Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΛΑΧΟΚΕΡΙΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Στις 3 Δεκεμβρίου του 2017 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη από το
καλοκαίρι εκδήλωση της Επιτροπής Ψ. Μ. Β., με τίτλο «Η Παρουσίαση του Ψ. Μ. Β.
στην Αθήνα», όπου σύμφωνα με την απογραφή του «Συλλόγου Βλαχοκερασιωτών
Αττικής» (1988-1992) κατοικεί το 40% περίπου των απανταχού Βλαχοκερασιωτών.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην Αίθουσα της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδας,
Τξωρτζ 9, Πλ. Κάνιγγος. Παρέστησαν 100 περίπου συμπατριώτες και φίλοι τους,
όλων των γενεών (Βλ. φωτογραφία) Οι αναγνώστες της «ΦτΒ» μπορούν να δουν
περισσότερες φωτογραφίες από τους ακροατές στο σχετικό άλμπουμ που έχουμε
δημιουργήσει και δημοσιεύσει στη σελίδα του Ψ. Μ. Β. (facebook).

Ένα στιγμιότυπο του ακροατηρίου στη λήξη της εκδήλωσης (Φωτογραφία: Γ. Μαραγκουδάκης)

Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο υποφαινόμενος ως συντονιστής της Επιτροπής
Ψ. Μ. Β., ο οποίος έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας
Ελλάδας (Π.Ο.Ε.) και Πρόεδρο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αρκάδων κ. Βασίλη
Γιαννακάκο για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ο κ. Γιαννακάκος συνεχάρη τους
συντελεστές του Ψ. Μ. Β. και ευχήθηκε η πρωτοβουλία τους να βρει μιμητές και
από άλλα χωριά στης Αρκαδίας. Μετά τον χαιρετισμό του κ. Γιαννακάκου και την
ανάγνωση των χαιρετισμών της Νένας Μεντή και του Ανδρέα Χ. Γιαννουλόπουλου
που αδυνατούσαν να είναι κοντά μας λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο
συντονιστής συνέχισε την ομιλία του παρουσιάζοντος το σκεπτικό της εκδήλωσης,
το ιστορικό και τους συντελεστές δημιουργίας του Ψ. Μ. Β., μεταξύ των οποίων και
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τα μέλη της Επιτροπής. Στο βήμα τον ακολούθησαν τα υπόλοιπα παρόντα μέλη της
Επιτροπής Ψ. Μ. Β.:

Δύο άλλα στιγμιότυπα από το ακροατήριο όπου διακρίνονται και παράγοντες της εθνικής μας ζωής
(Φωτογραφίες: Γ. Μαραγκουδάκης)

(1). Η Άννα Μαρτίνου, Φιλόλογος Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας και πρ.
Σύμβουλος Εκπαίδευσης στο Λουξεμβούργο, με τίτλο της ομιλίας της : «Μια
ξενάγηση στον κυβερνοχώρο του Ψηφιακού Μουσείου Βλαχοκερασιάς», Η Άννα,
που παρακολουθεί στενά και είναι πολύ εξοικειωμένη μα τα «κατατόπια» και τα
«σοκάκια» του Ψ. Μ.Β., ξενάγησε τους ακροατές σε όλες τις θεματικές ενότητες και
υποενότητες του Ψ. Μ. Β., και έκανε ειδικότερη αναφορά σε κάποιες υποενότητες,
όπως το Δάσος Σκιρίτιδας, το μονοπάτι της Βλαχοκερασιάς, τα μητρώα αρρένων, το
αιολικό πάρκο, οι συμπατριώτες στις τέχνες, στις επιστήμες, στην ιατρική, στην
πολιτική και στη νέα μας υποκατηγορία περιεχομένου - τα «Ευθυμογραφήματα
Βλαχοκερασιωτών».

Η Άννα Μαρτίνου και ο Στάθης Χρόνης παρουσιάζουν (Φωτογραφίες: Γ. Μαραγκουδάκης)

(2). Ο Άγγελος Μπιστόλας, Δάσκαλος και από τους μακροβιότερους και πιο
δραστήριους Προέδρους του Συλλόγου Βλαχοκερασιωτών Αττικής, με τίτλο της
ομιλίας του: «Αναγκαιότητα καταγραφής των τοπικών ιστοριών, ηθών και εθίμων».
Ο Άγγελος, συν-συγγραφέας με την Άννα, τον Κώστα Κρεκούζο και τον
υποφαινόμενο της μονογραφίας Ιστορικά, δημογραφικά και λαογραφικά στοιχεία
της» , η οποία έχει ήδη ενσωματωθεί στο Ψ. Μ.Β., υπογράμμισε την αναγκαιότητα
μετάδοσης της τοπικής ιστορίας κτλ. στις επερχόμενες γενιές. Επικεντρώθηκε στα
ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία του Ψ. Μ. Β. και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις
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τρεις ιδιωτικές συλλογές με πραγματικά εκθέματα στο χωριό μας («εστίες
λαογραφικού ενδιαφέροντος») και στη συμβολή του αείμνηστου Κώστα Κρεκούζου
στη λαογραφία της ιδιαίτερης πατρίδας μας.

Ο Άγγελος Μπιστόλας και ο Νικάς Πετρόπουλος παρουσιάζουν (Φωτογραφίες: Γ. Μαραγκουδάκης).

(3). Ο Ευστάθιος Χρόνης, Στρατιωτικός Κτηνίατρος – Υγιεινολόγος Τροφίμων, με
τίτλο της ομιλίας του, «Στοιχεία οικοσυστήματος του ευρύτερου χώρου της
Βλαχοκερασιάς». Ο Στάθης παρουσίασε, με έγχρωμες γραφικές παραστάσεις, τη
χλωρίδα (π.χ. δεντροκαλλιέργειες, Δάσος Σκιρίτιδας) και την πανίδα της περιοχής
(π.χ. κτηνοτροφία, άγρια ζώα και πολλαπλασιασμό των αγριογούρουνων), ενώ
παράλληλα αναφέρθηκε και στην επέκταση του δάσους σε βάρος της
καλλιεργήσιμης γης ως χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος της Βλαχοκερασιάς.
Κάποιες από τις διαφάνειες του Στάθη αξίζουν να ενσωματωθούν στο Ψ.Μ.Β.
Δύο από τις ομιλήτριες και μέλη της Επιτροπής, η Αγγελική (Κική) Κατσαφάνα
(Φιλόλογος, Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, και πρ. Διευθύντρια του Γυμνασίου
Βλαχοκερασιάς) και η Μαρία Κοπίτα (Φιλόλογος, Αν. Καθηγήτρια Μέσης
Εκπαίδευσης και Πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Βλαχοκερασιάς) δεν παραβρέθηκαν
στην εκδήλωση για λόγους ανωτέρας βίας –η Αγγελική λόγω μιας εποχικής γρίπης
και η Μαρία λόγω κακοκαιρίας που δεν επέτρεπε απόπλους ή πτήσεις. Τα θέματά
τους παρουσιάστηκαν από τον υποφαινόμενο, την Άννα Μαρτίνου και τον Στάθη
Χρόνη.
Ειδικότερα, η ομιλία της Αγγελικής επικεντρώνεται σε δύο θέματα που συνιστούν
και την ιδιαίτερη συμβολή της στο Ψ. Μ. Β. – «Το σχολείο Βλαχοκερασιάς ως
φορέας παιδείας και πολιτισμού» (βλ. θεατρικές παραστάσεις) και «Η διάσωση της
ιστορίας μέσα από τον αφηγηματικό λόγο» (Βλ. αφηγήσεις που έχουν διασπαρθεί
σε διάφορες θεματικές ενότητες του Ψ. Μ. Β.). Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η
αφήγηση του αείμνηστου και απόμαχου της Μικρασιατικής Εκστρατείας,
Κωνσταντίνου Τσαντήλα στον γιο του για την στάση του απέναντι στους κατακτητές
της πατρίδας μας όπως την διηγήθηκε ο γιος στην Κική και την απέδωσε η Άννα
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
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Η ομιλία της Μαρίας, όπως την παρουσίασε σ Στάθης, έκανε μια «αναδρομή στο
έργο των συλλόγων» (της Αττικής, της Βλαχοκερασιάς και των ομογενών),
προβάλλοντας ταυτόχρονα τους ιδρυτές τους και αποσπάσματα από τα ιδρυτικά
τους καταστατικά. Στη συνέχεια έκανε και μια περιήγηση σε διάφορους τόπους
που ξεχειμώνιαζαν οι Βλαχοκερασιώτες και τα κοπάδια τους – στον Κοπελιά, στον
Κουρεμένο, στις Ράχες κτλ.. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ιστορία του Κοπελιά.
Ευχή όλων των μελών της Επιτροπής είναι να γραφεί η ιστορία για όλους τους
τόπους που ξεχειμώνιαζαν οι συγχωριανοί μας.
Την εκδήλωση έκλεισε ο υποφαινόμενος, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και τις
προοπτικές του Ψ. Μ. Β. Αναφέρθηκε επιγραμματικά σε στοιχεία για την
ανταπόκριση επισκεπτών, στον συνεχή εμπλουτισμό, στην ανάγκη νομικής
κατοχύρωσης και στην αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης.
Αν και δεν έμεινε χρόνος για την συζήτηση, μετά τη λήξη σχηματιστήκαν πηγαδάκια
γύρω από τα μέλη της Επιτροπής τα οποία εκτός από συγχαρητήρια δέχθηκαν και
μια πρόσκληση από τον κ. Γιαννακάκο για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συνέδριο των
Αρκάδων που θα γίνει φέτος.
Εκτός από τον Πρόεδρο της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, κ. Βασίλειο
Γιαννακάκο, μεταξύ των παραβρισκόμενων που μας τίμησαν με την παρουσία τους,
και τους ευχαριστούμε, ήταν ο Βουλευτής της «Δημοκρατικής Συμπαράταξης»,
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος», ο Διοικητής του «Παναρκαδικού Νοσοκομείου»
Τριπόλεως, κ. Πέτρος Τομάρας, η Δημοσιογράφος/συμπατριώτισσα Ιωάννα
Μάνδρου, ο κοντοχωριανός και πρ. Διευθυντής του Γραφείου του ΟΗΕ στην Αθήνα,
κ. Παναγιώτης Καραφωτιάς, ο Πρόεδρος του «Τεγεάτικου Συνδέσμου Αθήνας», κ.
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων
Τριφυλίας, κ. Παναγιώτης Λούτος.
Σημειώνεται ότι οι οργανωτές της εκδήλωσης μερίμνησαν ώστε να καταγραφούν οι
προσερχόμενοι, τα τηλεφωνά τους και η ηλεκτρονική τους διεύθυνση.
Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Μπόμπου Κολοκυθά για την γραμματειακή
εξυπηρέτηση και την Άννα Μαρτίνου που δημιούργησε ένα αρχείο EXCEL, το οποίο
μπορεί να συμπληρώνεται και να αποτελέσει μια καλή βάση δεδομένων για
μελλοντικές χρήσεις από την Επιτροπή Ψ. Μ. Β.
Ως συντονιστής της Επιτροπής, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βασικούς
συντελεστές της εκδήλωσης:
❖ τον Πρόεδρο της Π.Ο.Ε., κ. Βασίλη Γιαννακάκο και την γραμματέα της Π.Ο.Ε,
κ. Χρυσούλα Διαμαντοπούλου, για τις διευκολύνσεις που μας παρείχαν στην
αξιοποίηση της αίθουσας,
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❖ τους Άγγελο Μπιστόλα και Άννα Μαρτίνου για τη συμβολή τους στην
κινητοποίηση και τη μέριμνα για τα αναψυκτικά,
❖ τον συγχωριανό Στάθη Ν. Χρόνη για την πολύτιμη βοήθεια προς τους
άλλους ομιλητές με την επιτόπου προβολή σχετικών σελίδων από το Ψ. Μ.
Β,
❖ τον τεχνικό και υπεύθυνο για την ιστοσελίδα μας, Δημήτρη Μορόγιαννη (εκ
Διστόμου) για την χρήση των ηχείων του και την τεχνική υποστήριξη της
εκδήλωσης,
❖ την ΕΡΤ1 και ειδικότερα την κ. Κατερίνα Μπατζάκη (δημοσιογράφο) και τον
συμπατριώτη Ηλία Χαρίτο (Τεχνικό της ΕΡΤ) για την τηλεοπτική κάλυψη της
εκδήλωσής μας (Βλ. σχετικό βίντεο στη σελίδα μας στο Facebook).
❖ τον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης και την συμπατριώτισσα Αγγελική
Κοντογιάννη (Contis), δημοσιογράφο, ντοκιμαντερίστρια και μέλος της
Επιτροπής για την κάλυψη της εκδήλωσης από την ανωτέρω εφημερίδα (Βλ.
σχετικό άρθρο στ’ αγγλικά στη σελίδα μας στο Facebook),
❖ τον Γιώργο Μαραγκουδάκη, εγγονό του Ιατρού-Γυναικολόγου και
συγγραφέα Κωνσταντίνου Μητρόπουλου («Ανεφού»), για την
επαγγελματική φωτογράφηση της εκδήλωσης,
❖ τους ερασιτέχνες φωτογράφους (π.χ. Δημοσθένη Κρίμπαλη, Βαγγέλη
Αφέντρα κ.α.) για την απαθανάτιση της εκδήλωσης, και τέλος,
❖ όλους τους συμπατριώτες και φίλους τους που μας τίμησαν με την
παρουσία τους και που ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσουν πρεσβευτές της
Επιτροπής για τη διάδοση του Ψ. Μ. Β.
Νίκος Πετρόπουλος
Δρ. Κοινωνιολογίας - Πανεπιστημιακός
Συντονιστής της Επιτροπής Ψ. Μ. Β.

