του ξωκλησιού της Αγίας Παρασκευής την οποία κάλυψε εξ ολοκλήρου με δαπάνη
της κ. Βασιλικής Πετεινού- Χαρίση σε μνήμη
του συζύγου της. Η ευαισθησία και η αγάπη
των Βυτιναίων προς τη γενέτειρά τους, που
είναι διαχρονικό φαινόμενο, εξακολουθεί να
εκδηλώνεται ακόμα και σήμερα, που η εποχή
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✎ Βυτινιώτικα... και άλλα

μας θεωρείται ιδιαίτερα σκληρή και οι άνθρωποι αδιάφοροι!

✎Π

ροτελευταίο Σαββατοκύριακο του Μάη και της
άνοιξης. Η προηγούμενη
εβδομάδα πέρασε με βροχοπτώσεις, χαλαζόπτωση και χαμηλή θερμοκρασία. Από το
Σάββατο ο καιρός βελτιώθηκε.
Την ίδια μέρα
γιορτάσαμε την
εορτή του Αγίου Κων/νου και
Ελένης στο ομώνυμο
ξωκλήσι
στην είσοδο της
Νυμφασίας, στο
οποίο προσήλθαν και αρκετοί
Βυτιναίοι λόγω των παραδοσιακών σχέσεων
μεταξύ αυτών και των Νυμφασίων. Ολοκληρώθηκε η πετρόκτιστη βρύση στην πλατεία με
πρωτοβουλία του τοπικού συμβουλίου σε μνήμη του Κώστα του Παναγόπουλου και αποτελεί πραγματικά στολίδι στο χώρο της πλατείας
(φωτό). Την Κυριακή ακόμα καλύτερος καιρός
με θερμοκρασία πάνω από 25οC. Το μονοπάτι
Menalon trail προσελκύει όλο και περισσότερους πεζοπόρους και αυτή την εβδομάδα
είδαμε να φτάνουν μέχρι εδώ γκρουπ με Ισραηλίτες, οι οποίοι διέσχισαν το φαράγγι του
Μυλάοντα. Το μονοπάτι, όπως έγραψε κι ο
εμπνευστής του κ. Γιάννης Λαγός, προσελκύει
πλέον πεζοπόρους από και τις πιο μακρινές περιοχές και φέτος έφτασαν και από τη μακρινή
Αλάσκα ακόμη. Το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε εδώ ψυχιατρικό συνέδριο με πάνω
από σαράντα συνέδρους, οι οποίοι διέμειναν
στο ξενοδοχείο Art Menalon. Η Βυτίνα προσελκύει πλέον όλο και περισσότερο επισκέπτες
ποικίλων δραστηριοτήτων. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι η τελευταία της κανονικής λειτουργίας των σχολείων, δημοτικού και Γυμνασίου
και κατόπιν οι μαθητές τους θα μπουν στην
περίοδο πάσης φύσεως εξετάσεων. Αντίθετα
οι μαθητές του Λυκείου από Δευτέρα αρχίζουν
τις ενδοσχολικές εξετάσεις.

✎Τ

ελευταίο
Σαββατοκύριακο του Μάη: Τελειώνει και
ο φετινός Μάης και μαζί του
και η άνοιξη. Από την ερχόμενη Τετάρτη αρχίζει το καλοκαίρι. Βέβαια αυτό μας έδειξε
το πρόσωπό του τις τελευταίες ημέρες με τις
υψηλές θερμοκρασίες, που επικρατούν, για τα
δεδομένα της Βυτίνας. Εβδομάδα σχολικών
εξετάσεων και αυτή που πέρασε και αυτές που
έρχονται. Τα σχολεία μας ολοκληρώνουν μια
ακόμα επιτυχημένη σχολική χρονιά, παρόλα
τα προβλήματα της πανδημίας και των δυσκολιών λειτουργίας, που αυτή έφερε. Το τοπικό
κοινοτικό συμβούλιο καθάρισε το νεκροταφείο
και συνεχίζει με τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων. Πρέπει όμως και οι δημότες να
καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους, διότι το καλοκαίρι κρύβει πολλούς κινδύνους πυρκαγιών!
Μας λύπησε η αναγγελία του θανάτου του
παπά Χαράλαμπου Κουστένη, ο οποίος για
πολλά χρόνια ήταν εφημέριος στο μοναστήρι
της Κερνίτσας και είχε αναπτύξει προσωπικές
σχέσεις με πολλούς Βυτιναίους, φίλους του
μοναστηριού. Ήταν ένας άξιος ιερωμένος, ο
οποίος τίμησε την ιεροσύνη του από οποιοδήποτε πόστο την υπηρέτησε. Μειωμένη η κίνηση
του Σαββατοκύριακου, αφού πλέον ο κόσμος
έλκεται από τη θάλασσα, αλλά όμως και το
καλοκαίρι υπάρχουν οι «εραστές του βουνού».
Κύριος πόλος έλξης το φαράγγι του Μυλάοντα και το «Menalon trail». Κυριακή σήμερα
29 Μάη και ο νους μας στρέφεται προς την
Κων/λη, τη «Βασιλεύουσα» και τη θλιβερή επέτειο της άλωσής της. Η Ελληνική ιστορία είναι
όμως μακραίωνη και έχει και ευχάριστες και
δυσάρεστες στιγμές αρκεί όλοι εμείς οι μεταγενέστεροι να βγάζουμε τα χρήσιμα συμπεράσματα και να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη
που οδηγούν σε αποτυχίες.

✎1

η Ιουνίου: «Μπήκε» το καλοκαίρι και σήμερα είναι η πρώτη
ημέρα του. Αν και η μέρα ξεκί-

νησε με ελαφριά συννεφιά οι θερμοκρασίες
δείχνουν καλοκαίρι, αφού η μεγαλύτερη το
μεσημέρι φτάνει τους 29οC. Σήμερα αρχίζουν
οι εξετάσεις του Γυμνασίου και την Παρασκευή
οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου θα μπουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων στο
εξεταστικό κέντρο του Λεβιδίου. Η κίνηση σε
ρυθμούς ράθυμους, όπως συμβαίνει χρόνια
τώρα τον Ιούνιο. Συχνοί είναι οι περιπατητές
που διασχίζουν το Menalon trail ιδιαίτερα
αλλοδαποί και αρκετοί από αυτούς Ισραηλίτες, οι οποίοι επιλέγουν να γευματίσουν εδώ.
Θυμηθήκαμε σήμερα τα εγκαίνια προ επταετίας (2015) του μονοπατιού με σχετικές εκδηλώσεις και στη Βυτίνα και το οποίο στα εφτά
αυτά χρόνια έγινε ευρύτερα γνωστό τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και οδήγησε πολλούς λάτρεις της φύσης να γνωρίσουν
και τις φυσικές ομορφιές της Γορτυνίας. Από
σήμερα χαλαρώνουν τα μέτρα του κορωνοϊού
και σταματά η χρήση μάσκας σε κλειστούς και
ανοικτούς χώρους εκτός κάποιων εξαιρέσεων.
Το φετινό καλοκαίρι θα είναι πιο ελεύθερο από
τα δύο προηγούμενα και πολλές καλοκαιρινές
εκδηλώσεις, που είχαν αναβληθεί θα επαναληφθούν φέτος επαναφέροντας την πολιτιστική,
ψυχαγωγική και κοινωνική ανισορροπία, οποία
είχε σημειωθεί λόγω της πανδημίας.

✎Π

ρώτο Σαββατοκύριακο του
καλοκαιριού και του Ιουνίου: Το καλοκαίρι δείχνει το
καλό του πρόσωπο και η Βυτίνα
ντύνεται τη θερινή της εμφάνιση.
Ο «δρόμος της
αγάπης»(φωτό),
η δενδροστοιχία
για τους παλιότερους, είναι χάρμα
οφθαλμών.
Το
δασάκι ετοιμάζεται από το δασαρχείο και την τοπική κοινότητα για
τους καλοκαιρινούς επισκέπτες.
Την προηγούμενη
Πέμπτη θυμηθήκαμε τις χαρούμενες στιγμές
και τα τοπικά πανηγύρια προ κορωνοϊού στη
θρησκευτική γιορτή της γειτονικής Καμενίτσας.
Η εορτή της Αναλήψεως εορτάστηκε εκεί με
την ανάλογη ευλάβεια και ακολούθησε ψυχαγωγική εκδήλωση με κλαρίνα όπως παλιά,
όταν ξεφάντωνε ο κόσμος ανέμελα και τα χωριά έσφιζαν από ζωή αλλά και επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Αυτή τη γνήσια επικοινωνία
μεταξύ των χωριών την εξέφρασε ο θυμόσοφος λαός με την έκφραση «Τα «Νταβούλια»
στη Γρανίτσα και ο χορός στην Καμενίτσα».
Την επόμενη Κυριακή εορτή της Αγίας Τριάδας θα πραγματοποιηθεί και το παραδοσιακό
πανηγύρι της Νυμφασίας. Οι μαθητές της Γ΄
Λυκείου την Παρασκευή έδωσαν, στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, το μάθημα
της έκθεσης και συνεχίζουν αυτή την εβδομάδα. Εκτός από τους περιπατητές του Menalon
trail αυτή την εβδομάδα μας επισκέφτηκαν
και αρκετά δημοτικά σχολεία και η πλατεία,
που ερημώνει στη καθημερινότητα, πήρε ζωή.
Κυκλοφόρησαν είτε με ανάρτηση σε κεντρικά
σημεία είτε μέσω διαδικτύου οι υποδείξεις
της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του δήμου
για τα μέτρα πυροπροστασίας κατά τη θερινή
περίοδο. Έχουμε όλοι υποχρέωση να συμβάλλουμε στην πυροπροστασία των χωριών μας
αλλά προπαντός του Μαινάλου, που αποτελεί
τον θησαυρό της περιοχής.

✎Δ

εύτερο Σαββατοκύριακο
του Ιουνίου: Το τριήμερο
της Αγίας Τριάδας και του

Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είναι τριήμερο
μεγάλης επισκεψιμότητας για τα ορεινά μέρη,
όπως ήταν τον χειμώνα. Παρόλα αυτά σημειώθηκε μικρή κίνηση περισσότερο διερχομένων.
Το Σάββατο γιορτάσαμε το ψυχοσάββατο του
«Ρουσαλιού» με επίσκεψη στο νεκροταφείο
και ανάψαμε ένα κεράκι για τα αγαπημένα μας
πρόσωπα. (Το όνομα «Ρουσαλιού» προέρχεται
από τη Ρωμαϊκή γιορτή των νεκρών Rosalia, η
οποία ήταν συνέχεια των αρχαίων ελληνικών
«Ανθεστηρίων». Αυτά για να τιμούμε την παράδοσή μας.) Την Κυριακή, εορτή της Πεντηκοστής γιόρτασε η κοντινή μας Νυμφασία, η
οποία συνδέεται με παραδοσιακούς δεσμούς
με το χωριό μας. Εκτός από το θρησκευτικό
μέρος φέτος αναβίωσε και το παραδοσιακό
πανηγύρι, που είχε αναβληθεί για μια διετία
λόγω της πανδημίας.(λεπτομέρειες σε άλλη
στήλη). Τη Δευτέρα εορτή του Αγίου Πνεύματος πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη από
πεντηκονταετίας και πλέον γιορτή του συνδέσμου φιλοπροόδων στο ξωκκλήσι του Αγίου
Αθανασίου στην είσοδο της Βυτίνας. Τελέστηκε θεία λειτουργία ιερουργούντος του πατρός
Νικολάου με αρτοκλασία προσφορά του συλλόγου.

✎Τ

ρίτο Σαββατοκύριακο του
Ιουνίου. Την προηγούμενη
εβδομάδα είχαμε άστατο καιρό με καλοκαιρινά «μπουρίνια», τα οποία είναι
συνήθη στη Βυτίνα από παλιά. Στα μέσα της
εβδομάδας ολοκλήρωσαν τη φετινή λειτουργία τους τα σχολεία μας και άρχισαν οι θερινές
διακοπές. Η φετινή λειτουργία παρά τα όποια
εμπόδια της πανδημίας κρίνεται εξαιρετικά
πετυχημένη και ιδιαίτερα αυτή του δημοτικού
σχολείου με τη συμμετοχή του σε διάφορες
κοινωνικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. Βέβαια η επιτυχής λειτουργία θεωρείται ακόμα
πιο μεγάλη, αν σκεφτεί κανείς τα πολλά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα σχολεία όλων των
βαθμίδων είτε λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού
προσωπικού, είτε με την καθυστερημένη έλευσή του, είτε λόγω διαρκώς μειούμενου αριθμού μαθητικού δυναμικού. Η φιλοτιμία όμως
του εκπαιδευτικού προσωπικού και η αμέριστη
συμπαράσταση του συλλόγου των γονέων και
κηδεμόνων των μαθητών μειώνουν την ένταση των προβλημάτων. Το «δασάκι» ετοιμάζεται
για την καλοκαιρινή του λειτουργία και το τοπικό συμβούλιο φροντίζει την ευπρεπή εικόνα
από απόψεως καθαριότητας της κωμόπολης.
Κυριακή των Αγίων Πάντων γιόρτασε το εκκλησάκι του νεκροταφείου, όπου προσήλθαν
αρκετοί Βυτιναίοι τιμώντας τη γιορτή, αλλά
ανάβοντας και ένα κεράκι στους νεκρούς τους.

✎Τ

ελευταίο Σαββατοκύριακο
του «Θεριστή». Τέλειωσε και
ο Ιούνης. Ο «θεριστής» των παλιών. Οι κάτω των σαράντα ούτε που γνωρίζουν την ονομασία, αφού ο θέρος, η κατεξοχήν
εργασία του μήνα, έχει πάψει να ασκείται στον
τόπο μας εδώ και τέσσερις –πέντε δεκαετίες.
Διατηρεί όμως το όνομα η τοπική παράδοση. Η
χαλάρωση του Ιούνη είναι χαρακτηριστική όχι
μόνο την καθημερινότητα, αλλά και τα Σαββατοκύριακα που η κίνηση είναι αρκετά αραιή.
Ευτυχώς που υπάρχουν και οι περιπατητές του
Menalon trail που μας επισκέπτονται που και
που. Ορισμένες επιχειρήσεις του τόπου μας
όπως καταλύματα και εστιατόρια έχουν διακόψει τη λειτουργία τους και θα αρχίσουν πάλι
από τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Την Παρασκευή θυμηθήκαμε τα έθιμα του «κλείδωνα»
(του Αϊ Γιαννιού του «Ρηγανά») που σήμερα
έχουν ατονήσει και τα θυμούνται λίγοι. Και με
αυτά τελειώσαμε την «περιδιάβαση» του τριμήνου στην όμορφη Βυτίνα.
Σας ευχόμαστε «καλό καλοκαίρι» με ολιγοήμερη ή πολυήμερη επίσκεψη στη γενέτειρα και
καλή αντάμωση στο Βυτινιώτικο «αντάμωμα».

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 ΣΥΛΛΟΓΟΥ
• Λόγω ματαίωσης της εκδήλωσης
της κοπής της πρωτοχρονιάτικής πίτας
κατά την οποία αποδίδεται το βραβείο
«Ευθυμίου Χριστοπούλου» στον αριστούχο Βυτιναίο μαθητή ή μαθήτρια,
που φοιτά σε Λύκειο εκτός Βυτίνας,
το Δ.Σ. του συλλόγου αποφάσισε η
απονομή να γίνει στο ιατρείο του δωροθέτη γιατρού όπως κα την περσινή
χρονιά. Η απονομή πραγματοποιήθηκε
στις 3 Απριλίου παρουσία του κ. Χριστόπουλου, του προέδρου του συλλόγου κ. Αγγελίδη, μελών του Δ.Σ. και
των γονέων του βραβευθέντος μαθητή. (λεπτομέρειες σε άλλη στήλη).
• Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. μηνός Μαΐου αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το φετινό «Βυτινιώτικο αντάμωμα»
στις 6 Αυγούστου στο εκκλησάκι της
«Αγίας Σωτήρας» με πλήρεις εκδηλώσεις ήτοι λειτουργία, αρτοκλασία,
προσφορά γεύματος και παραδοσιακό
γλέντι κάτι που είχε ματαιωθεί τα δύο
προηγούμενα χρόνια. (Λεπτομέρειες
στην 1η σελίδα).
• Παρόλες τις εκκλήσεις του συλλόγου και τη μεταβολή της έκδοσης της
εφημερίδας από δίμηνο σε τρίμηνο, οι
συνδρομές προς τον σύλλογο και την
εφημερίδα είναι ελάχιστες και αυτό
φαίνεται από τις δημοσιευόμενες στο
φύλλο αυτό. Ελπίζουμε ότι τελικά και
μετά τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις και
υπενθυμίσεις μας θα ευαισθητοποιηθούν οι αναγνώστες μας και θα αποστείλουν τη συνδρομή τους, που είναι
το μοναδικό έσοδο του συλλόγου και
σε αυτές στηρίζεται η εύρυθμη λειτουργία του και η ομαλή κυκλοφορία
της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ».

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
• Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα, ο Δήμος Γορτυνίας χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο
προκειμένου να εκπονήσει το Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) το οποίο
αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος
και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο. Τα
Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το
προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό
οργανώθηκε ανοιχτή, ηλεκτρονική, δημόσια
διαβούλευση με χρήση ερωτηματολογίου και
στόχο την καταγραφή των απόψεων, πολιτών
και φορέων, σχετικά με την χωροθέτηση των
σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) εντός των ορίων του Δήμου μας
αλλά και για την ηλεκτροκίνηση, εν γένει. Τα
αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν
υπόψη και θα συμβάλουν αποφασιστικά στον
αποτελεσματικό σχεδιασμό του δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. Οι προτάσεις του
Δήμου προβλέπουν από μία θέση Σ.Φ.Η.Ο σε
όλες τις κωμοπόλεις του Δήμου εκτός της Βυτίνας όπου προβλέπονται τρεις θέσεις και συγκεκριμένα μία θέση για ΑΜΕΑ, μία θέση για
τουριστικά αυτοκίνητα και μία θέση «μικροκίνησης».
• Την Τρίτη 3-5 πραγματοποιήθηκε η μηνιαία
συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου μέσω
τηλεδιάσκεψης. Η συνεδρίαση μεταδόθηκε
live και μπόρεσαν και την παρακολούθησαν
και ο δημότες. Στην αρχή ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι η ίδρυση παιδικού σταθμού στη
Βυτίνα αντιμετωπίζει αρκετά εμπόδια, διότι
το δημογραφικό πρόβλημα σε βάθος χρόνου
δεν επιτρέπει την ίδρυση του σταθμού. Κατά
τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν δύο
προτάσεις του τοπικού συμβουλίου οι οποίες
ήταν η μεταφορά αγαλμάτων σε συγκεκριμένο χώρο (προαύλιο της ιστορικής σχολής) και
η κοπή ενός επικίνδυνου ελάτου στην πλατεία.
Και τα δύο θέματα εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
• ΝΕΑ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟ

Όταν έγινε η νέα επερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή
κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, η εφημερίδα είχε δοθεί στο
τυπογραφείο και έτσι δημοσιεύεται στο φύλλο αυτό. Νέα επερώτηση λοιπόν υπέβαλλε ο κ Κωνσταντινόπουλος (την τέταρτη
αν δεν μας απατά η μνήμη επί των ημερών της κυβέρνησης
της Ν.Δ.) για το… δύσμοιρο Τριανταφυλλίδειο κτήμα, το οποίο
από ό,τι φαίνεται οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην εξαθλίωση. Η επερώτηση αφορούσε την τύχη της υπόσχεσης του
πρώην Υπουργού Γεωργίας και νυν εσωτερικών κ. Βορίδη για
τη δημιουργία μουσείου μελισσοκομίας. Απάντηση έδωσε ο σημερινός Υφυπουργός κ. Γ. Στύλιος, ο οποίος φάνηκε από την
αρχή ότι αγνοούσε το θέμα και υπέπεσε σε πληθώρα αντιφάσεων. Είπε ότι το Υπουργείο ανέθεσε σε εταιρεία τη σύνταξη
προμελέτης το Φεβρουάριο του 2020, όταν η υπόσχεση του κ.
Βορίδη δόθηκε τον Ιούλιο του 2020. Πως δόθηκε εντολή για
σύνταξη προμελέτης προ της εξαγγελίας; Δεν ανέφερε σε ποια
εταιρεία ανατέθηκε η σύνταξη προμελέτης, η οποία κηρύχτηκε
έκπτωτη. Έγινε αναφορά από τον Υπουργό πολλές φορές στο
«Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη», ενώ είναι γνωστόν ότι δεν υφίσταται
τέτοιο ίδρυμα και τα ποσά του κληροδοτήματος διαχειρίζεται το
Υπουργείο Οικονομικών. Ανέφερε για εργασίες περίφραξης και
για αδιάθετο ποσόν 40.000€ για εργασίες στο κτήμα. Μίλησε
επίσης ότι εκκρεμεί η πλήρωση δύο θέσεων προσωπικού εδώ
και δύο χρόνια και ότι μελλοντικά θα πραγματοποιηθεί καλλιέρ-

• Οι Δήμος Γορτυνίας – ΔΗ.Κ.Ε.Γ. συμμετείχαν στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση της Αθήνας
«World Tourism Expo» στο Εκθεσιακό Κέντρο
Περιστερίου, το τριήμερο 13 έως 15 Μαΐου
2022. Η Έκθεση πραγματοποιήθηκε με την
υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής με σκοπό
την ανάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος
Δήμων της χώρας. Αντικείμενά της ο θεματικός τουρισμός, η γαστρονομία και ο οίνος. Στο
περίπτερο του Δήμου Γορτυνίας πωλούνταν
μέλι παραγωγής Βασίλη Μουρούτσου από τα
Λαγκάδια και βότανα βιολογικής καλλιέργειας,
παραγωγής Παναγιώτη και Αλεξάνδρας Πλέσσια από τη Βυτίνα.
Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποίησε ο
Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης μαζί με την
Πρόεδρο του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου. Ο Περιφερειάρχης και η Πρόεδρος του ΕΟΤ επισκέφθηκαν το περίπτερο του Δήμου και δήλωσαν
θαυμαστές του ιστορικού θησαυρού της Γορτυνίας αλλά και του απαράμιλλου φυσικού της
κάλλους.
• Ο Δήμαρχος Γορτυνίας με την έναρξη των
πανελλαδικών εξετάσεων στις 3-6-2022 εξέπεμψε προς τους διαγωνιζόμενους Γορτύνιους
μαθητές της Γ΄Λυκείου το εξής μήνυμα «Εύχομαι οι αγώνες όλων των παιδιών της Γορτυνίας στην κούρσα των Πανελληνίων εξετάσεων
που ξεκίνησε σήμερα, να στεφθούν από επιτυχία! Η έκβαση κάθε αγώνα κρίνεται συχνά στις
λεπτομέρειες αλλά η κατάκτηση μιας ισορροπημένης ζωής αποτελεί «κράμα» πολλών παραγόντων. Βάλτε τα δυνατά σας αγαπητά μου
παιδιά, δώστε τον αγώνα και μην ξεχνάτε να
απολαμβάνετε τη ζωή, όπως αυτή «ξεδιπλώνεται» μπροστά σας. Επιτυχία και υγεία για όλους
σας»
• Ο Δήμος Γορτυνίας εντάχθηκε, σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 240.3.1./2022-01/06/2022
απόφαση του Πράσινου Ταμείου, στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση
και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος
«Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022»
της πρόσκλησης της δράσης «Σχέδια Αστικής
Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Ως εκ τούτου, βρίσκεται ανάμεσα

γεια τσαγιού Μαινάλου. Δυστυχώς όσα είπε ο κ. Υπουργός δεν
έπεισαν κανέναν και το Τριανταφυλλίδειο κτήμα θα οδηγηθεί
στην εξαθλίωση με ευθύνη της παρούσης κυβέρνησης αλλά και
των προηγουμένων που κυβέρνησαν μετά το 2010. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον βουλευτή κ. Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος χρόνια τώρα προσπαθεί να δώσει πνοή ζωής στο δύσμοιρο
Τριανταφυλλίδειο κτήμα και στην αξιοποίηση των κτηριακών
εγκαταστάσεων, οι οποίες καθημερινά φθείρονται, και να ευχηθούμε ότι κάποια στιγμή θα ευοδωθούν.

• ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ»

Όπως είναι γνωστό και από παλιότερα δημοσιεύματα της «ΒΥΤΙΝΑΣ» ο Βυτιναίος γιατρός Ευθύμιος Χριστόπουλος έχει καθιερώσει δύο βραβεία για τους αριστούχους Βυτιναίους μαθητές.
Το ένα, ύψους 2.000 € αποδίδεται κάθε χρόνο στον αριστούχο
μαθητή ή μαθήτρια του Λυκείου Βυτίνας με καταγωγή από τη
Βυτίνα, ο οποίος ή η οποία τελείωσε με άριστα την Β΄ Λυκείου.
Το βραβείο αυτό αποδίδεται στις αρχές Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του πολιτιστικού συλλόγου «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος» στην αίθουσα τελετών του «ιδρύματος Θαλασσινού». Το
δεύτερο ύψους 1.000€ αποδίδεται στον αριστούχο Βυτιναίο
ή Βυτιναία μαθητή ή μαθήτρια Λυκείου, που φοιτά σε σχολείο
εκτός Βυτίνας. Το βραβείο αυτό αποδίδεται με φροντίδα του
συλλόγου «των Απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας»
κατά την ετήσια τελετή της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Τα δύο όμως τελευταία χρόνια και εξαιτίας της πανδημίας ματαιώθηκε η τελετή της κοπής της πίτας του συλλόγου και έτσι
η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε σε περιορισμένη
τελετή στο ιατρείο του δωροθέτη ιατρού. Έτσι και η φετινή τε-

στους δικαιούχους δήμους της χώρας οι οποίοι
αναμένεται να λάβουν χρηματοδότηση για εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας».
Το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)»
έχει ως στόχο την δημιουργία συνολικών διαδρομών προσβασιμότητας μέσα στην πόλη και
τους κοινόχρηστους χώρους, διαδρομών που
θα διευκολύνουν την ζωή των πολιτών. Εύκολες λοιπόν μετακινήσεις προς δημόσια κτίρια
ή κτίρια που φιλοξενούν κοινόχρηστες ή/και
κοινωφελείς χρήσεις, μέσα από προσβάσιμα
πεζοδρόμια, προσβάσιμες διαβάσεις και νησίδες, προσβάσιμους χώρους στάθμευσης και
χώρους πρασίνου / άλση. Το Σ.Α.Π. αποτελεί
στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την
εξασφάλιση της προσβασιμότητας εντός των
διοικητικών ορίων των δικαιούχων δήμων και
εκπονείται από τους τελευταίους, σύμφωνα
με το Ν.4819/2021. Η εκπόνηση των Σ.Α.Π.
δύναται να χρηματοδοτείται είτε με ιδίους
πόρους του δήμου είτε κατόπιν χρηματοδότησης από πόρους του Πράσινου Ταμείου ή του
Ε.Σ.Π.Α. Ύστερα από μελέτη της υφιστάμενης
κατάστασης στο Δήμο Γορτυνίας θα συνταχθεί
Τεχνική Έκθεση περιγραφής, ανάλυσης και
αξιολόγησης ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στους υπαίθριους δημόσιους
κοινόχρηστους χώρους, τα δημόσια κτίρια ή
τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες
και άλλες χρήσεις του δήμου, σε εκείνους που
αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα αλλά και
το σύνολο των πολιτών στους οποίους παρεμποδίζεται η πρόσβαση. Την ψήφιση της αποδοχής της χρηματοδότησης από το Δημοτικό
Συμβούλιο, θα ακολουθήσει η σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης, μελέτης προσβασιμότητας
και τυχόν άλλων υποστηρικτικών μελετών και
με σκοπό την ανάθεση και υλοποίηση έργου
μετά την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π.. Οι
μελέτες θα περιλαμβάνουν το χρονοδιάγραμμα και τον προγραμματισμό υλοποίησης των
οριζόμενων από το Σ.Α.Π. απαιτούμενων διαμορφώσεων και κατασκευών.

λετή βράβευσης
του αριστούχου
Βυτιναίου μαθητή, που φοιτά
σε Λύκειο εκτός
Βυτίνας, πραγματοποιήθηκε
στον χώρο του
ιατρείου του ιατρού κ. Χριστόπουλου επί των
οδών Βασιλίσσης Σοφίας και
Λούρου 1 την
Κυριακή 3 Απριλίου. Το βραβείο
έλαβε ο μαθητής της Γ' τάξης
του 4ου Λυκείου Ιλίου Αττικής Οδυσσέας
–
Απόστολος
Παπαγεωργίου
γιος της Βυτιναίας Αγγελικής
Λιαροπούλου, οποίος αποφοίτησε από τη Β' Λυκείου με γενικό
βαθμό «άριστα» 19,7. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία
του προέδρου του συλλόγου των Απανταχού Βυτιναίων κ. Θ.
Αγγελίδη και των μελών του Δ.Σ. κ.κ. Βασιλικής Γόντικα, ΒασίΣυνέχεια στη σελίδα 5
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λη Κάρκουλα και Δημήτρη Λιαρόπουλου. Επίσης παρέστησαν
οι γονείς του βραβευόμενου μαθητή κ. Παντελής Παπαγεωργίου και Αγγελική Λιαροπούλου, ο αδελφός του Μενέλαος και
η θεία του κ. Ευγενία Λιαροπούλου. Το βραβείο απέδωσε ο ιατρός κ. Χριστόπουλος, ο οποίος συνεχάρη τον μαθητή για την
επιτυχία του και τόνισε τη διαχρονική αξία της αρίστευσης και
την ανάγκη επιβράβευσής της. Ο πρόεδρος του συλλόγου κ.
Αγγελίδης απέδωσε τον καθιερωμένο έπαινο στον αριστεύσαντα όπως επίσης και το βιβλίο «Λαογραφία της Βυτίνας» του
αειμνήστου Λεωνίδα Αναγνωστόπουλου ως αναμνηστικό της
επιτυχίας του. Η σεμνή αυτή τελετή είχε περιορισμένη έκταση,
όπως γράφουμε και πιο πάνω, λόγω των μέτρων της πανδημίας
και της ματαίωσης της τελετής της ετήσιας κοπής της πίτας του
συλλόγου όμως η σημασία της παραμένει πολύ μεγάλη και σημαντικό κίνητρο για την πρόοδο των μαθητών. Ο κ. Χριστόπουλος, αριστούχος και ο ίδιος ως μαθητής, παραμένει ένθερμος
υποστηρικτής της αξίας της αρίστευσης και της επιβεβλημένης
υποχρέωσης για επιβράβευσή της. Για τον λόγο αυτό έχει καθιερώσει τα βραβεία αυτά με την πεποίθηση ότι θα αποτελούν
συνεχώς ισχυρά κίνητρα προόδου και εξέλιξης αλλά και ευγενούς άμιλλας των Βυτιναίων μαθητών. Να επαινέσουμε θερμά,
όπως κάνουμε κάθε φορά, τον κ. Χριστόπουλο για την πρωτοβουλία του αυτή και να ευχηθούμε να βρει και άλλους μιμητές
από οικονομικά εύρωστους Βυτιναίους όπως επίσης και τον
σύλλογο των Απανταχού Βυτιναίων για την πρωτοβουλία του
να οργανώνει κάθε χρόνο την τελετή απόδοσης του βραβείου.
Να συγχαρούμε θερμά επίσης τον Βυτιναίο εκ μητρός μαθητή
Απόστολο - Οδυσσέα Παπαγεωργίου για την αρίστευσή του και
να του ευχηθούμε την επιτυχία του αυτή να συνεχίσει στη μετασχολική ακαδημαϊκή του πορεία.

• ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ

Όπως είναι γνωστόν στην περιοχή
του Μαινάλου λειτουργούν δύο μετεωρολογικοί σταθμοί
οι καταγραφές των
οποίων
διαβιβάζονται στην Εθνική μετεωρολογική
υπηρεσία με ευθύνη
του εγκαταστημένου
στην Ελάτη φιλολόΗ «δολίνη» της «Κεχρωτής» με τον
γου Φώτη Παπαχααυτόματο μετεωρολογικό σταθμό.
τζή. Ο ένας από τους
δύο σταθμούς λειτουργεί στην περιοχή της «Κεχρωτής», η οποία
είναι μια «δολίνη» από τις πολλές που διαμορφώνονται στο εσωτερικό του Μαινάλου. Οι φετινές χαμηλότερες θερμοκρασίες διαμορφώθηκαν στο διάστημα από 20-2-2022 έως 29-3-2022.
Η χαμηλότερη σημειώθηκε στις 13-3-2022, όταν καταγράφηκε
θερμοκρασία -27,7οC. Το ίδιο πρωί στη Βυτίνα η θερμοκρασία
έφτασε τους -9,9οC, στην Ελάτη -8,8οC και στην Τρίπολη -6,9οC.
Οι τιμές αυτές δόθηκαν στην ΕΜΥ από τον κ. Παπαχατζή. Στη δολίνη της «Κεχρωτής» η «ΒΥΤΙΝΑ» έχει αναφερθεί και άλλες φορές
και, για να υπενθυμίζουμε, η περιοχή της «Κεχρωτής» είναι από
της ειδυλλιακότερες του Μαινάλου και ανοίγεται μπροστά μας
όταν περάσουμε το διάσελο της «Αλογόβρυσης» του Βυτινιώτιου
Μαινάλου. Εκεί ευρίσκονται Βυτινιώτικες και Αλωνιστιώτικες ιδιοκτησίες και πιο πάνω από τη «δολίνη» υψώνεται η κορυφή της
«Πατερίτσας». Στην περιοχή αυτή φύεται το πιο μυρωδικό τσάι,
ενώ από την κορυφή της «Πατερίτσας» η θέα είναι φαντασμαγορική και όταν ο ορίζοντας είναι καθαρός φαίνεται όλη η περιοχή
της Γορτυνίας και της Μεγαλόπολης. Η μεγαλύτερη Βυτινιώτικη
ιδιοκτησία στην περιοχή είναι αυτή της οικογενείας των Πενταζέων, η οποία έχει δώσει και το τοπωνύμιο «Πενταζέϊκες λάκκες».
Και με την ευκαιρία αυτή ας θυμίσουμε τι σημαίνει «δολίνη». Οι
«δολίνες» είναι φυσικοί σχηματισμοί, που δημιουργούνται σε
ορεινές περιοχές λόγω καταβύθισης του εδάφους και έχουν το
χαρακτηριστικό ότι περικλείονται από υψηλότερες κορυφές, οι
οποίες τις απομονώνουν από την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και
τις προστατεύουν από τους ανέμους. Η «δολίνη» της Κεχρωτής
έχει συνολική επιφάνεια περίπου 400 στρέμματα, βρίσκεται σε
υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων και περικλείεται από τις κορυφές της «Πατερίτσας» και της «Τζελάτης» ύψους 1.700-1.800
μέτρων. Ο συνδυασμός του υψομέτρου με το ξεχωριστό ανάγλυφο δίνει σε αυτήν μοναδικά θερμοκρασιακά χαρακτηριστικά,
όπως αποδεικνύεται και από τα στοιχεία του αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού, που έχει εγκατασταθεί στην περιοχή.

• ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Όπως είναι γνωστό η Βυτίνα είναι η μόνη κωμόπολη του Δήμου
Γορτυνίας, η οποία διαθέτει βιολογικό καθαρισμό και οργανωμένο σύστημα αποχέτευσης (φωτό). Τη λειτουργία και φροντίδα
του βιολογικού καθαρισμού ο Δήμος Γορτυνίας έχει αναθέσει
σε ιδιωτική εταιρεία, η οποία είναι υπεύθυνη για την ομαλή
λειτουργία και προπαντός για τη μη μόλυνση του περιβάλλοντος από λύματα των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού. Όμως παρόλα αυτά το όλο δίκτυο των εγκαταστάσεων
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κατά τη δεκαπεντάχρονη περίπου λειτουργία του παρουσίαζε προβλήματα άλλοτε
μικρά και άλλοτε μεγάλα. Τελευταία δε διοχετεύει λύματα σκουρόχρωμα στο «ρέμα»
του Πλάτανου, όπου έπρεπε
να τρέχουν διαυγή νερά,
τα οποία φτάνουν μέχρι τα
«ψηλά κοτρώνια» και από εκεί στον Μυλάοντα, ενώ η κακοσμία
είναι διάχυτη στην ατμόσφαιρα. Το πρόβλημα αυτό γνωστοποίησε με επιστολή του στον δήμαρχο Γορτυνίας ο έκ Νυμφασίας
δημοτικός σύμβουλος κ. Άγγελος Πετρόπουλος και επικεφαλής
δημοτικής παράταξης. Σχετικό ρεπορτάζ δημοσιεύτηκε στην
εφημερίδα «Παραπολιτικά» στις 5-5-2022 ενώ σχετική ανάρτηση έκανε η ιστοσελίδα «kalimera Arkadia». Το πρόβλημα είναι
αρκετά σοβαρό και απαιτεί άμεση επέμβαση, όπως αναφέρεται
στη σχετική επιστολή του κ. Πετρόπουλου. Η επιστολή η οποία
απευθύνεται προς τον δήμαρχο αλλά και τους προέδρους των
τοπικών κοινοτήτων έχει ως εξής: «Θα είμαι δυσάρεστος και
εξηγούμαι χωρίς να θέλω να προσβάλω κανέναν. Στην
Βυτίνα, υπάρχει βιολογικός καθαρισμός λυμάτων. Εδώ και
ένα χρόνο είχα επισημάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την
κακή του λειτουργία και δυστυχώς επιβεβαιώνομαι. Αυτό
το διαπιστώνει εύκολα κανείς, αν περάσει κατά μήκος το
φαράγγι του Μυλάοντα ποταμού, από Κάτω Βυτίνα, Κερνίτσα και συνέχεια προς Καμενίτσα, όπου υπάρχουν τα περίφημα μονοπάτια περιπάτου, που πράγματι οι περιπατητές
αφήνουν τον οβολό τους. Αγανακτώ, όταν βλέπω αυτό το
χάλι και η λέξη βόρβορος ωχριά σε αυτό που αντικρίζει
κανείς. Θα έπρεπε να ντρεπόμαστε όλοι, και πρώτος εγώ,
αλλά κυρίως η Δημοτική Διοίκηση που μιλούν για καθαρό περιβάλλον και ποιότητα ζωής. Ασχολούνται με θέματα
ήσσονος σημασίας για ικανοποίηση μικροσυμφερόντων,
για ευνόητους λόγους. Αυτή είναι η αλήθεια, η οποία είναι
πικρή. Ως εδώ λοιπόν! Αν δεν είμαστε ικανοί να συντηρήσουμε αυτό το δώρο, που έχει η Βυτίνα και να λειτουργήσει σωστά ο βιολογικός καθαρισμός, τότε να μη ζητούμε
τουρισμό, αφού τα θεμέλια που πατάμε είναι σαθρά. Ακόμη και τα αηδόνια που κελαηδούσαν τη νύχτα εξαφανίστηκαν. Σας εφιστώ την προσοχή για τα δέοντα, εδώ και
τώρα.». Η επιστολή συνοδευόταν και από φωτογραφίες, οι
οποίες δείχνουν σκούρα τα νερά του Μυλάοντα. Ο δήμαρχος
κ. Κούλης στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις
3-5-2022 διαβεβαίωσε το συμβούλιο ότι το πρόβλημα λύθηκε,
όμως κάτοικοι της Βυτίνας που πέρασαν, μετά τη διαβεβαίωση,
από τον βιολογικό καθαρισμό ισχυρίζονται ότι η κακοσμία είναι
έντονη. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι στο παρελθόν είχε
επιβληθεί πρόστιμο στον δήμο για κακή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Βυτίνας και προ δεκαετίας το πρόβλημα της
κακής λειτουργίας ήταν έντονο και ο «σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων» είχε απευθύνει επιστολή στον τότε δήμαρχο
Γορτυνίας με ημερομηνία 4-9-2013 για το πρόβλημα αυτό ενώ
με το έγγραφο 33/4-9-2013 είχε ζητήσει από τη Διεύθυνση
Υγιεινής επιτόπιο αυτοψία πράγμα που έγινε και διαπιστώθηκε
το πρόβλημα. Τη σωστή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού
εποπτεύει ιδιωτική εταιρεία κατόπιν αναθέσεως από τον δήμο.
Επομένως ο δήμος θα πρέπει να επιλαμβάνεται, ώστε η ιδιωτική εταιρεία να εκτελεί σωστά τα καθήκοντα της και ο μοναδικός
βιολογικός καθαρισμός όλης της Γορτυνίας να μην παρουσιάζει
προβλήματα σωστής λειτουργίας, τα οποία δυστυχώς παρουσιάζονται από τότε που πρωτολειτούργησε και συνεχίζονται!

• ΣΥΝΑΥΛΙΑ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Από το Μουσικό Σχολείο Βόλου στη Ζάτουνα

Συναυλία – αφιέρωμα στον μεγάλο Έλληνα μουσικοσυνθέτη
Μίκη Θεοδωράκη, διοργάνωσαν από κοινού οι Δήμος Γορτυνίας, το Μουσείο «Μίκη Θεοδωράκη» Ζάτουνας και το Μουσικό
Σχολείο Βόλου, το Σάββατο 7 Μαΐου 2022 στον υπαίθριο χώρο
του Μουσείου. Μία χορωδία και δυο ορχήστρες με 45 μουσικά όργανα, 130 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του Μουσικού
Σχολείου Βόλου, παρουσίασαν σε επίσημη πρώτη εκτενές μουσικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη μέσα στην «Κιβωτό»,
όπως εκείνος αποκαλούσε το Μουσείο της Ζάτουνας. Ονειρεμένες φωνές, ιδιαίτερη και μοντέρνα ενορχήστρωση, προσέδωσαν μια γλυκιά φρεσκάδα στα έργα του Μίκη σε ένα απόγευμα
μυσταγωγικό. Παίχτηκαν 21 τραγούδια του μεγάλου συνθέτη
σε διεύθυνση - ενορχήστρωση των Μιχάλη Χατζηκοτέλη και
Ζαφείρη Κουκουσέλη και εναρμόνιση - διδασκαλία χορωδίας
της καθηγήτριας Φιλαρέτης Φροξυλιά. Την εκδήλωση παρου-

σίασε η Γραμματέας του Μουσείου «Μίκης Θεοδωράκης» Ζάτουνας Τζένη Δημητρακοπούλου. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο
Πρόεδρος της ΔΗ.ΚΕ.Γ. Πάικος Αναγνωστόπουλος, ο Πρόεδρος
του Μουσείου Παρασκευάς Παρασκευόπουλος, ο Δήμαρχος
Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης, ο Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Κανάκης, Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και
Μεγαλοπόλεως και ο Υποδιευθυντής του Μουσικού Σχολείου
Βόλου Μιχάλης Χατζηκοτέλης. Ο Πρόεδρος του Μουσείου «Μίκης Θεοδωράκης» Ζάτουνας Παρασκευάς Παρασκευόπουλος
αποκάλυψε ότι επιθυμία του Μίκη Θεοδωράκη ήταν να γίνει το
Μουσείο της Ζάτουνας η «κιβωτός» της νέας γενιάς καθώς και
να φιλοξενεί ένα Φεστιβάλ το χρόνο. Όνειρο που πλέον παίρνει σάρκα και οστά με «συνταξιδιώτες» τους ανθρώπους του
Μουσικού Σχολείου Βόλου και ύστερα και από την ανακοίνωση του Προέδρου κ. Παρασκευόπουλου ότι τον Σεπτέμβριο θα
λάβει χώρα το πρώτο Φεστιβάλ στο χώρο του Μουσείου της
Ζάτουνας με τις «10 Αρκαδίες» σε συνεργασία με το Μέγαρο
Μουσικής και την Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης». Ο Πρόεδρος του Μουσείου απένειμε επίσης τέσσερις συλλεκτικές προσωπογραφίες του Μίκη Θεοδωράκη, φιλοτεχνημένες από τον
εικαστικό Βαγγέλη Κασσαβέτη, στο Δήμο Γορτυνίας, στο Μουσικό Σχολείο Βόλου, στην Μαργαρίτα Θεοδωράκη και στη Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως. Ο Δήμαρχος Γορτυνίας
κ. Ευστάθιος Κούλης μεταξύ άλλων ευχαρίστησε τον Πρόεδρο
του Μουσείου, την Μητρόπολη και ιδιαιτέρως την Περιφέρεια
Πελοποννήσου για την απεριόριστη στήριξή της, ανακοίνωσε
δε ότι το ψηφιακό Μουσείο «Μίκης Θεοδωράκης» Ζάτουνας
θα γίνει σύντομα πραγματικότητα και θα «ταξιδεύει» σε όλο
τον κόσμο ύστερα και από τη μεγάλη χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε μέσα από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης». Τη διοργάνωση τίμησαν με
την παρουσία τους μεταξύ άλλων οι Αντιδήμαρχοι Δήμου Γορτυνίας κ.κ. Σταύρος Δημάκος, Δημήτρης Καζάς, Πέννυ Μπέτσα,
Χρήστος Κατής και Βασίλης Παπαγιάννης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτρης Μπόρας και Γιάννης Φράγκος, ο πρώην
υπουργός και πρώην πρόεδρος του μουσείου κ. Αναστάσιος
Πετρόπουλος, ο πρόεδρος της αδελφότητας Ζατουνιτών στρατηγός κ. Αλέξανδρος Κατσίρος, ο περιφερειακός σύμβουλος κ.
Αθανάσιος Πετράκος και άλλοι.

• Η ΓΙΟΡΤΗ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΟΥ

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΟΤΑΓΑ

Τη Δευτέρα 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες
γιορτές μνήμης για τη θυσία του
Ματθαίου Πόταγα στις 2-5-1941.
Η ημέρα αυτή, όπως είναι γνωστό
έχει ανακηρυχθεί από τον δήμο
Γορτυνίας και ως «γιορτή νεολαίας» και διεξάγονται αγώνες δρόμου με συμμετοχή των μαθητών
των σχολείων σε συγκεκριμένη
απόσταση, η οποία καθορίζεται
με αφετηρία το σημείο εκτέλεσης
του ήρωα από τους Γερμανούς
στο «χάνι του Κουτρουμπή» και κατάληξη την προτομή του
στην πλατεία. Οι φετινές γιορτές μετατέθηκαν κατά μία εβδομάδα λόγω των πασχαλινών διακοπών των σχολείων και με
την προοπτική να λάβουν μέρος στους αγώνες νεολαίας όσο το
δυνατόν περισσότεροι μαθητές. Ο δήμος Γορτυνίας, που είναι
και ο κεντρικός οργανωτής των εκδηλώσεων μαζί με την ΔΗΚΕΓ, είχε κυκλοφορήσει και αποστείλει καλαίσθητο πρόγραμμα
και το είχε αναρτήσει σε όλα τα δίκτυα επικοινωνίας. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 10.30 με
κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του τόπου θυσίας και έγινε
έναρξη των αγώνων με τη συμμετοχή των μαθητών, που είχαν διαιρεθεί σε κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία τους. Μετά
το τέλος των αγώνων αναπέμφθηκε επιμνημόσυνη δέηση από
τον αιδεσιμολογιότατο π. Νικόλαο και ακολούθησε κατάθεση
στεφάνων από τους εκπροσώπους του δήμου, των συλλόγων
και των σχολείων. Χαιρετισμό απηύθυναν τονίζοντας τη σημασία της θυσίας του Ματθαίου Πόταγα, που θεωρείται η πρώτη
αντιστασιακή πράξη κατά των Γερμανών πανευρωπαϊκά, ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Ευστάθιος Κούλης, ο Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Αρκαδίας κ. Γεώργιος Παπαηλιού, ο Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Γ.κ. Πάικος Αναγνωστόπουλος και ο Πρόεδρος Τ.Κ. Βυτίνας κ. Φώτης
Κατσούλιας. Η εορτή έκλεισε με την απονομή μεταλλίων στους
νικητές των αγώνων. Την οικογένεια Πόταγα εκπροσώπησαν
οι κυρίες Μαρίνα Στράτου - Τζανετάκη και Νταβίν Ψύχα - Πόταγα. Παρόντες ήταν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Σταύρος Δημάκος,
Δημήτρης Καζάς και Πέννυ Μπέτσα και οι δημοτικοί σύμβουλοι
κ.κ. Θανάσης Τρυφωνόπουλος και Γιάννης Φράγκος. Επίσης εκΣυνέχεια στη σελ. 11
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος
Παναγιώτης Αντ. Παπαδέλος

Οι διεθνείς συνθήκες που καθόρισαν τα σημερινά
σύνορα της Ελλάδας και οι ανιστόρητες απόψεις
του τούρκου πρωθυπουργού

Τον τελευταίο καιρό γινόμαστε μάρτυρες μιας διαρκώς κλιμακούμενης έντασης από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία
παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ελλάδας, ορισμένες φορές
τα θαλάσσια σύνορα και διαρκώς εγκαλεί τη χώρα μας ότι παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες και ιδιαίτερα αυτή της Λοζάνης.
Επιπλέον ο ίδιος ο Τούρκος πρωθυπουργός κ. Εντογάν εκφράζεται απρεπώς για τον Έλληνα πρωθυπουργό και άλλους πολιτικούς. Σε όλη τη συμπεριφορά του ο Τούρκος πρωθυπουργός
και οι Τούρκοι υπουργοί παρουσιάζονται ηθελημένα ή αθέλητα
εντελώς ανιστόρητοι και αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να εγκαλούνται για παραβίαση των διεθνών συνθηκών είναι οι ίδιοι οι
Τούρκοι, οι οποίοι τους δύο τελευταίους αιώνες δεν σεβάστηκαν τις διεθνείς συμβάσεις, συμπεριφέρθηκαν βάρβαρα προς
τις μειονότητες και εγκαλούνται διεθνώς για δύο γενοκτονίες,
αυτή των Αρμενίων και την άλλη των Ποντίων. Η Ελλάδα πάντοτε σεβόταν τις διεθνείς συνθήκες, οι οποίες καθόρισαν τα
σύνορά της και ήταν αποτέλεσμα μακρών αγώνων και προσπαθειών και όχι συναλλαγών. Το σημερινό δημοσίευμα έχει στόχο
να ενημερώσει τον αναγνώστη για τις διεθνείς συνθήκες, που
καθόρισαν τα σύνορα της Ελλάδας κατά τα διακόσια χρόνια
του ελεύθερου βίου της, διότι ο ενημερωμένος Έλληνας δεν
γίνεται θύμα προπαγάνδας.
Η συνθήκη η οποία καθόρισε τα πρώτα σύνορα της ελεύθερης Ελλάδας ήταν το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830,
γνωστό και ως Πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας του Ελληνικού
κράτους. Υπογράφηκε από την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία
(Εγγυήτριες Δυνάμεις) στις 3 Φεβρουαρίου 1830 και αναγνώριζε την Ελλάδα ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, με βόρεια
σύνορα τη γραμμή που όριζαν οι ποταμοί Αχελώος και Σπερχειός και στην ελληνική επικράτεια εντάσσονταν η Εύβοια οι
Σποράδες και η Αμοργός.
Η δεύτερη συνθήκη, η οποία επισημοποιούσε την πρώτη, ήταν
η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης. Είναι ο τελικός διακανονισμός, που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη, μεταξύ
της Ελλάδας και των Εγγυητριών Δυνάμεων αφενός και της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αφετέρου, στις 21 Ιουλίου 1832.
Σύμφωνα με τη Συνθήκη η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναγνώριζε την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους και όριζε ως
βόρειο σύνορό του τη γραμμή Παγασητικός - Αμβρακικός. Με
την υπογραφή της Συνθήκης το νέο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος είχε έκταση 47.516 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό
750.000 κατοίκους.
Η επόμενη συνθήκη, η οποία επεξέτεινε τα όρια του Ελληνικού κράτους ήταν αυτή της ένωσης των Επτανήσων με
την Ελλάδα. Υπογράφηκε στις 17 Μαρτίου 1864, μεταξύ της
Ελλάδας και των τριών Μεγάλων Δυνάμεων, δηλαδή της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας. Σύμφωνα με αυτήν η Αγγλία,
υπό την κυριαρχία της οποίας ήταν τα Επτάνησα, παραιτείτο
από κάθε δικαίωμα και τα Επτάνησα ενώνονταν με την Ελλάδα.
Ένας από τους βασικούς όρους της συνθήκης ήταν η έλευση
του Πρίγκιπα της Δανίας Γεωργίου ως βασιλιά της Ελλάδας και
κατά συνέπεια η έξωση του Όθωνα.
Η επόμενη συνθήκη επέκτασης των ορίων του Ελληνικού
κράτους, η οποία ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων και
όχι πολεμικής σύγκρουσης, ήταν η συνθήκη του Βερολίνου.
Έλαβε χώρα μεταξύ 13 Ιουνίου και 13 Ιουλίου 1878. Μεταξύ
των άλλων, εκχωρούσε αυτονομία στη βόρεια Θράκη, δηλαδή
στην Ανατολική Ρωμυλία, αυτονομία στην Κρήτη, υπό την επικυριαρχία του σουλτάνου, ενώ η Αγγλία διεκδικούσε την Κύπρο
από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επίσης προέβλεπε, αόριστα,
την εδαφική επέκταση του Ελληνικού κράτους σε Θεσσαλία και
Ήπειρο, με απευθείας συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Απόρροια της συνθήκης αυτής ήταν η συμφωνία της Κωνσταντινούπολης μεταξύ Ελλάδος και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που συνομολογήθηκε στις 28 Μαρτίου
1881. Με βάση αυτή τη συμφωνία παραχωρήθηκαν στο Ελληνικό Βασίλειο οι περιοχές της Θεσσαλίας και τμήμα του Νομού
Άρτας, νότια του ποταμού Άραχθου. Επίσης η Ελλάδα αναλάμβανε την υποχρέωση να αποζημιώσει τις τουρκικές περιουσίες
όλων των κατοίκων της εν λόγω περιοχής, ενώ η έκταση της
χώρας μας ανήλθε στα 64.790 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Οι επόμενες συνθήκες ήταν αποτέλεσμα πολεμικών συγκρούσεων.
Η συνθήκη του Λονδίνου. Υπεγράφη στις 30 Μαΐου 1913,
μεταξύ των Βαλκανικών Συμμάχων αφενός, δηλαδή της Ελλάδας, Σερβίας, Βουλγαρίας και Μαυροβουνίου και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αφετέρου. Η Συνθήκη εκχωρούσε στους
νικητές τα εδάφη δυτικά της γραμμής Αίνου – Μηδείας, εκτός
της Αλβανίας, η οποία ανακηρυσσόταν ως ανεξάρτητη Ηγεμονία. Η Συνθήκη του Λονδίνου τερμάτισε τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, επειδή όμως δεν μοίραζε ξεκάθαρα τα εδάφη μεταξύ των
συμμάχων, οδήγησε στον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο.
Η συνθήκη του Βουκουρεστίου. Συνομολογήθηκε στις
10 Αυγούστου 1913, μεταξύ των Βασιλείων της Ελλάδας, της
Ρουμανίας, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου αφενός και της
Βουλγαρίας αφετέρου . Με τη Συνθήκη έληγε ο Β΄ Βαλκανικός
Πόλεμος και γινόταν η διανομή των εδαφών, που είχαν προκύψει από τη Συνθήκη του Λονδίνου. Με την παραπάνω Συνθήκη
η Ελλάδα έλαβε τη σημερινή περιοχή της Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης και της Ηπείρου, ενώ τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα ορίστηκαν πέρα από την Καβάλα. Επίσης,
εκχωρήθηκε στη Ελλάδα η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, πλην
των Δωδεκανήσων, που ήταν υπό Ιταλική κατοχή. Με τη Συνθήκη, το έδαφος της Ελλάδας αυξήθηκε σε 108.610 τετραγωνικά
χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της σε 4.363.000 κατοίκους.
Η συνθήκη του Νεϊγύ όπως και η επομένη των Σεβρών ήταν
αποτέλεσμα της συμμετοχής της Ελλάδας στον Α΄ παγκόσμιο
πόλεμο στο πλευρό της ΑΝΤΑΝΤ. Υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας
και Βουλγαρίας στις 27-11-1919. Η Βουλγαρία αναγκάστηκε
να παραχωρήσει στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων τη Δυτική Θράκη,
χάνοντας οριστικά και την έξοδό της στο Αιγαίο. Επίσης προέβλεπε την εθελοντική και αμοιβαία μετανάστευση των γλωσσικών, θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων ανάμεσα στη
Βουλγαρία και την Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι περίπου 60.000
σλαβικής καταγωγής κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, για να μεταναστεύσουν στη Βουλγαρία. Σε αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε και άλλους 40.000
Σλάβους της ελληνικής Μακεδονίας - κυρίως της Κεντρικής και
της Ανατολικής - που ακολούθησαν τα ηττημένα βουλγαρικά
στρατεύματα κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του δευτέρου
Βαλκανικού πολέμου. Από την άλλη πλευρά, περίπου 45.000
Έλληνες εγκατέλειψαν τη βουλγαρική για την ελληνική επικράτεια, κατά τη χρονική περίοδο 1913-1923.
Η συνθήκη των Σεβρών. Υπογράφηκε στις 10-8-1920.
Στην Ελλάδα παραχωρούνταν λόγω της συμμετοχής της στον
Α' Παγκόσμιο Πόλεμο τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος και η ανατολική Θράκη μέχρι τη γραμμή της Τσατάλτζας κοντά στην
Κωνσταντινούπολη. Η περιοχή της Σμύρνης έμενε υπό την
ονομαστική επικυριαρχία του Σουλτάνου αλλά θα διοικείτο
από Έλληνα Αρμοστή ως εντολοδόχο των Συμμάχων, και θα
μπορούσε να προσαρτηθεί στην Ελλάδα μετά από πέντε χρόνια
με δημοψήφισμα. Το άρθρο 26 της Συνθήκης όριζε ακόμα ότι
αν οι οθωμανικές αρχές δεν συναινούσαν στην εφαρμογή της,
θα εξέπιπταν από την κυριαρχία τους στην Κωνσταντινούπολη,
την οποία θα μπορούσε να καταλάβει η Ελλάδα, κάτι το οποίο
έντεχνα είχε προωθήσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Παράλληλα,
η Βόρεια Ήπειρος ενσωματωνόταν στην Ελλάδα με το μυστικό
Σύμφωνο Βενιζέλου - Τιττόνι. Η Ιταλία συμφώνησε ακόμα να
παραχωρήσει τα Δωδεκάνησα (εκτός από τη Ρόδο και το Καστελόριζο) στην Ελλάδα. Εάν η Βρετανία έδινε στο μέλλον την
Κύπρο στην Ελλάδα, τότε (μετά από δημοψήφισμα) θα παραχωρούνταν και αυτά τα νησιά (η συμφωνία ακυρώθηκε αργότερα από την Ιταλία το 1922).
Η συνθήκη της Λοζάνης. Η πιο πολυσυζητημένη σήμερα
από όλες. Υπογράφηκε στις 24 Ιουλίου 1923 από την Ελλάδα,
την Τουρκία και τις άλλες χώρες που πολέμησαν στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και στη Μικρασιατική εκστρατεία. Θεωρείται
η ταφόπλακα των οραμάτων του ελληνισμού για την εδαφική ολοκλήρωση, αφού λόγω της Μικρασιατικής καταστροφής
αναθεωρήθηκε η Συνθήκη των Σεβρών, που δημιουργούσε τη
Μεγάλη Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών.
Στην Τουρκία εκχωρήθηκε η Ανατολική Θράκη, και τα νησιά

Ίμβρος και Τένεδος. Στην Ελλάδα αποδόθηκε η Δυτική Θράκη ενώ πραγματοποιήθηκε και ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ
Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από την ανταλλαγή
εξαιρέθηκαν οι 125.000 μόνιμοι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, των Πριγκηπονήσων και των περιχώρων και οι 6.000
κάτοικοι της Ίμβρου και της Τενέδου, ενώ από την άλλη πλευρά
στην Ελλάδα παρέμειναν οι 110.000 κάτοικοι της Δυτικής Θράκης, χαρακτηριζόμενοι ως μουσουλμανική μειονότητα. Επίσης
στην Κωνσταντινούπολη παρέμεινε το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Η συνθήκη των Παρισίων. Υπογράφηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1947, μεταξύ των συμμαχικών χωρών, οι οποίες ήταν
νικήτριες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, και της ηττημένης Ιταλίας.
Με τη Συνθήκη παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα ονομαστικά, δηλαδή Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος,
Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί,
Σύμη, Κως και Καστελλόριζο και οι παρακείμενες νησίδες, που
βρίσκονταν υπό Ιταλική κατοχή. Με την παραπάνω συνθήκη,
η οποία είναι και η τελευταία, οριστικοποιήθηκαν τα όρια της
χώρας μας.
Αυτές είναι οι συνθήκες με τις οποίες καθορίστηκαν τα σημερινά σύνορα της Ελλάδας. Τα νησιά του Αιγαίου ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα με την συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913
και την συνθήκη των Παρισίων το 1947. Επομένως η συνθήκη
της Λοζάνης δεν αναμειγνύεται στην κατοχή των νησιών του
Αιγαίου. Η Ελλάδα έχει σεβαστεί όλες τις συνθήκες, τις οποίες
έχει υπογράψει με τους γείτονές της κατά καιρούς. Αντίθετα η
Τουρκία τις παραβιάζει συνεχώς καθημερινά. Και προς επίρρωση των όσων γράφουμε παραθέτουμε την επιστολή του προέδρου των Πομάκων της Θράκης (μουσουλμάνοι) κ. Ιμάμ Αχμέτ
προς το κ. Εντογάν σχετικά με την παραβίαση της συνθήκης
της Λοζάνης και των διαρκών απειλών του προς την Ελλάδα.
Η επιστολή η οποία απεστάλη το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου
2022 έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Ανήκω στην αυτόχθονα φυλή των Πομάκων, την ύπαρξη της
οποίας και εσύ αναγνώρισες στη διάρκεια της επίσκεψής σου
στην Κομοτηνή στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2017.
Παρακολουθούμε με ανησυχία τον ολισθηρό δρόμο του επεκτατισμού στον οποίο βαδίζεις. Με πρόσχημα ότι οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της Δύσης περικυκλώνουν την χώρα σου στα
Βαλκάνια, στον Καύκασο και στη Μέση Ανατολή, ζητάς αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και του Καστελόριζου,
όταν η χώρα σου έχει παρατάξει χιλιάδες άνδρες αποβατικού
στρατού και επιθετικά όπλα σε απόσταση αναπνοής από τα ελληνικά νησιά απειλώντας να εισβάλεις σε αυτά.
Κύριε Ερντογάν εάν εσύ ήσουν στη θέση της Ελλάδας τι θα
έκανες; Ξεχνάς βέβαια ότι τα νησιά αυτά είναι ελληνικά για χιλιάδες χρόνια, πολλούς αιώνες πριν οι πρόγονοί σου συναντήσουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους, το…γαλάζιο χρώμα
του Αιγαίου. Ελληνικά ήταν και τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος.
Γιατί εσύ δεν εφαρμόζεις αντιστοίχως ό,τι προβλέπει το άρθρο
14 της Συνθήκης της Λωζάνης; Για τα δύο νησιά, προβλέπεται η
θέσπιση καθεστώτος τοπικής αυτονομίας και αυτοδιοίκησης «…
θα έχουν ειδική διοικητική οργάνωση αποτελούμενη από τοπικά στοιχεία…Η διατήρηση της τάξης, θα διασφαλίζεται από μια
αστυνομική δύναμη τα μέλη της οποίας θα προσλαμβάνονται
μεταξύ του τοπικού πληθυσμού από την προαναφερθείσα τοπική διοίκηση και θα τοποθετούνται κάτω από τις διαταγές της».
Γιατί καταπατάς το άρθρο 14 της Συνθήκης της Λωζάνης
και ζητάς μονομερώς από την Ελλάδα την εφαρμογή άλλων
διεθνών συνθηκών; Στο διεθνές δίκαιο, ισχύει η αρχή “rebus
sic stantibus” που σημαίνει ότι οι αντικειμενικές συνθήκες υπό
τις οποίες υπογράφηκαν οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί θεμελιωδώς διότι η Ελλάδα απειλείται με πόλεμο, άρα και οι τυχόν
όροι (όπως της αποστρατικοποίησης) αλλάζουν και παύουν να
ισχύουν. Αλλά, τι δουλειά έχεις εσύ με μια Συνθήκη στην οποία
η Τουρκία δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος;
Σταμάτα να αναμοχλεύεις το παρελθόν και τα ιστορικά πάθη.
Στην…Γαλάζια πατρίδα, θα μπορούσαν και οι Έλληνες να αντιτάΣυνέχεια στη σελίδα 7
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ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ
Η εθνική φορεσιά των Ελλήνων
ΓΡΑΦΕΙ: Βίκυ Λούρη-Λιμνιάτη Καθηγήτρια Ελληνικής και Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
Η φουστανέλα είναι παραδοσιακό ανδρικό ένδυμα, των ποιμενικών κυρίως ομάδων, στα Βαλκάνια. Πρόκειται για μια κοντή
επί το πλείστον πολύπτυχη λευκή φούστα, η οποία κατασκευάζεται από πολλά ορθογώνια τρίγωνα τεμάχια υφάσματος, που
ράβονται μεταξύ τους ίσιο με λοξό και μετά σουρώνονται στη
μέση. Τις πιο πολλές φορές η φουστανέλα κατασκευάζεται σε
δύο ξεχωριστά τμήματα και δένει στη μέση δεξιά και αριστερά.
Το γεγονός ότι οι παλαιότερες φουστανέλες είχαν κορμί, ήταν
λιγότερο πτυχωτές και μακριές ως τη μέση της γάμπας, κάνει
πιο πιθανή την προέλευσή της από το πουκάμισο, ενώ ανάγει
την ιστορική προέλευση της ως εξέλιξη ενδυμασίας ακόμη και
στην εποχή της αρχαιότητας και συγκεκριμένα από τον ανδρικό
δωρικό χιτώνα, ωστόσο περί αυτού του θέματος υπάρχουν διάφορες απόψεις. Το ρούχο χρησιμοποιήθηκε και από τους Βλάχους και από τους Αλβανούς, ιδίως από τους Τόσκηδες, ενώ
στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε από τους Αρβανίτες καθώς και
από Ηπειρώτες, Θεσσαλούς, Ρουμελιώτες και Πελοποννήσιους
κυρίως. Βρετανοί συγγραφείς, οι οποίοι καταγράφουν οδοιπορικό στην περιοχή της Σαμαρίνας (1914) θεωρούν ότι η Αλβανική φουστανέλα προέρχεται από παρόμοιο ένδυμα που φορούσαν οι Βλάχοι και πιστεύουν ότι αυτή υιοθετήθηκε και από τους
Έλληνες ως καθολικά εθνική ενδυμασία μετά την Επανάσταση
του 1821. Μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα φοριόταν συ-

στηματικά στην Ελλάδα, οπότε και σταδιακά αντικαταστάθηκε
από «τα φράγκικα», αυτό δηλαδή που σήμερα αποκαλούμε παντελόνι. Σήμερα διατηρείται ως μέρος της στρατιωτικής στολής
της Προεδρικής Φρουράς, ενώ χρησιμοποιείται και σε εθνικές
εορτές, επετείους και αλλού.
Ως επίσημη ενδυμασία των επίλεκτων στρατιωτών του ελληνικού στρατού, των Ευζώνων, η φουστανέλα καθιερώθηκε επίσημα από τον βασιλιά Όθωνα, καθώς ήταν η στολή την οποία
φορούσε και ο ίδιος σε επίσημες εμφανίσεις. Φουστανέλα σημαίνει πολύπτυχη λευκή βαμβακερή ανδρική φούστα και οι πτυχές – δίπλες που έχει αριθμούν τις 400, όσα και τα χρόνια της
τουρκικής σκλαβιάς. Το λευκό χρώμα που κυριαρχεί σε όλη την
ευζωνική στολή συμβολίζει την αγνότητα των εθνικών αγώνων.
Η «φέρμελη» είναι το γιλέκο του εύζωνα. Αποτελεί το δυσκολότερο, όσον αφορά την κατασκευή του, κομμάτι της ευζωνικής στολής. Διαθέτει λευκά και επίχρυσα νήματα, με τα οποία
απεικονίζονται σχέδια λαογραφικής σημασίας. Ένα από αυτά
αποτελούν τα αρχικά Χ και Ο, τα οποία θεωρείται ότι αντιστοιχούν στις λέξεις χριστιανός και ορθόδοξος. Η μαύρη φούντα
που κρέμεται από το κόκκινο φάριο (ή φάρεο), το «φέσι», θεωρείται ότι συμβολίζει το δάκρυ του Χριστού στη Σταύρωση.
Τα τσαρούχια είναι τα υποδήματα του εύζωνα. Χαρακτηριστικό
κομμάτι των τσαρουχιών αποτελούν οι μαύρες φούντες στις

οποίες καταλήγουν οι μύτες τους. Θεωρείται πως η αρχική τους
χρήση ήταν να κρύβονται σε αυτές μικρά κοφτερά αντικείμενα
που θα μπορούσαν αιφνιδιαστικά να τραυματίσουν τον εχθρό
σε μία μάχη «σώμα με σώμα». Άλλη άποψη είναι ότι οι φούντες
προστάτευαν τα δάχτυλα των ποδιών από το χιόνι και τα κρυοπαγήματα.
Το αρχαιότερο ανάγλυφο, που απεικονίζει φουστανέλα, βρίσκεται στο Σπήλαιο Νυμφολήπτου. Η φουστανέλα είναι ουσιαστικά η εξέλιξη του ανδρικού δωρικού χιτώνα. Μελετητές
αναφέρουν σχετικά με την φουστανέλα πως προέρχεται από
μια σειρά αρχαίων ελληνικών ενδυμάτων, που έκαναν την εμφάνισή τους εκείνη την εποχή, όπως ο χιτώνας. Σε βυζαντινά
όστρακα και αγγεία (κεραμική), πολεμιστές εμφανίζονται να φέρουν όπλα, φορώντας την βαριά πολύπτυχη φουστανέλα. Αρχαιολογικά ευρήματα, και συγκεκριμένα θραύσματα βυζαντινών
διακοσμημένων πιάτων που βρέθηκαν στην Κόρινθο και αλλού,
δείχνουν ότι η φουστανέλα ήταν σε κοινή χρήση στην Ελλάδα
ήδη από τον 11ο αιώνα. Σε ένα από αυτά, του 12ου αιώνα, διακρίνεται ότι η φουστανέλα ήταν αυτοτελές ένδυμα, ξεχωριστό
από την φορεσιά του κορμού. Οι πολεμιστές που εικονίζονται
στα ευρήματα αναγνωρίζονται ως ακρίτες ή «Διγενής».

Οι διεθνείς συνθήκες που καθόρισαν τα σημερινά
σύνορα της Ελλάδας και οι ανιστόρητες απόψεις
του τούρκου πρωθυπουργού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΓΡΑΦΕΙ: Ο Νίκος Κ. Φίλης συνταξιούχος εκπαιδευτκός

ξουν όλη την Μικρά Ασία και την ίδια την Κωνσταντινούπολη. Είναι όμως δυνατόν να σκέφτονται τη
σημερινή εποχή οι ηγέτες και οι λαοί έτσι; Οι απειλές σου δείχνουν ότι είσαι έτοιμος να βυθίσεις στο
πένθος χιλιάδες μητέρες και πατεράδες και από τις
δύο πλευρές του Αιγαίου και να προστεθούν και
άλλοι πρόσφυγες στους ήδη υπάρχοντες Σύριους,
Ιρακινούς, Κούρδους, Κύπριους, Ουκρανούς κ.λπ.
Θα έστελνες να θυσιασθούν τα δικά σου παιδιά,
τον γιό σου, την κόρη σου, τον γαμπρό σου στην
πρώτη γραμμή του πολέμου; Θα δεχόσουν σφαγές αμάχων, βιασμούς γυναικών, δολοφονίες παιδιών, την εξαθλίωση λαών, καταστροφή πόλεων,
υποδομών και υφαρπαγή ξένου πλούτου; Εμείς
οι Πομάκοι δεν θέλουμε να γίνουμε πρόσφυγες
του 21ου αιώνα. Η πολιτική σου είναι επικίνδυνη, δυναμιτίζει τις καλές και ειρηνικές σχέσεις
που πρέπει να έχουν ο ελληνικός και ο τουρκικός
λαός. Καμιά μειονότητα δεν θέλει πόλεμο, πολύ
περισσότερο εμείς οι Πομάκοι, αφού πριν από ένα
αιώνα εκατοντάδες χιλιάδες σφαγιάστηκαν, εκα-

τομμύρια εκπατρίστηκαν και πολλοί εξ αυτών ζουν
στην πατρίδα σου.
Εάν οραματίζεσαι να φθάσεις το πρότυπο και το
ανάστημα του Μουσταφά Κεμάλ, μάλλον χρησιμοποιείς λάθος…μεζούρα! Άλλωστε ο Μουσταφά Κεμάλ είχε πει ξεκάθαρα: «Ειρήνη στη χώρα, ειρήνη
στον κόσμο». Εσύ κάνεις το ακριβώς αντίθετο. Εάν
όμως όλα αυτά τα κάνεις, για να επιβιώσεις πολιτικά, να στρέψεις την προσοχή του φίλου τουρκικού
λαού από τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που
αντιμετωπίζει και να εξασφαλίσεις την επανεκλογή σου, τότε έχεις ξεπέσει στο επίπεδο ενός πολύ
χαμηλού επιπέδου πολιτευτή. Σου θυμίζω ότι και ο
Μουσολίνι πριν εισβάλει στην Ελλάδα έλεγε μεγάλα λόγια και καυχιόταν για το μέγεθος της πολεμικής του μηχανής. Είδες όμως τι έπαθε…
Με εκτίμηση
Ιμάμ Αχμέτ
Πρόεδρος Πανελληνίου
Συλλόγου Πομάκων
Διευθυντής της πομακικής εφημερίδας
ΖΑΓΑΛΙΣΑ».

ο εκ Μεθύδριου ιερέας αγωνιστής του
1821
Άλλη μια μορφή του απελευθερωτικού των Ελλήνων αγώνα κατά το 1821, καταγόμενη από το Μεθύδριο (Νεμνίτσα), είναι ο ιερέας Δημήτριος Παπαλυμπερόπουλος.
Γεννήθηκε και έζησε στο Μεθύδριο και υπήρξε ιερέας του χωριού κατά την περίοδο
της ελληνικής επανάστασης. Πληροφορίες για τη δράση του αγωνιστή ιερέα αντλούμε
από έγγραφο του έτους 1846, που φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη (Κ.168/39), το
οποίο προσυπογράφουν 15 κάτοικοι της Νεμνίτσας και στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
«Πιστοποιούμεν χάριν της αληθείας οι υπογεγραμμένοι κάτοικοι Νεμνίτζης του Δήμου
Νυμφασίας ότι ο συγχωριανός μας Δημήτριος Ιερεύς Παπαλυμπερόπουλος γνωστής
τόλμης και γενναιοψυχίας κάτοχος, άμα εξερράγη ο ελληνικός αγών επικεφαλής ημών
και άλλων έλαβεν μέρος σε διαφόρους μάχας και ιδίως εις την του Βαλτετζίου, την
άλωσιν της Τριπόλεως, εις την εν Δερβενακίοις κατά του Δράμαλη, μεσηνιακών φρουρίων, Τρικόρφων μάχη κατά του Ιμπραήμ πασά, παρακινών πάντοτε ημάς ενεθάρρυνε
τους στρατιώτας δια των ανηκουσών θρησκευτικών δεήσεων και εξοδεύων δι αγοράν
πολεμοφοδίων».		
Η επί των εκδουλεύσεων επιτροπή τον κατέταξε στην πρώτη τάξη των Υπαξιωματικών. Το όνομά του αναγράφεται επίσης το 1844 σε συμφωνητικό ενοικιάσεως αλευρόμυλου και νεροτριβής στη Νεμνίτσα μεταξύ των Γιαννάκη Φίλη και Κ. Αναγνωστόπουλου, Δημητρού Νικολόνυφης δια χειρός Κ. Καψάλη, Βασ. Αναγνωστόπουλου, στο οποίο
υπογράφει ως μάρτυρας.		
Το Μεθύδριο με την παρούσα αναφορά, τιμά τη μνήμη του ρασοφόρου αγωνιστή
αλλά και όλων των εκ Μεθυδρίου καταγόμενων όσων συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση
του ιερού της παλιγγενεσίας αγώνα. Η μνήμη τους, αοίδιμη στους αιώνες, ας κοσμεί
εσαεί δίκην αμάραντου στέφανου τα λαμπρά τους μέτωπα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Οι
τροφοδοσίες
της Ρωσίας
στις
παγκόσμιες
αγορές
ενέργειας
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Στάθης Λιδωρίκης
χημικός –μηχανικός

Ως σημαντικός παραγωγός και εξαγωγέας τόσο πετρελαίου όσο και
φυσικού αερίου, η Ρωσία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις
24 Φεβρουαρίου 2022 έχει δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις για τη διεθνή ενεργειακή ασφάλεια. Η Ρωσία είναι ένας σημαντικός παίκτης στις
παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Είναι ένας από τους τρεις κορυφαίους
παραγωγούς αργού στον κόσμο, διεκδικώντας την πρώτη θέση με τη
Σαουδική Αραβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα οποία το 2021
αποτελούσαν το 45% του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσίας.
Το 2021, η ρωσική παραγωγή αργού και συμπυκνώματος έφτασε τα
10,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα (bpd), αντιπροσωπεύοντας το 14% της
συνολικής παγκόσμιας προσφοράς. Τον Ιανουάριο του 2022, η συνολική παραγωγή πετρελαίου της Ρωσίας ήταν 11,3 εκατ. βαρέλια/ημέρα, εκ
των οποίων τα 10 εκατ. ήταν αργό πετρέλαιο, 960 χιλ. συμπυκνώματα
και 340 χιλ. υγροποιημένο φυσικό αέριο (NGL). Συγκριτικά, η συνολική
παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ ήταν 17,6 εκατ. βαρέλια/ημέρα ενώ η
Σαουδική Αραβία παρήγαγε 12 εκατ. βαρέλια/ημέρα.
Η Ρωσία διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου και φυσικού
αερίου σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των κοιτασμάτων της συγκεντρώνεται στη δυτική και ανατολική Σιβηρία. Η Ρωσία
είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο στις παγκόσμι-

ες αγορές και ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου
μετά τη Σαουδική Αραβία. Τον Δεκέμβριο του 2021 εξήγαγε 7,8 εκατ.
βαρέλια/ημέρα, εκ των οποίων το αργό και το συμπύκνωμα αντιπροσώπευαν 5 εκατ. βαρέλια/ημέρα ή το 64%. Οι εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου ανήλθαν συνολικά σε 2,85 εκατ. βαρέλια/ημέρα, εκ των οποίων
1,1 εκατ. βαρέλια/ημέρα πετρελαίου, 650 χιλ, βαρ./ημέρα μαζούτ (fuel
oil) και 500 χιλ, βαρ./ημέρα νάφθα και 280 χιλ, βαρ./ημέρα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Vacuum gas oil, VGO). Η βενζίνη, το υγραέριο
(LPG), τα καύσιμα αεριωθουμένων και το πετρελαϊκό κωκ (petroleum
coke) αποτελούσαν την υπόλοιπη ποσότητα των 350 χιλ, βαρ./ημέρα.
Συνολικά, το 2021 η Ρωσία εξήγαγε περίπου 4,7 εκατ. βαρέλια/ημέρα
(bpd) αργού πετρελαίου, σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού αργού (1,6 εκατ. βαρέλια/ημέρα, bpd),
αλλά η Ρωσία εξάγει σημαντικό όγκο σε αγοραστές στην Ευρώπη (2,4
εκατ. βαρέλια /ημέρα, bpd).
Η Ρωσία παράγει αρκετούς διαφορετικούς τύπους αργού πετρελαίου,
αλλά το κύριο μείγμα εξαγωγής της είναι τα Urals, το οποίο είναι ένα
μέτρια ξινό αργό (sour crude). Εξάγει επίσης μεγάλους όγκους αργού
πετρελαίου ESPO (στην Ασία, μέσω του αγωγού Ανατολικής Σιβηρίας-Ειρηνικού Ωκεανού (East Siberia-Pacific Ocean, ESPO). Άλλες ποιότητες περιλαμβάνουν το Siberian light, το Sokol, το μείγμα Sakhalin, το
Arctic oil και το Novy Port.
Συνέχεια στη σελίδα 8

Απρίλιος - Ιούνιος 2022

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Συνέχεια από στη σελίδα 7

Ενώ η ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία γνώρισε μια περίοδο
εδραίωσης τα τελευταία χρόνια, αρκετοί σημαντικοί παίκτες παραμένουν. Η Rosneft, η οποία είναι κρατική, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου. Ακολουθεί η LUKOIL, η οποία είναι
η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία πετρελαιοειδών στη χώρα. Επίσης σημαντικά περιουσιακά στοιχεία παραγωγής και διύλισης
διαθέτουν οι εταιρείες Gazprom Neft, Surgutneftegaz, Tatneft
και Russneft. Περίπου το 60% των εξαγωγών πετρελαίου της
Ρωσίας πηγαίνει σε χώρες του ΟΟΣΑ στην Ευρώπη και ένα
άλλο 20% στην Κίνα. Τον Νοέμβριο 2021, τον τελευταίο μήνα
για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα επίσημα μηνιαία στατιστικά
στοιχεία για το πετρέλαιο, οι χώρες ΟΟΣΑ της Ευρώπης εισήγαγαν συνολικά 4,5 εκατ. βαρέλια/ημέρα πετρελαίου και προϊόντων από τη Ρωσία (34% των συνολικών εισαγωγών τους), εκ
των οποίων τα 3,1 εκατ. βαρέλια/ημέρα ήταν αργό πετρέλαιο
και πρώτες ύλες και 1,3 εκατ. βαρέλια/ημέρα προϊόντα πετρελαίου. Τον Νοέμβριο 2021, οι χώρες ΟΟΣΑ Ασίας και Ωκεανίας
εισήγαγαν 440 χιλ. βαρέλια/ημέρα συνολικού πετρελαίου από
τη Ρωσία (5% των συνολικών εισαγωγών), ενώ οι χώρες ΟΟΣΑ
της Αμερικής εισήγαγαν 625 χιλ. βαρέλια/ημέρα (17% των συνολικών εισαγωγών).
Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, λαμβάνοντας, κατά μέσο όρο το 2021, 1,6
εκατ. βαρέλια/ημέρα, μοιρασμένο εξίσου μεταξύ αγωγών και
θαλάσσιων διαδρομών. Η Ρωσία είναι επίσης σημαντικός προμηθευτής αργού στη Λευκορωσία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, καθώς και προϊόντων στις περισσότερες χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης (Former Soviet Union, FSU), συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας. Η Ρωσία έχει κατ' εκτίμηση 6,9 εκατ.
βαρέλια/ημέρα (bpd) δυναμικότητα διύλισης και παράγει σημαντική ποσότητα προϊόντων πετρελαίου, όπως βενζίνη και ντίζελ.
Κατά την τελευταία δεκαετία, οι ρωσικές εταιρείες επένδυσαν,
σε μεγάλο βαθμό, στην πρωτογενή και δευτερογενή δυναμικότητα διύλισης, προκειμένου να επωφεληθούν από την ευνοϊκή
κρατική φορολογία, καθώς και την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση ντίζελ. Ως αποτέλεσμα, η Ρωσία μπόρεσε να μετατοπίσει
τη συντριπτική πλειονότητα της παραγωγής καυσίμων αυτοκινήτων, ώστε να πληροί τα πρότυπα Euro 5 (10 ppm). Η ενεργειακή στρατηγική της Ρωσίας έχει δώσει προτεραιότητα στην
αυτάρκεια σε βενζίνη, επομένως τείνει να εξάγει ελάχιστους
όγκους.
Ωστόσο, τα ρωσικά διυλιστήρια παράγουν περίπου το διπλάσιο του ντίζελ που απαιτείται για την ικανοποίηση της εγχώριας
ζήτησης και συνήθως εξάγουν τη μισή ετήσια παραγωγή τους,
με το μεγαλύτερο μέρος στις ευρωπαϊκές αγορές. Επιπλέον, η
Ρωσία είναι ένας σημαντικός εξαγωγέας vacuum gas oil και
βαρέος μαζούτ. Το 2021 τα ρωσικά διυλιστήρια επεξεργάστηκαν 5,6 εκατ. βαρέλια ανά ημέρα (bpd) αργού και εξήγαγαν 2,8
εκατ. βαρέλια ανά ημέρα (bpd) πετρελαϊκών προϊόντων. Η Ευρώπη παραμένει μια σημαντική αγορά για τα ρωσικά προϊόντα
πετρελαίου. Το 2021 η Ρωσία εξήγαγε 750.000 βαρέλια ανά
ημέρα (bpd) ντίζελ στην Ευρώπη, καλύπτοντας το 10% της ζήτησης.

Ο ρόλος της Ρωσίας και της διέλευσης από Ουκρανία
στον εφοδιασμό φυσικού αερίου της Ευρώπης
Η Ρωσία είναι:
• ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου στον
κόσμο, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες,
• έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο.
• είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας φυσικού αερίου στον κόσμο.
Το 2021 η χώρα παρήγαγε 762 δισ. κυβ. μέτρα (bcm) φυσικού αερίου και εξήγαγε περίπου 210 δισ. κυβ. μέτρα (bcm)
μέσω αγωγού. Οι εταιρείες Gazprom και Novatek είναι οι κύριοι
παραγωγοί φυσικού αερίου της Ρωσίας, αλλά πολλές ρωσικές
εταιρείες πετρελαίου, όπως η ης Rosneft, λειτουργούν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου. Η Gazprom,
η οποία είναι κρατική, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου, αλλά το μερίδιό της στην παραγωγή έχει μειωθεί
την τελευταία δεκαετία, καθώς η Novatek και η Rosneft έχουν
επεκτείνει την παραγωγική τους δυναμικότητα. Ωστόσο, η
Gazprom εξακολουθούσε να αντιπροσωπεύει το 68% της ρωσικής παραγωγής φυσικού αερίου το 2021. Ιστορικά, η παραγωγή συγκεντρωνόταν στη Δυτική Σιβηρία, αλλά οι επενδύσεις
έχουν μετατοπιστεί την τελευταία δεκαετία στο Γιαμάλ και την
Ανατολική Σιβηρία και την Άπω Ανατολή, καθώς και στην υπεράκτια Αρκτική.
Το 2021, η Gazprom εξήγαγε πάνω από 10 δισ. κυβικά μέτρα
(bcm) φυσικού αερίου, μέσω του αγωγού Power of Siberia, με
τις εξαγωγές να αυξηθούν σταδιακά στα 38 δισ. κυβικά μέτρα
(bcm) τα επόμενα χρόνια. Η Ρωσία επιδιώκει να αναπτύξει τον
αγωγό Power of Siberia-2, δυναμικότητας 50 δισ. κυβικά μέτρα (bcm)/έτος, ο οποίος θα προμηθεύει την Κίνα από τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Δυτικής Σιβηρίας. Δεν έχουν ακόμη
επιτευχθεί συμφωνίες προμήθειας και καμία τελική επενδυτική
απόφαση για τον αγωγό, γεγονός που θα μείωνε περαιτέρω
την εξάρτηση της Ρωσίας από ευρωπαίους πελάτες για φυσικό
αέριο.
Επιπλέον, η Ρωσία επεκτείνει την δυναμικότητά της σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), προκειμένου να ανταγωνιστεί τις
αυξανόμενες εξαγωγές LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την
Αυστραλία και το Κατάρ. Το 2021, η κυβέρνηση δημοσίευσε
ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης LNG, με στόχο τις εξαγωγές LNG 110-190 bcm/έτος έως το 2025. Το 2021, η Ρωσία εξήγαγε 40 bcm LNG, καθιστώντας την τον 4ο μεγαλύτερο
εξαγωγέα LNG στον κόσμο και αντιπροσωπεύοντας περίπου το
8% του παγκόσμιου εφοδιασμού σε LNG.
Σε ότι αφορά την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και (έμμεσα) του Ηνωμένου Βασιλείου από τις προμήθειες ρωσικού
φυσικού αερίου, αυτή έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η συνολική κατανάλωση
φυσικού αερίου στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε
γενικά σταθερή, αλλά η παραγωγή μειώθηκε κατά το ένα τρίτο και το κενό καλύφθηκε από τις αυξημένες εισαγωγές. Κατά
συνέπεια, το μερίδιο των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου
αυξήθηκε από 25% της συνολικής ζήτησης φυσικού αερίου της
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Αποτελεί ένα από τους πιο ονομαστούς χώρους της τουριστικής Βυτίνας και δέχεται εκατοντάδες επισκέπτες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος αναψυχής αλλά
και το «σήμα κατατεθέν» της δασικής ιστορίας της Βυτίνας, αφού σε αυτόν υπάρχουν σπάνια
είδη δένδρων και ιδιαίτερα πεύκης. Αριθμεί πέραν των εκατό χρόνων ζωής, αφού δημιουργήθηκε την πρώτη δεκαετία του εικοστού αιώνα από τους μαθητές της τότε δασικής σχολής με
την εποπτεία ευρωπαίων δασολόγων. Οι Βυτιναίοι το προσέχουν ως «κόρην οφθαλμού» και
σε κάθε παρουσιαζόμενη ευκαιρία το προβάλλουν ως επισκέψιμο χώρο εξαίρετου φυσικού
κάλους! Την ευθύνη συντήρησης έχει το Δασαρχείο Βυτίνας, ως ο κύριος επιστημονικός φορέας, αλλά στο δύσκολο έργο της φροντίδας, συντήρησης και εξωραϊσμού υποβοηθείται από
τον Δήμο και περισσότερο από τους συλλόγους της Βυτίνας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι
καλαίσθητες βρύσες και η παιδική χαρά, που έχει κατασκευάσει ο σύνδεσμος φιλοπροόδων
και η ανταπόκριση των υπολοίπων συλλόγων να συμβάλλουν οικονομικά στη συντήρηση του
χώρου. Αποφασιστική είναι και η συμβολή του τοπικού κοινοτικού συμβουλίου στο έργο της
συντήρησης και της φροντίδας, ώστε να υπάρχει μια ευπρόσωπη εικόνα του χώρου προς τους
επισκέπτες. Τα τελευταία χρόνια η φιλόπονος και εξαίρετη φιλοβυτιναία δασάρχης κ. Βασιλική
Σαράντη αποδύεται σε μια μεγάλη προσπάθεια συντήρησης και αναβάθμισης του χώρου έτσι

περιοχής το 2009 σε 32% το 2021.
Εν τω μεταξύ, η σημασία της Ουκρανίας ως χώρας διέλευσης έχει μειωθεί, λόγω της δημιουργίας πρόσθετων διαδρόμων
διέλευσης που φέρνουν ρωσικό φυσικό αέριο στην ΕΕ και στο
Ηνωμένο Βασίλειο (π.χ. Nord Stream. Ο αγωγός Nord Stream
είναι ένας υπεράκτιος αγωγός φυσικού αερίου από το Βίμποργκ
της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς το Γκράιφσβαλντ της Γερμανίας και ανήκει και λειτουργεί από την εταιρεία Nord Stream
AG. Το έργο περιλαμβάνει δύο παράλληλες γραμμές). Οι διαμετακομιστικές ροές μέσω της Ουκρανίας αντιπροσώπευαν πάνω
από το 25% των παραδόσεων αγωγών της Ρωσίας προς την
ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο το 2021, σημαντικά μειωμένες
από περισσότερο από 60% το 2009. Ωστόσο, η Ουκρανία παραμένει ένας σημαντικός αγωγός για το ρωσικό φυσικό αέριο
προς την Ευρώπη (μεταφέροντας περίπου το 8% της συνδυασμένη ζήτησης φυσικού αερίου ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου)
και επίσης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο εισαγόμενο αέριο
για δική της εγχώρια χρήση. Ως συνέπεια των χαμηλών επιπέδων αποθεμάτων στην αρχή της περιόδου θέρμανσης και της
απότομης μείωσης των ρωσικών ροών, μέσω αγωγών, προς την
ΕΕ, τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου μειώθηκαν στο
30% κάτω από τα συνήθη επίπεδα δυναμικότητας αποθήκευσης τους (και 28% κάτω από τον μέσο όρο 5 ετών για αυτήν
την περίοδο του έτους).
Οι αποθηκευτικοί χώροι που ανήκουν ή ελέγχονται από την
Gazprom είχαν ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης στην
αρχή της περιόδου θέρμανσης, καλύπτοντας μόλις το 25% της
συνήθους δυναμικότητας αποθήκευσης. Ενώ οι αποθήκες της
Gazprom αντιπροσωπεύουν μόλις το 10% της συνολικής εργασιακής δυναμικότητας αποθήκευσης της ΕΕ, αντιστοιχούσαν
στο ήμισυ του ελλείμματος αποθήκευσης 5 ετών της ΕΕ. Χωρίς
την ισχυρή αύξηση των εισαγωγών Υγροποιημένου Φυσικού
αερίου (Liquefied Natural Gas, LNG) από τον Οκτώβριο, τα
ευρωπαϊκά επίπεδα αποθήκευσης θα ήταν χαμηλά, αφήνοντας
την Ευρώπη σε πολύ πιο ευάλωτη θέση έναντι καθυστερημένων ψυχρών περιόδων ή διαταραχών εφοδιασμού.. Αυτό καταδεικνύει τον συμπληρωματικό ρόλο της υπόγειας αποθήκευσης
φυσικού αερίου και της δυναμικότητας επαναεριοποίησης LNG
στην ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Στο πλαίσιο
αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί η αξία ασφάλειας της αποθήκευσης φυσικού αερίου. Οι υποχρεώσεις για ελάχιστη αποθήκευση για τους εμπορικούς φορείς, σε συνδυασμό με ισχυρούς
μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας, βάσει της αγοράς,
αποτελούν ζωτικής σημασίας εργαλεία που μπορούν να εξασφαλίσουν τη βέλτιστη χρήση όλης της διαθέσιμης δυναμικότητας αποθήκευσης. Τέλος, σε ότι αφορά τις εισαγωγές Ρωσικών
Ορυκτών καυσίμων στην Ελλάδα σημειώνεται ότι στο τέλος
του 2020 οι εισαγωγές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη
Ρωσία κάλυπταν σε ποσοστό το 90,3 % και 38,9 % αντίστοιχα,
ενώ στο σύνολο των καταναλισκόμενων ορυκτών καυσίμων οι
εισαγωγές από τη Ρωσία κάλυπταν το 53 % του συνόλου των
ορυκτών καυσίμων.

ώστε να ανταποκρίνεται στη μακραίωνη ιστορία του.
Φέτος που αναμένεται αυξημένη καλοκαιρινή επισκεψιμότητα λόγω χαλάρωσης των μέτρων της πανδημίας, το Δασαρχείο Βυτίνας με επικεφαλής τη δασάρχη
άρχισε νωρίς τις εργασίες συντήρησης και καθαρισμού
του χώρου, ώστε να είναι έτοιμο το καλοκαιρινό δίμηνο
Ιουλίου- Αυγούστου, που είναι ο κύριος χρόνος επισκέψεων. Πρέπει όλοι να συμβάλλουμε, ο καθένας με τον
τρόπο του και τις δυνατότητές του στη συντήρηση στο
ιστορικού και εμβληματικού χώρου της Βυτίνας, να υπάρξουμε αρωγοί στην προσπάθεια του
Δασαρχείου και του Δήμου για την ευπρεπή εικόνα του «Τριανταφυλλιδείου άλσους» και σε
κάθε μας επίσκεψη να φροντίζουμε να μην ρυπαίνουμε τον χώρο αλλά να συμβάλλουμε στη καθαριότητά του. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο δασαρχείο Βυτίνα και τη δασάρχη κ Σαράντη
για τη φροντίδα του αλσυλλίου, όπως επίσης και σε οποιονδήποτε άλλο φορέα συμβάλλει στην
προσπάθεια αυτή και ευελπιστούμε ότι το «δασάκι» θα ψυχαγωγεί προσφέροντας τη δροσιά του
για πολλά χρόνια τον καλοκαιρινό επισκέπτη της Βυτίνας αλλά και τον ντόπιο Βυτιναίο.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Περί γραφενίου
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Πέτρος Κουτσούκος ομότιμος καθηγητής του τμήματος χημείας του Παν/μίου Πατρών
Προσφάτως, και με αφορμή την πολεμική κατά των εμβολίων κατά του covid-19, κυκλοφόρησε ευρύτατα σε διάφορους
ιστότοπους η πληροφορία, ότι αναλύσεις σε φιαλίδια εμβολίων
βρέθηκαν να περιέχουν…γραφἐνιο ή οξείδιο του γραφενίου (το
οποίο είναι οξειδωμένη μορφή του γραφενίου)! Η φήμη αυτή
είναι αστεία, διότι και λιγότερο από ένα εκατομμυριοστό του
γραμμαρίου να υπήρχε, το υγρό θα ήταν κατάμαυρο…. Άσε που
το γραφένιο λόγω της υδροφοβικότητάς του δεν είναι δυνατό να αιωρηθεί στο νερό….Το υλικό αυτό, το οποίο φαίνεται
να έχει κυτταροτοξικές ιδιότητες είναι ένα καινοτόμο υλικό με
εξαιρετικές ιδιότητες, οι οποίες είναι ακόμα υπό διερεύνηση.
Το γραφένιο είναι ένα δισδιάστατο φύλο ατόμων άνθρακα,
πάχους ίσου προς ένα άτομο (περ. 1/10 του δισεκατομμυριοστού του μέτρου-νανόμετρο) στο οποίο τα άτομα το άνθρακα
σχηματίζουν κανονικά εξάγωνα, όπως τα κελιά μιας κυψέλης
μελισσών. Αποτελεί τη δομική μονάδα των γραφιτικών υλικών
(η διάμετρος ενός ατόμου άνθρακα είναι 0.33 νανόμετρα. Σε
ένα χιλιοστό γραφίτη, περιέχονται περίπου τρία εκατομμύρια
φύλλα γραφενίου).
Οι μονάδες του γραφενίου ορίζονται ως νανογραφένια, η παρασκευή των οποίων είναι περιπλοκότερη από την αντίστοιχη
των συνήθων γραφενίων. Η παρασκευή του νανογραφενίου,
επετεύχθη με την επιλεκτική απόσπαση των ατόμων υδρογόνου
από οργανικές ενώσεις, οι οποίες αποτελούνται από άνθρακα
και υδρογόνο (υδρογονάνθρακες) με μια διεργασία, η οποία είναι γνωστή ως αφυδρογόνωση.
Η δομή του γραφενίου
Το γραφένιο, είναι υλικό σκληρότερο από το διαμάντι και
ωστόσο έχει ελαστικότητα καλύτερη από την αντίστοιχη του
λάστιχου. Είναι σκληρότερο από το ατσάλι και ταυτόχρονα είναι
ελαφρύτερο από το αλουμίνιο. Το γραφένιο είναι το ισχυρότερο από τα γνωστά υλικά. Για να καταλάβουμε τις ιδιότητες ας
δούμε το αντίστοιχο ενός φύλλου μεμβράνης περιτυλίγματος
που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα. Αν το φύλλο αυτό, διέθετε
την ισχύ ενός αντίστοιχου φύλλου γραφενίου, προκειμένου να
ανοίξουμε μια τρύπα πάνω στο φύλλο αυτό με τη μύτη ενός
μολυβιού, θα χρειαζόταν να ασκηθεί δύναμη από μια μάζα δύο
τόνων, δηλαδή ενός μεγάλου κυβισμού αυτοκινήτου.
Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες του γραφενίου είναι πράγματι
εκπληκτικές! Η κινητικότητα των ηλεκτρονίων του είναι περισσότερο από εκατό φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη του πυριτίου, το οποίο αποτελεί το βασικό υλικό των επεξεργαστών των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Άγει τη θερμότητα
δυο φορές περισσότερο από το διαμάντι , ενώ η ηλεκτρική του
αγωγιμότητα είναι δεκατρείς φορές καλύτερη σε σύγκριση με
το χαλκό. Απορροφεί μόλις το 2.3% του ανακλωμένου φωτός
. Είναι αδιαπέραστο σε τέτοιο βαθμό, ώστε τα μικρότερα από
όλα τα στοιχεία, άτομα του στοιχείου ήλιον (He) δεν μπορούν
να διαπεράσουν ένα φύλλο γραφενίου, το οποίο δεν περιέχει
ατέλειες. Η ειδική επιφάνεια του γραφενίου είναι της τάξης των
2,630 τετραγωνικών μέτρων ανά γραμμάριο, γεγονός, το οποίο
δηλώνει ότι με κάτι λιγότερο από τρία γραμμάρια γραφενίου θα
ήταν δυνατό να καλύψουμε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Το γραφένιο, είναι ο χαρακτηριστικός εκπρόσωπος μιας ολόκληρης
κατηγορίας υλικών, των γραφιτικών, το πάχος των οποίων είναι
όσο το πάχος ενός ατόμου, και τα οποία είναι γνωστά ως δισδιάστατα (2D), υλικά, τα οποία διαθέτουν μόνο δύο διαστάσεις,
το πλάτος και το μήκος (η τρίτη διάσταση, η οποία είναι τάξης
μεγέθους μικρότερης του ενός νανομέτρου(nm), θεωρείται ίση
με μηδέν).
Η ύπαρξη του γραφενίου, ανακαλύφθηκε πειραματικά μόλις
το 2004 και έκτοτε διεξάγεται εντατική έρευνα, προκειμένου να
διερευνηθούν οι δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης του γραφενίου και των αντίστοιχων παραγώγων υλικών. Αναμένεται
ότι μέχρι το 2025,θα υπάρξει μεγάλη διείσδυση του γραφενίου
σε προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως τα ελαστικά, οι μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά. Δύο άρθρα ανασκόπησης, τα οποία
δημοσιεύθηκαν το 2021, περιγράφουν τις προσπάθειες και τα
επιτεύγματα στον τομέα αυτό.
Το γραφένιο, έχει αναδειχθεί σε ένα από τα περισσότερο
υποσχόμενα νανοϋλικά λόγω των μοναδικών του ιδιοτήτων.
Δεν είναι μόνο ένα από τα μικρότερου πάχους υλικά αλλά και
μεταξύ των ισχυρότερων! Είναι αγωγός της θερμότητας πολύ
καλύτερος από όλα τα άλλα υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται
για το σκοπό αυτό. Είναι εξαιρετικός αγωγός του ηλεκτρικού

ρεύματος, είναι οπτικά διαφανές και παρόλα αυτά αδιαπέραστο από αέρια (ούτε το αέριο ήλιο, του οποίου τα άτομα είναι
μικρότερα από όλα τα άλλα αέρια, είναι δυνατό να το διαπεράσει). Οι εκπληκτικές ιδιότητες αυτές, κάνουν το γραφένιο να
είναι υποψήφιο υλικό για ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών, οι
οποίες συμπεριλαμβάνουν ηλεκτρονικά, οπτικά, αισθητήρες και
βιοσυσκευές. Η έρευνα στο γραφένιο έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο επιστημονικό πεδίο στο οποίο δημοσιεύονται περίπου
10.000 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες κατ’ έτος, οι οποίες
αφορούν ένα ευρύτατο φάσμα αντικειμένων.
Η ανακάλυψη του Γραφενίου
Ο άνθρακας, είναι ένα στοιχείο, το οποίο απαντά με διάφορες μορφές (γνωστές ως αλλλοτροπικές μορφές ή είδη), όπως
ο γραφίτης, ο οποίος βρίσκεται στα μολύβια γραφής μέχρι τα
ακριβότερα διαμάντια. Μέχρι το 1980 ήταν γνωστές μόλις τρεις
αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα: ο άμορφος άνθρακας, ο
γραφίτης και το διαμάντι. Στη συνέχεια (1996, Νόμπελ Χημείας)
ανακαλύφθηκε το φουλερένιο και οι νανοσωλήνες και το 2004
το γραφένιο προστέθηκε στις μορφές αυτές με την ανακαλυψη
των Andre Geim και Konstantin Novoselov, δύο φυσικών στο
πανεπιστήμιο του Manchester. Για την ανακάλυψή τους αυτή,
οι δύο επιστήμονες τιμήθηκαν με το βραβείο Nobel το 2010.
Μέχρι τότε, οι επιστήμονες αμφισβητούσαν βάσει της θερμοδυναμικής τη σταθερότητα δισδιάστατων υλικών. Η ύπαρξη του
γραφενίου, είχε ήδη προβλεφθεί θεωρητικά από το 1947 από
τον P.R. Wallace, ως παράδειγμα υπολογισμών σε υλικά στη
φυσική στερεάς κατάστασης. Στα πειράματά τους οι Geim και
Novoselov παρασκεύασαν γραφένιο από ένα κομμάτι γραφίτη,
όπως αυτό, το οποίο βρίσκεται στα περισσότερα μολύβια. Με
τη βοήθεια σελοτέηπ κατάφεραν να αποκολλήσουν ένα φύλλο άνθρακα, πάχους ενός μόνον ατόμου. Αυτού του είδους η
μηχανική αποφολίδωση, είναι η απλούστερη παρασκευαστική
μέθοδος βάσει της οποίας καθιερώθηκε το γραφένιο ως υλικό.
Καταβάλλονται προσπάθειες ανάπτυξης μεθόδων για την παραγωγή γραφενίου υψηλής ποιότητας (δηλαδή χωρίς ατέλειες)
σε σχετικά μεγάλες ποσότητες προκειμένου να καταστούν δυνατές οι πρακτικές εφαρμογές του.
Να σημειωθεί ότι από φύλλα γραφενίου είναι δυνατό να κατασκευασθούν νανοσωλήνες, όπως και από το φουλερένιο, οι
οποίοι εμφανίζουν τόσο μεγάλη αντοχή, ώστε οι επιστήμονες
οραματίζονταν το διαστημικό ασανσέρ, το οποίο θα ήταν δυνατόν να εγκατασταθεί μεταξύ γης και σελήνης, ολισθαίνοντας
σε «συρματόσχοινο» κατασκευασμένο από νανοσωλήνες άνθρακα! Οι νανοσωλήνες χρησιμοποιούνται ευρύτατα και στην
ενίσχυση του σκυροδέματος λόγω της μεγάλης αντοχής τους,
πολύ μεγαλύτερης από την αντίστοιχη του χάλυβα με αποτέλεσμα οι κατασκευές να γίνονται και ανθεκτικότερες και κατά
πολύ ελαφρύτερες
Ιδιότητες του γραφενίου
Ηλεκτρονικές ιδιότητες: Το γραφένιο, είναι ένας από τους
καλύτερους αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος. Η διάταξη των
ατόμων του άνθρακα στο χώρο του γραφενίου, δίνει τη δυνατότητα στα ηλεκτρόνια να κινούνται ταχύτατα χωρίς να σκεδάζονται με συνέπεια να υπάρχουν απώλειες ενέργειας, όπως
συμβαίνει στους άλλους αγωγούς. Η κίνηση των ηλεκτρονίων
δεν επιβραδύνεται, με αποτέλεσμα να μην παύει να άγει το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ηλεκτρόνια στο γραφένιο κινούνται με
κατά πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες σε σύγκριση με όλους τους
γνωστούς ημιαγωγούς.
Μηχανικές ιδιότητες: Οι εντυπωσιακές μηχανικές ιδιότητες
του γραφενίου αφορούν την ελαστικότητα στην κάμψη, την
ισχύ (300 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του χάλυβα)
και τη σκληρότητα, του δίνουν τη δυνατότητα να υφίσταται
τόσο ως αυτόνομο υλικό, όσο και ως σύνθετο για την ενίσχυση
άλλων υλικών. Οι ιδιότητες αυτές έχουν επιτρέψει την εφαρμογή του γραφενίου σε οχήματα, οπτοηλεκτρονικά και νευρωνικά
εμφυτεύματα. Ένα σχετικό πρόσφατο παράδειγμα καταναλωτικού προϊόντος, στο οποίο αξιοποιούνται οι μηχανικές ιδιότητες
του γραφενίου, αποτελεί το κράνος μοτοσυκλετών το οποίο
αναπτύχθηκε από την Ιταλική Momodesign και το Ιταλικό Ινστιτούτο τεχνολογίας (IIT). Ένα ακόμα παράδειγμα, αποτελεί το
πρώτο ποδήλατο από γραφένιο, στο οποίο, η ενίσχυση με γραφένιο έχει επιτρέψει την κατασκευή λεπτότερων και ελαφρύτερων ελαστικών, τα οποία είναι κατά πολύ ισχυρότερα από τα

αντίστοιχα του άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι οι σκελετοί γίνονται
περισσότερο αεροδυναμικοί χωρίς να γίνονται παραχωρήσεις
ισχύος σε σύγκριση με τους βαρύτερους σκελετούς. Ο ενισχυμένος με γραφένιο σκελετός είναι κατά 30% ελαφρύτερος και
διπλάσιας ισχύος και υπερβολικά άκαμπτο.
Αποθήκευση ενέργειας και ηλιακά στοιχεία: Η ανακάλυψη ότι η παρουσία γραφενίου στα ηλεκτρόδια αποτρέπει τη
δημιουργία δενδριτών, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου βραχυκυκλώματος ή και εκρήξεων στις μπαταρίες λιθίου.
Η ευκινησία των ηλεκτρονίων στο γραφένιο, έχει ανοίξει νέες
προοπτικές στην ανάπτυξη νέων φωτοβολταϊκών στοιχείων,
χαμηλού κόστους, ευέλικτα
Αισθητήρες: Η προσθήκη δραστικών χημικών ομάδων, όπως
στην περίπτωση του οξειδίου του γραφενίου, έχει ανοίξει το
δρόμο για την ανάπτυξη αισθητήρων, τόσο χημικών όσο και
βιοχημικών. Ήδη έχει αποδειχθεί ότι η δισδιάστατη δομή του
οξειδίου του γραφενίου, σε συνδυασμό με την υπερδιαπερατότητά του, ως προς τα μόρια του νερού, έχει οδηγήσει στην
ανάπτυξη αισθητήρων με ταχύτητες, οι οποίες ήταν άγνωστες
μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με επιστημονικά ερευνητικά ευρήματα,
οι χημικοί ατμοί προκαλούνε μεταβολή του φάσματος του θορύβου ηλεκτρονικών διατάξεων με γραφένιο, γεγονός το οποίο
επιτρέπει την επιλεκτική ανίχνευση αερίων με μια και μόνο συσκευή γραφενίου, χωρίς την ανάγκη τροποποίησης της επιφανείας του.
Μελάνη γραφενίου: Οι μοναδικές ιδιότητες του γραφενίου,
είναι ιδανικές για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών νέας γενιάς τα
οποία διαθέτουν μηχανική ευκαμψία, υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα και χημική σταθερότητα. Ήδη έχει αποδειχθεί η δυνατότητα κατασκευής ηλεκτρικών κυκλωμάτων μέσω εκτύπωσης
υψηλής ταχύτητας και παραγωγικότητας. Η ανάπτυξη μελανιών
γραφενίου, τα οποία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν σε εκτυπωτές ψεκασμού και έχει ανοίξει ο δρόμος για την αξιοποίηση
του γραφενίου σε τεχνολογικές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.
Η σημαντικότατη ηλεκτρική αγωγιμότητα του γραφενίου, η
ισχύς και η ελαστικότητά του, υπόσχεται πολλά για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών τα οποία έχουν τη δυνατότητα τεντώματος,
τεχνολογία με την οποία γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης κυκλωμάτων σε εύκαμπτα πλαστικά υποστρώματα, τα οποία προορίζονται για εφαρμογές σε εύκαμπτα φωτοβολταϊκά στοιχεία ή
για τεχνητό δέρμα ρομποτικού τύπου. Έχουν αναπτυχθεί τεχνικές για την μετατροπή φύλλων γραφενίων σε τρισδιάστατους
πορώδεις αφρούς, μεγάλης ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Γέμισμα
των αφρών αυτών με πολυμερή σιλοξάνης, έχουν δημιουργηθεί αφροί, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα συστροφής, τεντώματος ή διπλώματος, χωρίς να βλάπτονται οι ηλεκτρικές ή οι
μηχανικές τους ιδιότητες.
Φωτοανιχνευτές: το γραφένιο, έχει αποδειχθεί, ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές στις τηλεπικοινωνίες και
ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως απορροφητής ακτινοβολίας με απόκριση η οποία περιλαμβάνει από το υπεριώδες, το
ορατό, το υπέρυθρο και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συχνότητας μέχρι και terahertz.
Υλικό επικαλύψεων: Η επικάλυψη διαφόρων υλικών με
γραφένιο, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς. Για παράδειγμα, μια επιφάνεια είναι δυνατό να μετατραπεί
σε υπερ-υδρόφοβη, εξασφαλίζοντας την απουσία διαβροχής ή
υγρασίας. Επίσης, οι επικαλύψεις με γραφένιο είναι οι μικρότερου πάχους επικαλύψεις μετάλλων για την προστασία τους από
τη διάβρωση. Η εγγραφή γραφενίου απ’ ευθείας σε Κεβλαρ, το
οποίο είναι πλαστικό με εξαιρετική μηχανική αντοχή (χρησιμοποιείται σε αλεξίσφαιρα γιλέκα) αναμένεται να οδηγήσει στην
ευρεία χρήση «έξυπνων» ενδυμάτων , τα οποία εκτός από την
προστασία του σώματος από τραυματισμό, θα διαθέτουν και τη
δυνατότητα παρακολούθησης φυσιολογικών παραμέτρων (πίεση, ρυθμός καρδιακών παλμών κ.α.), αλλά και την ανίχνευση
πιθανών κινδύνων από τοξικά αέρια, παθογόνα μικρόβια ή από
ακτινοβολία.
Λοιπές χρήσεις: α) Μικρόφωνα-μεγάφωνα: Οι εξαιρετικές
ηλεκτρικές και μηχανικές ιδιότητες του γραφενίου δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας μεταγωγέων ηλεκτρικού ρεύματος/ήχου.
Κυκλοφορούν ακουστικά, τα οποία διαθέτουν μια μεμβράνη διαφράγματος από γραφένιο, η οποία είναι πολύ λεπτότερη αλλά
διαθέτει την ίδια ισχύ με τις λοιπές μεμβράνες. Επειδή όμως
Συνέχεια στη σελίδα 11

Συνέχεια στη σελ. 11
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις 4-4-2022 ο Βλάσης Δ.
Σκαρπέλος ετών 84.
• Απεβίωσε στην Τρίπολη και ετάφη στο νεκροταφείο της Βλαχοκερασιάς στις 27-4-2022 η Ολυμπία Πατσιλίβα-Παναγιωτοπούλου ετών
66.
• Απεβίωσε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας στις 6-5-2022 και ετάφη
εκεί ο Παναγιώτης Ηλ. Πλέσσιας ετών 81.
• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στην Παναγίτσα (Κιούση) στις 285-2022 ο καταγόμενος από τη Βυτίνα Γεώργιος Κ. Χλιβέρης ετών
88, ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών γραμματέας του Συλλόγου
των απανταχού Παναγιτσιωτών και ήταν επιμελητής έκδοσης της
εφημερίδας «Μπαλτσάκος», όσο αυτή εκδιδόταν.
• Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις 30-5-2022 ο Ιωάννης

Παπακωνσταντίνου συνταξιούχος υπάλληλος Τραπέζης ετών 80.
• Απεβίωσε στη Βυτίνα στις 25-6-2022 ο Γεώργιος Ζαχαρόπουλος,
ετών 72, συνταξιούχος γεωπόνος.
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
«ΒΥΤΙΝΑ»
1100€: Παπαθανασόπουλος Γεώργιος
50€: Σέρος Παναγιώτης, Μανουσάκη Αντωνία, Μαυροειδής Στράτος,
Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης, Ζαχαρόπουλος Χρ. Βασίλειος, Γιαννημάρας Τρ. Κων/νος, Κουρή- Ανδριανοπούλου Θεοδώρα
30€: Χρονόπουλος Ιωάννης, Καψάλης Γ. Ανδρέας
20€: Αλεξοπούλου Δέσποινα, Πρυπάκη-Κουντάνη Μαίρη, Παναγοπούλου Παναγιώτα, Μαυραγάνης Παναγιώτης, Σταυροπούλου Γ. Μαρία

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος Αντιεισαγγελεύς Αρείου Πάγου
Διελθόντος του μηνός Μαρτίου, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι
ο μήνας αυτός είναι θαυμαστώς
αρμοσμένος με ικανά «σημεία»
από την αγγελική επί γης ζωή
του Αγίου Παϊσίου. Αν και όλος
ο βίος του Αγίου Παϊσίου ήταν θαυμαστός και ο ίδιος ήταν «θεοφόρος ασκητής και πολυχαρισματικόν όργανον της Παναγίας Τριάδος»
(ως γέγραπται στην Πατριαρχιακή και Συνοδική Πράξη αναγραφής
του στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας), εν τούτοις και τον
ως άνω μήνα αξιώθηκε θείων σημείων και προσωπικών γεγονότων.
Αφορμή για το μικρό αυτό κείμενο υπήρξε ένα περιστατικό που
αναφέρεται στον Άγιο Παΐσιο, ότε υπηρετούσε (με το όνομα Αρσένιος Εζνεπίδης) την στρατιωτική του θητεία ως ασυρματιστής και
περιέχεται στο εξόχως υπέροχο και μοναδικώς ακριβές βιβλίο για
τον βίο του Αγίου, το οποίο συνέγραψε η Αδελφότητα του Ιερού
Ησυχαστηρίου «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος», την οποία, ως
εις τονα πρόλογο αυτού αναγράφεται, «επί είκοσι οκτώ έτη την καθοδηγούσε και ποικιλοτρόπως την ευεργέτησε» («Ο Άγιος Παΐσιος
ο Αγιορείτης», έκδ. του ως άνω Ιερού Ησυχαστηρίου, Βασιλικά Θεσ/
κης, 2015).
Αναφέρεται, λοιπόν, στο βιβλίο (όπ.π., σελ. 80), ότι ο διοικητής του
τον είχε στείλει στη Ναύπακτο προς επισκευή των ασυρμάτων. Επιστρέφοντας στη μονάδα του, ημέρα Παρασκευή κατά το σούρουπο,
πέρασε έξω από μία Εκκλησιά, που την ώρα εκείνη γινόταν η Ακολουθία των Χαιρετισμών. Ο Άγιος Παΐσιος, αν και λαχταρούσε να
μπεί στην Εκκλησία και να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας,
ήταν αδύνατο να το κάνει, γιατί δεν μπορούσε να αφήσει έξω έστω
και επ’ ολίγον αφύλακτους τους ασυρμάτους. Τότε, τον έπιασε το
παράπονο και μονολογούσε: «Παναγία μου, πως κατήντησα έτσι;
Να έχω πέντε μήνες να πάω στην Εκκλησία!» Και έκλαιγε σαν μικρό παιδί». Και το γεγονός είχε λάβει χώρα στις 11 Μαρτίου 1949,
ημέρα Παρασκευή, της πρώτης εβδομάδος της Τεσσαρακοστής, ότε
τελείτο στις Εκκλησίες η Α΄ Στάση των Χαιρετισμών. Κατ’ ευτυχή,
και θεία (;) σύμπτωση, και φέτος η Α΄ Στάση των Χαιρετισμών συνέπεσε, πράγμα μάλλον σπάνιο, την ίδια ακριβώς ημερομηνία με
αυτήν του Αγίου Παϊσίου: 11 Μαρτίου 2022!
Εξάλλου, ίδιο μήνα Μάρτιο και συγκεκριμένα στις 27 Μαρτίου
1954, ο μοναχός της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αρσένιος «εκάρη
μοναχός με «ρασοευχή», και έλαβε το όνομα Αβέρκιος» (όπ.π., σελ.
125). Μάλιστα αναφερέται στο πάνυ υπέροχο ως άνω βιβλίο της
Αδελφότητας, ότι ο Ηγούμενος της Μονής βλέποντας την πολύ
μεγάλη αγωνιστικότητα του δόκιμου μοναχού Αρσένιου, παρότι οι
δόκιμοι έμεναν ως δόκιμοι ένα έως τρία χρόνια, «μετά από επτά μήνες του πρότεινε να τον κάνη κατ’ ευθείαν μεγαλόσχημο [μοναχό]».
Όπερ, όμως, δεν δέχτηκε ο ταπεινός Αρσένιος, και έτσι εκάρη απλός
μοναχός. Στις 3 του ιδίου μήνα Μαρτίου 1957, στην Ιερά Μονή
Φιλοθέου, ο πατήρ Αβέρκιος «έγινε σταυροφόρος μοναχός με το
όνομα «Παΐσιος» (όπ.π., σελ. 147). Ανάδοχος στην κουρά του, ήταν

«ο γερο-Σάββας, ένας ευλαβέστατος Γέροντας που ζούσε πενήντα
χρόνια στην Μονή». Το όνομα «Παΐσιος» το πρότεινε ο συντοπίτης του Αγίου Παϊσίου, ο παπα-Συμεών, ο οποίος ως Φαρασιώτης
ήθελε με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει τον Φαρασιώτη Επίσκοπο
Παΐσιο Β'.
Ακόμη, μήνα Μάρτιο 1967, ο Άγιος Παΐσιος επέστρεψε στην
Σκήτη των Ιβήρων όπου μόναζε (Ιβηρητική Σκήτη του Τιμίου Προδρόμου), μετά την πολύ δύσκολη εγχείρηση στην οποία υπεβλήθη στους πνεύμονες σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης (όπ.π., σελ.
276). Όμως, παρότι ήταν σε ανάρρωση επέδειξε τεράστια φροντίδα
για να βρεθεί, «λύση στο μακροχρόνιο πρόβλημα των Αδελφών»
που ήθελαν να βρουν έναν τόπο για ανέγερση Μονής, και τον βρήκαν με την αμέριστη βοήθειά του στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, εκεί
που σήμερα είναι η Ιερά Μονή, το Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου
του Θεολόγου, όπου και ο τάφος του Αγίου.
Περαιτέρω, στις 29 Μαρτίου 1971, ημερομηνία που η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη των Οσιομαρτύρων Ιωνά και Βαραχησίου
(στους οποίους ήταν αφιερωμένος ο Ι. Ν. των Φαράσων) ο προστάτης άγιός του, ο και νονός του, ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης,
εμφανίσθηκε στον Άγιο Παΐσιο και του παρέσχε μάλιστα έμμεση
πληροφορία ότι «είναι αναπαυμένος που τα ιερά του Λείψανα είχαν
μεταφερθεί στο Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου»
(όπ.π., σελ. 314), μετά την ανακομιδή αυτών, μερίμνη του Αγίου
Παϊσίου, από την Κέρκυρα. Τέλος, στις 26 Μαρτίου 1984, όπως
μαρτυρείται στο βιβλίο (όπ.π., σελ. 425-426), ενώ ο Άγιος Παΐσιος «προσευχόταν όρθιος μπροστά στις εικόνες του κελιού του, είδε
ξαφνικά τον Χριστό και την Παναγία να κινούνται μέσα στις εικόνες Τους, σαν ζωντανοί!» και αμέσως έπεσε να τους προσκυνήσει
λέγοντας: «Χριστέ μου, ευλόγησέ με! Παναγία μου ευλόγησέ με!»,
ενώ ταυτόχρονα πλημμύρισε το κελάκι του «από μία ευωδία τόσο
έντονη, ώστε ευωδίαζε ακόμη και το κατασκονισμένο χαλάκι που
ήταν μπροστά στο κρεββάτι του».
Υπενθυμίζοντες αυτά που ο Άγιος Παΐσιος είχε γράψει για τον
Άγιο Αρσένιο, ότι δηλαδή «είναι φυσικό, νομίζω, να βοηθάη περισσότερο τώρα απ’ ό,τι βοηθούσε όταν ζούσε στην γη, διότι τώρα
πια βρίσκεται κοντά στον Ουράνιο Πατέρα και σαν παιδί Του, με
παρρησία που είχε αποκτήσει από πριν, μπορεί να παίρνη άφθονη
Χάρη και να καταφθάνη αμέσως στους πονεμένους ανθρώπους, για
να τους βοηθάη» (Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, Ο Άγιος Αρσένιος
ο Καππαδόκης, έκδ.Ιερού Ησυχαστηρίου «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο
Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 2016, σελ. 116-117), μπορεί
να επικαλούμεθα με πίστη και ευλάβεια τον Θεοφόρο Άγιο Παΐσιο,
ο οποίος δεν θα τρέχει με τα πόδια και δεν θα λαχανιάζει, «αλλά
[θα] πετάει άνετα σαν Άγγελος από την μια άκρη του κόσμου στην
άλλη και μπορεί να προλαβαίνη όλους τους πιστούς, που τον επικαλούνται με ευλάβεια» (όπ.π., σελ. 117).
Σημ. «ΒΥΤΙΝΑΣ»: Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά
στο περιοδικό «ΡΟΜΦΑΙΑ» στις 31-3-2022

ΕΚΦΡΑΣΗ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΥΧΩΝ

Ο σύλλογος των Απανταχού
Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας
συγχαίρει ενθέρμως τον διακεκριμένο Βυτιναίο και μέλος του
συλλόγου κ. Παναγιώτη Σ. Παναγιωτόπουλο εισαγγελέα εφετών
για την επάξια προαγωγή του σε
αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και μάλιστα πρώτον στον πίνακα των πέντε επιλεγέντων και
του εύχεται και κατάληψη της
θέσης του εισαγγελέα του ανωτάτου δικαστηρίου.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Από τον κ. Γιώργο Παναγιωτακόπουλο συνταξιούχο αξιωματικό Π/Σ., λογοτέχνη και περιοδικό
συνεργάτη της «ΒΥΤΙΝΑΣ» λάβαμε την πιο κάτω
επιστολή, την οποία και δημοσιεύουμε:
«Αγαπητή «ΒΥΤΙΝΑ»
Επιτέλους εισακουσθήκαμε! Μεταφέρονται τα αγάλματα, οι προτομές κλπ. σε ενιαίο χώρο.
Επιτέλους, ένα αίτημα πάρα πολλών επισκεπτών κυρίως, αλλά και κατοίκων της Βυτίνας, παίρνει σάρκα και
οστά ύστερα από πολλά χρόνια προσπαθειών. Ο γράφων μέσα από τις εφημερίδες «Η ΒΥΤΙΝΑ» και «ΓΟΡΤΥΝΙΑ», αλλά και με έγγραφα σχετικά στον Δήμο Γορτυνίας, είχε επισημάνει πριν πολλά χρόνια την αναγκαιότητα
μεταφοράς πρωτίστως του αγάλματος του Πόταγα από
την πλατεία της κωμόπολης, σε άλλο χώρο, κυρίως για
λόγους ασφαλείας των μικρών παιδιών που έπαιζαν και
παίζουν εκεί, αλλά και για λόγους καλαισθησίας. Κάλιο
αργά παρά ποτέ! Συγχαρητήρια στον Δήμο Γορτυνίας
και το τοπικό συμβούλιο Βυτίνας, που έστω και αργά
κατάλαβαν..
Με εκτίμηση
Γ. Παναγιωτακόπουλος

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ»
•Το χορευτικό τμήμα του συλλόγου, το οποίο εμφανίζεται πάντοτε σε μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, πήρε μέρος στη σπουδαία εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος Γορτυνίας σε συνεργασία με τον
σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου Τροπαίων.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα το Σάββατο 18-6 στην
πλατεία του Βυζικίου και πήραν μέρος και άλλα
χορευτικά συγκροτήματα. Το χορευτικό τμήμα του
πολιτιστικού συλλόγου συνοδευόταν από τη «δασκάλα» του κ. Χριστίνα Ζαμπαθά, η οποία απηύθυνε
χαιρετισμό στους παρισταμένους και τόνισε τη σημασία τέτοιων εκδηλώσεων μετά τη διετή διακοπή
τους, για την ενίσχυση της τοπικής παράδοσης.
Η παρουσία του χορευτικού τμήματος ήταν όπως
πάντα εντυπωσιακή, ενθουσίασε τους παριστάμενους και τους παρακίνησε να συμμετάσχουν και αυτοί στο «γλέντι».
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
πρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Συλλόγων Γονέων
και Κηδεμόνων. Την εορτή τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί κάτοικοι της Βυτίνας, οι οποίοι είναι περήφανοι για τον νεαρό συμπατριώτη τους και του αποδίδουν τον πρέποντα φόρο
τιμής αντίθετα με το απαράδεκτο σχόλιο, που ακούστηκε στη
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 3-5-2022. Το σχόλιο αναφερόταν σε αυθαίρετη κρίση ότι η Βυτιναίοι υποτιμούν
τη σημασία της θυσίας του νεαρού Πόταγα. Η Βυτίνα όμως πάντοτε τιμά και αναγνωρίζει τη θυσία του Πόταγα και απόδειξη
είναι ότι έχει δώσει το όνομά του σε δρόμο της, όπως επίσης
αναγνωρίζει και τιμά την πράξη του άλλου μεγάλου Βυτιναίου
αντιστασιακού Απόστολου Σάντα έξω από κομματικές και πολιτικές σκοπιμότητες. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια λοιπόν,
εκτός της τελευταίας διετίας που αναβλήθηκαν οι εορτές λόγω
κορωνοϊού, οι φετινές εορτές ήταν ανάλογες της μεγάλης θυσίας του ηρωικού νέου Ματθαίου Πόταγα. Τα αποτελέσματα των
αγώνων προς τιμή του είναι τα εξής. Αναφέρουμε τους πρώτους κάθε κατηγορίας.
Μαθητές του Δημοτικού. Α' κατηγορία: 1ος Ραϊκουλιάνου
Μάριος. Β' κατηγορία: 1ος Τζαβάρα Ελένη. Γ' κατηγορία.
1ος Σκούφης Χρήστος. Δ' κατηγορία: 1ος Τσέσικα Σάρκα. Ε'
κατηγορία. 1ος Αχαμνός Κων/νος. ΣΤ' κατηγορία: 1ος Τόσκα
Μελίνα.
Μαθητές Γυμνασίου. Μαθητές: 1ος Θεοχάρης Παναγιώτης.
Μαθήτριες: 1η Παναγούλια Αικατερίνη
Μαθητές Λυκείου. Μαθητές. 1ος Μπινιάκου Αντώνιος. Μαθήτριες: 1η Ραϊκουλιάνου Χριστίνα.

• ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΣΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟ

Η έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής του Στογιάν
Ντόνεφ και της Χριστίνας Κελλίδη με πρωτοβουλία του «ομίλου κυριών»
Είναι γνωστό ότι ο «όμιλος κυριών» αναπτύσσει σπουδαίες
πρωτοβουλίες, οι οποίες αναβαθμίζουν το πολιτιστικό επίπεδο
του τόπου μας και προβάλλουν τις καλλιτεχνικές δημιουργίες
τόσο των ντόπιων καλλιτεχνών όσο και των καλλιτεχνών φίλων της Βυτίνας. Είναι γνωστή η «εβδομάδα τέχνης» την οποία
οργανώνει κάθε χρόνο ο «όμιλος κυριών» και η επικεφαλής
του κ. Ελισσάβετ Θαλασσινού την περίοδο των εορτών των
Χριστουγέννων και σε αυτήν παρουσιάζονται έργα ντόπιων
καλλιτεχνών και ιδιαίτερα μικρών παιδιών. Φέτος και μετά την
οργάνωση της 8ης εβδομάδας «Τέχνης και δημιουργίας» κατά
τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων ο «όμιλος κυριών» και η κ. Θαλασσινού οργάνωσε μια σπουδαία καλλιτεχνική
έκθεση στο χώρο της Τριανταφυλλιδείου σχολής, στον πρώτο
όροφο με έργα των δύο σπουδαίων καλλιτεχνών, του ζωγράφου κ. Στογιάν Ντόνεφ και της συζύγου του γλύπτριας κ. Χριστίνας Κελλίδη, οι οποίοι ζουν και δημιουργούν από εικοσαετίας
στη Βυτίνα. Η έκθεση σημείωσε τεράστια επιτυχία και παράτεινε
τη λειτουργία της πέραν του αρχικά καθορισθέντος διαστήματος και αυτό διότι τα έργα των δύο σπουδαίων καλλιτεχνών, οι
οποίοι τιμούν με την παρουσία τους και την καλλιτεχνική δημιουργία τους τη Βυτίνα, εντυπωσίασαν και έτυχαν γενικότερης
αποδοχής όχι μόνο από τους φιλότεχνους Βυτιναίους αλλά και
άλλους της ευρύτερης περιοχής και όλης της Αρκαδίας, αφού
και οι δύο καλλιτέχνες είναι ευρύτερα γνωστοί, εμπνέονται από

Συνέχεια από τη σελ. 5

την Αρκαδική φύση και έχουν δημιουργήσει το «Αρκαδικό μουσείο Τέχνης και Ιστορίας». Η έκθεση προβλήθηκε αρκετά από
τα καλλιτεχνικά δημοσιογραφικά έντυπα αλλά και τα τοπικά
διαδικτυακά μέσα τη στιγμή που ο κ. Ντόνεφ μέχρι σήμερα έχει
παρουσιάσει περισσότερες από 21 ατομικές εκθέσεις και έχει
συμμετάσχει σε πολλές και σημαντικές ομαδικές εντός και εκτός
Ελλάδος. Αλλά και η κ. Κελλίδη είναι ευρύτερα καλλιτεχνικά
γνωστή, αφού από το 1991 παρουσιάζει τη δουλειά της σε
γνωστές γκαλερί και μουσεία, ενώ έργα της ανήκουν σε πολλές
ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Ελλάδα και το εσωτερικό. Να συγχαρούμε ένθερμα τον «όμιλο κυριών» και την κ.
Ελισσάβετ Θαλασσινού για τις σπουδαίες πρωτοβουλίες τους,
οι οποίες όχι μόνο ανεβάζουν κατακόρυφα το πολιτιστικό επίπεδο του τόπου μας, τον καθιστούν ευρύτερα γνωστό στον πνευματικό χώρο και δίνουν την ευκαιρία σε πολλούς ταλαντούχους
ντόπιους καλλιτέχνες αλλά και σε καταξιωμένους όπως οι κ.κ.
Ντόνεφ και Κελλίδη να κάνουν ευρύτερα γνωστό το έργο τους.
Και με την ευκαιρία του δημοσιεύματος αυτού να αναφέρουμε
ότι οι δύο επώνυμοι καλλιτέχνες διαμένουν από εικοσιπενταετίας στη Βυτίνα, όπου έχουν ιδιόκτητη κατοικία στην οποία έχουν
και το ατελιέ τους, και μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ Βυτίνας και Αθήνας. Ο κ. Στόγιαν Ντόνεφ γεννήθηκε στη Βουλγαρία
το 1953 και τέλειωσε το καλλιτεχνικό Λύκειο στην πόλη Καζανλάκ. Σπούδασε στην Α.Σ.Κ.Τ. της Σόφιας και από το 1985 μέχρι
το 1991 ήταν καθηγητής στην ίδια σχολή. Παρουσιάζει τα έργα
του στην Ελλάδα από το 1991 σε γνωστές γκαλερί, ιδρύματα
και μουσεία όπως το Αρκαδικό Μουσείο Τέχνης και Ιστορίας,
το Ιστορικό Μουσείο Ύδρας, το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη και
το Μπενάκειο Ίδρυμα Αλεξάνδρειας. Έργα του υπάρχουν σε
πλήθος ιδιωτικών και δημόσιων συλλογών στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Η κ. Χριστίνα Κελλίδη είναι γλύπτρια, γνωστή για τα
γραμμικά, οργανικά, μεταλλικά γλυπτά, τα χρηστικά αντικείμενα, και τα εικαστικά γλυπτικά κοσμήματα της. Σπούδασε τέχνη
και σχέδιο υφάσματος στην Α.Σ.Κ.Τ. της Σόφιας. Στην Ελλάδα
έργα της παρουσιάζονται από το 1991 σε γνωστές γκαλερί και
μουσεία, όπως το Ιστορικό Μουσείο Ύδρας, το Αρκαδικό Μουσείο Τέχνης και Ιστορίας και το Μουσείο Μπενάκη. Έργα της
επίσης βρίσκονται σε σημαντικές συλλογές στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Η διαμονή τους στη Βυτίνα και η καλλιτεχνική τους
δημιουργία αποτελούν ιδιαίτερη τιμή για τον τόπο μας και ανεβάζουν κατακόρυφα το πολιτιστικό του επίπεδο.

• ΟΙ ΝΥΜΦΑΣΙΟΙ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ

ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΖΟΥΣΑ ΕΥΛΑΒΕΙΑ

Πραγματοποιήθηκε μετά διετή διακοπή και το παραδοσιακό πανηγύρι
Είναι διαχρονικά γνωστή η ευλάβεια και ο σεβασμός των
Νυμφασίων στην Αγία Τριάδα και η ευσέβεια η οποία εκδηλώνεται κατά τον εορτασμό της την Κυριακή της Πεντηκοστής.
Όλοι οι Νυμφάσιοι, όπως και οι Βυτιναίοι του Αγίου Τρύφωνος, φροντίζουν την ημέρα αυτή, η οποία είναι κινητή γιορτή, να
βρίσκονται στο χωριό τους και να τιμούν με την παρουσία την
πολιούχο τους. Συνδυασμένο με τη γιορτή είναι και το τοπικό
πανηγύρι, που πραγματοποιείται στην κεντρική πλατεία με παραδοσιακά όργανα. Το πανηγύρι αυτό τα δύο τελευταία χρόνια
είχε ματαιωθεί, όπως και τα υπόλοιπα τοπικά πανηγύρια λόγω
της πανδημίας και οι εκδηλώσεις περιορίζονταν στις θρησκευτικές τελετές.
Φέτος μετά την άρση των περιορισμών ο σύλλογος των
απανταχού Νυμφασίων σε συνεργασία με το τοπικό συμβού-

Η ΦΕΤΙΝΗ ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
Χαρούμενη, κατανυκτική, ανοιξιάτικη και… ελεύθερη
Συνέχεια απο τη σελίδα 1

Το Μ. Σάββατο ξημέρωσε με λαμπρό καιρό κάτι που
βοήθησε στις τελευταίες ετοιμασίες για το πασχαλινό
τραπέζι. Η τοπική αγορά πλήρης αγαθών ικανοποιούσε
τη ζήτηση της Βυτίνας αλλά και των γύρω χωριών, τα
οποία φέτος ήταν «γεμάτα» από τους απόδημους, που
ήρθαν για Πάσχα στον τόπο καταγωγής. Η «Ανάσταση» πραγματοποιήθηκε στη εξέδρα μπροστά από την
εκκλησία μετά από μια διετία, που τελείτο στο εσωτερικό, με την πλατεία και τους γύρω δρόμους γεμάτους
κόσμο, ο οποίος με αναμμένα κεριά υποδέχθηκε το
«Χριστός Ανέστη», ενώ πλήθος βεγγαλικών καταύγασε
τον ουρανό δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα. Μετά το «Χριστός Ανέστη» το μεγαλύτερο μέρος
των παρευρισκομένων κατευθύνθηκε στα σπίτια ή τα
τοπικά εστιατόρια για τη «μαγειρίτσα» και λίγοι επέστρεψαν στο εσωτερικό της εκκλησίας για τη συνέχεια
της πασχαλινής λειτουργίας.
Ανήμερα το Πάσχα ο ολόλαμπρος καιρός, μοναδικός για τα δεδομένα της Βυτίνας, επέτρεψε ένα πανηγυρικό εορτασμό με αρκετές σούβλες στις αυλές των
σπιτιών. Το μεσημέρι οι δρόμοι και οι καφετέριες γεμάτες και δύσκολα έβρισκες θέση. Η ίδια ατμόσφαιρα και
την επομένη Δευτέρα του Πάσχα και εορτή του Αγίου
Γεωργίου με ολόλαμπρο καιρό, πανηγυρική ατμόσφαι-

ρα, ανοιξιάτικο θέαμα
και πολλούς επισκέπτες
να
πραγματοποιούν
κοντινούς ή μακρινούς
περιπάτους στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον
του τόπου μας. Από
το απόγευμα άρχισε η
επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα και η
Βυτίνα έπαιρνε σιγά-σιγά την καθημερινή της
όψη περιμένοντας το
επόμενο τριήμερο της
πρωτομαγιάς. Η «ΒΥΤΙΝΑ» αφιερώνει την
περιγραφή αυτή σε
όσους δεν μπόρεσαν να
γιορτάσουν φέτος το
Πάσχα εδώ και ιδιαίτερα στους ξενιτεμένους. Εύχεται
σε όλους «χρόνια πολλά» και ο τόπος μας να ευτυχεί
για πολλά χρόνια να γιορτάζει το Πάσχα, όπως φέτος,
χαρούμενα, ευλαβικά, ανοιξιάτικα και με όλους τους
φίλους της Βυτίνας κοντά μας.

λιο οργάνωσαν τις εκδηλώσεις της πανήγυρης τόσο από θρησκευτικής όσο και από ψυχαγωγικής πλευράς έτσι ώστε να
αναπληρωθεί ο περιορισμός και η έλλειψη των προηγουμένων
ετών. Την παραμονή της εορτής τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία ιερουργούντων του πρωτοσύγκελου της
μητρόπολης πανοσιολογιότατου Ιάκωβου Κανάκη του αρχιμανδρίτη π. Αυγουστίνου Καραμπά και των ιερέων πατέρων Κων/
νου Πισιμίση, Χρήστου Πετρόπουλου και Σωτηρίου Χούσου.
Η καθιερωμένη λιτανεία της εικόνας γύρω από το χωριό περιορίστηκε στον αυλόγυρο της εκκλησίας λόγω της αιφνίδιας
βροχής. Στον εσπερινό παρέστησαν ο βουλευτής Αρκαδίας κ.
Γ. Παπαηλίου, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Σκαντζός, ο δήμαρχος κ.
Κούλης, ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσιας
οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Δημάκος, Τρυφωνόπουλος Μπέτσα,
ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Παλούκος, ο πρόεδρος
του συλλόγου των απανταχού Νυμφασίων κ. Παναγόπουλος
και άλλοι. Την επομένη τελέστηκε πανηγυρική θεία λειτουργία
με αρτοκλασία ιερουργούντων του πανοσιολογιότατου πατρός
Αυγουστίνου Καραμπά και του τοπικού ιερέως π. Κων/νου Πισιμίση. Οι θρησκευτικές τελετές διακρίνονταν, όπως λέμε και πιο
πάνω, από την πατροπαράδοτη ευλάβεια και οι παλιότεροι, που
παρίσταντο, συνειρμικά έφεραν στη μνήμη τους την εικόνα του
παπά Τριαντάφυλλου Γιαννημάρα, του συμβολικού αυτού ιερωμένου, που για μια πεντηκονταετία και πλέον υποδεχόταν με
τον χαρακτηριστικό δικό του τρόπο όλους του προσερχόμενους
την ημέρα αυτή στη Γρανίτσα, για να τιμήσουν την πολιούχο.
Το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε το τοπικό πανηγύρι που οργανώθηκε από το τοπικό κοινοτικό συμβούλιο και
τον σύλλογο των απανταχού Νυμφασίων. Παρόλο που νωρίτερα μια δυνατή μπόρα δυσκόλεψε τα πράγματα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης επικράτησαν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.
Το μουσικό πρόγραμμα ανέλαβε να εκτελέσει το παραδοσιακό
δημοτικό συγκρότημα του Γιώργου Δαλιάνη, το οποίο απαρτίζεται από τον ίδιο και τα παιδιά του Σταυρούλα, Νίκο και Χρήστο.
Στο συγκρότημα μετείχε και ο Γορτύνιος Διαμαντής Ρουμελιώτης μέλος του δ.σ. της παγγορτυνιακής ένωσης. Η πλατεία της
Νυμφασίας γέμισε, το κέφι ήταν πολύ μεγάλο και η διάρκεια
της εκδήλωσης κράτησε μέχρι το πρωί. Ήταν μια πετυχημένη
εκδήλωση, που την χάρηκαν όλοι οι παρευρεθέντες, ντόπιοι και
ξένοι, αφού την είχαν στερηθεί την προηγούμενη διετία.
Αξίζουν έπαινοι και συγχαρητήρια στους δύο οργανωτικούς
φορείς, οι οποίοι σε τόσο δύσκολες συνθήκες οργάνωσαν μια
αρκετά επιτυχημένη εκδήλωση τόσο από θρησκευτικής, όσο και
από ψυχαγωγικής πλευράς. Τίμησαν την πολιούχο τους, σεβάστηκαν την παράδοση και έδωσαν την ευκαιρία τόσο στους
Νυμφάσιους όσο και στους πλησιοχωρίτες να διασκεδάσουν,
κάτι που είχαν στερηθεί για μια διετία. Και να μην ξεχνάμε την
αξία τέτοιων εκδηλώσεων, την οποία είχαν διατυπώσει οι Αρχαίοι Έλληνες με τη διαχρονική ρήση «Βίος ανεόρταστος, μακρά
οδός απανδόκευτος» (Ζωή χωρίς γιορτές, είναι σαν τον κουραστικό δρόμο χωρίς σταθμό).

Περί γραφενίου
Συνέχεια απο τη σελίδα 9

έχει υψηλή ελαστικότητα προφέρει βελτιωμένα μπάσα και τρέμολο (tremble).
β) Βιοτεχνολογία και ιατρική: Πρόσφατες ερευνητικές εργασίες προτείνουν
την αντικατάσταση των αντιβιοτικών με φωτοθερμικούς παράγοντες βασισμένους στο γραφένιο, οι οποίοι έχουν την ικανότητα παγίδευσης και εξουδετέρωσης μικροβίων. Στην από πολλών δεκαετιών προσπάθεια ανάπτυξη τεχνητών μυών, έχουν δοκιμασθεί πολλά υλικά ως προς την ικανότητα συνεργασίας
τους με ενεργοποιητές, οι οποίοι με κατάλληλα ερεθίσματα, προκαλούν την
αναστρέψιμη μεταβολή διαστάσεων των υλικών.
Εκτός από τους τεχνητούς μυς, άλλες δυνατές εφαρμογές συμπεριλαμβάνουν μικρομηχανικά συστήματα (MEMS), βιομιμητικά μικρο- και νανο- ρομπότ
και μικροροϊκές συσκευές. Σε ερευνητικό επίπεδο, έχει αποδειχθεί ότι νανοταινίες γραφενίου, είναι δυνατό να προκαλέσουν ερεθίσματα. γ) Προστασία από
ακτινοβολίες: Το γραφένιο φαίνεται ότι προσφέρει αποτελεσματική προστασία από ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες μόλις με μερικά ατομικά στρώματα
γραφενίου. δ) Διαχείριση της θερμοκρασίας: Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων στην υπολογιστική ισχύ συστημάτων, το σημαντικότερο πρόβλημα είναι
η απαγωγή της θερμότητας στην κλίμακα των νανομέτρων. Το γραφένιο, το
οποίο είναι μακράν το καλύτερο υλικό για την απαγωγή της θερμότητας, χρησιμοποιείται για την απαγωγή της θερμότητας στο NanoCase για το iPhone
X, το iPhone 8/8 Plus, και το iPhone 7/7 Plus, τα οποία περιέχουν μια μεμβράνη γραφενίου, η οποία απάγει ταχύτατα τη θερμότητα η οποία αναπτύσσεται
εντός των κινητών αυτών. Η θερμοκρασία με τον τρόπο αυτό μειώνεται και
όπως δείχνουν οι δοκιμές μια συσκευή με το υλικό αυτό (εμπορική ονομασία
NanoGtech™) έχει τη δυνατότητα διάρκειας κατά 20% περισσότερο από τις
αντίστοιχες, οι οποίες δεν το διαθέτουν.
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ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ

•Με σπουδαίες διακρίσεις για τα σχολεία της Γορτυνίας ολο-

κληρώθηκε ο 8ος Περιφερειακός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής Πελοποννήσου, στις 8 Μαΐου στην Καλαμάτα, από
τον οποίο οι ομάδες προκρίνονται στον Πανελλήνιο Τελικό Διαγωνισμό WRO Hellas, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις
29 Μάϊου. Η μαθητική ομάδα «Lousios Waterpower Team»
με μαθητές/-τριες της περιοχής της Δημητσάνας παρουσίασε
ένα έργο αυτόματης διαχείρισης νερού για τη βέλτιστη αξιοποίηση της πηγής του Αϊ-Γιάννη, που τροφοδοτεί τις καλλιέργειες του Παλαιοχωρίου, ενώ η ομάδα «Dimitsana Watermill»
πρότεινε έναν υβριδικό αλευρόμυλο, εμπνευσμένο από τους
μύλους του Υπαίθριου Μουσείου Υδροκίνησης, με σκοπό την
αναβάθμιση των παραδοσιακών αλευρόμυλων της Δημητσάνας. Οι δυο ομάδες προκρίθηκαν στον τελικό της Αθήνας. Ο
«RoboBee», το ρομπότ μελισσοκόμος της μαθητικής ομάδας
«Vytina Robotics» του πολυβραβευμένου μαθητικού Ομίλου
Ρομποτικής του Δημοτικού Σχολείου Βυτίνας απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για τη δημιουργία ενός ρομπότ μελισσοκόμου,
που αναλαμβάνει τη φόρτωση και εκφόρτωση των κυψελών,
μια από τις πιο δύσκολες εργασίες που πρέπει να κάνουν τακτικά οι μελισσοκόμοι της περιοχής της Βυτίνας. Επιπλέον, τρεις
ομάδες από τα Δημοτικά Σχολεία Δημητσάνας και Τροπαίων
προκρίθηκαν στην κατηγορία ποδοσφαίρου με ρομπότ.
•Πραγματοποιήθηκαν στις 9-5-2022 οι εκδηλώσεις μνήμης
προς τιμήν του νεολαίου εκτελεσθέντος από τους Γερμανούς
κατακτητές Ματθαίου Πόταγα με τη συμμετοχή των σχολείων,
εκπροσώπων φορέων και υπηρεσιών, υπό τη διοργάνωση του
Δήμου Γορτυνίας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Οι μαθητές/-τριες τίμησαν για την πράξη αντίστασης τον θαρραλέο
νεαρό αγωνιστή με τη συμμετοχή τους σε αγώνες ταχύτητας
και αντοχής, με αφετηρία το σημείο εκτέλεσης και τερματισμό
το μνημείο προς τιμήν του στην πλατεία της Βυτίνας, όπου και
ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και
απονομή μεταλλίων στους νικητές/-τριες.
•Τη Δευτέρα 16-5-2022 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες βελτί-

ωσης της λειτουργικότητας των προαύλιων χώρων του σχολείου από ομάδα μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων,
οι οποίοι έβαψαν τους αθλητικούς χώρους του σχολείου, τον
σχεδιασμό των οποίων επιμελήθηκε η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής κ. Σπυριδούλα Αλεξοπούλου, για την καλύτερη
διεξαγωγή του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, αλλά και
για την ψυχαγωγία των μαθητών/-τριών κατά τα διαλείμματα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν από μικρούς και μεγάλους
«κηπουρούς» εργασίες περιποίησης των παρτεριών που βρίσκονται στους προαύλιους χώρους και φυτεύτηκαν νέα πολύχρωμα φυτά. Η δράση αυτή ήταν μέρος του Σχεδίου Δράσης
του σχολείου για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των προαύλιων χώρων, οι οποίοι αναβαθμίστηκαν κατά το προηγούμενο έτος με ενέργειες του Δήμου Γορτυνίας, και υλοποιήθηκε
με την άμεση και καθοριστική υποστήριξη με χρήσιμα μέσα,
εργαλεία και προσφορά εθελοντικής εργασίας των μελών του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.
•Την Τετάρτη 18-5 ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ολυμπιακή Παιδεία – Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία»,
που διοργανώθηκε από την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, και
περιλάμβανε ένα σύνολο δράσεων με σκοπό την ανάδειξη της
μορφωτικής και εκπαιδευτικής αξίας των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι μαθητές/-τριες του σχολείου επισκέφθηκαν διαδικτυακά με ζωντανή σύνδεση το μουσείο και το Στάδιο της Αρχαίας
Ολυμπίας και γνώρισαν την ιστορία των αρχαίων Ολυμπιακών
Αγώνων, στοιχεία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων μέσα
από ζωντανή σύνδεση με το Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας
και συμμετείχαν σε διαδικτυακό βιωματικό καλλιτεχνικό Εργαστήριο σε σύνδεση με την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας.
Τις διαδικτυακές συνδέσεις ακολούθησε η διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων για τους/τις μαθητές/-τριες όλων των
τάξεων, που πραγματοποιήθηκαν στο άλσος Τριανταφυλλίδη
(δασάκι). Το αθλητικό πρόγραμμα επιμελήθηκε και συντόνισε
η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής του Σχολείου κα. Σπυριδούλα Αλεξοπούλου, ενώ το διαδραστικό παιχνίδι δημιουργήθηκε

από τον Διευθυντή του σχολείου κ. Ιωάννη Καρούντζο σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Φ.Α.
•Ένα χρόνο μετά τα εγκαίνια της Σχολικής Βιβλιοθήκης ολοκληρώθηκε και η δημιουργία της νέας Ψηφιακής Σχολικής
Βιβλιοθήκης, ενός χώρου στον οποίο βρίσκονται αναρτημένα όλα τα ψηφιακά βιβλία που δημιουργήθηκαν από μαθητές και μαθήτριες στη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς.
Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ανανεώνεται διαρκώς με νέα βιβλία
αποκλειστικά γραμμένα από συγγραφείς όλων των τάξεων,
που δοκιμάζουν με τη βοήθεια της τεχνολογίας να συντάξουν
κείμενα και διαλόγους, να σχεδιάσουν τους χαρακτήρες και να
επιλέξουν τις εικόνες που συμπληρώνουν τη δική τους φανταστική αφήγηση, περιπετειώδη ιστορία, χαριτωμένο διάλογο ή
παρουσίαση.
Η δημιουργία της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης αποτελεί μέρος του
ετήσιου Σχεδίου Δράσης του σχολείου για την προώθηση της
καινοτομίας και την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των
μαθητών/-τριών και προέκυψε από τη συνεργασία Εκπαιδευτικών του σχολείου.
•Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26-5-2022 στο χώρο του διδακτηρίου του σχολείου η ενημερωτική συνάντηση για γονείς
και εκπαιδευτικούς με θέμα «Χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης
στην οικογένεια», με ομιλήτριες του Κέντρου Πρόληψης των
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε.
Αρκαδίας «Ανέλιξη» - ΟΚΑΝΑ, την κα. Σίδερη Ιωάννα, Ψυχολόγο, και την κα. Μπεντεβή Αναστασία, Κοινωνιολόγο, επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε για μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου και
Νηπιαγωγείου εργαστήριο με θέμα «Το χαλί των συναισθημάτων: αναγνωρίζοντας και εκφράζοντας συναισθήματα», που
συντονίστηκε από την κα Φωτεινή Θεοδωροπούλου, Κοινωνιολόγο και την κα. Πράσινου Ευαγγελία, Κοινωνική Λειτουργό.
Η δράση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Γορτυνίας και ιδιαίτερα με τη φροντίδα της Προέδρου της δημοτικής
σχολικής επιτροπής κας Μπέτσα Παναγιώτας.

ρίση σε μνήμη του προ έτους αποβιώσαντος συζύγου της. Η
εργασίες περιλαμβάνουν συντήρηση της στέγης, υδροχρωματισμούς, και επεμβατικές εργασίες στο εσωτερικό και ιδιαίτερα
στο τέμπλο, που παρουσίαζε τη μεγαλύτερη φθορά. Ο σύνδεσμος ευχαριστεί θερμά την κ. Βασιλική Πετινού- Χαρίση, η
οποία έμπρακτα δείχνει την αγάπη προς τη γενέτειρά της και
ευελπιστεί να μιμηθούν και άλλοι φίλοι του συνδέσμου την
πράξη της, διότι ο σύνδεσμος δεν έχει άλλους πόρους εκτός
των συνδρομών και ενισχύσεων των μελών του και το εξωραϊστικό, πολιτιστικό και κοινωνικό του έργο εξαρτάται από
αυτές. Επίσης ευχαριστεί τον κ. Νίκο Δεκάζο, ο οποίος αφιλοκερδώς συντήρησε το τέμπλο της εκκλησίας.
•Μία από τις σπουδαίες πρωτοβουλίες του συνδέσμου είναι και η συντήρηση πολλών ξωκλησιών του τόπου μας, που
αριθμούν πάνω από εκατόν πενήντα χρόνια ζωής. Τα ξωκλήσια του Αγίου Αθανασίου, της Αγίας Παρασκευής, των Αγίων
Αποστόλων, της Παναγίας (κάτω Βυτίνα) έχουν συντηρηθεί
είτε με δαπάνες του συνδέσμου, είτε με προσφορές πολλών
φιλοβυτιναίων μέσω του συνδέσμου. Το εκκλησάκι της Παναγίας στην κάτω Βυτίνα, ένα από τα παλαιότερα του τόπου
μας, το οποίο αριθμεί εκατόν εβδομήντα πέντε χρόνια ζωής
(κτίστηκε το 1847) συντηρήθηκε για τελευταία φορά πριν από
δέκα χρόνια από τον σύλλογο και μετά από γενναία ενίσχυση
του ευεργέτου της Βυτίνας αειμνήστου ιατρού Χρήστου Ματθαίου. Σε πρόσφατη επίσκεψη στο ξωκκλήσι της προέδρου
του συνδέσμου κ. Ελένης Ρούσσου διαπιστώθηκαν σοβαρές
φθορές και ανάγκη συντήρησης του κτίσματος. Για το λόγο
αυτό ο σύνδεσμος σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του κάνει
έκκληση σε όσους θέλουν να βοηθήσουν, να συμβάλλουν στη
συντήρηση του ξωκκλησιού, που αποτελεί ιστορικό μνημείο
του τόπου μας. Είναι γνωστόν, όπως γράφουμε και πιο πάνω,
ότι ο σύνδεσμος δεν διαθέτει ίδιους πόρους και το σπουδαίο
εξωραϊστικό έργο του εξαρτάται από την οικονομική ενίσχυση
που δέχεται από τα μέλη του ή από άλλους φίλους της Βυτίνας. Για το λόγο αυτό απευθύνει έκκληση σε όποιον θέλει να
βοηθήσει και αγαπά τη Βυτίνα να προσφέρει, ώστε να αποκατασταθούν ο επικίνδυνες φθορές στο ιστορικό αυτό κτίσμα.
Και ενώ γράφαμε τις γραμμές αυτές η πρόεδρος του συνδέσμου μας έκανε γνωστό, ότι ο κ. Νίκος Δεκάζος, ο οποίος συντήρησε το τέμπλο της Αγίας Παρασκευής, πραγματοποίησε
δωρεάν και τον υδροχρωματισμό της εκκλησίας.

•Διήμερη εκδρομή στις 6 και 7 Ιουνίου πραγματοποίησε ο
σύνδεσμος στην περιοχή του Βόλου. Οι Βυτιναίοι ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία αυτή και γέμισαν ένα λεωφορείο,
το οποίο ξεκίνησε από τη Βυτίνα τη Δευτέρα 6-6 το πρωί. Η
επιστροφή έγινε το βράδυ της Τρίτης και όσοι συμμετείχαν
επέστρεψαν κατενθουσιασμένοι τόσο από την ομορφιά των
περιοχών που επισκέφθηκαν και ιδιαίτερα της γοητευτικής
Μακρινίτσας όσο και από το κλίμα που επικράτησε μεταξύ
των συμμετασχόντων. Ο σύνδεσμος εκτός από το σπουδαίο
εξωραϊστικό του έργο πραγματοποιεί και εξαιρετικό ψυχαγωγικό και κοινωνικό, το οποίο έχει απόλυτη ανάγκη ο τόπος
μας.
•Τη Δευτέρα 13 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος πραγματοποιήθηκε η ετήσια εορτή του συνδέσμου στο ξωκκλήσι
του Αγίου Αθανασίου στην είσοδο
της κωμόπολης.
Τελέστηκε θεία
λειτουργία
με
αρτοκλασία προσφορά του συνδέσμου από τον
πατέρα Νικόλαο. Μετά το τέλος της λειτουργίας πραγματοποιήθηκε λαχειοφόρος αγορά με δώρα που προσέφεραν καταστηματάρχες και επαγγελματίες της Βυτίνας προς ενίσχυση
του συνδέσμου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
ο τοπικός αντιδήμαρχος κ. Δημάκος, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Κατσούλιας, η πρόεδρος του συνδέσμου
κ. Ρούσσου, ο πρόεδρος του συλλόγου των Απανταχού Βυτιναίων κ. Αγγελίδης, ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσιας, ο κ. Νίκος Πανταζόπουλος ως εκπρόσωπος
της οικογενείας Πανταζοπούλων και πολλά μέλη αλλά και
φίλοι του συλλόγου τιμώντας τη γιορτή. Και για την ιστορία
η γιορτή αυτή έχει καθιερωθεί εδώ και επτά δεκαετίες στον
ίδιο χώρο και την ίδια μέρα από το τότε διοικητικό συμβούλιο. Το ξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου έχει ανακαινισθεί και
συντηρηθεί με πρωτοβουλία του συνδέσμου και δαπάνη της
οικογενείας Πανταζοπούλου.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ
•Με την έλευση της άνοιξης, τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών αλλά και την αναμονή του Πάσχα ο σύνδεσμος ξεκίνησε τον εξωραϊσμό των χώρων που βελτιώνουν την καλαισθησία του τόπου μας. Έτσι φρόντισε το κηπάριο της εισόδου
γύρω από το άγαλμα του Κόλλια με το κλάδεμα των τριανταφυλλιών και την προσθήκη νέων καλλωπιστικών φυτών.
Επίσης κλάδεψε και φρόντισε τα φυτά και σε άλλα κηπάρια
σε διάφορες γειτονιές του χωριού. Η φροντίδα και ο καλλωπισμός θα συνεχιστεί με το κλάδεμα και τη λίπανση όλων των
δένδρων και των λουλουδιών στους περιφερειακούς δρόμους. Οι εργασίες γίνονται από τα μέλη του συνδέσμου με την
αμέριστη και αφιλοκερδή συμπαράσταση αλλά και προσωπική
εργασία του «κηπουρού» της Βυτίνας κ. Τρύφωνα Παπαλάμπρου, μέλους του δ.σ. του συνδέσμου, τον οποίο ο σύνδεσμος ευχαριστεί θερμά.
•Ο σύνδεσμος παράλληλα με άλλους φορείς και τοπικούς
συλλόγους ανέπτυξε πρωτοβουλία πασχαλινού στολισμού της κωμόπολης.
Έτσι διακόσμησε την πρώτη είσοδο,
έβαψε με λευκό χρώμα όλα τα δένδρα
κατά μήκος των κεντρικών δρόμων, που
οδηγούν στο εσωτερικό της κωμόπολης
και ανάρτησε εορταστική αφίσα με πασχαλινές ευχές στην πλατεία καλωσορίζοντας τους επισκέπτες. Η Βυτίνα φέτος
μετά από μια τριετία περιορισμένων πασχαλινών εορτασμών είχε την πρέπουσα εικόνα δείχνοντας
μια κωμόπολη που ξέρει να υποδέχεται και παράλληλα σέβεται τους επισκέπτες της.
•Μέσα στο Μάϊο και βοηθούντος του καλού καιρού άρχισαν και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης του ξωκλησιού της
Αγίας Παρασκευής, (φωτό) τη φροντίδα του οποίου έχει ο σύνδεσμος
και εκεί πραγματοποιεί το ετήσιο
πανηγύρι του την ημέρα εορτασμού
της μνήμης της Αγίας. Τη δαπάνη
επισκευής κάλυψε εξ ολοκλήρου η
Βυτιναία κ. Βασιλική Πετεινού- Χα-

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
•Συμμετέχοντας στον πασχαλινό εορτασμό ο όμιλος διακόσμησε ανάλογα την πλατεία Οικονομίδη για μια ακόμη χρονιά με προσωπική εργασία των μελών του. Παράλληλα τις ημέρες του Πάσχα οργάνωσε καλλιτεχνική έκθεση με τίτλο «στα μονοπάτια της
Αρκαδίας» στο χώρο της Τριανταφυλλιδείου σχολής με έργα του ζωγράφου Στογιάν Ντόνεβ και της γλύπτριας Χριστίνας Κελλίδη.
(λεπτομέρειες σε άλλη στήλη). Ήταν μια θαυμάσια πρωτοβουλία που τόνισε περισσότερο το εορταστικό κλίμα των ημερών του
Πάσχα και έδειξε ακόμα μια φορά την ευαισθησία του τόπου μας στις πολιτιστικές δραστηριότητες.

