
Τ
ο προτελευταίο έτος της πρώτης δεκαετίας του
21ου αιώνα ανέτειλε ήδη. Οι συγκυρίες είναι τέ-
τοιες, που πολλές προσδοκίες έχουν δημιουργηθεί

σε όλη την ανθρωπότητα και στον κάθε άνθρωπο ξε-
χωριστά για το νέο έτος. Συνήθως στον τελικό απολο-
γισμό πραγματοποιούνται  πολύ λιγότερα από όσα προσ-
δοκούνται, αλλά είναι δραματικό, εάν μεγιστοποιούνται
αντί να ξεπεραστούν τα προβλήματα του προηγούμενου
έτους.

Το βασικότερο πρόβλημα του έτους, που έφυγε και
που κληρονομήθηκε, είναι η διεθνής οικονομική κρίση
(αλήθεια και πότε δεν υπήρχε;). Αγωνιώδη ερωτήματα
μήπως επαναληφθεί το διεθνές οικονομικό «κραχ» του
1929. Σε τι βαθμό θα επηρεασθεί η Ελλάδα και πόσο θα
μεταβληθεί η καθημερινή ζωή του Έλληνα; Βέβαια η α-
πάντηση είναι δύσκολη αλλά όπως φαίνεται τα οικονο-
μικά προβλήματα και η ελπίδα επίλυσης τους θα είναι για
το 2009 το πρώτο θέμα που θα απασχολήσει  την αν-
θρωπότητα αλλά και τους Έλληνες. Σημαντικό πρόβλη-
μα που κληρονομείται επίσης από το προηγούμενο έτος
είναι η κοινωνική ανασφάλεια, που βιώνει ο Έλληνας
πολίτης με τα διαρκώς αυξανόμενα φαινόμενα κοινωνι-
κής βίας και εγκληματικότητας. Μεγάλες περιοχές των
πληθυσμιακά διογκωμένων πόλεων «γκετοποιούνται»,
και οι ληστείες, η βία, η χρήση ναρκωτικών, οι εκβια-
σμοί, οι απάτες είναι καθημερινά φαινόμενα και επε-
κτείνονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην επαρχία. Ο πολί-
της και ιδιαίτερα ο ηλικιωμένος είναι ανήσυχος και φο-
βισμένος μήπως και αυτός πέσει θύμα της κοινωνικής
παθογένειας. Κάθε χρόνο ελπίζει ότι τα πράγματα θα εί-
ναι καλλίτερα τον επόμενο και διαψεύδεται. Η περίφη-
μη ποιότητα ζωής, που θεωρητικά βελτιώνεται λόγω της
σημειούμενης προόδου της επιστήμης και της τεχνο-
λογίας, αμφισβητείται. Ο σύγχρονος άνθρωπος πληρώ-
νει το λεγόμενο «τίμημα της προόδου». Το φυσικό πε-
ριβάλλον διαρκώς αλλοιώνεται, τα καλοκαίρια μεγαλώ-
νουν και οι χειμώνες μικραίνουν, το νερό λιγοστεύει και
το μέλλον είναι δυσοίωνο. Όλοι πιστεύουν ότι τα προ-
βλήματα θα μειωθούν την καινούργια χρονιά, ο άνθρω-
πος θα συνειδητοποιήσει τις ευθύνες του και θα μειώ-
σει τις απαιτήσεις του, οι κυβερνήσεις θα λάβουν τα κα-
τάλληλα μέτρα και οι άπληστες πολυεθνικές θα πάψουν
να λεηλατούν τη φύση. Θα πραγματοποιηθούν αυτές οι
προσδοκίες ή μέρος αυτών; Ποιος ξέρει. Ο άνθρωπος
όμως ελπίζει. 

Ελπίζει ότι θα περιοριστεί η φτώχεια και η ανεργία.
Οι νέοι θα βρίσκουν δουλειά. Η γενιά των «επτακοσίων
ευρώ» θα γίνει γενιά των «χιλίων ευρώ». Η παιδεία, η
υγεία, η εργασία θα βελτιωθούν και θα ακολουθήσουν
τους ρυθμούς της εξέλιξης και όχι αντίστροφους. Η τρί-
τη ηλικία θα φροντίζεται και θα περιθάλπεται περισσό-
τερο και δεν θα πετιέται στο περιθώριο σαν «στημένο
λεμόνι». Και τελικά όλοι οι «κρατούντες» είτε παγκόσμια
είτε στην Ελλάδα θα γίνουν πιο ανθρώπινοι. Αυτή την αν-
θρωπιά και τη ζεστασιά την επιθυμεί ο σύγχρονος άν-
θρωπος. Πόσες ελπίδες επενδύονται στο πρόσωπο του
νέου Αμερικανού προέδρου, τον οποίο οι περισσότεροι
δεν τον ξέρουν,  επειδή μίλησε δημόσια πιο ανθρώπινα
από τους άλλους; Πόσες ελπίδες γέννησε, που δεν ξέ-
ρουμε αν θα πραγματοποιηθούν, αυτός ο αλλιώτικος λό-
γος, ο μαλακός και πραγματικός;

Ευχόμαστε ο καινούργιος χρόνος, που ανέτειλε, να
πραγματοποιήσει όσες ελπίδες επενδύει σε αυτόν ο
σύγχρονος άνθρωπος. Εμείς οι Βυτινιώτες να ευχη-
θούμε το χωριό μας να εξακολουθήσει να είναι ζεστό και
φιλόξενο, να δέχεται τους ξένους και τους ντόπιους με
την ίδια ευγένεια που τους δεχόταν μέχρι τώρα και να
μην επηρεασθεί από την διαμορφούμενη αντίληψη του
εμπορικού κέρδους και της οικονομικής εκμετάλλευ-
σης. Να επιλυθούν ορισμένα προβλήματα που θα ανα-
βαθμίσουν την ποιότητα ζωής όσων μένουν εδώ και θα
διευκολύνουν περισσότερο όσους το επισκέπτονται. Να
βελτιωθεί το υπάρχον «παρκινγκ» ή να κατασκευασθεί
νέο. Να διαμορφωθούν και καλλωπισθούν οι είσοδοι του
χωριού. Να συντηρηθούν οι χώροι αναψυχής. Να διατη-
ρηθεί η παραδοσιακή εικόνα του χωριού και ό,τι κατα-
σκευάζεται να γίνεται με σεβασμό σε αυτή. Να διαφυ-
λαχτεί το Μαίναλο από τις φυσικές καταστροφές και τις
ανθρώπινες παρεμβάσεις. Η φύση ήταν απλόχερη για τη
Βυτίνα, ας μείνουμε και εμείς, όπως το φυσικό περι-
βάλλον μας διαμόρφωσε και όχι όπως μας μετέβαλλε η
καταναλωτική εποχή μας.

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2009 Και μακάρι να πραγματο-
ποιήσει, κατά το δυνατόν, τις προσδοκίες καθενός.

Η «Β»

Tα θεμέλιά μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους
και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος...

Oδυσσέας Eλύτης
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Η ΒΥΤΙΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ
ΧΡΕΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ «ΚΡΗΤΙΚΟ» ΗΡΩΑ ΤΗΣ ΚΑΙ Η

ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ ΠΡΟΘΗΜΑ

Τιμή στο Δημακόπουλο
που μέσα σ’ ένα βράδυ
τίμησε την πατρίδα του
Βυτίνα και Αρκάδι.

Τ
ην Κρητική μαντινάδα την έφτιαξαν και την
τραγούδησαν, κατά τη διάρκεια των εορτα-
στικών εκδηλώσεων αδελφοποίησης των

Δήμων Βυτίνας και Αρκαδίου τα μέλη του πολι-
τιστικού συλλόγου Ελεύθερνας «οι Φουριάρη-
δες».

Ξεκινάμε την περιγραφή των εκδηλώσεων με
το τραγούδι, για να φανεί η σημασία  και η εορ-
ταστική ατμόσφαιρα στις τελετές αδελφοποίη-
σης. 

Όπως γράφτηκε και στο προηγούμενο φύλ-
λο η αδελφοποίηση των δύο Δήμων, που τους
συνδέει το όνομα του ανθυπολοχαγού Ιωάννη
Δημακόπουλου, φρούραρχου της ιεράς μονής
Αρκαδίου, της μεν Βυτίνας ως τόπου καταγωγής
και του Αρκαδίου ως τόπου θυσίας, συνέπεσε με
τις εορταστικές εκδηλώσεις του ολοκαυτώματος
του μοναστηριού το 1866 και έλαβε χώρα στην έ-
δρα του Δήμου Αρκαδίου, το Άδελε.

Τεσσαρακονταμελής Βυτινιώτικη αντιπρο-
σωπεία με επικεφαλής το Δήμαρχο Βυτίνας κ.
Γιάννη Σακελλαρίου μετέβη στην Κρήτη για τις
εκδηλώσεις. Στην αντιπροσωπία μετείχαν ο ε-
φημέριος Βυτίνας π. Νικόλαος Ντάβος, ο ιερο-
μόναχος Δανιήλ της μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου
Βαλτεσινίκου ο Δήμαρχος Κλείτορος κ. Βασίλει-
ος Κουρσαράκος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη
του δημοτικού συμβουλίου κ.κ. Γιαβής. Κουντά-
νης, Σταθόπουλος, Γόντικας, Αναστασόπουλος,
ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου κ. Κα-
τσούλας, ο πρόεδρος των απανταχού Βυτιναίων
κ. Κοκκαλιάρης, και το μέλος του Δ.Σ. κ. Παπα-
δέλος, ο αντιπρόεδρος του συνδέσμου Φιλο-
προόδων κ. Κοσμάς, η χορευτική ομάδα του πο-
λιτιστικού συλλόγου με επικεφαλής τη «δασκά-
λα» των χορών καθηγήτρια Φ.Α κ. Χριστίνα Ζα-
μπαθά, οι εκδότες της «Γορτυνίας»  κ. Καλύβας,
του «Πρωινού Μοριά» κ. Μητρόπουλος και οι υ-
πάλληλοι του Δήμου κυρίες Γόντικα και Καρρά.
Η αντιπροσωπία έφτασε στην Κρήτη και κατέλυ-
σε στο προκαθορισμένο ξενοδοχείο στις 07.00
π.μ. στις 8-11-08 . Μετά από δύο ώρες ξεκίνη-
σε για το μοναστήρι του Αρκαδιού συνοδευόμε-
νη από τον αντιδήμαρχο του Δήμου Αρκαδίου κ.
Μανώλη Κοτζαμπασάκη, που ήταν ο συνοδός και
ξεναγός της κατά την παραμονή της στην Κρήτη
και έφτασε στις 10.00 περίπου. Είχε προηγηθεί
ο π. Νικόλαος Ντάβος μαζί με τον ιερομόναχο
Δανιήλ, οι οποίοι έλαβαν μέρος στη λειτουργία,
που ετελείτο στο μοναστήρι λόγω της ημέρας

1. Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό συμβούλιο του
Δήμου Βυτίνας,
2. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του

συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων,
3. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ

του συνδέσμου Φιλοπροόδων,
4. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του

Πολιτιστικού συλλόγου,
5. Ο πρόεδρος και  τα μέλη του Δ.Σ της Α.Ε. ΒΥΤΙΝΑΣ,
6. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του κυνηγετικού
συλλόγου Βυτίνας,
Εύχονται στους εντός και εκτός Βυτίνας Βυτιναίους το 2009
να εκπληρώσει κατά το δυνατόν τις προσδοκίες του καθενός.

Συνέχεια στη σελ. 4

Η «αδελφοποίηση» των Δήμων Βυτίνας και Αρκαδίου

και τους υποδέχθηκε ο ηγούμενος της Ι.Μ.Αρκα-
δίου πανοσιολογιότατος Μύρων Καλαϊτζάκης.
Στις 10.30  σε ιδιαίτερη τελετή εψάλη τρισάγιο,
σε ατμόσφαιρα συναισθηματικά φορτισμένη, α-
πό τους δύο  συνοδούς ιερείς πατέρες Νικόλαο
και Δανιήλ στην προτομή του Ιωάννη Δημακό-
πουλου και κατατέθηκε στεφάνι από το Δήμαρ-
χο Βυτίνας, τον αντιδήμαρχο Αρκαδίου (ο Δή-
μαρχος παρίστατο ως πρόεδρος ΤΕΔΚ στις εορ-
ταστικές εκδηλώσεις του Ρεθύμνου και αδυνα-
τούσε να παραστεί συγχρόνως και στο Αρκάδι)
και τον πρόεδρο της πανελλήνιας ένωσης Κρη-
τικών σωματείων, η οποία ήταν και πρωτεργάτης
της αδελφοποίησης, κ. Μανώλη Πατεράκη. 

Στη συνέχεια έγινε επίσκεψη του μαυσωλεί-
ου των πεσόντων ηρώων στο ολοκαύτωμα, ξε-
ναγήθηκε στους ιστορικούς χώρους της ιεράς
μονής και στις 12.00 η αντιπροσωπία παρακο-
λούθησε τη δοξολογία, στην οποία χοροστάτησε
ο μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κ.κ
Άνθιμος. Στη συνέχεια παρακάθισε στο εορτα-
στικό γεύμα της Ι. Μονής στο Ηγουμενείο. Το α-
πόγευμα η αντιπροσωπία ξεναγήθηκε στη πόλη

του Ρεθύμνου, ενώ το βράδυ παρακάθισε σε δεί-
πνο προς τιμή της σε ταβέρνα της περιοχής, στο
οποίο παρευρίσκετο και αντιπροσωπία του Δήμου
Κυθραίας Κύπρου προσκεκλημένης του Δήμου
Αρκαδίου.

Την επόμενη μέρα 9-11 το πρωί έγινε επί-
σκεψη  του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας
Ελεύθερνας, όπου ξεναγήθηκε από το φιλόλογο
κ. Ν. Αποστολάκη, και των παραδοσιακών χωριών
Χάρκια και Άμνατος.  Στις 14.00 άρχισε η τελε-
τή αδελφοποίησης των δύο Δήμων στην αίθουσα
συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Αρκα-
δίου παρουσία του τοπικού βουλευτή κ. Λαμπίρη
εκπροσώπων των τοπικών αρχών και πλήθος κό-
σμου. 

Οι δύο δήμαρχοι σε λόγους μεστούς περιε-
χομένου και μέσα σε κλίμα συγκινησιακής φόρ-
τισης υπέγραψαν τα πρωτόκολλα αδελφοποίη-
σης. Ο Δήμαρχος Βυτίνας τόνισε:

«Υπάρχουν ορισμένες πράξεις στη πορεία
των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ο-
ποίες, όταν υλοποιηθούν, πιστοποιούν την ιστο-
ρική αλήθεια και επισημοποιούν την αναγνώριση
καταξιωμένων προσώπων. Μια τέτοια είναι και
αυτή, που σήμερα ολοκληρώνουμε ως ιστορικό
χρέος απέναντι σε ένα πρόσωπο, το οποίο ξεκί-
νησε από το κέντρο της Πελοποννήσου και έ-
φτασε στη Κρήτη για να πέσει αγωνιζόμενο για
την ελευθερία της σκλαβωμένης Μεγαλονήσου.
Το πρόσωπο αυτό είναι ο φρούραρχος του Αρκα-
δίου Βυτινιώτης ανθυπολοχαγός Ιωάννης Δημα-
κόπουλος και η πράξη τιμής προς το πρόσωπό
του είναι η αδελφοποίηση των Δήμων Αρκαδίου
και Βυτίνας. Μετά από 142 χρόνια από τον ηρω-
ικό θάνατο του Δημακόπουλου και το ολοκαύτω-
μα της ιερής μονής του Αρκαδίου οι δύο Δήμοι
αδελφωμένοι με συνδετικό κρίκο τον ηρωικό αν-
θυπολοχαγό θα βρίσκονται μαζί στις εκάστοτε ε-
ορταστικές εκδηλώσεις, θα ανταλλάσσουν επι-
σκέψεις και θα προβάλλουν τη πράξη του ολο-
καυτώματος, που άφησε άναυδη την Ευρώπη και
έθεσε «επί τάπητος» το Κρητικό ζήτημα ανε-
ξάρτητα, εάν χρειάστηκαν άλλα πενήντα χρόνια
αιματηρών θυσιών και αγώνων να  πραγματοποι-
ηθεί η πολυπόθητη ένωση της Κρήτης με τη μη-
τέρα Ελλάδα.» 

Στο ψήφισμα εξάλλου του Δημοτικού συμ-
βουλίου Βυτίνας, το οποίο αναγνώστηκε κατά τη
διάρκεια της τελετής, τονιζόταν: «Ο κ. Δήμαρ-
χος τόνισε στην εισήγησή του ότι σε όλη τη διάρ-
κεια του 19ου  αιώνα και ιδιαίτερα μετά τη δημι-
ουργία του νέου Ελληνικού κράτους η παρουσία
Βυτιναίων στα επαναστατικά κινήματα των αλυ-
τρώτων Ελληνικών εδαφών ήταν έντονη. Η Ήπει-

Αντιπροσωπεία της Βυτίνας σην είσοδο της Ιε-
ράς Μονής Αρκαδίου.

Ο Δήμαρχος Βυτίνας, ομιλών κατά τη διάρκεια
της τελετής αδελφοποίησης (αριστερά του ο δή-
μαρχος Αρκαδίου και δεξιά του ο βουλευτής κ.
Λαμπίρης).

2009: Ένα έτος με πολλές
προσδοκίες. Πόσες από

αυτές θα πραγματοποιηθούν;



�
Νοέμβριος: Ο τελευταίος μήνας του
Φθινοπώρου. Οι ετοιμασίες για το χει-

μώνα άλλοτε ήσαν έντονες. Σήμερα εκεί που
συσσωρεύονταν ξύλα για τα τζάκια οι χώροι
είναι κενοί και βλέπουμε τα βυτία πετρελαί-
ου να τροφοδοτούν με καύσιμα τα σπίτια. Ο
καιρός είναι ηπιότερος. Λίγη κίνηση τις κα-
θημερινές μεγάλη τα Σαββατοκύριακα. Ένα
τέτοιο φαινόμενο εμφανίστηκε το τετραήμε-
ρο της 28ης Οκτωβρίου όπου σημειώθηκε
πάλι το αδιαχώρητο στο χωριό. Παραμένει έ-
ντονη η ανάγκη δημιουργίας «παρκινγκ». Η
περιοχή «Ντρούλα» δεν επαρκεί πλέον. Δύ-
σκολη βέβαια η ανεύρεση χώρου αλλά επι-
τακτική.

�
Παραλειπόμενα από την τελετή εγκαι-
νίων της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων

«Όμηρος Σταθόπουλος» στο προαύλιο του
Δημοτικού Σχολείου. Την παρουσιάσαμε λί-
γο βιαστικά, επειδή είχε κλείσει η ύλη της ε-
φημερίδας του προηγούμενου διμήνου. Όλοι
εντυπωσιάστηκαν από την ποιότητα του έρ-
γου, κάτι που φάνηκε στις ομιλίες όσων α-
νέβηκαν στο βήμα, αλλά και από τη διάθεση
της δωρήτριας να συνεχίσει να είναι «πα-
ρούσα» στις ανάγκες του τόπου. Στην τελε-
τή παρέστησαν, εκτός όσων αναφέρθηκαν
στο προηγούμενο φύλλο, και οι Δήμαρχοι
Λαγκαδίων, Δημητσάνας και Στεμνίτσας.
Επίσης ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης του Νομού. Φωτογραφικό υλι-
κό παρατίθεται σε άλλη σελίδα.

�
Επισκεφθήκαμε το ανεγειρόμενο ξε-
νοδοχειακό συγκρότημα στους πρόπο-

δες του Μαινάλου της κ. Βασιλάκη. Εντύ-
πωση προκαλεί το μέγεθος (αρκετές δεκάδες
δωμάτια), αλλά και οι εγκαταστάσεις (πισί-
νες κ.λ.π.). Πιστεύεται ότι σύντομα θα είναι
έτοιμο. Οι νέοι επιχειρηματίες, οι οποίοι ε-
γκαθίστανται, δίνουν μια άλλη πνοή στον τό-
πο αλλά πρέπει να θυμούνται ότι και ο τό-
πος θέλει στήριγμα και υποστήριξη και όχι
εκμετάλλευση μόνο των φυσικών του πλεο-
νεκτημάτων.

�
Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων στη
Βυτίνα συνεχίζεται μέσα στο κλίμα της
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Διμηνιαία Eφημερίδα
του Συλλόγου Aπανταχού

Bυτιναίων & Φίλων της Bυτίνας

«O AΓIOΣ TPYΦΩN»

ΓPAΦEIA: Xαλκοκονδύλη 37 - 39
104 32 Aθήνα

Tηλ. / Fax: 210 52 28 100

Υπεύθυνος Έκδοσης
Παπαδέλος Παναγιώτης

Tηλ.: 6937 718102
E-mail: panagiotispapadelos@yahoo.gr

Τηλ./Fax: 210 6917556

Mέλη Συντακτικής Eπιτροπής
Παναγοπούλου Αρετή

Tηλ.: 6972 013194
Xαραλαμποπούλου Aθανασία

Tηλ.: 6976 048258
Email: naxaralamp@yahoo.gr

ΠAPAΓΩΓH: PRESS LINE
Mάγερ 11 • Aθήνα
Tηλ.: 210 52 25 479

Βυτινιώτικα... και άλλα
να, κατόπιν κατέθεσαν στεφάνι στην προτο-
μή του Δημακόπουλου και τραγούδησαν το
Κρητικό τραγούδι «πότε θα κάνει ξαστεριά».
Η πράξη αυτή δείχνει το μεγάλο σεβασμό
των Κρητικών προς τον ήρωα φρούραρχο
του  Αρκαδίου κάτι που διαπίστωσε και η α-
ντιπροσωπία του Δήμου, που μετέβη στην
Κρήτη.

�
14 Νοεμβρίου: εορτή του Αγίου Φιλίπ-
που. Είναι στενά δεμένη με σπουδαίες

λαϊκές συνήθειες του τόπου μας, διότι άρχι-
ζε το «σαραντάημερο» και η νηστεία των
Χριστουγέννων. Οι παλιότεροι θυμούνται ό-
τι την ημέρα αυτή όλα τα σπίτια μαγείρευαν
κρέας, αφού δεν επιτρεπόταν μέχρι τα Χρι-
στούγεννα να γίνεται κατανάλωση από αυτό.
Σήμερα ακούγονται πολύ μακρινά αυτά, αλ-
λά χρειάζεται να τα θυμόμαστε, για να μην
αποκοπούμε από τις πολιτιστικές μας ρίζες.

�
Το Σαββατοκύριακο 15-16 Νοεμβρίου
σε συνδυασμό με τη σχολική αργία της

17ης πολυάριθμοι οι επισκέπτες στη Βυτίνα
και όλα τα καταλύματα είχαν πληρότητα
100%. Ευχάριστα διαπιστώνουμε επίσης ό-
τι όλο και πληθαίνουν οι χρήστες του διαδι-
κτύου, που ζητούν πληροφορίες για τον τό-
πο μας μέσω αυτού. Επομένως οι άμεσα εν-
διαφερόμενοι επαγγελματίες πρέπει να πα-
ρακολουθούν και αυτό το χώρο.

�
22 και 23 Νοεμβρίου. Η αλλαγή των
καιρικών συνθηκών έφτασε και εδώ.

Μεγάλες ποσότητες νερού έπεσαν, αφού έ-
βρεχε συνεχώς και φύσαγε πολύ. Οι βροχές
ήταν ευεργετικές, διότι τις είχε ανάγκη ο τό-
πος, αρκεί να συνεχιστούν. Η θερμοκρασία
έπεσε αρκετά κάτι που δείχνει την έλευση
του χειμώνα. Αυτό όμως δεν εμπόδισε αρ-
κετούς επισκέπτες να φτάσουν για το Σαβ-
βατοκύριακο. Το ένθετο μεγάλης Αθηναϊκής
εφημερίδας αυτή την Κυριακή συνιστούσε
τη Βυτίνα ως ένα από τους καλλίτερους χει-
μερινούς προορισμούς με τον τίτλο «Βυτίνα:
τόσο κοντά, τόσο μακριά» και τόνιζε «… οι
χειμερινοί ξενώνες με τζάκι στα δωμάτια φυ-

τρώνουν σαν μανιτάρια, μετατρέποντας το
χωριό σε δημοφιλή χειμωνιάτικο προορισμό
δυο ώρες από την Αθήνα» 

�
Το Σάββατο (22-11) επισκέφθηκε τη
Βυτίνα ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου

κ. Βασιλείου, ο οποίος ως γνωστό κατάγεται
από την Βυτίνα και την είχε επισκεφθεί, όταν
ήταν ακόμη πρόεδρος πριν από δεκαεπτά
χρόνια (9/1991). Επειδή ο παππούς του (από
μητέρα) ο ζωγράφος Γιαβόπουλος καταγό-
ταν από την κάτω Βυτίνα, ο
δρόμος που οδηγεί σε αυτήν
ονομάζεται «προέδρου Βασι-
λείου». Τον κ. Βασιλείου υπο-
δέχθηκε και φιλοξένησε ο δή-
μαρχος κ. Σακελλαρίου. Ο
πρώην πρόεδρος αναχώρησε
από τη Βυτίνα την επομένη 23-
11.

�
Η Βυτίνα είναι πλέον
και τόπος προσέλκυσης

και καλλιτεχνών και αποκτά
κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Σε
γνωστό τηλεοπτικό σταθμό
(STAR) ακούστηκε ότι ο τρα-
γουδιστής Καραφώτης και η
ηθοποιός Παπουτσάκη (υπο-
δύεται τη Βουγκιουκλάκη στο
γνωστό σήριαλ) πέρασαν

διαρκούς εξέλιξης του τόπου. Άλλες από αυ-
τές  αναπληρώνουν ελλείπουσες και άλλες
συμπληρώνουν τις υπάρχουσες. Μια τέτοια
είναι το «άνοιγμα» καθαριστηρίου, που δεν
υπήρχε, στο χώρο του πρατηρίου καυσίμων
Γκαβογιάννη στη είσοδο του χωριού. Επίσης
άνοιξε κομμωτήριο, το οποίο θα συμπληρώ-
σει τα υπάρχοντα και θα συμβάλλει στον
καλλωπισμό των γυναικών της περιοχής. Ευ-
χόμαστε επιτυχή συνέχεια και δημιουργία
και άλλων καταστημάτων που δεν υπάρχουν.

�
Ο Δήμος κατασκευάζει δρόμο προ-
σπέλασης στο βόρειο τμήμα της Βυτί-

νας, ο οποίος αρχίζει από το παρκινγκ στο
«Ντρούλα» και καταλήγει στο νεκροταφείο.
Ο δρόμος θα έχει πολλαπλές χρήσεις και θα
διευκολύνει αρκετά την κίνηση, όταν τελει-
οποιηθεί. Αφενός μπορεί να εξυπηρετεί την
κίνηση των σταθμευμένων οχημάτων στο
παρκινγκ, που θέλουν να κατευθυνθούν προς
Τρίπολη, ώστε να μην επιστρέφουν στο κέ-
ντρο της Βυτίνας. Αφετέρου μπορεί να διευ-
κολύνει τις ανάγκες πυρόσβεσης των πευ-
κόφυτων αλσυλλίων, που βρίσκονται εκεί, ε-
νώ μπορεί να διευκολύνει και την κίνηση
προς το βιολογικό καθαρισμό. Είναι σημα-
ντικό έργο εξυπηρέτησης της οδικής κίνησης
και πρέπει να ολοκληρωθεί. Όλοι όσοι εί-
χαν ιδιοκτησίες κατά μήκος του κατασκευα-
ζόμενου δρόμου ευχαρίστως παραχώρησαν
την απαιτουμένη έκταση.

�
Οι εργασίες συντήρησης του κτιρίου
της Τριανταφυλλιδείου σχολής συνεχί-

ζονται κανονικά. Οι δημόσιες υπηρεσίες,
που ευρίσκοντο εκεί μεταστεγάστηκαν σε
παρακείμενα συντηρηθέντα  κτίρια και το
κεντρικό κτίριο επισκευάζεται. Μετά το πέ-
ρας της επισκευής θα πρέπει να επανεξετα-
σθεί από το Δήμο, εάν  θα συνεχίσει να στε-
γάζει δημόσιες υπηρεσίες (Δασαρχείο, Γε-
ωργικό σταθμό) ή θα διαμορφωθεί για ευ-
ρύτερες πολιτιστικές χρήσεις, όπως συνε-
δριακό κέντρο, μουσειακοί χώροι που σχε-
τίζονται με τη δασική ιστορία της Βυτίνας,
εκπαιδευτικό κέντρο και πολλά άλλα που
μπορούν να τα προτείνουν αρμοδιότεροι α-
πό εμάς. Είναι μια πρόκληση για τον τόπο, ώ-
στε το συντηρημένο κέντρο να αποκτήσει με-
γαλύτερη χρηστικότητα και να προσφέρει
περισσότερα.

�
Με λύπη πληροφορηθήκαμε από το site
«ΑΡΚΑΔΕΣ ΕΣΜΕΝ» την αναστολή

της κυκλοφορίας της εφημερίδας «Φωνή της
Γορτυνίας». Η εφημερίδα αυτή ήταν η πιο
παλιά της επαρχίας μας, την οποία είχε ι-
δρύσει ο αείμνηστος Κοντοές πριν από 75
χρόνια. Οι παλιότεροι την θυμούνται, που έ-
φτανε στη Βυτίνα και όλοι ζητάγαμε να μά-
θουμε νέα του τόπου μας, αν και ζούσαμε ε-
δώ. Η αναστολή αυτή στερεί την επαρχία της
Γορτυνίας από μια ακόμη «φωνή», που τόσο
έχει ανάγκη η επαρχία μας, αλλά είναι και
ενδεικτική των πολύ μεγάλων οικονομικών
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα επαρ-
χιακά έντυπα, τα οποία στηρίζονται μόνο
στις εισφορές των συνδρομητών. Ελπίζουμε
ότι η αναστολή θα είναι προσωρινή και το έ-
ντυπο θα επανακυκλοφορήσει. Κάνει όμως
και μεγαλύτερη την ευθύνη τη δική μας να
συνεχίσουμε με κάθε τρόπο την κυκλοφορία
της «ΒΥΤΙΝΑΣ» παρόλα τα οικονομικά προ-
βλήματα.

�
Στις 8 Νοεμβρίου (εορτή των Ταξιαρ-
χών και επέτειο του ολοκαυτώματος

της μονής Αρκαδίου) μία ομάδα Κρητικών
εκδρομέων βρέθηκε στη Βυτίνα, για να κα-
ταθέσει στεφάνι στο άγαλμα του ήρωα Δη-
μακόπουλου, ενώ την ίδια μέρα η αντιπρο-
σωπία του Δήμου ήταν στην Κρήτη για τις
γιορτές της αδελφοποίησης. Οι Κρήτες εκ-
δρομείς του συλλόγου «Αίγαγρος», αφού εκ-
κλησιάσθηκαν στην εκκλησία της Παναγίας,
διότι των Ταξιαρχών η λειτουργία γίνεται σε
αυτή την εκκλησία που υπάρχει και η εικό-

Σαββατοκύριακο εδώ. Πριν από τη μετάδο-
ση της είδησης ο σταθμός έπλεξε το εγκώμιο
του τόπου μας. Αυτό κάνει μεγαλύτερη την υ-
ποχρέωση προσοχής και φροντίδας της Βυ-
τίνας ιδιαίτερα από τους επαγγελματίες, διό-
τι σε κάποια site στο διαδίκτυο γίνονται σχό-
λια για υπερβολικές τιμές.

�
Δεκέμβρης. Ο τελευταίος μήνας του
χρόνου και ο πρώτος του χειμώνα. Τα

χιόνια, που παλιά ήταν συχνότερα, σήμερα
είναι πιο αραιά. Η Βυτίνα όμως ντύθηκε χει-
μερινά από τις τελευταίες μέρες του Νοέμ-
βρη και ετοιμάζεται να υποδεχτεί τα Χρι-
στούγεννα, τους πολλούς επισκέπτες, αφού
όλα τα ξενοδοχεία είναι κλεισμένα, και τους
ντόπιους που θα αποφασίσουν να περάσουν
τις γιορτές στον τόπο τους.

�
Βύθισε σε λύπη την τοπική κοινωνία η
είδηση του θανάτου της εικοσάχρονης

Αδαμαντίας Κάρκουλα. Αρκετές δεκάδες
Βυτιναίοι με επικεφαλής το δήμαρχο παρέ-
στησαν στη κηδεία. Πλημμύρισε το νεκρο-
ταφείο Μαρκοπούλου από Βυτιναίους είτε
διαμένουν στην Αθήνα είτε στη Βυτίνα από-
δειξη ότι ο τόπος μας διατηρεί ζωντανές τις
πατροπαράδοτες ευαισθησίες του και προ-
στρέχει σε κάθε δυσάρεστο γεγονός. Στους
απαρηγόρητους γονείς, που είναι ιδιαίτερα
αγαπητοί στη Βυτίνα, η στήλη εκφράζει τα
θερμά της συλλυπητήρια και εύχεται την ά-
νωθεν παρηγοριά.

�
Το «Πανταζοπούλειο» κληροδότημα
θα προικοδοτήσει εφέτος 24 κορίτσια,

που κατάγονται από τη Βυτίνα, το Πυργάκι
και τη Λάστα. Η κλήρωση αφορά τα έτη
2006, 2007, 2008 (οκτώ κορίτσια κάθε χρόνο)
και κάθε κορίτσι θα πάρει 5.000 €. Απαραί-
τητη προϋπόθεση το ατομικό ή το οικογενει-
ακό εισόδημα κάθε υποψήφιας δεν πρέπει
να υπερβαίνει τις 18.000 € το χρόνο, όπως ό-
ρισε το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να α-
νταποκρίνεται προς την ιδιότητα της «από-
ρου», που ορίζει ο διαθέτης στη διαθήκη του.
Υπεύθυνοι της κλήρωσης είναι οι διαχειρι-
στές του κληροδοτήματος κ.κ. Ζαχαρόπου-
λος και Θεοφιλόπουλος και ο Δήμος Βυτί-
νας. Η κλήρωση θα γίνει ανήμερα του Αγί-
ου Τρύφωνος στις 12 το μεσημέρι.

�
Αυτή τη φορά η ύλη της εφημερίδας έ-
κλεισε πιο νωρίς για να φτάσει έγκαι-

ρα το ημερολόγιο του συλλόγου στους απο-
δέκτες. Για το λόγο αυτό το ρεπορτάζ των ε-
ορτών και τα σχόλια θα γίνουν στο επόμενο
φύλλο.



ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΕΦΤΑΣΕ ΣΕ ΜΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΛΩΒΗΤΟ. 

ΠΟΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΣΥΡΕΙ;
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απόψεις...

Τ
ον τίτλο δανείστηκα από άρθρο της σπουδαίας
βυζαντινολόγου και συμμαθήτριας μου στα πα-
νεπιστημιακά θρανία της δεκαετίας του εξήντα

Λίτσας Χατζηφώτη σε Κυριακάτικη έκδοση μεγάλης
Αθηναϊκής εφημερίδας. Και όσα έγραφε ήταν επίκαι-
ρα σε σχέση με το σάλο της μονής Βατοπαιδίου, διότι
πράγματι Άγιο Όρος δεν είναι αυτό που προβάλλεται
από τα Μ.Μ.Ε  αλλά κάτι πιο Ελληνικό και διαχρονι-
κό, κάτι πιο πνευματικό και Χριστιανικό.

Το Άγιο Όρος θεωρείται κοιτίδα της Ορθοδοξίας
και του Ελληνισμού. Και ο πρώτος χαρακτηρισμός εί-
ναι φυσικός, αφού είναι το κορυφαίο Χριστιανικό κέ-
ντρο με παγκόσμια εμβέλεια. Ο δεύτερος απορρέει α-
πό τη συμβολή του στη διαφύλαξη της διαχρονικής
Ελληνικής πνευματικής και πολιτιστικής  κληρονομιάς
και στη στήριξη της ιστορικότητας του Ελληνισμού. Η
πνευματική κληρονομιά διαφυλάχτηκε στα «αντιγρα-
φεία», όπου λόγιοι καλόγεροι με τη μέθοδο της αντι-
γραφής αναπαρήγαγαν τον 11ο, 12ο και 13ο κυρίως αι-
ώνα τα σπουδαιότερα έργα των Αρχαίων Ελλήνων σο-
φών, που βρίσκονται σήμερα στις μεγάλες βιβλιοθή-
κες του κόσμου. Εδώ αντιγράφηκαν έργα του Πλάτω-
να, του Αριστοτέλη, των τραγικών, των ιστορικών, των
φιλοσόφων της κλασικής Ελλάδας. Και όσα δεν αντι-
γράφηκαν στο Άγιο Όρος πολύ λίγα σώθηκαν. Πολλά
από αυτά υπομνηματίσθηκαν με σχόλια, τα οποία σή-
μερα είναι πολύτιμα στην κατανόηση του περιεχομένου.
Στις βιβλιοθήκες των μεγάλων μονών σώζονται όχι ε-
κατοντάδες αλλά χιλιάδες χειρόγραφα και κείμενα α-

νυπολόγιστης αξίας. Ενδεικτικά α-
ναφέρω τον αριθμό των εντύπων
των βιβλιοθηκών των σπουδαιότε-
ρων μονών. Στη βιβλιοθήκη της μο-
νής Μεγίστης Λαύρας (της πρώτης
«τη τάξει») υπάρχουν 2116 χειρό-
γραφα, 20.000 έντυπα και 100 ξε-
νόγλωσσα χειρόγραφα. Στη Μονή
Βατοπαιδίου 1536 χειρόγραφα και
25.000 έντυπα. Στη Μονή Ιβήρων
2.000 χειρόγραφα και 20.000, έ-
ντυπα. Αναφέρω τις τρεις μεγα-
λύτερες μονές και να σκεφτεί κα-
νείς ότι υπάρχουν άλλες δεκαε-
πτά στις βιβλιοθήκες των οποίων
υπάρχουν χιλιάδες χειρόγραφα,
έντυπα και ειλητάρια. Το Άγιο
Όρος αποτελεί το μεγαλύτερο με-
λετητικό κέντρο και κάθε χρόνο
συρρέουν χιλιάδες επιστήμονες α-
πό όλο τον κόσμο, για να γνωρί-
σουν από κοντά τα ανεκτίμητα

γραπτά μνημεία και να μελετήσουν
το περιεχόμενο τους. 

Η πολιτιστική κληρονομιά διασώζεται μέσα από
τα κειμήλια, που είναι αφιερώματα ηγεμόνων ή δημι-
ουργίες επώνυμων μοναχών. Ό,τι έχει σχέση με αγιο-
γραφία, μικροτεχνία, μουσική και γλυπτική της Βυζα-
ντινής και της νεώτερης Ελληνικής θρησκευτικής τέ-
χνης ευρίσκονται εκεί. Εικόνες, λάρνακες, κίονες, κε-
ντήματα, ξυλόγλυπτα τέμπλα, κτίσματα είναι ενδεικτι-
κά της Αγιορείτικης κληρονομιάς. Ο αυτοκρατορικός
σάκος του Νικηφόρου Φωκά στη Μεγίστη Λαύρα, ο
«Ίασπις» του Μανουήλ του Κομνηνού στο Βατοπαίδι,
η επτάφωτη λυχνία και ο σάκος του Τσιμισκή στην Ιβή-
ρων, το δίπτυχο με τις είκοσι τέσσερις μικρογραφίες
στο Χιλανδάρι, και πλήθος εικόνες μοναδικής τέχνης
όπως της Παναγίας της Κουκουζέλισσας, της Κτητό-
ρισσας, της Τριχερούσας, της Πορταΐτισσας και τόσες
άλλες. Δεν είναι δυνατόν να απαριθμηθούν όλοι αυτοί
οι θησαυροί, οι οποίοι έχουν περιληφθεί σε 1240 τόμους
μελετητών. Αλλά και η συμβολή στη διατήρηση της
Ελληνικότητας, ιδιαίτερα στους δίσεκτους χρόνους της
Τουρκοκρατίας, είναι μεγάλη. Αγιορείτες μοναχοί ό-
πως ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Άνθιμος Κουρούκλης, ο
Αθανάσιος ο Πάριος, ο Αγάπιος ο Αγιοταφίτης, που ε-
σφάγη από τους Τούρκους, και πολλοί άλλοι  γύρναγαν
την Ελλάδα από άκρου σε άκρο για να κρατήσουν α-
λώβητη την Ελληνική συνείδηση στους δύσκολους χρό-
νους. Παράλληλα η Αθωνιάδα σχολή που λειτούργησε
από το 1749 προσέφερε στο γένος προσωπικότητες ό-
πως ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Παναγιώτης Παλαμάς,

ο Νικόλαος Ζερτούλης και
ήταν το πνευματικό φυτώριο
του Ελληνισμού στην Τουρ-
κοκρατία αλλά και μετά.
Συγχρόνως η συμβολή του
Όρους στον Αγώνα της α-
νεξαρτησίας ήταν μεγάλη.
Γενναία οικονομική προ-
σφορά για τη στήριξη του α-

γώνα και  χρηματοδότηση των στρατιωτικών σωμάτων.
Η μονή Ιβήρων δίνει μεγάλο μέρος των κειμηλίων της,
το Χιλανδάρι προσφέρει σημαντικά ποσά, το Δοχειά-
ριο λεηλατείται από τους Τούρκους και οι μοναχοί σφά-
ζονται. Επίσης προσφέρουν χρήματα ή κειμήλια η Σι-
μωνόπετρα, η Κασταμωνίτου, η Κουτλουμουσίου. Πολ-
λές χιλιάδες γρόσια προσφέρθηκαν στον αγώνα, ενώ
περίπου 2.500 μοναχοί πολεμούν στα στρατιωτικά σώ-
ματα του Εμμανουήλ Παπά και άλλων Μακεδόνων ο-
πλαρχηγών και πολλοί διωκόμενοι αγωνιστές βρίσκουν
άσυλο σε αυτό.

Σε πολύ γενικές γραμμές αυτή είναι η προσφορά
του Αγίου Όρους στον Ελληνισμό και εξακολουθεί μέ-
χρι σήμερα. Φαινόμενα όμως όπως των Βατοπαιδινών
Εφραίμ και Αρσενίου, της ανταλλαγής εκτάσεων και
της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι
έξω από τα γνωρίσματα του μοναχισμού. Πολιτικές πα-
ρεμβάσεις με πελατειακό χαρακτήρα και οικονομικές
συναλλαγές δεν αναπτύσσονται στο χώρο αυτό και, αν
αναπτύσσονται, είναι δείγματα εκφυλισμού. Την πολι-
τιστική ακμή και τη θρησκευτική ιστορία τη δημιούρ-
γησαν διάσημοι άνδρες, που διακρίνονταν για την πνευ-
ματική τους οξύτητα και την ψυχική τους ωριμότητα
και σε αυτούς στηρίχθηκε το Όρος. Περιπτώσεις «λί-
μνης Βιστωνίδας» είναι φαινόμενα του αιώνα μας και
δείγματα της επίδρασης της απληστίας, που μας δια-
κρίνει και όχι της διαχρονικής Ελληνικής πνευματικό-
τητας. Ο ιερός αυτός χώρος ακόμα και σε εποχές ε-
πώδυνες, όπως άγριας Τουρκικής φορολογίας ή πει-
ρατικών λεηλασιών και ολοσχερών καταστροφών α-
νέκαμψε από τις εισφορές των πιστών και όχι από τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες των μοναχών. Υπήρ-
ξαν εποχές, που μοναστήρια όπως οι μονές Κουτλου-
μουσίου και Διονυσίου δεν μπορούσαν να θρέψουν
τους μοναχούς από τις λεηλασίες και τις φορολογίες
και ανέκαμψαν χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν
σε ύποπτες πολιτικές βοήθειες και συνεργασίες.

Η μονή Βατοπαιδίου και οι άλλες δεκαεννέα μονές
έφτασαν σε μας αλώβητες, εμπνέουσες το σεβασμό και
δημιουργούσες την αναγνώριση για την τεράστια προ-
σφορά τους. Η Ελλάδα χρωστάει πολλά στο χώρο αυ-
τό και στηρίζει εκεί αρκετά από την πνευματική της ι-
στορία. Είναι ανήκουστο και απαράδεκτο μια ομάδα
μοναχών να ξεφεύγει από το γενικό κανόνα του Ελλη-
νισμού και του μοναχισμού και να διασύρουν την χι-
λιετή ιστορία του. Είναι ανήκουστο και απαράδεκτο

Έλληνες πολιτικοί να βοη-
θούν και να ενισχύουν άπλη-
στες οικονομικές δραστηριό-
τητες, που εκπορεύονται από
τον ιερό αυτό χώρο και τον
διασύρουν. Το Όρος δεν εί-
ναι αυτό που παρακολουθού-
με αρκετό καιρό τώρα στα
ΜΜΕ σαν χρηματιστήριο της
«Γουώλ στρήτ» ή Τράπεζα

του Λονδίνου. Δεν κατοικούν σε αυτό πολυμήχανοι ε-
πιχειρηματίες και διεθνείς απατεώνες. Το Όρος είναι
αυτό, που νιώθει ο επισκέπτης, όταν φτάνει εκεί ή πε-
ριπλέει γύρω, αν πρόκειται για γυναίκα. Είναι αυτό
που περιέγραψε ο Κόντογλου, ο Ουράνης, ο Πετζίκης.
Είναι αυτό, που περιγράφει με όσα είδε περιπλέοντας,
με όσα ένιωσε, με όσα φαντάστηκε η Λίτσα η Χατζη-
φώτη. Και μοναχοί δεν είναι ο Εφραίμ και η παρέα
του, που τους έδειχνε ο τηλεοπτικός φακός να συναγε-
λάζονται με πολιτικούς, να μπαινοβγαίνουν στα πολι-
τικά γραφεία και να περιφρονούν την «εξεταστική ε-
πιτροπή» (αλήθεια ποιός πολίτης θα διανοείτο κάτι τέ-
τοιο;), αλλά εκείνοι που μονάζουν σε σκήτες και κε-
λιά, που αναλώνονται στη μελέτη και τη συγγραφή, που
εκφράζονται «εκ βαθέων» με «φωναίς αισίαις»

Ο μεγάλος Σοφοκλής στον «Οιδίποδα τύραννο»
τονίζει ότι «δεν αξίζουν πλοία και τείχη χωρίς ανθρώ-
πους μέσα σε αυτά» εξαίροντας την ανθρώπινη συμ-
βολή στη δημιουργία κάθε κλασικού και διαχρονικού
έργου. Και ο Άθως είναι δημιούργημα πνευματικών
ανθρώπων με τεράστιο μορφωτικό μέγεθος και όχι πο-
νηρών ρασοφόρων επιχειρηματιών και καιροσκόπων
πολιτικών. Φαινόμενα σαν αυτό του Εφραίμ του Βα-
τοπαιδινού είναι πρόσκαιρα αλλά και ενδεικτικά του
βαθμού διάβρωσης των συνειδήσεων από τις φθορο-
ποιές αρχές και ιδέες που διαμορφώνονται στην επο-
χή μας, θεοποιούν το κέρδος και μεγιστοποιούν την α-
πληστία. Και κοντά σε αυτούς ανώριμοι πολιτικοί, που
αντί να τους επαναφέρουν στη τάξη σκύβουν και τους
φιλούν το χέρι. 

Το Άγιο Όρος θα μένει εκεί στέρεο θεμέλιο του
Ελληνισμού και θα περιμένει τον ένθερμο προσκυνη-
τή ανεπηρέαστο από τα παροδικά και εκφυλιστικά φαι-
νόμενα «Εφραίμ» ως γνήσιος φάρος της Ορθοδοξίας.

Νέα του Συλλόγου

�
Η ιστοσελίδα του συλλόγου ετοιμάσθηκε και «ανέβηκε» στο διαδί-
κτυο. Η διεύθυνση είναι www.Vytina.info. Μπορείτε να την επισκέ-

πτεστε και να ενημερώνεστε για τη Βυτίνα, το σύλλογο και άλλα επίκαιρα
θέματα, αλλά και να εκφράζετε τις απόψεις σας. Υπενθυμίζουμε (επειδή το
γράψαμε και στο προηγούμενο φύλλο) όσοι επιθυμούν να προβληθούν να
επικοινωνούν με την αντιπρόεδρο του συλλόγου κ. Αρετή Παναγοπούλου
στο τηλέφωνο, που αναγράφεται στα στοιχεία της εφημερίδας. Πιστεύου-
με ότι η ιστοσελίδα, που βάζει το σύλλογο και επίσημα στην ηλεκτρονική
εποχή, θα συμβάλλει αρκετά στην επικοινωνία των Βυτιναίων, στην πλη-
ρέστερη ενημέρωση τους αλλά και στην έμμεση επαφή των απόδημων με
τον τόπο τους.

�
Στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου εξετάσθηκαν θέματα σχετικά με την
οργάνωση εκδηλώσεων για το προσεχές διάστημα και ιδιαίτερα με-

τά το νέο έτος. Κατ’ αρχάς το 2009 είναι έτος γενικής συνέλευσης και αρ-
χαιρεσιών του συλλόγου. Αποφασίσθηκε  οι εκλογές να διεξαχθούν εντός
του Μαρτίου σε ημερομηνία που θα καθορισθεί μελλοντικά. Επίσης θα
πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εκδρομή του Αγίου Τρύφωνα στη Βυτίνα,
εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον και συμπληρωθεί το λεωφορείο. 

�
Η απάντηση του περιφερειάρχη σε έγγραφο αίτημα του συλλόγου
για τη σύνταξη μελέτης «συντήρησης και αξιοποίησης του Τριαντα-

φυλλιδείου κτήματος»  ήταν αρνητική και τόνισε ότι αρμόδιο να ζητήσει
κάτι τέτοιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο διαχειρίζεται το κλη-
ροδότημα Τριανταφυλλίδη. Ο σύλλογος έκανε έγγραφο διάβημα στον Υφυ-
πουργό Οικονομικών κ. Αντώνιο Μπέζα, στις αρμοδιότητες του οποίου α-
νήκει η διεύθυνση διαχείρισης κληροδοτημάτων, ζητώντας να γίνει διάβη-
μα στην περιφέρεια Πελοποννήσου για την εκπόνηση της μελέτης. Δυ-
στυχώς κάθε ενέργεια προσκρούει σε ανυπέρβλητες γραφειοκρατικές δια-
δικασίες και δύσκαμπτους δημοσίους υπαλλήλους.  Ακόμα και για δικαιο-
λογημένα αιτήματα, που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό αλ-
λά ζητείται η διάθεση του συσσωρευμένου χρηματικού αποθέματος του
κληροδοτήματος, που ανήκει στη Βυτίνα, χρειάζονται «γνωριμίες» και «προ-
σβάσεις».

�
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. μηνός Δεκεμβρίου τη Δευτέρα 1-12 ανεβλή-
θη εξαιτίας του θλιβερού και συγκλονιστικού συμβάντος του θανάτου

σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα τη νύκτα της 28 προς 29/11 της κόρης του
μέλους του Δ.Σ. Βασίλη Κάρκουλα, Αδαμαντίας ετών 20. Το Δ.Σ με τον
πρόεδρο και τα μέλη παρέστη στην κηδεία  και κατέθεσε στεφάνι στη σω-
ρό. Η αναβληθείσα συνεδρίαση έγινε στις 8-12. Ο πρόεδρος εισηγήθη την
αναβολή του εφετινού χορού εξαιτίας του βαρέως πένθους της απώλειας
της Αδαμαντίας  Κάρκουλα και η εισήγησή του έγινε ομόφωνα δεκτή. Έτσι
εφέτος δεν θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος ετήσιος χορός του συλ-
λόγου και θα πραγματοποιηθεί μόνο η κοπή πίτας και η τελετή βράβευσης
των επιτυχόντων νέων από τη Βυτίνα στις ανώτερες και ανώτατες σχολές
τη Κυριακή στις 8-2-2009 στο ξενοδοχείο «ΣΤΑΝΛΕΥ» στη πλατεία Καραϊ-
σκάκη. Επίσης θα μισθωθεί πούλμαν για την καθιερωμένη μεταφορά προ-
σκυνητών στην εορτή του Αγίου Τρύφωνα και οι αρχαιρεσίες του συλλό-
γου θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο Μαρτίου (λεπτομέρειες στη στήλη των
ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του συλλόγου)

�
Το εφετινό ημερολόγιο του συλλόγου, που το στέλνουμε με πατριω-
τική αγάπη σε όλους τους παραλήπτες της εφημερίδας, είναι αφιε-

ρωμένο στη Βυτινιώτικη παράδοση. Βέβαια το τεράστιο αυτό κεφάλαιο δεν
εξαντλείται σε 12 φωτογραφίες. Σε αυτές παρουσιάζονται τα πιο αντιπρο-
σωπευτικά δείγματα και η επιλογή  έγινε με πολλή προσοχή και μόχθο έ-
τσι ώστε ο αναγνώστης να παίρνει μια «γεύση» του «τι είναι Βυτίνα». Για τυ-
χόν ατέλειες ζητάμε την επιείκειά σας. Η εργασία αυτή δεν γίνεται από ε-
παγγελματίες εκδότες αλλά κρύβει τη βαθειά αγάπη μας για τον τόπο. Μα-
ζί με το ημερολόγιο ο σύλλογος στέλνει τις ευχές του  σε όλους τους πα-
τριώτες για ό,τι καλύτερο  το 2009. Όλες οι προσπάθειες γίνονται με τε-
ράστιες οικονομικές δυσκολίες και καλύπτονται μόνο από τις δικές σας
προαιρετικές εισφορές. Για αυτό μην μας ξεχνάτε.

γράφει ο Παναγιώτης Παπαδέλος, Φιλόλογος, Μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου

Παναγία «η
εσφαγμένη»

Το «Άξιον Εστί»

Η Μονή Βατοπαιδίου

Η «Σιμωνόπετρα»
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Οπληθυσμός της Βυτίνας και των πλησιέστε-
ρων σ΄αυτή χωριών αυξανόταν σημαντικά α-
κόμα και σε εποχές στυγνής τυραννίας, ε-

χθρικών επιδρομών, λοιμών (πανώλους), σεισμών
ή εσωτερικών αδελφοκτόνων σπαραγμών (1946-
1949). Μειωνόταν προσωρινά λόγω μετακινήσεως
των κτηνοτρόφων στα χειμαδιά ή των εργατών για
εποχική εργασία αλλά και μόνιμα λόγω μετανα-
στεύσεως, για μια καλύτερη τύχη, στα εύφορα ε-
δάφη της Αχαΐας ή της Ηλείας (κυρίως μετά το
1870), στα αστικά κέντρα όπως στην Τρίπολη προ-
επαναστατικά ή στην Αθήνα και το Ναύπλιο από το
19ο αιώνα αλλά και στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στη
Μ. Ασία από το 16ο αιώνα, στις Η.Π.Α. το 19ο και
στον Καναδά ή την Αυστραλία τον 20ο. Έτσι δημι-
ούργησαν «αποικίες» (Βυτιναίικα Ηλείας) και πα-
ροικίες(το 1920 στο Άκρον του Οχάιο είχαν μετα-
ναστεύσει περίπου 100 Βυτιναίοι προσωρινά οι πε-
ρισσότεροι). Είναι επίσης γνωστό ότι τη δεκαετία
του «εξήντα» εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη Βυτίνα
πολλοί κάτοικοι από το Αγρίδι, τη Λάστα (το σύνο-
λο των κατοίκων), το Μεθύδριο, το Πυργάκι (το σύ-
νολο του χωριού), τη Μυγδαλιά, το Βαλτεσινίκο, τα
Μαγούλιανα κ.α. με ανθούσες επιχειρήσεις και άλ-
λες οικονομικές δραστηριότητες.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η Βυτίνα δεν εμφανίζε-
ται σε όλες τις Ενετικές πηγές για διαφόρους λό-
γους όπως η απαλλαγή από διάφορες αγγαρείες.
Επίσης τα παλιότερα στοιχεία για την πληθυσμιακή
εξέλιξη της Βυτίνας δεν είναι πλήρη εξαιτίας άρ-
νησης ή αδιαφορίας στις απογραφές και απόκρυ-
ψης μελών της οικογενείας από πλευράς των κα-
τοίκων ή εξαιτίας μεταβολών στη σύνθεση των Δή-
μων ή ατελειών και προχειροτήτων στις απογρα-
φές. Έτσι δικαιολογούνται και κάποιες αποκλίσεις
των στοιχείων των διαφόρων εκθέσεων και απο-
γραφών.

Μετά από αυτές τις αναγκαίες παρατηρήσεις
παραθέτουμε σε αριθμούς την πληθυσμιακή εξέλι-
ξη της Βυτίνας βάσει των επισήμων εκθέσεων των
Ενετών και των απογραφών του πληθυσμού της Χώ-
ρας μας από το 1698 έως το 2001.

1. 1698 (πηγή Δραγόνοι) οικογένειες 150
2. 1700 (πηγήGrimani) οικογένειες 113

πληθυσμός 385 άτομα
Άρρενες ετών 1-16 = 50, 16-30=37,30-40=40,
40-50=24, 50-60= 16, γέροι=13
Θήλεις = 81, 49, 33 « =24 = 15

3. 1815 (πηγή Pouqueville) οικογένειες 400,
πληθυσμός 2.000 άτομα

4. 1829 (πηγή Expedition) 428 1830  «

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
1834 Δήμος Μεθυδρίου,κάτοικοι 2932

(Βυτίνα=2046, Γαρζενίκος=204, 
Πυργάκι=537 Γρανίτσα = 145)

1836 Δήμος Νυμφασίας,κάτοικοι 2.270 
(Βυτίνα =1712, Γρανίτσα =558)

1841 Δήμος Νυμφασίας, κάτοικοι  4.035
1848 Δήμος Νυμφασίας, κάτοικοι 4.487
1849 Δήμος Νυμφασίας, κάτοικοι 4.570 

(Βυτίνα οικογ. 380, άτομα 2.147)
1850 Δήμος Νυμφασίας, κάτοικοι 4.627 (Βυτίνα 2128)
1851 Δήμος Νυμφασίας, κάτοικοι 4.683 

(Άνω Βυτίνα= 1421, Κάτω Βυτίνα=867)
1852 Δήμος Νυμφασίας, κάτοικοι 4.721
1853 Δήμος Νυμφασίας, κάτοικοι 4.969
1854 Δήμος Νυμφασίας, κάτοικοι 5.014
1855 Δήμος Νυμφασίας, κάτοικοι 5. 056
1856 Δήμος Νυμφασίας, κάτοικοι 4.993 (Βυτίνα 2.236)
1861 Δήμος Νυμφασίας, κάτοικοι 1.609 (Βυτίνα 795)
1870 Δήμος Νυμφασίας, κάτοικοι 1.969 (Βυτίνα 1.103)
1879 Δήμος Νυμφασίας, κάτοικοι 1.967 

(Βυτίνα= 1220 άρρενες=645, θήλεις=574
Γαρζενίκος= 105, άρρ. 58, θήλ. 47
Νεμνίτσα   = 101 άρρ. 57, θήλ. 44

Πυργάκι    = 103 άρρ. 44, θήλ. 59
Γρανίτσα-Γκιούση = 421 άρρ. 209, θήλ. 212
Μονή Αγ.Θεοδώρων = άρρ. 7, θήλ. 7
Μονή Κερνίτσης = άρρ. 10, θήλ. 10

1889 Δήμος Νυμφασίας κάτοικοι 1.967 
(Βυτίνα= 1100 άρρενες=585, θήλεις=515
Γαρζενίκος = 97 άρρ. 48, θήλ. 49
Νεμνίτσα = 57 άρρ. 24, θήλ. 33
Πυργάκι = 83 άρρ. 45, θήλ. 38
Γρανίτσα-Γκιούση = 379, άρρ.191, θήλ. 188
Μονή Αγ.Θεοδώρων άρρ. 20, θήλ. 20 

1896 Δήμος Νυμφασίας κάτοικοι 2.790 Βυτίνα = 1804
Γαρζενίκος = 145
Νεμνίτσα = 117
Πυργάκι = 188
Γρανίτσα-Γκιούση = 528
Μονή Αγ.Θεοδώρων = 3
Μονή  Κερνίτσης =  

1907 Δήμος Νυμφασίας κάτοικοι 2.275 
(Βυτίνα=1.436
Γαρζενίκος= 102
Νεμνίτσα = 82
Πυργάκι = 121
Γρανίτσα-Γκιούση = 524
Μονή Αγ.Θεοδώρων = 3
Μονή Κερνίτσης = 7

Στην απογραφή του 1907 ήσαν παρόντες 2.159,
ετεροδημότες 114, αλλοδαποί 2, σε άλλους δήμους
379, στην αλλοδαπή 143 ήτοι σύνολο κατοίκων 2.681.
1920 Κοινότητα Βυτίνας 1325, 652, 673

Κοινότητα Γαρζενίκου 166, 81, 85
Κοινότητα Νεμνίτσας 51, 22, 29
Κοινότητα Πυργακίου 132, 71, 61
Κοινότητα Μαγουλιάνων 635, 271, 364
Κοινότητα Καμενίτσας, 459, 220, 239
Κοινότητα Μονής Κερνίτσας 8, 8

1928 Κοινότητα Βυτίνας 1493, άρρ., 751,θήλ. 742
Μονή Κερνίτσας, άρ. 7, θήλ. 7
Κοινότητα Δίρρεμα 172, άρ.99, θήλ. 73
Κοινότητα Νυμφασία 370 άρ. 165, θήλ. 205
Κοινότητα Πυργάκι 164, άρ. 83, θήλ. 81
Κοινότητα Νεμνίτσα 131, άρ. 58, θήλ. 73

1940 Κοινότητα  Βυτίνας 1.288, άρ. 666, θήλ. 726
Μονή Κερνίτσας 12, άρ. 4, θήλ. 8
Σανατόριο «Ιθώμη» 92άρ. 57, θήλ. 35

1951 Κοινότητα Βυτίνας 1041
Μονή Κερνίτσας 18

1961 Κοινότητα Βυτίνας 1060
Μονή Κερνίτσας 25

1971 Κοινότητα  Βυτίνας 1000
Μονή Κερνίτσας 15

1981 Κοινότητα  Βυτίνας 857 
Μονή Κερνίτσας 19

1991 Κοινότητα  Βυτίνας 824
Μονή Κερνίτσας 15
Ελάτη 92
Νυμφασία 247
Πυργάκι 96
Λάστα 61
Μαγούλιανα 316
Καμενίτσα 342

2001 Δήμος Βυτίνας 2.012 
Βυτίνα και Μονή Κερνίτσας 999
Ελάτη 82
Νυμφασία 251
Πυργάκι 15
Λάστα 62
Μαγούλιανα 256
Καμενίτσα 347

Στις απογραφές του 1991 και του 2001 η κατανομή
πληθυσμού κατά ηλικία είχε ως εξής:

(τα στοιχεία παρεχώρησε ο Δήμαρχος Βυτίνας κ.
Ιωάννης Σακελλαρίου)

ρος, η Θεσσαλία, η Μακεδονία έχει να μνημο-
νεύσει και κάποιον που αγωνίστηκε εκεί. Σημα-
ντικότερη όμως από όλες τις παρουσίες είναι
αυτή του ανθυπολοχαγού Ιωάννη Δημακόπουλου,
γέννημα της Βυτίνας, ο οποίος ως επικεφαλής
της ηρωικής φρουράς της μονής Αρκαδίου στην
Κρητική επανάσταση του 1866-1869 έπεσε μα-
χόμενος μέχρι τέλους πιστός στο διαχρονικό
Ελληνικό σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος» σε η-
λικία μόνο 33 ετών θεωρώντας την Κρήτη ανα-
πόσπαστο μέρος της Ελλάδας.  Το όνομα του Δη-
μακόπουλου μνημονεύεται πάντοτε μεταξύ των
ευγενεστέρων ηρώων της Κρητικής εποποιίας.
Καθήκον εμάς των νεωτέρων είναι να διατηρού-
με άσβεστη τη μνήμη τέτοιων ηρωικών πράξεων
και για να διατηρηθεί χρειάζεται να υπάρχει στε-
νή επικοινωνία και επαφή του χώρου καταγωγής
και του χώρου θυσίας τέτοιων προσωπικοτήτων.»
Στη συνέχεια αντηλλάγησαν δώρα μεταξύ των
δύο Δημάρχων. Ιδιαίτερη εντύπωση έκαναν τα
δώρα του Δήμαρχου Βυτίνας για την ευρηματι-
κότητα τους. Ήταν ένα μικρό κασελάκι με παρα-
δοσιακά προϊόντα της Βυτίνας (μέλι, τσάι, καρύ-
δια κ.ά)

Λίγο αργότερα παρατέθηκε εορταστικό γεύ-
μα στην Ταβέρνα «Μύθος» σε  300 περίπου προ-
σκεκλημένους, όπου παρακάθησε και η Βυτινιώ-
τικη αντιπροσωπία. Εκεί Κρητικά χορευτικά συ-
γκροτήματα παρουσίασαν Κρητικούς χορούς. Εκεί
ακούστηκε και η μαντινάδα, που γράφεται στην
αρχή. 

Αλλά το κορύφωμα των εκδηλώσεων ήταν η
εμφάνιση του «χορευτικού» του πολιτιστικού συλ-
λόγου Βυτίνας, το οποίο καθοδηγούμενο από τη
δυναμική «δασκάλα»του κ. Ζαμπαθά απέδωσε
Αρκαδικούς χορούς (τσάμικο, συρτό, καλαματια-
νό) και καταχειροκροτήθηκε από τους παριστά-
μενους. 

Η μεγαλύτερη όμως εντύπωση δημιουργή-
θηκε από τη παρουσία του παπα Νικόλα, που ως
μέλος του συγκροτήματος με το βιολί και τη φω-
νή του  άφησε άναυδους όσους τον παρακολού-
θησαν. Επίσημος παριστάμενος σχολίασε «ο κα-
πετάν παπάς μας μάγεψε». Η αναγνώριση της
καλλιφωνίας του παπά Νικόλα αναγνωρίστηκε,
αφού προσκλήθηκε να συμμετάσχει σε  εσπερι-
νό στις 8-11 στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρί-

ου στον «Τσεσμέ», που γιόρταζε την άλλη μέρα
και σε λειτουργία στις 9-11 στο μοναστήρι στο
«Μαλί». Οι τελετές ολοκληρώθηκαν με τον προσ-
διορισμό της ημερομηνίας της ανταπόδοσης της
επίσκεψης από το Δήμο Αρκαδίου στη Βυτίνα την
άνοιξη.

Θα ήταν παράλειψη, εάν δεν τονιζόταν η υ-
πέροχη φιλοξενία των Κρητικών, που απέδειξαν
και πάλι την ευαισθησία τους στους ξένους. Ο
δήμος Αρκαδίου κατέβαλλε κάθε προσπάθεια για
την πλήρη εξυπηρέτηση των φιλοξενουμένων. Ο
αντιδήμαρχος Αρκαδίου, αυτός ο υπέροχος άν-
θρωπος και υπόδειγμα αντιπρόσωπου της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης, ο γνήσιος Κρητικός Μανώλης
Κοτζαμπασάκης  οργάνωσε με υποδειγματικό
τρόπο την τελετή και κατέβαλε κάθε προσπάθεια
για την υποδοχή, εγκατάσταση, ξενάγηση και ε-
ξυπηρέτηση της Βυτινιώτικης αντιπροσωπίας. Η
συμπεριφορά του δημιουργεί πρόσθετη υποχρέ-
ωση στο Δήμο Βυτίνας κατά την ανταπόδοση της
επίσκεψης. Ο Δήμαρχος Αρκαδίου κ Μανώλης
Μανωλακάκης με την ευγενή παρουσία του έ-
δωσε τον κατάλληλο τόνο στην τελετή και την
φιλοξενία. Ο πρόεδρος της ένωσης Κρητικών σω-
ματείων κ. Μανώλης Πατεράκης ήταν παντού πα-
ρών. Όλοι οι Κρητικοί, όπου πέρασε η Βυτινιώ-
τικη αντιπροσωπία, έδειξαν την αγάπη τους για
τη Βυτίνα και το σεβασμό τους προς τον τιμώμε-
νο ήρωα Ιωάννη Δημακόπουλο.

Οι τελετές αυτές, όπως τονίστηκε από ό-
λους τους ομιλητές, απέδειξαν ότι δεν εξέλειπε
η ιστορική μνήμη και σήμερα. Οι μεταγενέστεροι
θυμούνται, τιμούν και προβάλλουν ως πρότυπα τα
ένδοξα πρόσωπα, όπως αυτό του ανθυπολοχα-
γού Ιωάννη Δημακόπουλου, που έπεσε ηρωικά
ως φρούραρχος της Ιεράς μονής Αρκαδίου κατά
το ολοκαύτωμα στις 9-11-1866.

Τον αντρειωμένο μην τον κλαις
Όσο κι αν αστοχήσει
Κι αν αστοχήσει μια και δυο
Πάλι αντρειωμένος θάναι.

Το χορευτικό του πολιτιστικού συλλόγου

Ο παπα Νικόλας στη υπέροχη απόδοση του τρα-
γουδιού «κρυφά το λένε τα πουλιά»

Οι Δήμαρχοι Βυτίνας και Αρκαδίου
αναλλάσσοντες δώρα.

Η «αδελφοποίηση»
των Δήμων Βυτίνας
και Αρκαδίου
Συνέχεια από τη σελ. 1

Η ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ                 ΓΡΑΦΕΙ: Ο Μαινάλιος



Ο
ι χειμώνες τα περασμένα χρόνια
ήταν «βαρύτεροι», όπως έλεγαν οι
παλιότεροι ή τουλάχιστον έτσι

φαίνονταν συγκρινόμενοι με τους σημερι-
νούς. Σήμερα και οι καιρικές συνθήκες έ-
γιναν ηπιότερες και οι συνθήκες διαβίω-
σης καλλίτερες, οπότε κάνουν τη χειμερι-
νή περίοδο ευκολότερη. Άλλαξαν οι και-
ροί άλλαξαν και οι άνθρωποι. Το παλιό
χειμώνα οι Βυτινιώτες δυσκολεύονταν και,
αν διαρκούσαν τα χιόνια για μέρες, τότε οι
δυσκολίες γίνονταν μεγαλύτερες ιδιαίτερα
για τους κτηνοτρόφους. Σήμερα ο χειμώ-
νας αναμένεται πιο ευχάριστα, αφού η
τουριστική κίνηση της Βυτίνας συνδυάζε-
ται με την εποχή αυτή, αλλά και η τεχνο-
λογική εξέλιξη διευκόλυνε τα πάντα και
επομένως και την αντιμετώπιση των  δυ-
σχερών καιρικών συνθηκών.

Τότε ήταν αλλιώς και ιδιαίτερα τις δύο
πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Οι άν-
θρωποι δούλευαν σκληρά, οι οικονομικές
δυνατότητες μικρές, οι διευκολύνσεις λί-
γες, το βιοτικό επίπεδο χαμηλό, οι οικο-
γένειες πολυμελείς και επομένως οι α-
παιτήσεις πολλές. Όλα αυτά τα δυσκόλευε
ο χειμώνας ιδιαίτερα τα χρόνια που ήταν
δριμύς. Όμως, παρόλα αυτά, ήταν αξιο-
θαύμαστη η ευρηματικότητα των ανθρώ-
πων και η οργάνωση τους στην αντιμετώ-
πιση των δυσκολιών.

Ο χειμώνας άρχιζε συνήθως της Αγίας
Αικατερίνης, οπότε έπεφταν και τα πρώ-
τα χιόνια στο βουνό, που πολλές φορές έ-
φταναν και μέχρι μέσα το χωριό. Βέβαια
προμηνύματα εμφανίζονταν από τέλη
Οκτώβρη αλλά όχι τόσο έντονα, ώστε να
δυσκολεύουν τα πράγματα. Τα δύο βασι-
κά θέματα που απασχολούσαν ήταν η καύ-
σιμη ύλη και η διατροφή. Το κυριότερο μέ-
σο θέρμανσης την εποχή εκείνη ήταν τα
τζάκια ή οι ξυλόσομπες, που αντικαθι-
στούσαν τα τζάκια, λόγω της καλύτερης
θέρμανσης που προσέφεραν. Βασική καύ-
σιμη ύλη ελατόξυλα ή αγριόξυλα, όπως έ-
λεγαν τα ξύλα από πουρνάρια, «δέ-
ντρα»(δρυς) ή «γκορτσιές» (άγριες αχλα-
διές).

Με τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου
οι συνθήκες αγρίευαν. Τα «Νικολοβάρ-
βαρα» τα χιόνια ήταν περισσότερα και το

Ο χειμώνας της Βυτίνας τα παλιά χρόνια
Γράφει ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ
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... τότε που ήταν όλα διαφορετικά

κρύο πιο τσουχτερό. Τότε άρχιζαν και οι
πρώτες δυσκολίες. Πολλές φορές κοβόταν
και η συγκοινωνία. Οι δρόμοι, που οδη-
γούσαν στα σπίτια έπρεπε να καθαρίζο-
νταν με πρωτοβουλία των κατοίκων από
σπίτι σε σπίτι. Οι καμινάδες κάπνιζαν συ-
νεχώς και όπου έβλεπες άνθρωπο στο
δρόμο ήταν βιαστικός. Αραιή η κίνηση και
μόνο, όταν ήταν η ώρα να σχολάσουν τα
σχολεία, δημοτικό και γυμνάσιο το κέντρο
του χωριού άλλαζε όψη και γέμιζε από θό-
ρυβο και φωνές. Τα παιδιά πιο ανθεκτικά
και ανέμελα χαίρονταν το χειμώνα, ήταν
για αυτά πανηγύρι και πολλές φορές με-
γάλο, όταν διέκοπταν τη λειτουργία τους
τα σχολεία λόγω δυσμενών καιρικών συν-
θηκών. Βέβαια σπάνια και όχι τόσο συχνά
που διακόπτουν τα μαθήματα  σήμερα με
ηπιότερες συνθήκες.

Αξιοθαύμαστη όμως ήταν η οργάνωση
της αντιμετώπισης έστω και με πενιχρά μέ-
σα. Το επίκεντρο της οικιακής ζωής το
«χειμωνιάτικό» όπου υπήρχε θέρμανση.
Η διατροφή κατά βάση με παραγόμενα
και διατηρούμενα προϊόντα και λιγότερο
με αγοραζόμενα, λόγω οικονομικής στε-
νότητας. Τα ζυμαρικά και τα όσπρια απο-
τελούσαν κατά βάση τη διατροφή. Ζυμα-
ρικά (χυλοπίτες και τραχανάς), που είχαν
κατασκευασθεί την καλοκαιρινή περίοδο
και όσπρια (κατά βάση φασόλια και φα-
κές και λιγότερο ρεβίθια) από τη ντόπια
παραγωγή. Πατάτες επίσης, που είχαν πα-
ραχθεί στα Βυτινιώτικα περιβόλια και φυ-
σικά παστό στη «λαγήνα», ό,τι είχε πε-
ρισσέψει ή από το καινούργιο που φτιά-
χνανε τα Χριστούγεννα. Πρόβλημα για τις
νοικοκυρές ήταν το ζύμωμα. Το ψωμί τό-
τε παρασκευαζόταν στα σπίτια και λίγοι
το προμηθεύονταν από το «φούρνο». Αν ή-
ταν πολύ το κρύο, το ζύμωναν κοντά στο
τζάκι για να «γίνει» και το φούρνιζαν στο
φούρνο όσο κρύο και αν έκανε. Η μπου-

γάδα επίσης για τις νοικοκυρές ήταν πο-
λύ δύσκολη και περίμεναν κάπως ηπιότε-
ρες καιρικές συνθήκες να την πραγματο-
ποιήσουν, αφού τα σπίτια δεν είχαν νερό
στις αυλές τους και έπρεπε να το μεταφέ-
ρουν από τις κοινοτικές βρύσες, ενώ οι χώ-
ροι του πλυσίματος ήταν υποτυπώδεις. Πα-
ρόλα αυτά οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν με
ψυχραιμία τις χειμωνιάτικες δυσκολίες, α-
ντίθετα με σήμερα, και σε πολλές περι-
πτώσεις το απολάμβαναν.

Προχωρώντας προς τα Χριστούγεννα
το κρύο ήταν δριμύτερο, οι βροχές εντο-
νότερες και το χιόνι συχνότερο. Όσο έ-
πεφτε το ευχαριστιόνταν  όλοι, που ά-
σπριζε σιγά-σιγά τα δένδρα και τη γη, και
στριμώχνονταν γύρω στο τζάκι να ζεστα-
θούν, αφού το κρύο έμπαινε από τα πα-
ράθυρα και τις πόρτες. Αυτοσχέδια ποτά
με κρασί ή τσίπουρο μείωναν την ένταση
του ψύχους. Παραδοσιακό όμως ήταν το
βουνίσιο τσάι, που είχαν μαζέψει στο Μαί-
ναλο το καλοκαίρι. Όμως η δυσκολία άρ-
χιζε όταν τα χιόνια έλιωναν. Όλα ήταν μια
απέραντη λάσπη, διότι οι περισσότεροι
δρόμοι και οι αυλές ήταν με χώμα και το
περπάτημα δύσκολο. Και έκανε μέρες να
λιώσει το χιόνι ανάλογα με το ύψος του
αλλά και το μήνα, αφού το Δεκέμβρη οι
μέρες ήταν μικρές και η νύχτα έπεφτε γρή-
γορα.

Εκείνοι όμως που υπέφεραν περισσό-
τερο ήταν οι κτηνοτρόφοι, διότι τα κοπά-
δια έμεναν κλεισμένα μέσα, οι ζωοτροφές
λίγες και η προμήθειά τους δύσκολη. Αυ-
τοί εύχονταν να κρατήσει λίγο το χιόνι εν
αντιθέσει με τα παιδιά.

Και μέσα στο χειμώνα οι μεγάλες γιορ-
τές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Απο-
κριές που σε όλα τα σπίτια αλλού λίγο αλ-
λού πολύ υπήρχαν και τα παραδοσιακά
γλυκά, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δί-
πλες  και άλλα.

Ο Γενάρης, μεσαίος μήνας του χειμώ-
να με χιόνια και αυτός αλλά προπαντός
«ξεροπάγωνα». Έβλεπες από τα κεραμί-
δια των σπιτιών να κρέμονται τα κρύ-
σταλλα σαν σπαθιά. Ορισμένες χρονιές σε
πολύ έντονες χιονοπτώσεις κινδύνευαν
και οι σκεπές των σπιτιών, οπότε ανέβαι-
ναν και κατέβαζαν το χιόνι με φτυάρια.
Τα πράγματα δυσκόλευαν, γιατί η δια-
τροφή λιγόστευε, χρήματα πολλές φορές
δεν υπήρχαν και έπρεπε οι ανάγκες να α-
ντιμετωπισθούν «εκ των ένδον». Και θαύ-
μαζες τη ψυχραιμία των ανθρώπων και τη
στωικότητα, αντίθετα με σήμερα που όλα
γίνονται και αντιμετωπίζονται με άγχος.

Ο Φλεβάρης ο τελευταίος μήνας του
χειμώνα πολλές φορές σκληρότερος από
τους άλλους. Ήταν εποχές, που τα χιόνια
το Φλεβάρη έφταναν το ύψος του ανθρώ-
που. Όμως ο καιρός άνοιγε, οι άνθρωποι
έβγαιναν περισσότερο από τα σπίτια και
άρχιζαν οι πρώτες γεωργικές εργασίες της
άνοιξης. Οι Αποκριές, που πολλές φορές
έπεφταν το Φλεβάρη, ήταν ευκαιρία για
ξεφάντωμα. Όσοι δεν είχαν σφάξει το χοι-
ρινό τα Χριστούγεννα το έσφαζαν τότε.
Αλλά ο χειμώνας πολλές φορές συνεχιζό-
ταν και το Μάρτη και οι άνθρωποι αντι-
μετώπιζαν περισσότερες δυσκολίες, διότι
και οι ζωοτροφές τους είχαν σχεδόν τε-
λειώσει, τα ξύλα πολλές φορές δεν έφτα-
ναν και γενικά ο χειμώνας του Μάρτη δη-
μιουργούσε μεγάλες δυσκολίες. 

Έτσι περνούσε ο καιρός και φτάσαμε
στις σημερινές εποχές, που ο χειμώνας στη
Βυτίνα γίνεται αξιοθέατο των επισκεπτών
και το χιόνι μέσον διασκέδασης. Οι συν-
θήκες διαβίωσης βελτιώθηκαν πολύ. Τα
σπίτια επισκευάσθηκαν, το τζάκι έγινε εί-
δος διακόσμησης και τοποθετήθηκε κε-
ντρική θέρμανση, που κάνει το κρύο ανε-
παίσθητο. Όσοι μένουν στη Βυτίνα δεν υ-
ποφέρουν πλέον το χειμώνα, αλλά και τα
χιόνια έγιναν λιγότερα και σπανιότερα.
Έμειναν οι πάγοι, που εξακολουθούν να
πέφτουν, για να θυμίζουν τη περίοδο του
χειμώνα.

Νοσταλγούμε τον παλιό χειμώνα; Αν α-
φαιρέσουμε τα άσχημα ναι, αλλά δεν μπο-
ρούμε να τα έχουμε όλα όπως επιθυμούμε.
Καλός ο χειμώνας και τότε και τώρα. 

Καλό χειμώνα και σε εκείνους που μέ-
νουν εδώ και σε εκείνους που θα έλθουν.



6 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2008

επικαιρότητα

Α
λήθεια, πόσες φορές έχει τύχει να με-
τρήσετε τα εικονοστάσια στις άκρες
της Εθνικής οδού η των επαρχιακών

δρόμων; Όχι εκείνα εις αναθηματική ένδει-
ξη πίστης στον Άγιο. Τα άλλα, τα οποία θυ-
μίζουν μια ζωή, που άφησε την τελευταία της
πνοή στην άσφαλτο, που στο σημείο εκείνο
συνάντησε το θάνατο και έφυγε για να γίνει
γρήγορα ένας αριθμός στον μακρύ κατάλο-
γο των θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα.
Προφανώς το βλέμμα δεν πέφτει εκεί από ά-
μυνα…..

Κάθε φορά, που η χώρα μας συγκλονίζε-
ται από αριθμούς τροχαίων σε μεγάλες εξό-
δους, κάθε φορά που κάνουμε απολογισμό
και συγκρίσεις με προηγούμενες χρονιές, ό-
πως μετά το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα, νιώ-
θουμε αδύναμοι και οργισμένοι από το γε-
γονός ότι αυξάνονται τα οδικά ατυχήματα
στην Ελλάδα, λες και είναι μια μπάλα που κα-
τρακυλά και κανείς δεν κάνει τίποτα να τη
σταματήσει. Βρίζουμε συνήθως για τους κα-
κούς δρόμους, για τις κακοτεχνίες- που είναι
πράγματι πολλές στο οδικό εθνικό και επαρ-
χιακό δίκτυο- για το  όχημα που δεν υπάκου-
σε στις εντολές τροχοπέδησης, για τις άσχη-
μες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν
στην περιοχή και αφήνουμε σχεδόν πάντα
στην άκρη τον παράγοντα άνθρωπο, τη συ-
μπεριφορά του ως οδηγού, την έλλειψη οδι-
κής παιδείας, τη νοοτροπία του «τσαμπουκά»
της ασφάλτου.

Όπως λέει ο αναπληρωτής καθηγητής ορ-
θοπεδικής του Παν/μίου Αθηνών Ιωάννης
Παπαδόπουλος «οδηγούμε όπως ζούμε. Με
άλλα λόγια ο οδηγός, που θέλει να είναι πά-
ντα πρώτος μπροστά στο φανάρι, εκείνος που
δεν μπορεί να περιμένει στο στενό δρόμο δι-
πλής κατεύθυνσης και προσπερνά άτσαλα θέ-
τοντας σε κίνδυνο τον αντιθέτως ερχόμενο ο-
δηγό και διακινδυνεύοντας μετωπική σύ-
γκρουση, είναι αυτός που θα πατήσει δέκα
γύρω του, για να περάσει μπροστά στην ου-
ρά, θα σκουντήσει τον διπλανό του χωρίς να

ζητήσει συγνώμη, θα πετάξει από το παρά-
θυρο του αυτοκινήτου του το άδειο κουτί του
αναψυκτικού. Αυτός που αδιαφορεί για τους
άλλους στην ιδιωτική του ζωή, θα αδιαφορεί
για τους άλλους και στην οδήγηση.»

Σε έκθεση για την οδική ασφάλεια στις
29 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ η χώρα μας έχει
το θλιβερό ρεκόρ θανατηφόρων δυστυχημά-
των και είναι η πλέον επικίνδυνη για τους ο-
δηγούς. Όσοι κυκλοφορούν έχουν επτά φο-
ρές περισσότερες πιθανότητες να εμπλακούν
σε τροχαίο από ό,τι στη Σουηδία, που είναι η
καλύτερη σε οδική ασφάλεια (στην Ελλάδα
αντιστοιχούν 20,3 θάνατοι από τροχαία δυ-
στυχήματα και στη Σουηδία 6,3!) Επίσης στη
χώρα μας οι πεζοί αποτελούν το 25 % του συ-
νόλου των νεκρών από οδικά ατυχήματα , την
ίδια στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό στις
ΗΠΑ είναι 13% στη Γερμανία 13,05%, στη
Σουηδία 13,7% ενώ στη Ρωσία είναι 40% και
στις χώρες της Ασίας πάνω από 50%.

Οι Έλληνες οδηγοί συνεχίζουν να αδια-
φορούν για τη ζώνη ασφαλείας στο αυτοκί-
νητο ή το κράνος στα δίτροχα, συνεχίζει η έκ-
θεση, αν σκεφθεί κανείς ότι στο σύνολο των
τροχαίων ατυχημάτων του 2000 καταγράφη-
καν περίπου 16.500 οδηγοί χωρίς κράνος ή
ζώνη και μόνο 3.900 οδηγοί το φορούσαν.
Επίσης καταγράφηκε ότι το 45% των θυμά-
των ετησίως προέρχεται από δυστυχήματα
που προκαλούν οδηγοί, οι οποίοι βρέθηκαν
να έχουν καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

Από την επεξεργασία των στοιχείων στην
Ελλάδα, προκύπτει ότι τα τροχαία για τα ο-
ποία ευθύνονται οι νέοι κάτω των 22 ετών εί-
ναι 75% περισσότερα από το μέσο όρο, πο-
σοστό που αυξάνεται δραματικά, όταν οι συ-
νεπιβαίνοντες του νεαρού οδηγού είναι συ-
νομήλικοί του. Επίσης σημαντικό πρόβλημα
αναδείχθηκε η εσφαλμένη οδήγηση ατόμων
τρίτης ηλικίας (άνω των 65 ετών), που έχουν
1,5 φορά μεγαλύτερη συμμετοχή από το μέσο
όρο στα τροχαία συμβάντα. Υπολογίζεται ό-
τι σήμερα οι οδηγοί ηλικίας άνω των 55 ετών

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΟΔΗΓΟΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΗΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥΣ ΠΝΟΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ. ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΝΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (Η ΜΗΧΑΝΗ) ΣΤΟΝ... ΚΡΟΤΑΦΟ
Η Ελλάδα είναι η πλέον επικίνδυνη χώρα για τους οδηγούς

από τις 29 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ.
συνιστούν το 28%ρ του συνόλου των οδηγών
και ότι θα ανέλθουν στο 39% μέχρι το 2050.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο υπεύθυνος
για τα τροχαία ατυχήματα είναι σε ποσοστό
65% αποκλειστικά ο ανθρώπινος παράγο-
ντας. Βέβαια οι αριθμοί της Τροχαίας για τα
θανατηφόρα δυστυχήματα κατά την περίοδο
2000-2007 εμφανίζουν ποσοστό 91% όσον α-
φορά στον ανθρώπινο παράγοντα (28% α-
προσεξία οδηγού,25% υπέρβαση ορίου τα-
χύτητας, 19% αντικανονικό προσπέρασμα,
10% απροσεξία πεζού,  6% παραβίαση προ-
τεραιότητας, 3,5% αδέξιος χειρισμός) και για
τους τραυματισμούς αντίστοιχο ποσοστό 88%.
Όπως επισημαίνει το μέλος της Εθνικής Επι-
τροπής Οδικής Ασφάλειας Γιώργος Αποστο-
λίδης, «δεν πρέπει να οδηγούμαστε σε ισο-
πεδωτικές κρίσεις, αφού οι μεταβλητές οδικό
δίκτυο, σήμανση, ολισθηρότητα, συνδυάζο-
νται με την κακή οδήγηση με αποτέλεσμα να
θρηνούμε θύματα».

ΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΩΣ ΤΩΡΑ

Δεν χρειάζεται να κάνει κανείς προσπά-
θεια για να καταλάβει ότι η κατάσταση είναι
εφιαλτική στην Ελλάδα, αφού ο μέσος όρος
νεκρών από τροχαία δυστυχήματα ανά ένα
εκατομμύριο οχήματα στην Ε.Ε είναι 285 και
ο αντίστοιχος αριθμός στη χώρα μας είναι
801! Μάλιστα το 50%των παιδικών θανάτων
οφείλεται σε τροχαία! Κατά την εικοσαετία
1985-2005 στις 15 χώρες – μέλη της Ε.Ε. η ε-
ξέλιξη του ποσοστού των νεκρών από τρο-
χαία αναδεικνύει την Ελλάδα μεγάλη απού-
σα κάτω από την ένδειξη μείωση. Σε όλες τις
υπόλοιπες χώρες μειώθηκε από λίγο (Ισπα-
νία) ως σχεδόν στο ήμισυ (Σουηδία). Στην
Ελλάδα το ίδιο διάστημα αυξήθηκε κατά
105% δηλαδή υπερδιπλασιάσθηκε! 

Στη χώρα μας πιστεύουμε πως έχουν γί-
νει πολλά για την οδική ασφάλεια. Η ουσία
όμως είναι ότι ποτέ δεν εκπονήθηκε μια στρα-
τηγική ούτε συγκροτημένο πλάνο για να τε-

Γράφει ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
Δημοσιογράφος - ιστορικός

θούν σε εφαρμογή συγκεκριμένα μέτρα. Απο-
σπασματικά μόνο και κατά καιρούς πότε η
τροχαία, πότε οι ασφαλιστικές εταιρείες, πό-
τε το Υπουργείο. Πότε η ιδιωτική πρωτοβου-
λία κάνει καμπάνιες, αλλά πέραν τούτου ου-
δέν. Τελευταία μόνο, όπως τονίζει ο κ. Απο-
στολίδης, το Υπουργείο Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών ενεργοποιείται και για πρώτη φο-
ρά συστήνει Εθνικό Πρόγραμμα Οδικής
Ασφάλειας και δραστηριοποιείται η ανενερ-
γός , μέχρι σήμερα, Εθνική Επιτροπή Οδικής
Ασφάλειας με επτά στόχους: χάραξη και προ-
ώθηση πολιτικής οδικής ασφάλειας, αξιοποί-
ηση εθνικής και διεθνούς  τεχνογνωσίας, α-
νάπτυξη συνεργασίας και εθελοντισμού, προ-
ώθηση της κυκλοφοριακής αγωγής, βελτίω-
ση ασφάλειας οχήματος, ευαισθητοποίηση,
ενημέρωση και προβολή του θέματος, βελ-
τίωση εκπαίδευσης και εξέτασης οδηγών.

Έχει αποδειχθεί ότι σε χώρες που έχουν
εφαρμόσει συνεχή και μεθοδική παρέμβαση
για την οδική ασφάλεια, το 95% των οδηγών
υπακούει στα προγράμματα «αλλαγής συ-
μπεριφοράς» και η καταστολή αφορά ένα πο-
σοστό 5% των οδηγών, που είναι απείθαρχοι
και επιμένουν στη νοοτροπία της «ζούγκλας»
της ασφάλτου. Ο δραματικός απολογισμός
των τροχαίων δυστυχημάτων τελειώνει σύμ-
φωνα πάντα με τις επίσημες στατιστικές, με
ένα ποσοστό 15-30% των βαριά τραυματι-
σμένων, που αργότερα αφήνουν την τελευ-
ταία τους πνοή στα νοσοκομεία της χώρας.

Τις μέρες αυτές η Χριστιανοσύνη εορτά-
ζει μια σειρά μεγάλων εορτών και Αθηναίοι
και Θεσσαλονικείς «δραπετεύουν» όπως κά-
θε χρόνο από τις μεγαλουπόλεις για μερικές
μέρες ξενοιασιάς και ξεκούρασης στην ύ-
παιθρο. Το ίδιο όμως συμβαίνει και όλα τα
Σαββατοκύριακα του χειμώνα. Ας φροντί-
σουν κάθε έξοδος να είναι όσο γίνεται λιγό-
τερο αναίμακτη, να υπάρξουν λιγότεροι α-
νάπηροι και να ντυθούν στα μαύρα όσο γίνε-
ται λιγότερες οικογένειες. Αυτή η εκατόμβη
των νεκρών πρέπει κάποτε να σταματήσει. 

η στήλη του επισκέπτη

Χ
ειμώνας! Περίοδος απόλαυσης των
ορεινών περιοχών με όλα τα χει-
μερινά χαρακτηριστικά. Τσουχτε-

ρό κρύο, κλειστός χώρος, τζάκι, καλό κρα-
σί και κουβέντα. Η φύση δείχνει ένα άλ-
λο πρόσωπο εξίσου εντυπωσιακό με το κα-
λοκαιρινό. Γυμνά δένδρα, χιονισμένες
βουνοκορφές, συννεφιασμένος ουρανός,
αλλά πολλές φορές και ήλιος με «δόντια».
Η περιοχή της Βυτίνας και τα γύρω μέρη
προσφέρουν απλόχερα την ορεινή περιή-
γηση, αλλά και κάτι άλλο, που έχει γίνει
μόδα τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. 

Χειμερινά σπορ. Τα δύο χιονοδρομικά
κέντρα, του Μαινάλου και του Χελμού, δέ-
χονται τους επισκέπτες, εφόσον βέβαια υ-
πάρχει χιονόπτωση, αλλά και αν δεν υ-
πάρχει, η ορειβασία και η απόλαυση του
τοπίου από τόσο ψηλά είναι μια πρωτό-
γνωρη εμπειρία. Σήμερα οι προτάσεις μας
είναι η επίσκεψη των δύο χιονοδρομικών
κέντρων και η γνωριμία με ένα κεφαλο-
χώρι της περιοχής, τα Μαγούλιανα, (το
πιο ψηλό της περιοχής) για όσους θέλουν
ζεστή ατμόσφαιρα και χειμωνιάτικη γεύ-
ση.

ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΤΟΥ
ΜΑΙΝΑΛΟΥ

Ευρίσκεται στη υψηλότερη κορυφή του
Μαινάλου, Οστρακίνα σε υψόμετρο 1980
μέτρα. Απέχει από τη Βυτίνα 12 χιλιόμε-
τρα και η διαδρομή είναι φαντασμαγορι-
κή μέσα στο δάσος. Υπάρχει «Σαλέ» όπου
μπορεί κάποιος να πιει τον καφέ του και
να δει τις γύρω βουνοκορυφές. Κατά τη
διαδρομή υποχρεωτική στάση στη δια-
σταύρωση προς την κορυφή «Αϊ Λιας» και
στο οροπέδιο των «Ρούχων». Το αλπικό
τοπίο με τα οροπέδια και τις κατάφυτες ε-
κτάσεις είναι απολαυστικό και κατάλλη-
λο για μοναδικές φωτογραφίες. Η επι-
στροφή μπορεί να γίνει ακολουθώντας τη

συνέχεια του δρόμου μέσω Καρδαρά και
Λεβιδίου με τις μοναδικές ταβέρνες και
εστιατόρια.  

ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΧΕΛΜΟΥ

Απέχει από τη Βυτίνα περίπου 60 χι-
λιόμετρα και η απόσταση διανύεται σε μία
περίπου ώρα. Ακολουθούμε το δρόμο
προς Πάτρα (111 οδός) και στη διασταύ-
ρωση προς Κλειτορία  προχωρούμε και
φτάνουμε στην κωμόπολη. Περνάμε από
τα σπήλαια των Λιμνών και φτάνουμε στο
οροπέδιο των Σουδενών. Περνάμε το ο-
μώνυμο χωριό και ανεβαίνουμε τον αυχέ-
να του «Αϊ Νικόλα». Ακολουθούμε τη δε-
ξιά πορεία και μετά από δέκα περίπου χι-
λιόμετρα φτάνουμε στο «Ξερόκαμπο» και
από εκεί στο «Σαλέ» και τις πίστες. Είναι
από τα πλέον οργανωμένα χιονοδρομικά

κέντρα και προσφέρει στον επισκέπτη ό-
λες τις εξυπηρετήσεις.

ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΑ

Από τα ψη-
λότερα σε υψό-
μετρο χωριά της
Πελοποννήσου
(περίπου 1350
μέτρα). Απέχει
από τη Βυτίνα περίπου 12 χιλιόμετρα και
ακολουθώντας τον κεντρικό δρόμο Βυτίνα
- Ολυμπία, στρίβουμε στη διασταύρωση
Μαγουλιάνων και μετά 4 χιλ. φτάνουμε
στο χωριό. 

Υπέροχα τα πετρόκτιστα σπίτια του,
δείγμα Λαγκαδινής αρχιτεκτονικής, ο με-
γάλος πλάτανος της πλατείας και η εκ-
κλησία της Παναγίας με το θαυμάσιο τέ-
μπλο. Ανεβαίνοντας προς τα επάνω και
στον αυχένα προς Βαλτεσινίκο στη θέση
«αλώνια» θαυμάζουμε το ανάγλυφο της ο-
ρεινής περιοχής του Μαινάλου. Παραδο-
σιακές γεύσεις στα ταβερνάκια του χωρι-
ού και της περιοχής «Καμπέας», που μπο-
ρούμε να επισκεφθούμε επιστρέφοντας. 
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Συνέχεια στα ονόματα που δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύ-
λο παρουσιάζομε και τα εξής δύο:
1. Η Μπαλόγιαννη Ευσταθία του Ιωάννη, εισήχθη στο Τμήμα Στα-

τιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς.

2. Η Πετεινού Ευγενία του Τρύφωνα, εισήχθη στο Τμήμα Λογι-
στικής των Τ.Ε.Ι. Λαρίσης.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
• Ο Αντώνης και η Βάϊα Παπαδέλου απέκτησαν κοριτσάκι στις

3-12-08.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα στις 22-11-08 ο
Χρήστος Ν. Τζίφας ετών 93
• Έχασε τη ζωή της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις 29-11-08
η Αδαμαντία Κάρκουλα ετών 20. Η κηδεία της έγινε πάνδημη στο
νεκροταφείο Μαρκοπούλου στις 1-12-08.

Ν ε κ ρ ο λ ο γ ί ε ς

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009

Α’ ΕΣΟΔΑ

α. Από αναπροσαρμογή εγγυήσεων μισθωμάτων
1) 2 χ 37,98 = 75,96
2) 2 χ 300,00 = 600,00

675,96

β) από μισθώματα
1) 1 χ 759,70 = 759,70

11 χ 797,70 = 8.774,70

2) 6 2/3 χ 5.355,12 = 35.700,80
5 1/3 χ 5.561,32 = 29.703,04

74.938,24
75.614,20

Διαθέσιμα προς εξίσωση 
Προϋπολογισμού 97.213,00

ΣΥΝΟΛΟ 172.827,20

Σ
αν κεραυνός έπεσε και άφησε άναυδους όσους  ά-
κουσαν το πρωί στις 29-11-08 την είδηση ότι το
προηγούμενο βράδυ είχε χάσει τη ζωή της σε αυ-

τοκινητιστικό δυστύχημα στη λεωφόρο Μαρκοπούλου η
Αδαμαντία Κάρκουλα ετών 20 κόρη του μέλους του Δ.Σ.
του συλλόγου αγαπητού φίλου Βασίλη Κάρκουλα. Και
μένεις άναυδος, πριν σε καταλάβει αβυσσαλέα λύπη, για
τα απρόβλεπτα της ζωής και την «άδηλο βουλή του Υψί-
στου».  

Ένα παιδί, γιατί παιδί ήταν η Διαμάντω, προικισμέ-
νο με τόσα χαρίσματα, που «ξεχείλιζαν» και έκαναν να
την αγαπήσουν αμέσως όσοι την γνώριζαν και να καλο-
τυχίζουν τους γονείς για τέτοια παιδιά. Και αυτό είναι,
που  μεγιστοποιεί τη λύπη όλων. Ένα τεράστιο «γιατί» να
χάνονται  αυτά τα παιδιά, που είναι η ελπίδα του αύριο,
αλλά μένει αναπάντητο για τα ανθρώπινα δεδομένα. Η
λεπτομέρειες του αυτοκινητιστικού ατυχήματος δεν εί-

ναι γνωστές, αφού οδηγούσε μόνη, είναι όμως γνωστό το
τραγικό αποτέλεσμα. Η μικρή Διαμάντω σε τόσο νεαρή
ηλικία ανέβηκε στον ουρανό και βύθισε σε άμετρη λύπη
τους γονείς, τους οικείους, τους φίλους και όλους όσους
τη γνώριζαν. Η κηδεία έγινε πάνδημη στο νεκροταφείο
Μαρκοπούλου τη Δευτέρα 1-12 και ήταν παρούσα η νε-
ολαία της τοπικής κοινωνίας του Μαρκοπούλου αλλά και
της Βυτίνας από όπου καταγόταν η θανούσα. Ήταν εκεί
ο Δήμαρχος Βυτίνας, αντιπρόσωποι τοπικών συλλόγων,
αντιπρόσωποι των αρχών του Μαρκοπούλου, συγγενείς
και φίλοι της οικογένειας. Όλοι με ένα λουλούδι στα χέ-
ρια, που έπεσαν σαν βροχή στο νεοσκαμμένο τάφο, ό-
ταν κατέβαινε το φέρετρο.

Να είσαι καλοτάξιδη Αδαμαντία και οι γονείς, που τό-
σο επλήγησαν από την απώλεια, να σε θυμούνται με όλα
τα χαρίσματά σου. 

Ο σύλλογος

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ

Ο «ΜΟΛΩΧ» ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΜΑΣ ΣΤΕΡΗΣΕ ΕΝΑΝ «ΑΓΓΕΛΟ»

Β’ ΕΞΟΔΑ
1. α) Εις εγγυήσεις μισθωμάτων 10.664,20

β) εις οικ. ενίσχυση γάμου 
κορασίδων έτους 2006 40.000,00

γ) εις οικ. ενίσχυση γάμου 
κορασίδων έτους 2007 40.000,00 80.000,00

2. α) φόροι
1) φόροι εισοδήματος 8.290,78
2) ΕΤΑΚ 2,939,33
3) Χαρτ. Και ΟΓΑ 2.164,47 13.394,58

β) οικ. ενισχύσεις
1) γάμου κορασίδων 2008 40.000
2) Δήμου Βυτίνας 10.000 50.000,00

γ) προβλέψεις  
α) γενικών εξόδων 8.568,42
β) ασφάλιστρα   πυρός 1.900,00
γ) συντήρηση και επισκευή 
κοιν χώρων 8.300,00 18.768,42

ΣΥΝΟΛΟ 172.827,20

Μ
ε έγγραφο προς το Δήμο Βυτίνας, το οποίο υπο-
γράφουν οι διαχειριστές του «Πανταζοπουλείου»
κληροδοτήματος, γίνονται γνωστά τα εξής: 

α) Την 1-2-09 ημέρα της εορτής του Αγίου Τρύφωνος και
ώρα 12η μεσημβρινή θα γίνει στην αίθουσα του «Πανταζο-
πουλείου Πνευματικού κέντρου Βυτίνας» η κλήρωση για την
προικοδότηση  από το κληροδότημα 24 ανύπαντρων κορι-
τσιών, που κατάγονται από τη Βυτίνα, Πυργάκι και Λάστα.

β) Η προικοδότηση καλύπτει τα έτη 2006,2007,2008 ήτοι

κοινωνικά

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ «ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟΥ»ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

8 κορίτσια για κάθε χρόνο και ανέρχεται στο ποσόν των
5.000 € για κάθε προικοδοτούμενη.

γ) Εκτός της καταγωγής, απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στην κλήρωση είναι το ατομικό ή οικογενειακό ει-
σόδημα κάθε υποψήφιας να μην υπερβαίνει τις 18.000€ ετη-
σίως, όπως καθόρισε το Υπουργείο Οικονομικών διευκρι-
νίζοντας τον όρο «άπορος» της διαθήκης του διαθέτη..

δ ) αιτήσεις και τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Δή-
μο Βυτίνας, όπου δίνονται και περισσότερες πληροφορίες
στις ενδιαφερόμενες.

1ον: Δημοκρατίας 36,
Mελίσσια,
τηλ.: 210 6135136

2ον: Λ. Πεντέλης 46
Bριλήσσια
τηλ.: 210 6139421

Στρουσόπουλος
Kων. Xρήστος

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ
1. Ο Σύλλογος των Απανταχού Βυτιναίων θα πραγματοποιήσει τη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και θα βραβεύσει τους νεοει-

σελθόντες νέους της Βυτίνας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ τη Κυριακή 8-2-09 και ώρα 11.00 στο ξενοδοχείο ΣΤΑΝΛΕΥ στην πλατεία Καραϊ-
σκάκη. Παρακαλούνται οι νέοι της Βυτίνας, που εισήλθαν στις Ανώτατες σχολές αλλά και όλοι οι συμπατριώτες να τιμήσουν με
την παρουσία τους την τελετή.

2. Ο σύλλογος θα διαθέσει πούλμαν για τη μετάβαση προσκυνητών στον Άγιο Τρύφωνα στις 1-2-09. Οι ενδιαφερόμενοι να επικοι-
νωνήσουν με την αντιπρόεδρο του συλλόγου κ. Αρετή Παναγοπούλου τηλ. 6972013194.

3. Η γενική συνέλευση και οι αρχαιρεσίες του συλλόγου θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 29-3-09 και ώρα 11.00 στα γραφεία του
συλλόγου. Όσοι ενδιαφέρονται για την εκλογή τους στο Δ.Σ να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι μια εβδομάδα πριν.
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Τ α  π α ρ α λ ε ι π ό μ ε ν α  τ η ς  χ ρ ο ν ι ά ς

Όταν συγκρούονται οι νέοι με τους παλιούς χάνουν οι παλιοί. Φωτογραφίες
από τη ποδοσφαιρική συνάντηση του καλοκαιριού μεταξύ παλαιμάχων και ση-
μερινών ποδοσφαιριστών της Α.Ε..ΒΥΤΙΝΑΣ. Αποτέλεσμα 6-2 υπέρ των νέων.

Χριστίνας Ζαμπαθά. 
Με τις ομάδες του πήρε μέρος σε το-

πικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά κο-
ρύφωση ήταν η παρουσία της χορευτικής
ομάδας στις εκδηλώσεις αδελφοποίησης
των Δήμων Αρκαδίου και Βυτίνας, όπου
άφησε άριστες εντυπώσεις. 

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εύ-
χονται σε όλους ευτυχισμένο το νέο έτος
και υπενθυμίζει το βιβλίο του Λεωνίδα
Αναγνωστόπουλου «Λαογραφία της Βυ-
τίνας», που διατίθεται από το σύλλογο και
είναι ένα κατάλληλο δώρο όλες τις επο-
χές. Ο σύλλογος με το άγγελμα του θανά-
του της Αδαμαντίας Κάρκουλα απέστειλε
συλλυπητήριο μήνυμα, μέσω της εφημερί-
δας μας, στην οικογένεια της εκλιπούσης.

Η σημερινή ομάδα της Α.Ε. Βυτίνας με τον πρόεδρο κ. Θ.Κοσμά.

Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Οι παλαίμαχοι με κοιλίτσες και άσπρα μαλλιά

Όταν δημοσιεύσαμε την είδηση  των εγκαινίων δεν είχαμε στη διάθεση μας φω-
τογραφικό υλικό, που το παρουσιάζουμε τώρα

ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
«ΟΜΗΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δήμαρχος κ.
Γιάννης

Σακελλαρίου
ανταλλάσσει

χαιρετισμό με
τη δωρήτρια

κ. Λίτσα
Σταθοπούλου.

Η δωρήτρια εν μέσω της ομήγυρης των επισήμων

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Μέλος του χορευτικού του
πολιτιστικού συλλόγου
Βυτίνας «κερνάει» τους
Κρητικούς συναδέλφους

του

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

η στήλη των συλλόγων
Ο σύνδεσμος φιλοπροόδων: Παραγω-

γική θεωρείται η δραστηριότητα του συν-
δέσμου τη χρονιά που πέρασε. Ολοκλη-

ρώθηκαν οι βρύσες στις θέσεις «Σουλα-
κιώτη», «Κακούτσι», «Αγιοι Απόστολοι».
Οργανώθηκαν πολιτιστικές εκδηλώσεις

ψυχαγωγικού χαρακτήρα στις γιορ-
τές του Αγίου Πνεύματος και της
Αγίας Παρασκευής. Εμπλουτίστη-
κε η ιστοσελίδα του συλλόγου με
πληροφοριακό και πολιτιστικό υλι-
κό και συμμετείχε όπου χρειάστηκε
στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του
καλοκαιριού όλων των φορέων. 

Οι προσπάθειες ξεπέρασαν κα-
τά πολύ τις μικρές δυνατότητες του
συνδέσμου και αξιοποιήθηκαν κα-
τά τον καλύτερο τρόπο οι εισφορές
των μελών του. 

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του συλ-Το ανακαινισμένο από το σύνδεσμο «Κακούτσι»

λόγου εύχονται σε όλους τους Βυτιναίους
εντός και εκτός της Βυτίνας ευτυχισμένο
το 2009 και υπόσχεται ότι το έργο του θα
είναι παραγωγικότερο το νέο έτος, εφό-
σον δεν ξεχαστεί από τους συμπατριώτες,
οι οποίοι πρέπει να ξέρουν ότι οι εισφο-
ρές τους προς αυτόν βοηθούν τον τόπο
τους.

Πολιτιστικός σύλλογος: Επιτυχημένη
η δραστηριότητα του συλλόγου το χρόνο
που πέρασε κάτι, που πέτυχε με μεγάλη
προσπάθεια. Λειτούργησε δύο τμήματα,
χορευτικό και παραδοσιακής μουσικής,
στα οποία παρακολούθησαν μαθήματα ό-
λοι οι νέοι της Βυτίνας κάτω από τις οδη-
γίες της «δασκάλας» καθηγήτριας Φ.Α.

Η  προσφώνηση του Δημάρχου Αρκαδίου κ. Μανώλη
Μανωλακάκη 

Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους


