
Στις πρόσφατες εκλογές της 7ης Νοεμβρίου του
2010 για τη διεκδίκηση του νέου Καλλικρά-
τειου δήμου Γορτυνίας πήραν μέρος πέντε

συνδυασμοί από τους οποίους κανείς δεν βγήκε νι-
κητής από την πρώτη Κυριακή με αποτέλεσμα να
επαναληφθούν οι εκλογές την Κυριακή 14-10 με-
ταξύ των δύο πλειοψηφησάντων συνδυασμών «Γορ-
τυνία. Νέα εποχή» με υποψήφιο δήμαρχο τον κ. Πα-
ρασκευά Παρασκευόπουλο και «Παγγορτυνιακή
συμμαχία πολιτών» με υποψήφιο δήμαρχο τον κ.
Γιάννη Γιαννόπουλο. Νικητής αναδείχτηκε ο συν-
δυασμός «Παγγορτυνιακή συμμαχία πολιτών» και
επομένως πρώτος δήμαρχος του Δήμου Γορτυνίας
αναδεικνύεται ο κ. Γιαννης Γιαννόπουλος.

Στο δήμο Βυτίνας την πρώτη Κυριακή 7-11 πλει-
οψήφησε ο συν-
δυασμός του κ.
Γιαννόπουλου
με τον οποίο
εξέθετε υποψη-
φιότητα και ο
δήμαρχος Βυτί-
νας κ. Γιάννης
Σακελλαρ ίου
κάτι που επηρέ-
ασε την ψήφο
των Βυτιναίων.
Παρόλο που πέ-
ρασε αρκετός
καιρός μέχρι

σήμερα από την ημερομηνία των εκλογών και όλοι
οι αναγνώστες λίγο – πολύ έχουν πληροφορηθεί το
αποτέλεσμα και οι νέες δημοτικές αρχές ασκούν
πλέον την εξουσία τους, εμείς δημοσιεύουμε τα
αποτελέσματα, διότι θεωρούμε ότι κάποιοι πιθανόν
να μην γνωρίζουν λεπτομέρειες, που αφορούν υπο-
ψήφιους και επιπλέον ένα τοπικό έντυπο πρέπει να
έχει πληροφορίες, οι οποίες μετά από πάροδο κά-
ποιου χρονικού διαστήματος θα είναι χρήσιμες. Δη-
μοσιεύουμε τους αριθμούς, που αφορούν τη Βυτίνα
και την ευρύτερη περιοχή του δήμου Βυτίνας.
Εγγεγραμμένοι 
στα τρία τμήματα της Βυτίνας 1303
Ψηφίσαντες 733
Αποχή 43,18%
Λαϊκή συσπείρωση (Φράγγος) 26 ψήφοι 3,55%
Γορτυνία ο τόπος μας
(Αποσκίτης) 39 « 5,32%
Γορτυνία Νέα εποχή 
(Παρασκευόπουλος) 88 « 12,01%
Γορτυνία Γορτυνίων 
(Κουντάνης) 64 « 8,73%
Παγγορτυνιακή συμμαχία 
(Γιαννόπουλος) 488 « 66,58%

Τα αντίστοιχα αποτελέσματα στο σύνολο του δή-
μου Βυτίνας έχουν ως εξής
Εγγεγραμμένοι σε όλα τα τμήματα 3093
Ψηφίσαντες 1567
Αποχή 49,34%
Λαϊκή συσπείρωση (Φράγγος) 57 ψήφοι 3,64%

Γορτυνία ο τόπος μας 
(Αποσκίτης) 110 7,02%
Γορτυνία Νέα εποχή
(Παρασκευόπουλος) 138 8,81%
Γορτυνία Γορτυνίων
(Κουντάνης) 201 12,83%
Παγγορτυνιακή συμμαχία 
(Γιαννόπουλος) 1011 64,52%

Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κάθε συνδυα-
σμού στα τρία τμήματα Βυτίνας και στο σύνολο του
δήμου έλαβαν τους πιο κάτω ψήφους. (ο πρώτος
αριθμός αφορά τα τμήματα της Βυτίνας και ο δεύ-
τερος το σύνολο του δήμου.)

Λαϊκή συσπείρωση (Φράγγος) 

1. Γόντικα Σοφία 3 - 10 
2. Κατσίγιαννης Κυριάκος 10 - 27
3. Παπαδημητρίου Παναγιώτης 2 - 18
4. Πολίτης Ιωάννης - 1
5. Φράγγου Σταυρούλα 1- 5

Γορτυνία ο τόπος μας (Αποσκίτης) 

1.Αλεξόπουλος Κων/νος 11 - 26
2. Γεωργακοπούλου Στ. 10 - 45
3. Γιαννακοπούλου Γ. 9 - 21

Γορτυνία Νέα εποχή (Παρασκευόπουλος) 

1. Θεοδωρογιώργη Χρύσα 15 - 28
2. Κατσαδράμης Αναστάσιος 3 - 6
3. Κοκκαλιάρης Παναγιώτης 40 - 67
4. Κρατημένος Δημήτριος 20 - 34
5. Λιαρόπουλος Κων/νος 53 - 83
6. Μπουρνά Παρασκευή 2 - 4

Γορτυνία Γορτυνίων (Κουντάνης)

1. Δανάσκος Φώτιος 5 - 62
2. Ζαδέλλη Δήμητρα 6 - 31
3. Κουντάνη Διονυσία 10 - 43
4. Παλούκος Ιωάννης 24 - 111
5. Πετρόπουλος Αγγελής 14 - 68

Παγγορτυνιακή συμμαχία (Γιαννόπουλος)
1. Γόντικας Τρύφων 217 - 345
2. Καραντώνης Παναγιώτης 129 - 167
3. Μπουρνά Μαρία 86 - 246
4. Πετρόπουλος Ανδρέας 76 - 238
5. Σακελλαρίου Ιωάννης 420 - 778
6. Τρυφωνόπουλος Αθανάσιος 89 - 277

Οι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι Βυτίνας κάθε
συνδυασμού έλαβαν τους πιο κάτω ψήφους.

Λαϊκή συσπείρωση (Φράγγος) 
Ζαχαρόπουλος Γεώργιος 7

Γορτυνία Νέα εποχή (Παρασκευόπουλος) 
Σαλούρας Θεόδωρος 18
Σταυρόπουλος Παναγ. 35

Γορτυνία Γορτυνίων (Κουντάνης)
Κάρκουλας Αθανάσιος 25
Τελώνη Χριστίνα 51

Παγγορτυνιακή συμμαχία (Γιαννόπουλος)
1.Δημάκος Τρύφωνας 72
2. Δημάκου Γεωργία 58
3. Κουρεμένος Γεώργιος 96
4. Λιαρόπουλος Θεόδωρος 198

Οι εκλογές για την ανάδειξη δημάρχου επαναλή-
φθηκαν την επομένη Κυριακή 14-11 μεταξύ των δύο
πλειοψηφησάντων συνδυασμών του κ. Παρασκευό-
πουλου και του κ. Γιαννόπουλου. Νικητής αναδεί-
χτηκε ο συνδυασμός του κ. Γιαννόπουλου με ποσο-
στό 53,76% έναντι ποσοστού 46,24 του κ. Παρα-
σκευόπουλου, Σε απόλυτους αριθμούς ο κ, Γιαννό-
πουλος έλαβε 5.495 ψήφους και ο κ. Παρασκευό-
πουλος 4.726. Η αποχή τη δεύτερη Κυριακή ανήλθε
στο εκπληκτικό ποσοστό του 62,61%. Εψήφισε δη-
λαδή και εξέλεξε δήμαρχο το 37,39%. Στο δήμο Βυ-
τίνας, που ενδιαφέρει περισσότερο τους Βυτιναί-
ους, ο συνδυασμός του κ. Γιαννόπουλου έλαβε 912
ψήφους και ποσοστό 73,79% και ο συνδυασμός του
κ. Παρασκευόπουλου 324 ψήφους και ποσοστό
26,21%. 

Μετά από τα τελικά αποτελέσματα ο κ. Γιαννό-
πουλος εκλέγει 20 δημοτικούς συμβούλους, ο κ.
Παρασκευόπουλος 6, ο κ. Αποσκίτης 5, ο κ. Φρά-
γκος 1 και ο κ. Κουντάνης 1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι,
οι οποίοι εκλέγονται και απαρτίζουν το νέο δημοτικό
συμβούλιο είναι κατά συνδυασμό οι πιο κάτω.

Από το συνδυασμό του δημάρχου κ. Γιαννόπου-
λου εκλέγονται αλφαβητικά 1) Αθανασόπουλος Ιω-
άννης 2) Βογιαντζής Χρήστος 3) Βογιαντζόγλου Χρι-
στίνα 4) Γκιώκας Παναγιώτης 5) Γόντικας Τρύφων
6) Διαμαντοπούλου-Τρουπή Μαρίνα 7) Ζούνης Πέ-
τρος 8) Θανοπούλου-Χριστοπούλου Ελένη 9) Καδάς

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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ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α

Με το φύλλο αυτό οι αναγνώστες Βυτιναίοι και
φίλοι της Βυτίνας παραλαμβάνουν και το ημε-
ρολόγιο του 2011, που είναι αφιερωμένο στην

πανίδα του Μαινάλου ολοκληρώνοντας έτσι σε συνδυα-
σμό με το ημερολόγιο του 2010 το σπουδαίο θέμα της
χλωρίδας και της πανίδας του Μαινάλου. Συγχρόνως
αποστέλλεται και ένα έντυπο ταχυδρομικής επιταγής
για την αποστολή της οικονομικής ενίσχυσης προς το
σύλλογο, όσα από τα μέλη επιθυμούν να αποστείλουν,
η οποία είναι και η μοναδική πηγή κάλυψης των εξόδων
του. Όσοι δεν επιθυμούν ή δε δύνανται ή έχουν απο-
στείλει παρακαλούμε να αγνοήσουν το έντυπο της επι-
ταγής, διότι η οικονομική ενίσχυση είναι προαιρετική.

Οσύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας «ο Άγιος Τρύφων» ανακοινώνει
ότι η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Μαρτίου και
ώρα 11.30 στην αίθουσα του ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ επί της οδού Πανεπιστημίου. Στην εκ-

δήλωση αυτή θα βραβευθούν οι επιτυχόντες νεαροί Βυτιναίοι στις Ανώτερες και Ανώτατες Σχο-
λές, οι οποίοι παρακαλούνται να παραστούν οι ίδιοι ή μέσω αντιπροσώπου για να παραλάβουν
το βραβείο τους. Την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο και από ώρας 13.00 θα πραγματοποιηθεί η γενική
συνέλευση του συλλόγου, ο απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. και η διεξαγωγή
αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από ώρας 13.30 μέχρι
16.00. Οι ενδιαφερόμενοι να εκθέσουν υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γρα-
φεία του συλλόγου Χαλκοκονδύλη 37-39 ή να την αποστείλουν στο FAX του συλλόγου 210
5238100 η να τη διαβιβάσουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση agiostryfon@vytina.info μέχρι 5-3-
2011. Παρακαλούνται οι Βυτιναίοι και φίλοι της Βυτίνας να τιμήσουν με την παρουσία τους την
κοπή της πίτας του συλλόγου και να προσέλθουν στις αρχαιρεσίες εκλέγοντας με όσο το δυνατόν
περισσότερους ψήφους το νέο Δ.Σ, ώστε να έχει τη δύναμη να παίρνει περισσότερες πρωτο-
βουλίες επωφελείς για τον τόπο μας.

συνέχεια στη σελ.3

Ονέος δήμος Γορτυνίας είναι πραγματικότητα. Οι
νέοι δημοτικοί άρχοντες εγκαταστάθηκαν στη
νέα έδρα του δήμου και από πρώτης του νέου

έτους 2011 καλείται να υποκαταστήσει τους οκτώ πα-
λιούς δήμους στην αχανή έκταση των 1100 τετραγω-
νικών χιλιομέτρων με τα γνωστά σε όλους μας προ-
βλήματα οδικού δικτύου, δυσμενών συνθηκών το χει-
μώνα καi δυσκολιών μετάβασης και κάλυψης των απο-
στάσεων. Εμείς να ευχηθούμε στους νέους δημοτι-
κούς άρχοντες επιτυχία στο έργο τους, υπομονή, επι-
μονή και αντοχή. Περισσότερο δε, διότι η Βυτίνα συ-
νέβαλλε τα μέγιστα στην εκλογή και διαμόρφωση του
νέου δημοτικού συμβουλίου δίνοντας τα 2/3 των ψή-
φων της στο νικητή συνδυασμό, πράγμα που δείχνει
εμπιστοσύνη στα πρόσωπα και τις εξαγγελίες. Μένει
να δούμε το αποτέλεσμα και να δώσουμε αρκετή πί-
στωση χρόνου για τη σωστή οργάνωση και εγκατάστα-
ση των νέων αρχών. Όμως πρέπει να γίνει συνείδηση
όλων ότι τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Όπως χρειά-
στηκε και πριν από δώδεκα χρόνια διάστημα εξοικεί-
ωσης για τη μετάβαση από τις παραδοσιακές κοινό-
τητες στον Καποδιστριακό δήμο, έτσι και τώρα χρειά-
ζεται περίοδος εξοικείωσης και προσαρμογής από τον
Καποδιστριακό δήμο στον Καλλικράτειο. 

Όπως δύσκολο θα είναι το έργο οργάνωσης της
νέας δημοτικής αρχής, έτσι δύσκολη θα είναι και η πε-
ρίοδος προσαρμογής του δημότη. Ο δημότης είχε μέ-
χρι τώρα μάθει να έχει πιο κοντά του το δήμο, τα πρό-
σωπα, την εξυπηρέτηση. Τώρα πιθανόν να χρειάζεται
να περιμένει περισσότερο, να επικοινωνεί έμμεσα, να
μάθει να εκμεταλλεύεται αλλά και να χρησιμοποιεί τις
νέες δυνατότητες που δίνει η ηλεκτρονική επικοινω-
νία, σε όσους έχουν σχέση με αυτή, ή οι νέες δομές
διοίκησης και επαφής πολίτη-εξουσίας όπως είναι τα
ΚΕΠ. Τα τοπικά συμβούλια και οι δημοτικοί σύμβουλοι
του δημοτικού διαμερίσματος (ο παλιός δήμος Βυτίνας
έχει εκλέξει τέσσερις) θα αναλάβουν το βαρύ έργο
όχι μόνο του εντοπισμού των προβλημάτων αλλά και
της μεταφοράς τους στην κεντρική διοίκηση και της
φροντίδας επίλυσης. Επομένως η περίοδος προσαρ-
μογής αλλά και διασύνδεσης θα απαιτήσει αρκετό χρο-
νικό διάστημα.

Πρέπει όμως και ο δημότης να φροντίσει να συμ-
βάλλει στη επίλυση κάποιων προβλημάτων, που αφο-
ρούν τον ίδιο ή είναι απλά και αφορούν το σύνολο. Δεν
είναι δυνατόν όλα να μετατίθενται στο δήμο, όταν η
ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Η
Βυτίνα και κάποιους νέους έχει αλλά και πολλούς
επαγγελματίες, που έχουν συνδέσει την παραμονή
τους στον τόπο με την οικονομική τους επιβίωση. Επο-
μένως και ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να αναπτυχθεί
και κάποια προβλήματα στο πρώτο διάστημα μπορούν
να αντιμετωπισθούν. Ο δημότης δεν γνωρίζει τις λε-
πτομέρειες του νέου τρόπου διοίκησης, ούτε όλα τα
πρόσωπα, που εξελέγησαν να διοικήσουν. Χρειάζεται
κάποια πίστωση χρόνου, υπομονή αλλά και ανάπτυξη
ατομικής πρωτοβουλίας. Η Βυτίνα πρέπει να συνεχίσει
την πορεία ανάπτυξης και όπου δεν μπορέσει από τον
τρόπο διάρθρωσης ο νέος δήμος, ο ντόπιος Βυτιναίος
μπορεί, όπως έχει δείξει στο παρελθόν, να καλύψει
τα κενά. Εμείς εδώ θα είμαστε για να επιβραβεύουμε
τα θετικά και να κρίνουμε και όπου χρειάζεται να κα-
τακρίνουμε τα αρνητικά. Η «Β»

Ο νέος δήμαρχος Γορτυνίας
Γιάννης Γιαννόπουλος

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης
Παρασκευάς Παρασκευόπουλος

Ο πρώτος δημοτικός σύμβουλος του δήμου με
1166 ψήφους Γιάννης Σακελλαρίου (μέχρι το
τέλος του περασμένου έτους δήμαρχος Βυτίνας)
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Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό συμβούλιο
του Δήμου Γορτυνίας

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του συλλόγου
των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του συνδέσμου
Φιλοπροόδων Βυτίνας

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του πολιτιστικού
συλλόγου Βυτίνας
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ της Α.Ε ΒΥΤΙΝΑΣ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του κυνηγετικού συλλόγου
Βυτίνας

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Πώς ψήφισε η Βυτίνα



3  ΝΟΕΜΒΡΗΣ: Αρχίζει το τελευταίο δίμηνο
του έτους, με το οποίο ολοκληρώνεται η πρώ-

τη δεκαετία του εικοστού πρώτου αιώνα. Έπεσαν
οι πρώτοι πάγοι του χειμώνα, που στον τόπο μας
είναι αρκετά έντονοι. Τα πρωινά πολύ κρύο και
κατά τις έντεκα ηλιοφάνεια. Πολλές μέρες ήλιος
«με δόντια», άλλες πάλι βροχές και υγρασία, οι
οποίες εφέτος ήταν περισσότερες από κάθε άλλη
χρονιά. Τελευταία εβδομάδα πριν από τις δημοτι-
κές εκλογές και ακούσαμε τόσα σχέδια και εξαγ-
γελίες προγραμμάτων, που αν πραγματοποιηθούν
η Γορτυνία θα γίνει «γη της επαγγελίας». Ο θυμό-
σοφος φίλος της στήλης για μια ακόμα φορά σχο-
λίασε «ή εκείνοι αγνοούν τελείως τα πράγματα
στη Γορτυνία ή εμάς μας θεωρούν αφελείς».

3Η Βυτίνα προβλήθηκε για μια ακόμα φορά
από το σταθμό ALPHA εξαιτίας της επίσκε-

ψης του δημοσιογράφου Δήμου Βερύκιου και κλι-
μακίου του σταθμού. Ο γνωστός δημοσιογράφος
περιήλθε την «αγορά» του χωριού και πήρε συνέ-
ντευξη από τους επαγγελματίες, οι οποίοι ανέπτυ-
ξαν τις απόψεις τους για τις επαγγελματικές τους
δραστηριότητες και την πορεία της Βυτίνας. Ο δη-
μοσιογράφος στάθηκε περισσότερο στην παρατη-
ρούμενη εξελικτική πορεία της κωμόπολης την τε-
λευταία δεκαετία και ότι πλέον καθιερώθηκε ως
το αντιπροσωπευτικό μέρος της τουριστικής Αρ-
καδίας, το οποίο δέχεται το μεγαλύτερο αριθμό
επισκεπτών. Το τελικό σχόλιο της εκπομπής ήταν
μια τελευταία προτροπή προς τους τηλεθεατές για
επίσκεψη στον τόπο μας.

3Μια διαρκώς επεκτεινόμενη δραστηριότητα
από χρόνο σε χρόνο, που αφορά το Μαίνα-

λον και τους γύρω οικισμούς, είναι η ορειβασία.
Μετά τη νέα σηματοδότηση αρκετών μονοπατιών
στο εσωτερικό του βουνού αρκετοί ορειβατικοί
σύλλογοι με πρωτοπόρο αυτόν της Τρίπολης ορ-
γανώνουν πολύωρες πορείες στο εσωτερικό του
με τη συμμετοχή πολλών ορειβατών από όλη την
Ελλάδα. Τέτοιες πρωτοβουλίες με αφετηρία τη
Βυτίνα οργανώθηκαν τους μήνες Οκτώβριο και
Νοέμβριο οι οποίες σημείωσαν αρκετή επιτυχία
με τη συμμετοχή πολλών «οπαδών» της φυσικής
ζωής αλλά και θαυμαστών του Μαινάλου.

3Σαββατοκύριακο 6-7 Νοέμβρη: Πρώτες δη-
μοτικές εκλογές. Ενώ στην αρχή φάνηκε ότι

θα υπάρξει χαλαρότητα και αποχή όσο περνούσε
ο χρόνος όλο και περισσότεροι Βυτιναίοι έφταναν
στο χωριό τους με διάθεση συμμετοχής. Ο καιρός
θαυμάσιος και ηλιόλουστος κάτι που βοηθούσε
την κίνηση των υποψηφίων. Το Σάββατο το μεση-
μέρι τη γεμάτη σχεδόν πλατεία, αφού ο καιρός το
επέτρεπε, επισκέφθηκαν αρκετοί υποψήφιοι και

Αχαρνών, υπό την αιγίδα της νομαρχιακής αυτο-
διοίκησης Αρκαδίας και του δήμου Βυτίνας, με
υπεύθυνο των διαδρομών τον Γιάννη Θεοχαρό-
πουλο. Είναι λαϊκός ατομικός αγώνας περιπέτει-
ας σε σηματοδοτημένες διαδρομές.Απαιτεί αρκε-
τές ικανότητες γιατί περιλαμβάνει δύο αγωνίσμα-
τα:
– Ημιμαραθώνιο ορεινού τρεξίματος 19 χλμ

(MOUNTAIN RUNNING)
– Ημιμαραθώνιο ορεινής ποδηλασίας 34 χλμ

(ΜΤΒ)

Οι εντυπώσεις ήταν άριστες και ένας από τους
συμμετέχοντες γράφει στο διαδίκτυο: «Πολύ καλή
η διαδρομή του αγώνα. Πολλές συμμετοχές και
με πολύ καλό καιρό…… Οι φίλοι από την Τριφυ-
λία άρχισαν να πληθαίνουν. Τους άρεσε και ο
αγώνας, μέσα στα έλατα και η εκδρομή στη Βυ-
τίνα και το καλό φαγητό,στη δίπλα ταβέρνα».

3Το Σάββατο αυτό έγινε το τελευταίο συμβού-
λιο του δήμου Βυτίνας. Από το τέλος Δεκέμ-

βρη θα αποτελεί πλέον ιστορικό παρελθόν ο κα-
ποδιστριακός δήμος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι
ήταν πανηγυρική η τελευταία συνεδρίαση, διότι
απουσίαζαν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Εμείς
θα σταθούμε σε μία από τις αποφάσεις που πάρ-
θηκε από τον «τέως δήμο Βυτίνας». Έστω και με
καθυστέρηση ενάμιση αιώνα ανακηρύχθηκε επί-
τιμος δημότης μετά θάνατον ο Παναγιώτης Τρια-
νταφυλλίδης, ο οποίος δεν ήταν γραμμένος στα μη-
τρώα της Βυτίνας και μια τέτοια πράξη καθυστε-
ρούσε ή δεν είχε ποτέ συζητηθεί από τους ιθύνο-
ντες των τοπικών αρχών, είτε από άγνοια, είτε από
αδιαφορία. Παρόλη την αναγνώριση του μεγάλου
αυτού εθνικού ευεργέτη και άξιου τέκνου της Βυ-
τίνας με κατά καιρούς τελετές, όπως τα αποκαλυ-
πτήρια του ανδριάντα του μπροστά από το κτίριο
της Τριανταφυλλιδείου σχολής με δαπάνες του
συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων, εν τούτοις
υφίστατο η έλλειψη αυτή της αναγραφής του ονό-
ματος του στα μητρώα Βυτίνας. Έστω και αργά η
έλλειψη αυτή αναπληρώθηκε με την τελευταία
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Βυτίνας, την
οποία εισηγήθηκε ο δήμαρχος Γιάννης Σακελλα-
ρίου και ενίσχυσαν με έγγραφά τους ο πρόεδρος
του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και ο
πρόεδρος του συλλόγου των φίλων του Τριαντα-
φυλλιδείου κληροδοτήματος.

3Διαπιστώνουμε μια καθυστέρηση, η οποία εί-
ναι αποτέλεσμα της γραφειοκρατίας και της

οργανωτικής διαδικασίας όπως συμβαίνει και για
άλλα θέματα του τόπου μας. Παρόλο που η οικο-
νομική προσφορά του γιατρού Γιάννη Χριστόπου-
λου για την επισκευή και τον εξωραϊσμό της «Με-
γάλης βρύσης» (κατά πολλούς «Νυμφασίας πη-
γής») υφίσταται, εν τούτοις οι γραφειοκρατικές
διαδικασίες (εκπόνηση και έγκριση σχεδίων) δεν
έχουν επιτρέψει μέχρι σήμερα την πραγματοποί-
ηση του έργου. Ελπίζουμε ότι δεν θα παραμείνει
και το έργο αυτό στο επίπεδο της καλής διάθεσης
και ο δαίμονας της οργανωτικής παρέμβασης από
την εξαγγελία στην υλοποίηση για μια ακόμα φο-
ρά θα ματαιώσει την πραγματοποίηση του. 

3Ένα μεγαλεπήβολο έργο, που σχεδιάστηκε
και τα σχέδιά του υποβλήθηκαν στις αρμό-

διες αρχές για χρηματοδότηση, δηλαδή η αξιοποί-
ηση του «φαραγγιού του Μυλάοντα», φαίνεται να
υλοποιείται με μικρή απόκλιση από τον αρχικό
σχεδιασμό. Η σχετική ειδησεογραφία της ιστοσε-
λίδας «arcadia portal” αναφέρει: «Το έργο «Οικο-
τουριστικές Διαδρομές Δήμου Βυτίνας» εντάχθη-
κε στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση Επι-
χειρηματικού Περιβάλλοντος» του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και
Eπιχειρηματικότητα» με απόφαση που υπογρά-
φει ο ειδικός γραμματέας Ανταγωνιστικότητας .
Εμ Πατεράκης.Το έργο αφορά στη δημιουργία
ενός ολοκληρωμένου οικοτουριστικού δικτύου με
την υλοποίηση δράσεων ανάδειξης των περιπα-
τητικών μονοπατιών της Βυτίνας και προώθησης
του οικοτουρισμού. Στο πλαίσιο του έργου προ-
βλέπεται η αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση
συνθηκών βατότητος και χρησιμοποίησης δύο

χαιρέτησαν όσους υπήρχαν εκεί. Πάντως τα γεγο-
νότα αυτά είναι ευκαιρίες επίσκεψης του τόπου
και τα κλειστά σπίτια ανοίγουν πάλι. Εμείς το ευ-
χαριστηθήκαμε αλλά από τη Δευτέρα πέσαμε πάλι
στη μονοτονία του φθινοπώρου. Στην τελική ανα-
μέτρηση της επόμενης Κυριακής θα πάρουν μέρος
για τη διεκδίκηση του δήμου οι συνδυασμοί του
Παρασκευά Παρασκευόπουλου και του Γιάννη
Γιαννόπουλου. Τα σχόλια και τα αποτελέσματα
των εκλογών θα τα διαβάσετε σε άλλη στήλη.

38 Νοέμβρη: Εορτή των Ταξιαρχών και η λει-
τουργία γίνεται στην εκκλησία της Παναγίας

της «πισωμαχαλίτισσας». Ο νους μας πετάει την
ημέρα αυτή στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο μο-
ναστήρι του Αρκαδίου όπου τιμάται το ολοκαύτω-
μα του μοναστηριού και ο φρούραρχος της μονής
Βυτιναίος Ιωάννης Δημακόπουλος. Περάσαμε με
το φίλο της στήλης μπροστά από τον ανδριάντα
του ήρωα ανθυπολοχαγού, που βρίσκεται πίσω
από το ιερό του Αγίου Τρύφωνα και νοερά φέρα-
με μπροστά μας την ηρωική μορφή και το μαρτυ-
ρικό θάνατο αλλά και την περήφανη απάντηση του
στον Τούρκο διοικητή και νιώσαμε περηφάνια για
το ηρωικό τέκνο του τόπου μας. «Άραγε θα γινό-
ταν κάτι τέτοιο σήμερα;» αναρωτήθηκε ο φίλος
της στήλης «θα βρισκόταν κάποιος να θυσιασθεί
για την πατρίδα;» Ποιος μπορεί να του απαντήσει
με βεβαιότητα. Όμως ο Έλληνας τις δύσκολες
στιγμές ξέρει να κάνει το καθήκον του. 

3Σαββατοκύριακο 13-14 Νοέμβρη: Διεξήχθη-
σαν οι επαναληπτικές εκλογές για την ανά-

δειξη του νέου «Γορτυνιάρχη» μεταξύ των συν-
δυασμών του κ. Γιαννόπουλου και του κ. Παρα-
σκευόπουλου. Μικρότερη η προσέλευση των ντό-
πιων από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Η
αποχή μεγάλη. Ψήφισε ένας στους τρεις. Αδιαφο-
ρία αλλά και οικονομικές δυσκολίες. Ο κόσμος
παραμένει δύσπιστος στις υποσχέσεις ιδιαίτερα
σε προβληματικές περιοχές όπως η Γορτυνία.
Όποιος και να βγει η ερήμωση θα συνεχίζεται.
Τουλάχιστον ας φροντίσουν να κάνουν τη ζωή των
μόνιμων πιο άνετη και ασφαλή. Νικητής αναδεί-
χτηκε ο συνδυασμός του κ. Γιαννόπουλου με τον
οποίο έθετε υποψηφιότητα και ο δήμαρχος Βυτί-
νας κ, Σακελλαρίου. Η Βυτίνα τίμησε το συνδυα-
σμό αυτό με ποσοστό 75% περίπου και συνέβαλλε
αποφασιστικά στην εκλογή του κ. Γιαννόπουλου
ως του πρώτου δημάρχου του νέου δήμου Γορτυ-
νίας. Απομένει τώρα να διαπιστωθεί, αν θα μας
τιμήσει ο νέος δήμαρχος με την προσοχή του όπως
και μείς. Ίδωμεν! Χρειάζεται να θυμηθούμε και
να μη μας παρασύρει η επικαιρότητα των ημερών
ότι σήμερα εορτή του Αγίου Φιλίππου αρχίζει το
«σαραντάημερο», περίοδος στενά δεμένη με τη
λαϊκή και θρησκευτική παράδοση. Παλιά ήταν ση-
μαντική ημερομηνία και γιορταζόταν ανάλογα.
Σήμερα περνάει απαρατήρητη στην ισοπεδωτική
εποχή μας.

3Το μεσημέρι στις 17 Νοέμβρη ο σταθμός της
ΝΕΤ στην εκπομπή «μένουμε Ελλάδα» άρχι-

σε να προβάλλει τη Βυτίνα. Γνωστά τοπία και ακό-
μα γνωστότερες φιγούρες έκαναν την εμφάνισή
τους στη μικρή οθόνη. Έπαινοι για το χωριό μας,
μικρές συνεντεύξεις από επαγγελματίες και κα-
τοίκους και γενικά ευμενή σχόλια αλλά και προ-
τροπές για μικρές αποδράσεις στην ορεινή Αρκα-
δία και ιδιαίτερα στη Βυτίνα. Νιώσαμε ικανοποί-
ηση και μια κρυφή περηφάνια που μένουμε εδώ
αλλά καταλάβαμε και την τουριστική αξία, που
έχει ο τόπος μας. Ακόμα και στην κορύφωση της
οικονομικής κρίσης η Βυτίνα εξακολουθεί να προ-
σελκύει πολλούς επισκέπτες το Σαββατοκύριακο,
να εξασφαλίζει κέρδη στους ντόπιους επαγγελμα-
τίες και να δίνει ζωή στους κατοίκους. Εξακολου-
θούμε να το τονίζουμε ότι πρέπει να διαφυλάξου-
με την αξία αυτή ιδιαίτερα τώρα που χρειάζεται
μεγαλύτερη προσπάθεια λόγω ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. 

3Επίστρωση με πίσσα πραγματοποιεί ο δήμος
στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του χωριού απο-

καθιστώντας τις φθορές που επήλθαν από την
αποχέτευση αλλά και από τις καιρικές συνθήκες.
Οι επισκευές αυτές πρέπει να επεκταθούν σε όλο
το χωριό και, όπως έχουμε τονίσει και άλλες φο-
ρές, να γίνουν όσα περισσότερο μπορούν, διότι ο
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ θα παρασύρει τα πάντα στην
αποτελμάτωση. Μακάρι να διαψευσθούμε.

3Μετά τον απόηχο των δημοτικών εκλογών
επικρατεί ηρεμία στη μικρή μας κοινωνία.

Τις θριαμβευτικές εκδηλώσεις των πρώτων ημε-
ρών των νικητών τις διαδέχτηκε περίσκεψη και
επιφυλακτικότητα για το τι θα ακολουθήσει με το
νέο έτος. Πρώτος δημοτικός σύμβουλος σε ψή-
φους από όλους ο δήμαρχος Βυτίνας Γιάννης Σα-
κελλαρίου. Αυτό δείχνει ότι το χωριό και ο ευρύ-
τερος δήμος τιμά τα πρόσωπα. Μέλλει να ανταπο-
δοθεί η τιμή των ψηφοφόρων με την ανάλογη προ-
σοχή και σεβασμό από τους τιμηθέντες. Ακούσαμε
και τις πρώτες θριαμβικές εξαγγελίες του νέου δη-
μάρχου ότι όλα γίνονται «για τη Γορτυνία που μας
αξίζει» και από το Γενάρη «θα πνεύσει άλλος άνε-
μος στη Γορτυνία». Ο φίλος της στήλης σχολίασε
«καλά τα λόγια αλλά χρειάζονται έργα να επιβε-
βαιωθούν». Εμείς θα περιμένουμε, διότι τα πρό-
σωπα είναι ικανά και έμπειρα, αλλά χρειάζεται
θέληση και συνεργασία μεταξύ τους για να μετα-
βληθούν οι εξαγγελίες σε πράξεις.

3Καθημερινή και πρωινός καφές (κατά τις δέ-
κα) στις Δρυάδες Σε λίγο άρχισαν να φτά-

νουν και κάποιοι ντόπιοι νεαροί (τρεις-τέσσερις),
που έπιασαν τα τραπεζάκια στις γωνίες. Στις πλά-
τες είχαν σακίδια laptop. Μετά την παραγγελία
του καφέ τους οι φορητοί υπολογιστές βγαίνουν
στα τραπέζια και να η σύνδεση στο internet για
«σερφάρισμα». Η πρωτοβουλία του δήμου να το-
ποθετήσει στο δημαρχείο κεραία για δωρεάν σύν-
δεση στο διαδίκτυο διευκολύνει την επαφή και
αποτελεί ευχάριστη απασχόληση των νέων, είτε
μένουν στη Βυτίνα, είτε έρχονται για Σαββατοκύ-
ριακο. Όμως η κεραία δεν καλύπτει όλη τη Βυτίνα
και θα πρέπει κάποιος να πάει στις καφετέριες
γύρω στην πλατεία. Όμως και αυτή η πρωτοβου-
λία είναι αρκετά διευκολυντική για τη σύγχρονη
μορφή ψυχαγωγίας στους νέους του τόπου αλλά
και την ενημέρωση όσων ασχολούνται με το δια-
δίκτυο, αφού ζούμε στην εποχή της πληροφόρη-
σης.

3Η Βυτίνα επιλέγεται πλέον όχι μόνο ως κα-
τάλληλος χώρος ξεκούρασης και απόδρασης

του Σαββατοκύριακου, αλλά και ως χώρος πραγ-
ματοποίησης συνεδρίων και επιστημονικών συνα-
ντήσεων. Έτσι το Σαββατοκύριακο 27-28 Νοεμ-
βρίου συγκεντρώθηκαν στη Βυτίνα άνω των 150
φαρμακευτικών αντιπροσώπων για την ενημέρω-
σή τους από φαρμακευτική εταιρεία σε νέα φαρ-
μακευτικά σκευάσματα. Η Βυτίνα διαθέτει όχι μό-
νο άνετα καταλύματα αλλά και κατάλληλους συ-
νεδριακούς χώρους όπως συμβαίνει με το συνε-
δριακό χώρο του ξενοδοχείου ΣΕΛΕΝΗ. Έτσι το
Σαββατοκύριακο και τα καταλύματα δέχτηκαν,
πέραν των συνηθισμένων επισκεπτών, και του συ-
νέδρους, οι οποίοι γευμάτισαν στα εστιατόρια του
τόπου μας. Αυτές οι νέες προοπτικές, που εμφα-
νίζονται σταδιακά πρέπει να αξιοποιηθούν όσο
γίνεται περισσότερο.

3Το πρώτο Σαββατοκύριακο του χειμώνα 4-5
Δεκέμβρη. Ο καιρός ήπιος. Πέρασαν ανεπι-

στρεπτί οι εποχές που τα «Νικολοβάρβαρα» ήταν
η περίοδος των πρώτων μεγάλων χιονοπτώσεων
στο χωριό. Αρκετοί επισκέπτες και αυτό το Σαβ-
βατοκύριακο. Το ενδιαφέρον ήταν η διοργάνωση
από τον ορειβατικό σύνδεσμο Τρίπολης και τον
ορειβατικό σύλλογο Αχαρνών του «Άθλου Μαι-
νάλου» με το μαραθώνιο του βουνού και ποδηλα-
τοδρομία σε ορεινό δρόμο. Παραθέτουμε την ανα-
κοίνωση των ορειβατικών συνδέσμων, για να αντι-
ληφθεί ο αναγνώστης την αξία της Βυτίνας και στα
ορεινά σπορ. « Ο “ΑΘΛΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ 2010”
θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου 2010 στην καταπρά-
σινη περιοχή της Βυτίνας. Διοργανώνεται για
πρώτη φορά από τον Σ.Α.Ο.Ο. και τον Ε.Ο.Σ.
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Βυτινιώτικα... και άλλα

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
Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 3456, Τ.Κ. 10210

e-mail: agiostryfon@vytina.info

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.: 6984 984788
Email: naxaralamp@yahoo.gr

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

Ο ήρωας
Ιωάννης

Δημακόπουλος

Το ξενοδοχείο ΣΕΛΕΝΗ, το οποίο επιλέγεται
και ως χώρος συνεδρίων

Δασικός δρόμος στο εσωτερικό του Μαινάλου
κατάλληλος για ορεινή ποδηλασία



υπαρχόντων μονοπατιών - οικοτουριστικών δια-
δρομών (Βυτίνα-Παλαιά Βυτίνα-Γεφύρι Ζιόζιου
& Παλαιοχώρι (εκκλησία Ζωοδόχου Πηγής)-
Πυργάκι- Γέφυρα Αγ. Θεοδώρων που συνδέουν
οικισμούς της ευρύτερης περιοχής της ορεινής
Αρκαδίας. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου
θα υλοποιηθούν η αποκατάσταση όλων των κα-
τεστραμμένων τοίχων αντιστηρίξεως από ξηρο-
λιθιά τόσο των τμημάτων που έχουν καταρρεύσει
όσο και των τμημάτων που παρουσιάζουν ρωγ-
μές, χαλάρωση της συνοχής με άρση και στερεο-
ποίηση όλων των επισφαλών και επιπλέον υπε-
ρύψωση των θέσεων όπου τα ορμητικά όμβρια
υπερχειλίζουν και προκαλούν ζημίες, γενικός κα-
θαρισμός των μονοπατιών αποκατάσταση των
ανωμαλιών καθώς και πλήθος άλλων εργασιών
αποκατάστασης. Η δημόσια δαπάνη (εθνική και
κοινοτική συμμετοχή) της πράξης προς εγγραφή
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχε-
ται σε 520.012 ευρώ και η πίστωση τρέχοντος
έτους 2010 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 80.000 ευρώ.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού
αντικειμένου της πράξης είναι 20 μήνες, από
1.11.2010 έως 30.07.2012 και ημερομηνία λήξης
προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η
31.12.2015.»

3Ακούσαμε την Κυριακή 6-12 το πρωί στη
ΝΕΤ το σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Διονύση

Σαββόπουλο να μιλάει για τη σημασία του παρα-
μυθιού στη διαμόρφωση της ψυχοσύνθεσης των μι-
κρών παιδιών και τη γνωριμία τους μέσω αυτού
με την Ελληνική ιστορία και μυθολογία, ενώ ανήγ-
γειλε μουσικές παραστάσεις με βάση το Ελληνικό
παραμύθι. Νιώσαμε ικανοποίηση, διότι το Βυτι-
νιώτικο σωματείο «τόπος συνάντησης διαδράσεων
μύθων και ήχων», που δημιούργησε προ τετραε-
τίας ο γιατρός Τάκης Μέγας με τη βοήθεια του δή-
μου Βυτίνας, κάθε χρόνο με τις παραστάσεις του
και τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του στη Βυτίνα
έχει προβάλλει την αξία του παραμυθιού, ενώ οι
δραστηριότητες αυτές προξενούν το επιστημονικό
ενδιαφέρον κάτι που φάνηκε και στο δημοσίευμα
της Βυτιναίας λαογράφου και ερευνήτριας Βασι-
λικής Χρυσανθοπούλου στο προηγούμενο φύλλο
της ΒΥΤΙΝΑΣ. Είναι γεγονός ότι το παραμύθι
αποτελεί ένα χώρο της λαϊκής μας παράδοσης,
που παρουσιάζει διαρκώς αυξανόμενο επιστημο-
νικό ενδιαφέρον και η Βυτίνα και στο χώρο αυτό
έχει πρωτοτυπήσει με τις δραστηριότητες του σω-
ματείου της.

3Παρασκευή 10-12: Ο καιρός αγρίεψε
και φαίνεται ότι μπήκαμε για καλά στο χει-

μώνα. Έπρεπε να περιμένουμε τόσο καιρό για να
νιώσουμε και εδώ στην καρδιά του Μαινάλου χει-
μωνιάτικες ημέρες. Σάββατο πρωί, θερμοκρασία
-5. Βέβαια δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο αλλά ήρθε
απότομα. Την Παρασκευή το βράδυ έρριξε λίγο
χιόνι. Το Σαββατοκύριακο είχαμε χαμηλές θερμο-
κρασίες αλλά ο τόπος μας είχε αρκετή επισκεψι-
μότητα. Την εβδομάδα αυτή τέθηκε σε λειτουργία
και μία ακόμα ξενοδοχειακή μονάδα πολυτελούς
προσφοράς υπηρεσιών. Το νέο ξενοδοχείο ονο-
μάζεται «Θέα Μαινάλου» και ανήκει στο συμπο-
λίτη μας Γιάννη Λιαρόπουλο. Ευρίσκεται στην
έξοδο της Βυτίνας προς την κατεύθυνση του Πύρ-
γου. Τελικά τα χιόνια ήλθαν και μέσα στο χωριό
μεσοβδόμαδα. Την Τετάρτη ξημερώσαμε με αρ-

κετό χιόνι αλλά δεν κράτησε πολύ, αφού μέχρι το
μεσημέρι έλιωσε από τη βροχή, που έπεσε.

3Σαββατοκύριακο 18-19 Δεκέμβρη: Εβδομά-
δα προετοιμασίας των εορτών. Αυτή την

Κυριακή ορκίζεται το νέο δημοτικό συμβούλιο
του δήμου Γορτυνίας. Από την μεθεπόμενη Κυ-
ριακή θα πάψουμε να βλέπουμε την επιγραφή
στο Πανταζοπούλειο πνευματικό κέντρο «Δήμος
Βυτίνας». Τη συνηθίσαμε τόσα χρόνια, αλλά
πρέπει να προσαρμοσθούμε στα νέα δεδομένα.
Μάθαμε ότι η φετινή κλήρωση της προικοδότη-
σης του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος πι-
θανόν να αναβληθεί λόγω κάποιων γραφειοκρα-
τικών ανωμαλιών. Δε γνωρίζουμε λεπτομέρειες.
Καλό θα είναι κάτι τέτοιο να αποφεύγεται και
να υλοποιούνται οι επιθυμίες του μεγάλου ευερ-
γέτη ανελλιπώς. Την εβδομάδα αυτή πήραμε
πολλά τοπικά έντυπα, που μας αποστέλλονται
και εκδότες τους είναι οι διάφοροι σύλλογοι της
Γορτυνίας. Σε όλα διάχυτη η ανησυχία για τον
τρόπο λειτουργίας του νέου δήμου, ενώ χαρα-
κτηριστικός ήταν ο προβληματισμός για την πα-
ρατηρούμενη σταδιακή ερήμωση της επαρχίας
μας, που σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο
να ανασταλεί. Αυτό μας αγγίζει και μας που μέ-
νουμε μόνιμα εδώ, παρόλη την παρατηρούμενη
εξέλιξη της Βυτίνας. Την Κυριακή αυτή γίνονται
τα εγκαίνια του μουσείου ξύλου στο Χρυσοβίτσι
στο χώρο του παλιού κρατικού εργοστασίου. Σε
αυτό εκτίθενται τα εργαλεία υλοτομίας του Μαι-
νάλου, που τόσο στενά δεμένη είναι με τον τόπο
μας, αφού ορισμένοι Βυτιναίοι απασχολήθηκαν
εργασιακά στο παρελθόν σε αυτό το εργοστά-
σιο, το οποίο εποπτεύετο από το Δασαρχείο Βυ-
τίνας. Το μουσείο, το οποίο είναι δημιούργημα
του Δήμου Φαλάνθου, εντάσσεται στα αξιοθέα-
τα της ευρύτερης περιοχής και καλό θα είναι οι
επισκέπτες της Βυτίνας να το περιλάβουν στο
πρόγραμμα επισκέψεών τους, αλλά και εμείς οι
ντόπιοι, αφού μία από τις κύριες απασχολήσεις
των Βυτιναίων στο παρελθόν ήταν η υλοτομία
και μερικά από τα εργαλεία του παλιού Βυτινιώ-
τικου σπιτιού ήταν το τσεκούρι και η «κόφτρα»,
που σήμερα τα βλέπουμε μόνο στα τοπικά μου-
σεία. Αυτή την Κυριακή έγιναν και τα εγκαίνια
λειτουργίας του σπηλαίου του Κάψια, που είναι
εξαιρετικού ενδιαφέροντος και εντυπωσιακού
θεάματος. Ένα νέο αξιοθέατο προστίθεται στα
πολλά του τόπου μας.

324-25 Δεκεμβρίου: Παραμονή της μεγάλης
γιορτής. Το χωριό από μέρες τώρα ετοιμάζε-

ται να δεχτεί
τους δικούς του
και τους επι-
σκέπτες. Από
την προπαρα-
μονή άρχισε να
γεμίζει, μια κί-
νηση που εντά-
θηκε την παρα-
μονή και ολο-
κληρώθηκε το
βράδυ. Το ζε-
στό Βυτινιώτι-
κο σπίτι έτοιμο
να γιορτάσει
με τις σύγχρο-

νες ανέσεις. Λίγες παρέες μικρών παιδιών περι-
φέρονταν με τα τρίγωνα στα χέρια να πουν τα κά-
λαντα. Σήμερα δεν βρίσκουν πόρτες κλειστές, ού-
τε ακούν τη φράση «τα είπανε άλλοι» συμπεριφο-
ρά που την επέβαλλε η στέρηση και η φτώχια. Σή-
μερα όλοι ανοίγουν την πόρτα τους στις παιδικές
παρέες. Αλλά είναι τόσο λίγες αυτές οι πόρτες! Ο
φίλος της στήλης σχολίασε «παλιά περιμέναμε τη
σειρά μας να «βαρέσουμε» την πόρτα. Σήμερα πε-
ριμένουν με λαχτάρα οι νοικοκυρές από μέσα να
ακουστεί χτύπημα στην πόρτα». Ανήμερα επίκε-
ντρο των εορτών η Χριστουγεννιάτικη λειτουργία
στον Άγιο Τρύφωνα. Μεγαλοπρεπής ως συνήθως.
Οι πιστοί προσήλθαν. Και όσοι δεν μπόρεσαν
ήταν νοερά εκεί. Το τριήμερο ευχάριστο με πολλή
κίνηση. Από Δευτέρα ετοιμαζόμαστε για την Πρω-
τοχρονιά, που και αυτή, όπως φαίνεται, θα είναι
με πολλούς επισκέπτες πάλι.

3Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

Βυτινιώτικα... και άλλα

Αγαπητέ αναγνώστη μη ξεχνάς τη συνδρομή σου
προς την εφημερίδα. Είναι ο μοναδικός πόρος έκδοσης.
Τη συνδρομή σου μπορείς να τη στείλεις ταχυδρομικά

στη διεύθυνση του συλλόγου Τ.Θ. 3456, Τ.Κ. 10210
ή στην ALPHA BANK ονομαστικά

στο λογαριασμό 179-002101-084697.
Επίσης μπλοκ εισπράξεων έχουν τα μέλη του Δ.Σ.

και ο ανταποκριτής μας στη Βυτίνα κ. Σωτήριος Κούκας. 
Σε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι.

☞ Όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια ο σύλλογος στο τελευταίο φύλλο του έτους δημοσιοποιεί τον
ετήσιο οικονομικό απολογισμό, έτσι ώστε όλα τα μέλη του να γνωρίζουν την οικονομική διαχείριση τη

στιγμή μάλιστα που η κάλυψη των εξόδων στηρίζεται στις εθελοντικές εισφορές των μελών του, χωρίς τις
οποίες δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει. Λεπτομερέστερος απολογισμός της περασμένης διετίας θα γίνει
από την εξελεγκτική επιτροπή, η οποία είχε εκλεγεί στις αρχαιρεσίες του 2009, στη γενική συνέλευση του
Μαρτίου του 2011.

ΕΣΟΔΑ –ΕΞΟΔΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010
1. Έσοδα (προερχόμενα από εισφορές) 19.000 €
2. Έξοδα

α) έκδοση της εφημερίδας ΒΥΤΙΝΑ 8.000 €
β) έκδοση ημερολογίου 1.500 €
γ) ΔΕΗ, ΟΤΕ, κοινόχρηστα γραφείου 3.000 €
δ) εκδηλώσεις (συναπάντημα, πίτα) 5.000 €
ε) λοιπά έξοδα λειτουργίας 500 €

σύνολο εξόδων 18.000 €
υπόλοιπο πιστωτικό 1.000 €

☞ Στα επανειλημμένα έντονα γραπτά διαβήματα του συλλόγου προς τη ΔΕΚΕ Πελοποννήσου για την
παρατηρούμενη καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της επισκευής του κτιρίου της Τριανταφυλλιδείου

σχολής η Τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας Πελοποννήσου «εδέησε» να απαντήσει και υπεσχέθη ότι το
έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2010 και θα αρχίσει το έργο της περιτοίχισης του κτήματος. Απέδωσε
την καθυστέρηση στη γραφειοκρατική εμπλοκή και την παρατηρούμενη αδιαφορία του Υπουργείου Γεωργίας
και Οικονομικών, που χρηματοδοτούν το έργο. Ο σύλλογος διαμαρτυρήθηκε εγγράφως στα δύο Υπουργεία
ελπίζοντας στην ευαισθητοποίηση των φορέων, που εμπλέκονται. Πάντως η κατάσταση είναι απογοητευτική
από την παρατηρούμενη αδράνεια των κρατικών φορέων κάτι που επιβεβαιώνει και η εικοσάμηνος καθυστέρηση
του έργου, το οποίο έπρεπε να έχει τελειώσει από τον Απρίλιο του 2009.

☞ Τη Δευτέρα 22-11 πραγματοποιήθηκε η μηνιαία συνεδρίαση του Δ.Σ. του Νοεμβρίου, η οποία είχε
και μεγάλη διάρκεια λόγω της μη πραγματοποίησης της συνεδρίασης του Οκτωβρίου. Σε αυτήν πάρ-

θηκαν σημαντικές αποφάσεις για τη δραστηριότητα και τις εκδηλώσεις του συλλόγου στο επόμενο διάστημα.
Καταρχήν το 2011 είναι έτος εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του συλλόγου. Αποφασίστηκε οι εκλογές,
για την αποφυγή ταλαιπωρίας των μελών του συλλόγου, να πραγματοποιηθούν συγχρόνως με την κοπή της
πίτας σε ξενοδοχείο της Αθήνας μέσα στο Μάρτιο. Ανατέθηκε στην αντιπρόεδρο του συλλόγου κ. Αρετή Πα-
ναγοπούλου η αναζήτηση αίθουσας σε κατάλληλη τιμή για την εκδήλωση της κοπής πίτας. Επίσης αποφασί-
στηκε η αναβολή του καθιερωμένου ετήσιου χορού του συλλόγου λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης.
Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη πάνω στις δραστηριότητες σχετικά με σπουδαία θέματα, που απασχολούν
τον τόπο μας όπως το Τριανταφυλλίδειο, το σανατόριο, οι κατασκηνώσεις και επιπλέον η δράση του συλλόγου
το επόμενο διάστημα μετά την εφαρμογή του Καλλικράτειου Δήμου. Στη συνέχεια ο ταμίας παρουσίασε τα οι-
κονομικά του συλλόγου, ενώ έγινε συζήτηση για την όσο το δυνατόν περιστολή των εξόδων, διότι τα λειτουρ-
γικά έξοδα διαρκώς αυξάνονται, ενώ τα έσοδα, που προέρχονται από τις εισφορές των μελών, διαρκώς μει-
ώνονται. Στη συνέχεια έγινε λόγος για το ημερολόγιο, το οποίο θα σταλεί με το φύλλο του Νοεμβρίου-Δεκεμ-
βρίου, το κόστος του οποίου θα καταβάλλει εφέτος ο σύλλογος (κατά το παρελθόν τα έξοδα καλύπτονταν
από προσφορά συγκεκριμένου μέλους του συλλόγου, το οποίο επιθυμούσε ανωνυμία) και θα αγγίξουν τα
1.500 € ποσό αρκετά βαρύ για τα οικονομικά δεδομένα. Επειδή όμως το ημερολόγιο αποτελεί προσφορά του
συλλόγου προς τα μέλη του και επιπλέον προβάλλει αξιόλογα θέματα του τόπου αποφασίσθηκε να πραγμα-
τοποιηθεί η έκδοση και να αποσταλεί. Επίσης ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην ανάγκη λειτουργίας του λαογρα-
φικού μουσείου και στην κάλυψη της δαπάνης του προσώπου, που θα το διατηρεί ανοιχτό τουλάχιστον δύο
φορές την εβδομάδα το φετινό χρόνο. Μέχρι τώρα τη δαπάνη κάλυπτε ο δήμος. Τώρα πιθανόν να αναλάβουν
οι σύλλογοι ή κάποιοι εύρωστοι οικονομικά Βυτιναίοι, οι οποίοι ευαισθητοποιούνται σε πολιτιστικά θέματα του
τόπου μας.

☞ Η ιστοσελίδα του συλλόγου ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε επισκεψιμότητα. Ήδη έφτασε τις 5.000
επισκέψεις και αυτό δείχνει ότι ήταν σωστή η απόφαση για δημιουργία της. Επίσης η ανάρτηση της

εφημερίδας στο χώρο αυτό διευκολύνει τους αναγνώστες, όπως επίσης και κάθε ανακοίνωση που έχει σχέση
με ενδιαφέροντα θέματα, που αφορούν τον τόπο μας. Ο σύλλογος θα φροντίσει να τη διατηρεί πάντα ενημε-
ρωμένη και να επικοινωνεί μέσω αυτής με όλους τους Βυτιναίους.

☞ Στα μέσα Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση αυτού του μήνα. Σε αυτήν οριστικοποιήθηκε
η κοπή της πίτας και η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών την ίδια ημερομηνία προς αποφυγή ταλαιπωρίας

των μελών του. Μπορεί να είναι λίγο καθυστερημένη η κοπή της πίτας αλλά η αποφυγή διπλής προσέλευσης
τη δικαιολογεί. Έτσι οι δύο αυτές εκδηλώσεις, κοπή της πίτας και αρχαιρεσίες θα γίνουν στις 20 Μαρτίου
ημέρα Κυριακή στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στην οδό Πανεπιστημίου. Το Δ.Σ αποφάσισε να κάνει έκκληση σε
όλους τους συμπατριώτες να προσέλθουν στην εκδήλωση και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον όσο γίνεται περισ-
σότεροι για να εκθέσουν υποψηφιότητα.

☞ Ο σύλλογος έλαβε ευχές από αρκετούς τοπικούς αδελφούς συλλόγους, τοπικούς πολιτικούς και
ιδιώτες, τις οποίες και ανταπέδωσε αντευχόμενος για καλές γιορτές και ευτυχισμένο και με λιγότερα

προβλήματα το 2011.

ΝΝέέαα  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ

Δημήτριος 10) Μαραγκός Θεόδωρος 11) Μουτζού-
ρη- Καχρή Δήμητρα 12) Παναγιωτακόπουλος Ιωάν-
νης 13)Παπανάστου Ιωάννης 14) Παρασκευόπου-
λος Διονύσιος 15) Πυρπυρής Καλλίμαχος 16)Σα-
κελλαρίου Ιωάννης 17)Στούγιου – Παναγούλια Ευ-
αγγέλία 18) Τρυφωνόπουλος Αθανάσιος 19 )Τσα-
φαράς Κυριάκος 20) Χριστοδουλόπουλος Κων/νος.

Από το συνδυασμό του κ. Παρασκευόπουλου οι 1)
Παρασκευόπουλος Παρασκευάς 2) Αλβενιώτης
Κων/νος 3) Μπαρούτσας Νεκτάριος 4) Πετρόπουλος

Γεώργιος 5) Νικήτας Κανέλλος 6) Καζάς Δημήτριος
Από το συνδυασμό του κ. Αποσκίτη οι 1) Αποσκί-

της Ηλίας 2) Χριστόπουλος Σταύρος 3) Κανελλό-
πουλος Γεώργιος 4) Γιαννόπουλος Δημήτριος 5)
Σταματόπουλος Κων/νος

Από το συνδυασμό του κ .Φράγκου ο ίδιος ο κ.
Φράγκος και από το συνδυασμό του κ. Κουντάνη ο
επικεφαλής κ. Κουντάνης Κων/νος.

Οι νέες δημοτικές αρχές ορκίστηκαν στις 19-12
και ανέλαβαν τα καθήκοντά τους από 1-1-2011.

συνέχεια από τη σελ.1

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: Πώς ψήφισε η Βυτίνα

Το θαυμάσιο γεφύρι «του ζαρζιού» που
στολίζει το Μυλάοντα.

Από τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις με τα
παραμύθια

Τα πρώτα Βυτινιώτικα χιόνια



Όταν το 428 π.Χ. ο μεγαλύτερος πολιτικός
της αρχαιότητας και εκφραστής της Αθηναϊ-
κής δημοκρατίας ο Περικλής ο Ξανθίππου

εκφωνούσε τον περίφημο «επιτάφιο λόγο» του προς
τιμή των πρώτων νεκρών του Πελοποννησιακού πο-
λέμου, οριοθέτησε τη μορφή του δημοκρατικού πο-
λίτη και τις υποχρεώσεις του. Είπε λοιπόν ο Περι-
κλής με τον εξαιρετικά βραχύλογο λόγο του «μόνοι
γάρ τόν τε μηδέν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα,
ἀλλ’ ἀχρεῖον νομίζομεν», που σημαίνει «μόνοι εμείς
(οι δημοκρατικοί) αυτόν που δε μετέχει στις πολιτι-
κές διαδικασίες δεν τον θεωρούμε φιλήσυχο (όπως
τα άλλα πολιτεύματα), αλλά άχρηστο». Ο Περικλής
διατύπωσε την άποψη αυτή πριν από 2500 χρόνια,
επειδή γνώριζε τι κινδύνους κρύβει για την εύρυθμη
λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος η αδια-
φορία του πολίτη για τα πολιτικά πράγματα και πε-
ρισσότερο η αποχή του από αυτά. Η δημοκρατία, τό-
νισε ο Περικλής, θέλει ενεργό και συμμετέχοντα
πολίτη και όχι αδιάφορο και απέχοντα, διότι το πο-
λίτευμα αυτό στηρίζεται στον πολίτη και όχι στους
φορείς εξουσίας όπως τα αυταρχικά και ανελεύθε-
ρα πολιτεύματα.

Στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές μεγιστοποι-
ήθηκε ένα φαινόμενο, το οποίο είχε αρχίσει να δια-
μορφώνεται την τελευταία δεκαετία. Το φαινόμενο
αυτό είναι η αποχή. Στις Ευρωεκλογές του 2007 το
ποσοστό αποχής είχε φτάσει το 45%, ενώ στις πρό-
σφατες δημοτικές εκλογές το ίδιο ποσοστό πλησία-
σε το 55%. Στο δικό μας δήμο Γορτυνίας το ποσο-
στό αποχής την πρώτη Κυριακή ανήλθε στο 48,67%,
ενώ στις επαναληπτικές στις 14-11 ανήλθε στο
64,66%. Αξιολογώντας κάποιος το φαινόμενο αυτό
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τη δεύτερη Κυριακή
δύο στους τρεις δεν ψήφισαν και οι νέες δημοτικές
αρχές εξελέγησαν από το ένα τρίτο των ψηφοφό-
ρων. Οι διαπιστώσεις αυτές είναι ανησυχητικές, δη-
μιουργούν κινδύνους εμφανείς ή αφανείς για τη δη-

μοκρατία και υποβιβάζουν την ποιότητά της. Οι ανα-
λύσεις που έγιναν είτε από τους πολιτικούς, είτε
από τους αναλυτές ή τους δημοσιογράφους λίγο
στάθηκαν στο φαινόμενο αυτό και πολύ λιγότερο
προβληματίστηκαν, ενώ τα ποσοστά του κάθε κόμ-
ματος και οι ανάλογες θριαμβολογίες έγιναν στο πο-
σοστό συμμετοχής λες και δεν υπήρχαν τα άλλα δύο
τρίτα των Ελλήνων.

Ο λαός αποτελεί το θεμέλιο του δημοκρατικού
πολιτεύματος και η εξουσία έχει διαμορφωθεί σε
συνάρτηση με το λαό και κατ’ επέκταση με τον πο-
λίτη. Η συμπεριφορά του πολίτη, το ενδιαφέρον, η
παρακολούθηση των πολιτικών εξελίξεων και η συμ-
μετοχή του δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την
εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος. Όμως τις τε-
λευταίες δεκαετίες με διαρκώς αυξάνουσα ένταση
δημιουργήθηκε μια ιδιόμορφη σχέση μεταξύ εξου-
σίας και λαού. Η εξουσία έπεισε τον πολίτη ότι όλα
μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα από τη συναλ-
λαγή μεταξύ τους συνωμοτικά και εξατομικευμένα.
Ο πολίτης και ο πολιτικός μέσα από την ιδιαιτέρως
διαμορφούμενη σχέση αποδέχονταν και θεσμοθε-
τούσαν τα πάντα, που ωφελούσαν και απέφεραν
κέρδος στα συναλλασσόμενα μέρη σε βάρος του
πολιτεύματος διαφθείροντας συνειδήσεις και παρα-
βιάζοντας τις αρχές της ισότητας, της ισονομίας και
της αξιοκρατίας απαραίτητα στοιχεία της δημοκρα-
τίας εδώ και δυόμιση χιλιάδες χρόνια. Αυτή η συ-
ναλλαγή μετέτρεψε τους πολιτικούς από ελεγχόμε-
νους σε ασύδοτους και τον πολίτη αδιάφορο και
συμβιβαστικό. Οι πολιτικοί εκμεταλλευόμενοι την
αδιαφορία αυτή επεδίωξαν το προσωπικό τους συμ-
φέρον με συναλλαγές, «μίζες» και κάθε είδους δια-
φθορά. Τη συμπεριφορά αυτή ακολούθησε και ο μη-
χανισμός εξουσίας επισημοποιώντας το «φακελά-
κι», που έπρεπε ο πολίτης να καταβάλλει, για να πε-
τύχει αυτό που είναι αυτονόητο στη δημοκρατία, δηλ

το δικαίωμα του να εξυπηρετείται από το κράτος.
Έτσι το σύστημα υγείας καλλιέργησε το φιλοδώ-

ρημα το ίδιο και κάθε δημόσια υπηρεσία εξαντλώ-
ντας το πενιχρό εισόδημα του πολίτη και για πρώτη
φορά πριν από μια - δυο δεκαετίες μπήκε στην πο-
λιτική ορολογία η έκφραση «μαύρο χρήμα», το οποίο
αύξανε την ποσότητά του και η νομοθετική εξουσία
κατέβαλε προσπάθεια νομιμοποίησης. Και όταν όλα
αυτά τα φαινόμενα οδήγησαν τα πράγματα στη ση-
μερινή εικόνα με τον πολίτη απελπισμένο και αηδια-
σμένο και τους πολιτικούς να επιρρίπτουν ο ένας
στον άλλο τις ευθύνες λες και δεν υπάρχει δικαιο-
σύνη σε αυτή τη χώρα, επιλέγηκε από τον πολίτη η
πιο ακατάλληλη και επικίνδυνη συμπεριφορά για τη
λειτουργία της δημοκρατίας. Η αποχή. Όμως η απο-
χή μεγιστοποιεί τα αρνητικά φαινόμενα, κάνει τον
πολιτικό περισσότερο ασύδοτο και διαρκώς υποβαθ-
μίζει τη λειτουργία του πολιτεύματος. Η αποχή δεν
αξιολογήθηκε ως αποδοκιμασία του πολίτη αλλά ως
αδυναμία προσέλευσης. Και είδαμε αναλύσεις πο-
νηρές, δημαγωγικές και εντελώς έξω από το μήνυ-
μα, που ήθελε να δώσει ο πολίτης. Οι πολιτικοί πάλι
διαχειρίστηκαν το αποτέλεσμα «κατά το δοκούν». Ο
Σόλωνας, ο μεγάλος Αθηναίος πολιτικός, που άνοι-
ξε το δρόμο για τη δημοκρατία του Κλεισθένη, είχε
ψηφίσει νόμο που απαγόρευε με ποινή την αποχή
του πολίτη από τις πολιτικές διαδικασίες. Ακόμα και
σε εμφύλια διαμάχη έπρεπε να πάει με το μέρος της
μιας η της άλλης μερίδας θεωρώντας υποχρέωση
του πολίτη να εκφράζει τη θέση του. 

Σήμερα έχουμε το φαινόμενο του αγανακτισμένου
ή αδιάφορου πολίτη απέναντι στα πολιτικά δρώμενα.
Το πρώτο αίσθημα είναι δικαιολογημένο και πρέπει
να δείχνεται σε κάθε μορφή πολιτικής εκδήλωσης.
Το δεύτερο δηλ. η αδιαφορία πρέπει να αποφεύγε-
ται. Και τι πρέπει να κάνει ο πολίτης; Να μετέχει εκ-
φράζοντας ελεύθερα τη θέση του. Η αποδοκιμασία

προς όλες τις πλευρές εκφράζεται με το λευκό ψη-
φοδέλτιο, που προβληματίζει περισσότερο, παρά με
την αποχή, που ερμηνεύεται όπως θέλει ο καθένας.
Εξάλλου, εάν θέλει να τιμωρήσει, αποδοκιμάζει τους
εκφραστές της παλιάς νοοτροπίας και του διαφθαρ-
μένου κατεστημένου επιλέγοντας νέα πρόσωπα με
λευκό παρελθόν ελπίζοντας ότι δεν θα διαφθαρούν
και αυτά. Αντίθετα η αποχή υπονομεύει τα θεμέλια
της δημοκρατίας, καθιστά τον πολίτη αδιάφορο και
τον πολιτικό ασύδοτο. Είναι επικίνδυνο να επιλέγο-
νται οι φορείς εξουσίας από το ήμισυ του πλήθους
των πολιτών, οι οποίοι θα διαμορφώνουν και τη μορ-
φή εξουσίας. 

Όσο και αν είναι πικραμένος και απογοητευμένος
ο πολίτης από την άστοχη άσκηση εξουσίας από
τους πολιτικούς και πολλές φορές καλείται να πλη-
ρώσει τα λάθη τους, όπως στη σημερινή εποχή, δεν
πρέπει σε καμία περίπτωση να απεμπολεί το κορυ-
φαίο δικαίωμα, που του δίνει η δημοκρατία δηλ. να
επιλέγει αυτός τα πρόσωπα, που θα ασκήσουν την
εξουσία. Αντίθετα θα πρέπει να ασκεί σωστά το δι-
καίωμα αυτό αποφεύγοντας τους εγκλωβισμούς σε
κόμματα, τους φανατισμούς και την προσωπολατρία
και βάζοντας πρώτο το συμφέρον της πατρίδας και
του κοινωνικού συνόλου με γνώμονα την αξιοκρατία
ιεραρχώντας σωστά πρόσωπα και ιδέες.

Ας ελπίζουμε ότι το εκφυλιστικό φαινόμενο της
αποχής δεν θα επανεμφανισθεί και ο Έλληνας πο-
λίτης θα αμυνθεί των αρχών της δημοκρατίας επι-
λέγοντας σωστά πρόσωπα και καταδικάζοντας στην
αφάνεια τους ανίκανους και τους δημαγωγούς. Έτσι
θα μπορέσει να εξυγιάνει με τη ψήφο τη δημοκρατία
και να την επαναφέρει σε ακμάζουσα μορφή, διότι,
εάν το πολίτευμα παρακμάζει, βλάπτεται και ο πο-
λίτης. Αυτό μας έχει διδάξει ο Θουκυδίδης «καλῶς
μέν γάρ φερόμενος ἀνήρ τό κάθ’  ἑαυτόν διαφθειρο−
μένης τῆς πατρίδος οὐδέν ἴσον ξυναπόλλυται» (Ο πο-
λίτης όσο και αν ακμάζει ατομικά, εάν καταστραφεί
η πατρίδα, καταστρέφεται και αυτός μαζί της.)
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Ένα φαινόμενο που μεγιστοποιήθηκε στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές και αποτελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία

ααππόόψψεειιςς......

Ο Περικλής στην Πνύκα διατυπώνει τις αρχές της Δημοκρατίας

ΓΡΑΦΕΙ: ο Παναγιώτης Παπαδέλος φιλόλογος πρόεδρος του Δ.Σ. του συλλόγου



Μ
ε αφορμή το συνέδριο των φιλολό-
γων στην Αθήνα ( 18-20 Νοεμβρίου)
στο οποίο συμμετείχαμε, επισημαί-

νουμε επιγραμματικά τη σημασία, τις παρα-
μέτρους και την οριοθέτηση της ανθρωπι-
στικής παιδείας στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση.

Στη σύγχρονη εκπαίδευση γεννάται το
ερώτημα: Η ανθρωπιστική εκπαίδευση πα-
ραμένει ακόμη ζωντανή μπροστά στη θετι-
κή- τεχνολογική τροχιά που έχει λάβει η εκ-
παίδευση; Η οικονομία της αγοράς θα μπο-

ρούσε να βοηθηθεί από τον ανθρωπισμό;
Το βασικότερο ζητούμενο, ωστόσο, είναι η οριοθέτηση της αν-

θρωπιστικής εκπαίδευσης. Η εξίσωση της ανθρωπιστικής παιδείας
με τις κλασικές σπουδές προϋποθέτει τη προσέγγιση με όρους
ιστορικούς, κοινωνιολογικούς, επιστημονικούς και ιδεολογικούς.
Το σήμερα δεν είναι ίδιο με το χθες. Όμως, διαχρονικά οι αξίες
είναι κατάκτηση του ανθρώπου και της πολιτικής.

Με άλλα λόγια μπορεί η παιδεία να συμβάλλει όχι μόνο στην
ηθικοποίηση του ατόμου αλλά και του κοινωνικού συνόλου. Πώς
όμως; Τα αρχαία ελληνικά μπορούν , λόγου χάρη, να συμβάλλουν
στην καλλιέργεια της πολιτικής σκέψης. Οι σοφιστές, ο Πρωταγό-
ρας, ο Θουκυδίδης κ.λπ, βοηθούν διαχρονικά στη μελέτη της πο-
λιτικής. Η τραγωδία δείχνει την αβεβαιότητα του κόσμου και την
αβεβαιότητα της πολιτικής. Μας εξηγεί πώς φτάσαμε στην τρα-
γωδία της (κάθε είδους) χρεοκοπίας της χώρας μας. Η ομηρική
κοινωνία θέτει ζητήματα ηθικής και προσωπικής ευθύνης. Η άρση
της πολιτικής ανηθικότητας, η πολιτική συμπεριφορά, η ηθική δια-
φθορά, η νομιμοφροσύνη, η ευαισθησία, το συλλογικό αίσθημα, η
επιλογή των ηγεσιών είναι σοβαρά και κεντρικά ζητήματα σε μία
ανθρωπιστική εκπαίδευση.

Ωστόσο, σήμερα, όταν οι διανοούμενοι θέτουν ως βασικό αίτημα
στη χώρα μας την αναγκαιότητα των ανθρωπιστικών σπουδών, κιν-
δυνεύουν να χαρακτηριστούν ως εθνικιστές , προγονόπληκτοι,
αντιδραστικοί, «δεξιοί»…Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι στη
σύγχρονη Ελλάδα οι πολιτικοί (και η πολιτική) είναι απόρροια των
«κομματικών σωλήνων», άγνοιας, αμάθειας , ημιμάθειας και συ-

μπλεγμάτων προοδευτισμού. Η
σύγχρονη πολιτική ζωή ( κα-
λύτερα κομματική ζωή) και οι
πολιτικοί είναι πολλές φορές
αρνητικά παραδείγματα έλλει-
ψης (ανθρωπιστικής) παιδεί-
ας. Απεμπολούμε σήμερα τις
βασικές αξίες και τις παραδό-
σεις που διαμορφώνουν τον
ολοκληρωμένο και υπεύθυνο

πολίτη. Υπάρχουν διανοούμενοι, όπως ο Κορνήλιος Καστοριάδης
που υποστήριξαν με θέρμη την ολοκληρωμένη παιδεία. 

Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και του κεφαλαίου , ο κατακερ-
ματισμός του κοινωνικού ιστού, η ανάδειξη του χρήματος ως μο-
ναδικής αξίας, η θεοποίηση του ανταγωνισμού υποσκάπτουν τις
ανθρώπινες κατακτήσεις , υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής
μας και κυοφορούν , θεωρητικά , την καταστροφή της ανθρωπότη-
τας. Αντί να αναδείξουμε τα πραγματικά προβλήματα και την ανά-
γκη της ανθρωπιστικής παιδείας διαμορφώσαμε μια πολιτική και
ιδεολογική αντιπαλότητα χωρίς ουσία και αποτελεσματικότητα με
συνθήματα και ιδεολογήματα του τύπου : αριστερός = προοδευ-
τικός, δεξιός= αντιδραστικός, προοδευτικός οικολόγος κ.ά. Αλή-
θεια, όλοι όσοι δεν ανήκουν σε οικολογική ομάδα δεν έχουν οικο-
λογική και περιβαλλοντική συνείδηση; 

Η ανθρωπιστική , λοιπόν, παιδεία είναι μία από τις δυνατές διε-
ξόδους στα σύγχρονα αδιέξοδα, αν όχι η κυριότερη, που οδηγεί
στην ανάδειξη προβλημάτων και δίνει απαντήσεις – λύσεις και ερ-
μηνευτικές προσεγγίσεις με προοπτική. Για την επίτευξη των στό-
χων της απαιτείται η ανανέωση των σπουδών όσον αφορά το πε-
ριεχόμενο και τη διδακτική στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

*To άρθρο αυτό το αφιερώνω στον πρόσφατα αποβιώσαντα πατέρα μας

Γιώργο Τζίφα που μας δίδαξε τις πρώτες αξίες της ζωής μας , τις οποίες

διδάσκουμε εμείς οι φιλόλογοι στους μαθητές μας λέγοντας ότι η οικογένεια

«μεταφέρει αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς». Ευχαριστίες στο Δήμαρχο

Βυτίνας Γιάννη Σακελλαρίου, στον ακούραστο πρόεδρο των Βυτιναίων Πα-

ναγιώτη Παπαδέλο, στους αγαπητούς και σεβάσμιους ιερείς της Βυτίνας και

σε όλους τους συμπατριώτες μας, φίλους και συγγενείς που συμπαραστά-

θηκαν στον πόνο μας.

Πριν από σαράντα πενήντα χρόνια αλλά
και σε όλη τη διάρκεια του δέκατου
ένατου αιώνα και το μισό του εικοστού

η οικονομία του τόπου μας είχε άλλη συγκρό-
τηση. Οι μισοί Βυτιναίοι ήταν γεωργοί, το ένα
τέταρτο κτηνοτρόφοι και το άλλο τέταρτο λοιποί
επαγγελματίες. Βέβαια τα επαγγέλματα δεν
ήταν αμιγή αλλά μικτά και οι κτηνοτρόφοι ήταν
και γεωργοί, ενώ οι επαγγελματίες είχαν και
άλλες απασχολήσεις. Επομένως μια βασική
απασχόληση των κατοίκων ήταν η κτηνοτροφία
και από την απόδοσή της εξαρτάτο η επιβίωση
αρκετών οικογενειών και το εύρος της ντόπιας
οικονομίας. Το έδαφος της Βυτίνας προσφέρε-
το ορισμένη εποχή του έτους (καλοκαιρινή) για
την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας ενώ η χειμερινή
περίοδος λόγω του υψομέτρου ήταν δυσμενής.
Αυτό ανάγκαζε πολλούς Βυτιναίους κτηνοτρό-
φους να ενοικιάσουν «λειβαδότοπους» σε πε-
ριοχές με χαμηλότερο υψόμετρο και να μετακι-
νηθούν για τους χειμερινούς μήνες από τη Βυ-
τίνα. Αυτό επιβεβαιώνει και το αρχείο Παπα-
λέξη, που πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε από τον
ιστοριοδίφη Ν. Κουμπέτσο και στο οποίο περι-
λαμβάνονται συμφωνητικά ενοικίασης εκτάσε-
ων από τους Βυτιναίους κτηνοτρόφους Τρύφω-
να Μέγα και Αθανάσιο Μπαζιώτη.

Με την ευκαιρία του σημειώματος να υπεν-
θυμίσουμε την πανάρχαια συνήθεια των ορει-
νών κτηνοτρόφων να μετακινούνται από τα
ορεινά στα πεδινότερα μέρη. Έτσι στην τρα-
γωδία «Οιδίπους τύραννος» του Σοφοκλή ο
Κορίνθιος αγγελιοφόρος υπενθυμίζει στο Θη-
βαίο βοσκό το διάστημα συνάντησής τους στον
Ελικώνα με τα εξής λόγια. «ο μεν διπλοίσι ποι-
μνίοις, εγώ δε ενί επλησίαζον τώδε τανδρί
τρεις όλους εξ ήρος ες αρκτούρον εκμήνους
χρόνους.» ( συναντούσα αυτόν τον άνδρα τρία
εξάμηνα από την άνοιξη μέχρι την ανατολή του
αρκτούρου δηλ την αρχή του φθινοπώρου).
Από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο ο κτηνο-
τρόφος έμενε στα ορεινά και μετά μετακινείτο
στα πεδινά. Η λαϊκή παράδοση αργότερα
οριοθέτησε το διάστημα αυτό με χριστιανικές
γιορτές λέγοντας «Από του Αϊ Γιωργιού μέχρι
του Αϊ Δημητριού».

Έτσι και οι Βυτιναίοι κτηνοτρόφοι «παρα-
χείμαζαν» (ξεχειμώνιαζαν) συνήθως από το
τέλος Οκτωβρίου μέχρι την αρχή της άνοιξης
στα «κατώμερα», στις εύφορες πεδιάδες της
δυτικής και βόρειας – βορειανατολικής Πελο-
ποννήσου. Ορθόκορμοι, περήφανοι, βουνο-
περπατάρηδες, άρχοντες στο φυσικό βασίλειό
τους, οι κτηνοτρόφοι της περιοχής βαδίζουν με
το κοπάδι τους αυθημερόν για τα κοντινά μέρη
(Καμενίτσα, Δάρα κ.λ.π.) ή 4-6- μέρες για τα
πιο μακρινά ( Ηλεία, Αχαΐα). Μάζευαν τα
«αναγκαία», κρεμούσαν φυλαχτά στα ζώα
τους για το «κακό μάτι» και λιγόλογοι με κο-
φτές λέξεις ή εντελώς αμίλητοι περπατούσαν
με αργό ρυθμό, σφυρίγματα και «σαλαγίσμα-
τα» με τα σκυλιά του κοπαδιού να αλυχτάνε,
με κουδουνίσματα και ποδοβολητά αφήνοντας
τόπους πίσω τους καθώς περνούσαν από νέους
τόπους. Από όπου περνούσαν μέσα σε δάσος,
σε χέρσους τόπους, σε απάνεμα μέρη, κάτω
από εξώστες ερειπωμένων σπιτιών ή από απο-
μονωμένα καλύβια «έκλειναν τα μάτια τους,
όταν το κοπάδι στεκότανε» αργά το βράδυ μέ-
χρι τις τρεις το πρωί, αλλά με τις αισθήσεις σε
επιφυλακή για τυχόν επίθεση λύκων ή εμφάνι-
ση «κατσικοκλεφτών» ή ληστών. Περνούσαν
από δασιά φαράγγια, ελατοσκέπαστα ψηλώ-
ματα, βραχοπερασιές, αφρισμένους χείμαρ-
ρους και πάλευαν καρτερικά, με πείσμα με
τους φυσικούς θεούς και δαίμονες, με το πα-
γωμένο ξεροβόρι που τρυπούσε τα κόκκαλα
των ανθρώπων και ζώων, τις καταρρακτώδεις
βροχές, τα αστραπόβροντα , που σκόρπιζαν τα
ζωντανά τους μέχρι να φτάσουν στον προορι-
σμό τους. Από αυτούς τους ορεσίβιους προήλ-

θαν σπουδαίοι κλέφτες και αρματωλοί όπως ο
Κόλλιας ο Βυτινιώτης και άλλοι και σε αυτούς

απέβλεπαν οι σκλαβωμένοι Έλληνες για την
ανάκτηση της ελευθερίας τους.

Η συνηθισμένη διαδρομή, με μικρές παρεκ-
κλίσεις ήταν: Καμπέας-Καρκαλού-Λαγκάδια-
Αλβάνιτσα- Τσιάρεσι-Ντουάνα(Ερύ-
μανθος)-Μπέτσι-Λιοδώρα-Άσπρα σπί-
τια-Μπέλεσι, με τελικό προορισμό
έναν από τους παρακάτω Ολυμπία –
Πλάτανο- Αμπελιώνα-Πύργο-Χωνά-
κια-Μαραθιά-Ροβιάτα- Σαβάλια- Κρέ-
σταινα- Γαστούνη- Λυγιά – Βαρθολο-
μιό – Δονέϊκα –Ηραία- Μανωλάδα-
Φιλιατρά..

Οι παραχειμάζοντες Βυτιναίοι ποι-
μένες (Κολιαίοι, Φιλιππόπουλοι, Βελή-
δες, Κότηδες και άλλοι)νοίκιαζαν βο-
σκήσιμους τόπους από δήμους, κοινότητες, μο-
ναστήρια και ιδιώτες μεγαλοκτηματίες της πε-
ριοχής με ειδικές «λεόντιες» συμφωνίες χρο-
νικής διάρκειας από Οκτώβριο μέχρι Μάρτιο
κατά κανόνα, με ενοίκιο σε δραχμές και ετήσιο
τόκο 20-30%. Επίσης εδίδοντο στους ιδιοκτή-
τες και άλλες παροχές σε είδος δηλ «αμνοί αρί-

στης ποιότητος και της αρεσκείας του ιδιοκτή-
του του τόπου» και πολλές οκάδες ( η οκά 1,23
κιλά) « τυρός άδαρτος αρίστης ποιότητος». Σε
περιπτώσεις υπαναχωρήσεως, αθετήσεως ή
παραβιάσεως των όρων μίσθωσης, ζημιών και
υπερημερίας προβλέπονταν επαχθείς «ρή-
τρες» αποζημιώσεως από τους ποιμένες. 

Ήλθε όμως πάλι η άνοιξη γελαστή, εύθυμη,
ονειρική. Από τα χαράματα δεματιάζουν το βιος
τους και ξεκινούν για τα ψηλά διάσελα, για τον
τόπο τους ολόχαροι με γέλια και τραγούδια από
τις λυγερόκορμες βοσκοπούλες, όπως τα «Κα-
λότυχα βουνά», το «Μια βοσκοπούλα αγάπη-
σα» ή το «εσείς βουνά μου όμορφα». 
Εσείς βουνά μου όμορφα βουνά μου

παινεμένα.
Μην είδατε τον αρνητή τον ψεύτη της

αγάπης.
Που με φιλούσε κι έλεγε αγάπη δεν ξεχνάει
και τώρα μ’ αποκρίνεται που μ’ είδε που με

ξέρει.
Οι ταχύτεροι αρμονικοί ήχοι της γλυκόλαλης

φλογέρας και της φωνής της τραγουδίστριας
αντηχούσαν από κορυφή σε κορυφή και μετα-
φέρονταν ως τις πλησιέστερες αυλές των σπι-
τιών. 

Έτσι πορευόταν ο Βυτινιώτης κτηνοτρόφος.

Έξι μήνες στα ψηλά βουνά και έξι στα «κα-
τώμερα» σε μια ζωή δύσκολη και πολλές φο-
ρές στερημένη αλλά πάντα περήφανη και
αξιοπρεπή, στοιχεία που του έδινε η Βυτινιώ-
τικη καταγωγή του, που είχε σφυρηλατηστεί
στα τραχιά και ελατοσκεπή εδάφη της πατρί-
δας του.
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Το στανοτόπι

Η ΠΑΡΑΧΕΙΜΑΣΗ 
ΤΩΝ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙ: ο Μαινάλιος

βυτινιώτικες συνεργασίες

ΓΡΑΦΕΙ: Ο
Απόστολος Τζίφας
φιλόλογος Δ/ντής
του 1ου Γυμνασίου

Σητείας

ΠΩΛΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Πωλείται ελαιόλαδο, Α’ ποιότητας (παρθένο χαμηλής οξύτητας χωρίς χρήση

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων) οικογενειακής παραγωγής.
Τόπος παραγωγής η Σητεία της Κρήτης (α’ παγκόσμιο βραβείο ελαιόλαδου στην

Ισπανία). Είναι ιδανικό για καρδιοπάθειες και για δίαιτες.
Παραδίδεται κατ’ οίκον σε πολύ καλές τιμές.

Πληροφορίες: Απόστολος Τζίφας

τηλ. 6976677115

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*

Η στρούγκα



Στις 19-11 Παρασκευή πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Γεωργικής
ανάπτυξης η συνεδρίαση των υπηρεσιακών παραγόντων για την πα-
ρακολούθηση της πορείας της οργάνωσης του κέντρου μεσογειακής

διατροφής. Σε αυτήν παρέστη η διευθύντρια του γραφείου της υφυπουργού
κ. Αποστολάκη, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου κ. Μπαμπίλης, οι υπη-
ρεσιακοί παράγοντες της διεύθυνσης φυτικής παραγωγής, οι μελετητές του
ΕΘΙΑΓΕ που έχουν αναλάβει την εκπόνηση της μελέτη της δημιουργίας του
κέντρου, ο διευθυντής του κτήματος Βυτίνας κ. Δημάκος. Τη Βυτίνα εκπρο-
σώπησαν ο δήμαρχος κ. Γιάννης Σακελλαρίου, ο πρόεδρος του συλλόγου
φίλων του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος κ. Κώστας Παναγόπουλος
και ο πρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων κ. Π. Παπαδέλος.
Οι μελετητές του ΕΘΙΑΓΕ υπέβαλλαν εμπεριστατωμένη πρόταση για τη σύ-
νταξη προμελέτης με θέμα «αξιοποίηση κτήματος και κτιριακών εγκαταστά-
σεων του Τριανταφυλλιδείου Ιδρύματος στη Βυτίνα στα πλαίσια του κέντρου
μεσογειακής διατροφής». Για τη μετάβαση του κλιμακίου μελετητών στη Βυ-
τίνα απαιτείται δαπάνη 8.000 €, την οποία το Υπουργείο εξέφρασε αδυναμία
κάλυψης λόγω των μέτρων λιτότητας και ο δήμαρχος Βυτίνας προσφέρθηκε
να καλύψει ο δήμος το ποσόν και εν ανάγκη μέρος αυτών και ο σύλλογος
των απανταχού Βυτιναίων. Στη συνέχεια προγραμματίστηκε συνάντηση των
υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου και των μελετητών για την πα-
ραχώρηση στοιχείων απαραιτήτων για τη σύνταξη μελέτης. Στη συνέχεια
εξετάστηκε η πορεία της χρηματοδότησης του έργου από το κληροδότημα
και τα πιθανά εμπόδια. Νέα συνάντηση της επιτροπής ορίστηκε για τις 17
Ιανουαρίου, που θα εξετασθούν τα νέα στοιχεία που θα προκύψουν. Το συ-
μπέρασμα που εξάγεται από τη συνάντηση είναι ότι η πορεία της υλοποίησης
του έργου είναι αρκετά δύσκολη και δαιδαλώδης, ενώ οι αντιδράσεις από
άλλες περιοχές της Ελλάδος (Κρήτη, Καλαμάτα) για τη δημιουργία του κέ-
ντρου στη Βυτίνα πολύ μεγάλες. Επειδή όμως υπάρχει η πολιτική βούληση
για τη δημιουργία του κέντρου στη Βυτίνα, πιστεύουμε ότι στο τέλος θα ευ-
οδωθούν οι προσπάθειες. Μεγάλο αβαντάζ της Βυτίνας είναι οι κτιριακές
εγκαταστάσεις της Τριανταφυλλιδείου σχολής, το γεωργικό κτήμα και τα
κεφάλαια του κληροδοτήματος, που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τη δημι-
ουργία του κέντρου και την αξιοποίηση του κτήματος. Οι φορείς της Βυτίνας
διακρίνονται για τη μαχητικότητα τους και δύσκολα θα εγκαταλείψουν την
προσπάθεια κάτι που εγγυάται την τελική πραγματοποίηση του στόχου. 

Σημαντική θεωρείται η απόφαση της UNESKO στην πρόσφατη 5η σύνοδο
της διακυβερνητικής επιτροπής, που συνήλθε στο Ναϊρόμπι της Κένυα να
ανακηρύξει τη Μεσογειακή διατροφή « άϋλο πολιτιστικό αγαθό της ανθρω-
πότητας». Αυτό δίνει στο κέντρο μεγαλύτερη σημασία, διότι το επιφορτίζει
με μεγαλύτερες αρμοδιότητες. Εν των μεταξύ οι φορείς της Αρκαδίας αρ-
χίζουν και αντιλαμβάνονται σιγά-σιγά τη σημασία του κέντρου όχι μόνο για
τον τόπο μας, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή με αποτέλεσμα ο πρόε-
δρος του επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Γιάννης Μπουντρούκας απέστειλε συγ-
χαρητήριο τηλεγράφημα στο δήμαρχο κ. Σακελλαρίου στο οποίο τονίζει: «Ο
Πρόεδρος κ. Ιωάννης Μπουντρούκας και το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αρκα-
δίας χαιρετίζουν την απόφαση των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και  Πολιτισμού και Τουρισμού να ανακηρυχθεί το αγρόκτημα
«Τριανταφυλλίδειο Κληροδότημα» στη Βυτίνα ως έδρα της Ελλάδας για τη
Μεσογειακή Διατροφή. Η απόφαση αυτή είναι συνέχεια της απόφασης της
UNESCO να ανακηρύξει οριστικά τη Μεσογειακή Διατροφή ως Άυλο Πο-
λιτιστικό Αγαθό της Ανθρωπότητας.

Η Βυτίνα αποτελεί πραγματικά άξιο εκπρόσωπο της Μεσογειακής Δια-
τροφής, εκφράζοντας με τον καλύτερο τρόπο έναν ιδιαίτερο, μοναδικό
τρόπο ζωής και αξιοποιώντας μέρος του ελληνικού πλούτου που τη δια-
μορφώνει. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική αναγνώριση και τιμή για το
Νομό μας και είμαστε βέβαιοι ότι η Βυτίνα και οι κάτοικοι και επαγγελματίες
της θα τιμήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αναγνώριση αυτή. Το
Επιμελητήριο Αρκαδίας είναι στη διάθεσή σας για ο,τιδήποτε χρειαστεί στα
πλαίσια αυτής της ιδιότητας και δραστηριότητας του Δήμου.»

Επίσης μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης γίνεται και ιδιαίτερα από τον
ανταποκριτή του Αθηναϊκού πρακτορείου ειδήσεων στην Τρίπολη δημοσιο-
γράφο κ. Μανιατάκο και μέσω εντύπων και μέσω διαδικτύου. Αναδημοσιεύ-
ουμε το σχετικό άρθρο του Δημήτρη Μανιατάκου

«Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αρχίσουν οι ενέργειες για τη λει-
τουργία του Κέντρου Μεσογειακής Διατροφής με έδρα το Τριανταφυλλίδειο
κληροδότημα, στο κρατικό κτήμα Βυτίνας. Σκοπός του Κέντρου, που θα δη-
μιουργηθεί με απόφαση της κυβέρνησης, είναι η ανάδειξη - διάδοση και

προβολή της μεσογειακής διατροφής, με τα σημαντικά ευεργετήματά της
στην υγεία, ύστερα μάλιστα και από την οριστική ανακήρυξη της Μεσογει-
ακής Διατροφής από την UNESCO, ως άυλου πολιτιστικού αγαθού της αν-
θρωπότητας, κατά την 5η σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής, για την
άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO, που συνήλθε στο Ναϊρόμπι της
Κένυας. Την απόφαση αυτή της UNESCO διεκδίκησαν με κοινή πρότασή τους
η χώρα μας μαζί με την Ισπανία, την Ιταλία και το Μαρόκο με ισάριθμες εμ-
βληματικές περιοχές - για την Ελλάδα εμβληματική περιοχή αποτελεί η Κο-
ρώνη Μεσσηνίας. Το Κέντρο Μεσογειακής Διατροφής θα φιλοξενηθεί στο
Τριανταφυλλίδειο κληροδότημα που δημιουργήθηκε από τη δωρεά του Βυ-
τιναίου Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη που γεννήθηκε το 1810 και πέθανε στο
Βουκουρέστι το 1863. Ο Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης αναγκάστηκε να φύγει
σε μικρή ηλικία από την πατρίδα του, έχασε όλη του την οικογένεια και βρέ-
θηκε μόνος στο Ναύπλιο. Εκεί, τον εντόπισε ο θείος του, Νικόλαος Ταμπα-
κόπουλος και τον πήρε μαζί του στη Δακία. Ασχολήθηκε με ενοικιάσεις γαι-
οκτησιών και το εμπόριο κι έγινε κάτοχος σημαντικής περιουσίας, που την
κληροδότησε ολόκληρη στο Ελληνικό Δημόσιο, εκφράζοντας την ευχή για
τη δημιουργία γεωργικής σχολής που θα έφερε το όνομά του. Είκοσι πέντε
χρόνια μετά το θάνατό του, η κυβέρνηση Τρικούπη ίδρυσε το 1888 τα Τρια-
νταφυλλίδεια Γεωργικά Σχολεία στην Αθήνα, τον Αλμυρό και την Τίρυνθα. Η
σχολή των Αθηνών στεγαζόταν στο χώρο του σημερινού Γεωπονικού πανε-
πιστημίου, θεωρείται πρόδρομός του, ενώ ακόμα και στις μέρες μας λαμ-
βάνει χρηματοδότηση από το Τριανταφυλλίδειο κληροδότημα. Η γεωργική
σχολή Βυτίνας με τέσσερα τμήματα (τυροκομίας, λεπτοξυλουργικής, ιππο-
φορβεία και δασικής) δημιουργήθηκε το 1895, λειτούργησαν για μια πεντα-
ετία όλα τα τμήματα και στη συνέχεια διατηρήθηκε μόνο το δασικό τμήμα το
οποίο το 1905 λειτούργησε με την εποπτεία ξένων καθηγητών όπως για
παράδειγμα ο Λεμπέν και Αυστριακοί δασολόγοι, οι οποίοι οργάνωσαν τη
δασική σχολή Βυτίνας που λειτούργησε ως το 1930 και από την οποία απο-
φοιτούσαν δασοφύλακες και δασοκόμοι. Η σχολή επαναλειτούργησε το 1963
ως μέση δασική σχολή σε εναλλαγή με τη μέση δασική σχολή Αγιάς Λάρισας
εναλλάξ ως το 1971, οπότε έπαυσε οριστικά η λειτουργία της.Το κτίριο που
στέγαζε τη γεωργική και κατόπιν δασική σχολή Βυτίνας ανακηρύχτηκε στις
18 Νοεμβρίου από την Επιτροπή Νεοτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ, ως διατη-
ρητέο μνημείο νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς και αναμένεται η έκδοση
του ΦΕΚ. Σ’ αυτό το κτίριο, που πρόσφατα ανακαινίστηκε, θα στεγαστεί το
εθνικό κέντρο μεσογειακής διατροφής. Όπως επεσήμανε η υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιλένα Αποστολάκη, στην εκδήλωση
ανακοίνωσης του Τριανταφυλλιδείου κρατικού κτήματος ως έδρας της Με-
σογειακής Διατροφής, που έγινε πρόσφατα στη Βυτίνα, “σκοπός είναι να
διαμορφώσουμε μια αγροτική οικονομία παραγωγής τροφίμων με υψηλές
προδιαγραφές ταυτότητας και ποιότητας. Να ενισχύσουμε την εγχώρια πα-
ραγωγή, να διασφαλίσουμε την ποιότητα των παραγόμενων τροφίμων, και
τέλος, να διασφαλίσουμε τη φιλική προς το περιβάλλον παραγωγική διαδι-
κασία. Είναι ένας στόχος που απαιτεί το συντονισμό και τη σύγκλιση όλων
των πολιτικών στην κατεύθυνση αυτή”.”Για την πολιτεία -πρόσθεσε- η προ-
ώθηση της Μεσογειακής Διατροφής και τα παρελκόμενα αυτής αποτελεί
μια ολοκληρωμένη διατομεακή πολιτική. Γι’ αυτό με πρωτοβουλία του πρω-
θυπουργού έχει συσταθεί η Εθνική Επιτροπή για την ελληνική- Μεσογειακή
Διατροφή. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να εγκαταστήσουμε τη Μεσογειακή
Διατροφή στη συνείδησή μας ως καθημερινή επιλογή, δημιουργώντας προ-
ϋποθέσεις ανάπτυξης για τον τόπο μας μέσω της προώθησης των ελληνικών
προϊόντων».

Το Κέντρο Μεσογειακής Διατροφής θα ασχολείται με την οργάνωση εκ-
δηλώσεων, σπουδών και προγραμμάτων κατάρτισης, με την ενίσχυση ερευ-
νητικών προγραμμάτων, την εκπόνηση μελετών, καθώς επίσης και με την
πιστοποίηση ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων, την παροχή τεχνολογικών
υπηρεσιών και την εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων
προώθησης αντιπροσωπευτικών προϊόντων μεσογειακής διατροφής.

Στις 21-12 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων της Βυτίνας
(κ. Σακελλάρίου, κ. Παναγοπούλου και κ. Παπαδέλου) με τον Υπουργό γε-
ωργικής ανάπτυξης κ. Σκανδαλίδη , παρουσία του συμβούλου του Βυτιναίου
κ. Παπαγεωργίου, Σε αυτήν έγινε ενημέρωση του Υπουργού για την μέχρι
τώρα πορεία του κέντρου, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και ζητήθηκε η
συμπαράσταση του. Ο Υπουργός είπε ότι το κέντρο θα δημιουργηθεί στη
Βυτίνα και ανέθεσε στο σύμβουλό του κ. Παπαγεωργίου να παρακολουθεί
την πορεία της υπόθεσης και να τον ενημερώνει.
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Παραδοσιακή ταβέρνα

AΦOI ΓONTIKA
Bυτίνα Aρκαδίας

Γρήγορη

εξυπηρέτηση
Oικογενειακόπεριβάλλον

Tηλ.: (2795) 22133 • οικίας 22026, 22616
κινητό: 697 4802517

Το 2011 είναι έτος διεξαγωγής αρχαι-
ρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ
του συλλόγου, αφού η διετής θητεία

του σημερινού Δ.Σ. ολοκληρώνεται τον προ-
σεχή Μάρτιο. Έτσι στις 20 Μαρτίου, συγ-
χρόνως με την κοπή της πίτας του συλλόγου
θα διεξαχθούν και οι εκλογές στον ίδιο χώ-
ρο. Το Δ.Σ του συλλόγου αποφάσισε να διε-
ξαχθούν συγχρόνως και οι δύο εκδηλώσεις
(κοπή της πίτας και αρχαιρεσίες), ώστε να
μην υπάρξει ταλαιπωρία των μελών του συλ-
λόγου με την προσέλευση σε μικρό χρονικό
διάστημα σε δύο εκδηλώσεις. Παράλληλα
αποφάσισε να μην πραγματοποιηθεί εφέτος
ο ετήσιος χορός, διότι οι δύσκολες οικονο-
μικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγμα-
τοποίηση της εκδήλωσης, η οποία μπορεί να
οδηγηθεί σε αποτυχία λόγω μη προσέλευ-
σης και να επιδεινώσει την πολύ ευαίσθητη
οικονομική κατάσταση του συλλόγου, αφού
θα είναι υποχρεωμένος να κλείσει συγκε-
κριμένο αριθμό θέσεων.

Η σημαντικότερη εκδήλωση από αυτές,
που θα πραγματοποιηθούν είναι η Γενική
συνέλευση, ο απολογισμός πεπραγμένων
του απερχόμενου Δ.Σ. και η διεξαγωγή αρ-
χαιρεσιών. Είναι γνωστό ότι όλα τα σωμα-
τεία και οι σύλλογοι διέρχονται περίοδο
κρίσης για δύο λόγους. Αφενός η έλλειψη
οικονομικής ευρωστίας λόγω μη καταβολής
της εισφοράς των μελών και αφετέρου η
αδιαφορία των μελών δραστηριοποιηθούν,
να υποβάλλουν υποψηφιότητα και να ενι-
σχύσουν τη λειτουργία των συλλόγων. Αυτό
οδηγεί σε αδράνεια πολλούς συλλόγους και
χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ τον περασμένο χρόνο, που
διαπίστωνε ότι πολλοί από τους τοπικούς
συλλόγους της Γορτυνίας διέρχονται κρίση
και οδηγούνται σε απραξία.

Ο δικός μας σύλλογος, δηλ. ο «Σύλλογος
των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυ-
τίνας» δεν μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται
σε τέτοια οριακή κατάσταση. Αντίθετα έχει
παρουσιάσει κατά την περασμένη διετία
αξιόλογη δραστηριότητα και σε πολιτιστικά
θέματα και σε θέματα που αφορούν τον τό-
πο μας δραστηριοποιούμενος σε συνεργα-
σία με το Δήμο και πρωτοστατώντας σε θέ-
ματα όπως το Τριανταφυλλίδειο κληροδό-
τημα, η αξιοποίηση του σανατορίου ΙΘΩ-
ΜΗ και άλλα. Το σημείωμα αυτό δεν έχει
στόχο να κάνει απολογισμό των πεπραγμέ-
νων του συλλόγου, ο οποίος θα γίνει από τον
πρόεδρο του συλλόγου στη Γενική συνέλευ-
ση και θα δημοσιευθεί στο επόμενο φύλλο

ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΟΙ ΕΦΕΤΙΝΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ
Ανάγκη επίδειξης ενδιαφέροντος για 

υποψηφιοτήτων και την προ

Έκκληση του Δ.Σ του συλλόγου
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αλλά να τονίσει την ανάγκη προσέλευσης
όλων των μελών στις αρχαιρεσίες, τη συ-
μπαράσταση όλων προς το σύλλογο και την
επίδειξη ενδιαφέροντος για την υποβολή
υποψηφιότητας για την εκλογή στο Δ.Σ. του
συλλόγου.

Να ξεκινήσουμε πρώτα από το τελευταίο,
την επίδειξη ενδιαφέροντος για την υποβο-
λή υποψηφιοτήτων για την εκλογή μελών
του Δ.Σ.. Όπως είναι γνωστό το Δ.Σ αποτε-
λείται από ένδεκα μέλη. Ο αριθμός θεωρεί-
ται μεγάλος για τοπικό σύλλογο και χρειά-
ζεται να μειωθεί με καταστατική γενική συ-
νέλευση, αλλά μέχρι να γίνει αυτό το Δ.Σ θα
παραμείνει ενδεκαμελές. Στις προηγούμε-
νες αρχαιρεσίες μόλις και μετά βίας δέχτη-
καν δώδεκα πρόσωπα να εκθέσουν υποψη-
φιότητα με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν
αναπληρωματικά μέλη σε περίπτωση παραί-
τησης κάποιου. Έτσι το Δ.Σ συνεδρίαζε κά-
θε φορά με ελλείψεις , διότι πάντοτε υπήρ-
χαν προβλήματα στην προσέλευση όλων,
αλλά δεν υπήρχε δυνατότητα αντικατάστα-
σης. Επομένως χρειάζεται να υπάρξει διά-
θεση για υποβολή υποψηφιοτήτων και ιδι-
αίτερα από άτομα νεαρής ηλικίας, τα οποία
κάποια στιγμή θα κλιθούν να αντικαταστή-
σουν τους σημερινούς. Είναι λυπηρό, εάν
ένας ιστορικός σύλλογος, όπως ο δικός μας,
οδηγηθεί σε παρακμή και αδράνεια λόγω
απροθυμίας των μελών του να εκθέσουν
υποψηφιότητα. Το κοινό ψηφοδέλτιο πρέ-
πει να απαρτίζεται τουλάχιστον από είκοσι
άτομα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αντικα-
τάστασης σε περίπτωση δυσκολιών κάποι-
ων, αλλά και της επιλογής προσώπων που
έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν και να
οδηγήσουν το σύλλογο σε περισσότερες
δραστηριότητες.

Το δεύτερο θέμα είναι η συμμετοχή στις
αρχαιρεσίες όσο το δυνατόν περισσοτέρων
μελών έτσι ώστε το νέο Δ.Σ. να προέρχεται
από εκλογές με τη μεγαλύτερη συμμετοχή.
Η συμμετοχή παίζει σημαντικό ρόλο στη
δραστηριοποίηση του Δ.Σ. Αφενός ηθικά,
διότι ενεργεί διαφορετικά, όταν γνωρίζει
ότι έχει την έγκριση και αποδοχή μεγάλου
αριθμού μελών και αφετέρου ψυχολογικά,
όταν νιώθει ότι στηρίζεται από το σύνολο
των μελών. Είναι αντιδεοντολογικό ο σύλ-
λογος να έχει πέραν των χιλίων μελών και
να προσέρχονται στις εκλογές από 150 έως
200 στην καλύτερη περίπτωση.

Στις δύσκολες σημερινές στιγμές, που εί-
ναι προβληματική η εξασφάλιση οικονομι-
κών πόρων για την αντιμετώπιση των λει-
τουργικών εξόδων, δεν επιτρέπεται να επι-
δεικνύεται αδιαφορία στην εκλογή προσώ-
πων, που θα εξασφαλίσουν την εύρυθμη λει-
τουργία του συλλόγου. Εξάλλου η προσέ-
λευση των μελών του μια φορά τη διετία για
συμμετοχή στις αρχαιρεσίες, τουλάχιστον
αυτών που διαμένουν στην Αθήνα, είναι κα-
θήκον και υποχρέωση, εάν θέλουμε να
έχουμε σύλλογο εύρωστο και παραγωγικό.

Τα μέλη του Δ.Σ κάνουν έκκληση σε
όλους τους Βυτιναίους και φίλους της Βυτί-
νας, που είναι μέλη του συλλόγου, να προ-
σέλθουν στις εφετινές αρχαιρεσίες και να
ψηφίσουν δίνοντας δύναμη στο νέο Δ.Σ και
διαψεύδοντας αυτούς που ισχυρίζονται ότι
όλοι σήμερα διακρίνονται από αδιαφορία
και «ωχαδερφισμό». Παράλληλα καλεί τους
νέους της Βυτίνας να πυκνώσουν τις τάξεις
του συλλόγου και να εκθέσουν υποψηφιό-
τητα, ώστε να βγει από αυτές τις εκλογές πιο
δυνατός και δραστήριος. Ιδιαίτερα με τις
σημερινές συνθήκες των υδροκεφαλικών
δήμων ο σύλλογος είναι απαραίτητος για τη
Βυτίνα περισσότερο από ποτέ , όταν πολλά
θέματα που απασχολούν τον τόπο μας και
ήσαν αποτελματωμένα τόσα χρόνια έχουν
«μπει στο αυλάκι». Εξάλλου οι Βυτιναίοι
έχουν δείξει μέχρι σήμερα άλλοτε λιγότερο
άλλοτε περισσότερο ότι αγαπούν τον τόπο
τους.

Κάπου στα τέλη της τελευταίας δεκαετίας του 20ου αιώνα ψηφίστηκε από
τη Βουλή των Ελλήνων το νομοσχέδιο που έγινε αργότερα γνωστό ως
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ και θεωρήθηκε επανάσταση για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Το νομοσχέδιο καταργούσε σχεδόν στο σύνολό τους τις παλαιές κοινότητες
και δημιουργούσε Δήμους. Έτσι η κοινότητα Βυτίνας, που είχε ζωή εκατό πε-
ρίπου χρόνια, συνενώθηκε με όμορες κοινότητες και απετέλεσε το Δήμο Βυ-
τίνας με έδρα τη Βυτίνα. Το νέο Δήμο απάρτιζαν οι παλαιές κοινότητες της Βυ-
τίνας, της Νυμφασίας, της Καμενίτσας, του Πυργακίου, των Μαγουλιάνων και
της Λάστας. 

Ο νέος Δήμος αριθμούσε περίπου 2.000 κατοίκους και καλείτο να διοικήσει
αλλά και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των έξι παλαιών Κοινοτήτων. Και ενώ
το νέο αυτό σχήμα φαινόταν ότι θα διαρκούσε αρκετές δεκαετίες, όπως και το
παλαιό των κοινοτήτων, κράτησε μόνο δώδεκα χρόνια ή τρεις θητείες δημοτι-
κών συμβουλίων. Στις τρεις αυτές θητείες εξελέγησαν τρεις διαφορετικοί δή-
μαρχοι και τρία διαφορετικά συμβούλια. Το τι έγινε στις τρεις αυτές τετραετίες
το γνωρίζουν οι δημότες και όλα τα συμβούλια προσπάθησαν άλλο λιγότερο
και άλλο περισσότερο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Το μικρό αυτό ση-
μείωμα έχει στόχο να υπενθυμίσει τους διατελέσαντες Δημάρχους και δημο-
τικούς συμβούλους, αφού πλέον από 1-1-2011 θα ανήκουν στην τοπική ιστορία
και το σύστημα του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ θα έχει αντικατασταθεί από τον ΚΑΛΛΙΚΡΑ-
ΤΗ

1Η ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 1999-2002: 
Την πρώτη τετραετία τη δημαρχία διεκδίκησαν δύο συνδυασμοί. Ο ένας με

υποψήφιο Δήμαρχο τον χρηματίσαντα τέσσερις τετραετίες πρόεδρο της κοι-
νότητας Βυτίνας Γεώργιο Καρπούζο και ο δεύτερος με υποψήφιο Δήμαρχο τον
μέχρι τότε πρόεδρο της κοινότητας Κων/νο Κουντάνη. Πλειοψήφησε ο συνδυα-
σμός του Γ. Καρπούζου με 996 ψήφους έναντι 895 του Κ. Κουντάνη. Το πρώτο
ενδεκαμελές δημοτικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Δήμαρχος
Καρπούζος Γεώργιος Μέλη: 1)Τρυφωνόπουλος Αθανάσιος 2) Γιαβής Χρήστος
3) Τσατσουλής Θεόδωρος 4) Γαλανόπουλος Πέτρος 5) Δημάκος Κων/νος 6)
Λιαροπούλου Μάγδα 7) Κουντάνης Κων/νος 8) Αυγερινός Κων/νος 9) Κόλλιας
Ιωάννης 10) Παπαδημητρίου Κων/νος 11)Χρονόπουλος Συμεών. 

Η πρώτη αυτή τετραετία ήταν χρόνος οργάνωσης του Δήμου από
απόψεως στέγασης και οργάνωσης υπηρεσιών. Εξάλλου τα τοπικά συμβούλια,
τα οποία μετέφεραν τις ανάγκες των χωριών λειτουργούσαν με επιφυλακτικό-
τητα και σε πολλές περιπτώσεις με άγνοια των νέων καθηκόντων τους. Έτσι ο
νεοσύστατος Δήμος την πρώτη τετραετία περιορίστηκε να αντιμετωπίσει τις
καθημερινές ανάγκες των δημοτών και των χωριών μη έχοντας τη δυνατότητα
για περαιτέρω έργα. Παρόλα αυτά την περίοδο αυτή ξεκινά ένα σημαντικό έργο
για τη Βυτίνα και αυτό είναι ο βιολογικός καθαρισμός, που έμελλε να ολοκλη-
ρωθεί δέκα χρόνια αργότερα. Επίσης γίνονται προσπάθειες να λυθεί το χρονί-
ζον πρόβλημα της επάρκειας της ύδρευσης και γίνεται ασφαλτόστρωση του
εσωτερικού οδικού δικτύου. Συγχρόνως την περίοδο αυτή βγαίνει από την αφά-
νεια το Τριανταφυλλίδειο κληροδότημα και γίνονται προσπάθειες για τη συντή-
ρηση των κτιρίων της Τριανταφυλλιδείου σχολής, ενώ αρχίζει στην πλατεία η
ανέγερση του κτιρίου, που θα στεγάσει το λαογραφικό μουσείο. 

2η ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2003-2006
Τη Δημαρχία διεκδίκησαν τέσσερις συνδυασμοί του Κων/νου Κουντάνη, του

Παναγιώτη Καψάλη, του Αθανασίου Ζαχαρόπουλου και του Αθανασίου Τρυφω-
νόπουλου.Την πρώτη Κυριακή 13-10-2002 τα αποτελέσματα ήσαν τα εξής. 

Εγγεγραμμένοι 3315. Εψήφισαν 1901. Αποχή 42,65%. έγκυρα 1850
1. Ζαχαρόπουλος Αθανάσιος ψήφοι 312 ποσοστό 16,80%
2. Καψάλης Παναγιώτης ψήφοι 557 ποσοστό 30,11%
3. Κουντάνης Κων/νος ψήφοι 532 ποσοστό 28,76%
4. Τρυφωνόπουλος Αθ. ψήφοι 449 ποσοστό 24,27%
Την επόμενη Κυριακή 20-10-2002 αναμετρήθηκαν οι δύο πλειοψηφίσαντες

και τα αποτελέσματα ήσαν.
Κουντάνης Κων/νος ψήφοι 966 ποσοστό 57,3%
Καψάλης Παναγιώτης ψήφοι 720 ποσοστό 42,7%.
Κατόπιν των πιο πάνω αποτελεσμάτων δήμαρχος εξελέγη ο Κων/νος Κου-

ντάνης και το δεύτερο 11μελές δημοτικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα
ως εξής: Δήμαρχος Κων/νος Κουντάνης και μέλη 1)Παπαδημητρίου Κων/νος
2) Κανελλόπουλος Αθανάσιος 3) Πετρόπουλος Χρήστος 4) Κοκκαλιάρης Πα-
ναγιώτης 5) Κόλλιας Ιωάννης 6) Καλατζή Βασιλική 7)Παλούκος Ιωάννης 8)
Γκαβογιάννης Φώτιος 9) Καψάλης Παναγιώτης 10)Ζαχαρόπουλος Αθανάσιος
11) Τρυφωνόπουλος Αθανάσιος 12) Θεοφιλόπουλος Τρύφων 13) Καρπούζος
Ηλίας

Την τετραετία αυτή ο δήμος οργανώθηκε καλύτερα ως υπηρεσία και προω-
θήθηκαν αρκετά έργα υποδομής όπως ο βιολογικός καθαρισμός και το δίκτυο
αποχέτευσης αλλά και το σύστημα ύδρευσης. Η ύδρευση της Βυτίνας ήταν πά-
ντοτε προβληματική και τα έργα που πραγματοποιήθηκαν όπως επισκευή του
δικτύου, καλύτερη υδρομάστευση και πραγματοποίηση γεώτρησης πλησίον της
πηγής απέδωσε περισσότερο όγκο νερού. Η οικονομική στενότητα του δήμου
ήταν πάλι ανασχετικός παράγοντας για την εκτέλεση μεγαλύτερων έργων. Βελ-
τιώθηκε το εσωτερικό οδικό δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν εξωραϊστικά έργα με
σπουδαιότερο τη διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας, έγιναν δενδροφυτεύσεις
και ολοκληρώθηκε το κτίριο που στέγασε το λαογραφικό μουσείο με επιχορή-
γηση της οικογένειας Παπαηλίου. Πραγματοποιήθηκε το φεστιβάλ Μαινάλου
για πρώτη και τελευταία φορά, που προκάλεσε ευμενή σχόλια και θα μπορούσε
να καθιερωθεί ως θεσμός, εάν υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πλευρά
της πολιτείας. Καταβλήθηκε φιλότιμη προσπάθεια για την επίλυση των καθη-
μερινών προβλημάτων των δημοτών και της Βυτίνας ενώ παράλληλα έγινε κα-
τάλληλη τουριστική προβολή ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο.

3Η ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ
Την τετραετία αυτή τη δημαρχία διεκδίκησαν δύο συνδυασμοί. Του μέχρι τότε

δημάρχου Κων/νου Κουντάνη και του προέδρου μέχρι τότε του συλλόγου των
απανταχού Βυτιναίων Γιάννη Σακελλαρίου. Νικητής αναδείχθηκε ο συνδυασμός
του Γιάννη Σακελλαρίου με 1130 ψήφους και ποσοστό 59,3% έναντι 776 και
ποσοστό 40,7% του Κ. Κουντάνη.

Η σύνθεση του νέου και τελευταίου δημοτικού συμβουλίου ήταν η εξής:
Δήμαρχος : Ιωάννης Σακελλαρίου
Μέλη: 1) Λιαρόπουλος Θεόδωρος, 2) Μέγας Παναγιώτης, 3) Γιαβής Σταύ-

ρος, 4) Πετρόπουλος Ανδρέας, 5) Τσατσουλής Θεόδωρος, 6) Γόντικας Τρύ-

φων, 7) Σταθόπουλος
Κων/νος, 8) Αυγερινός
Κων/νος, 9) Κουντάνης
Κων/νος, 10) Κόλλιας
Ιωάννης, 11) Παλούκος
Ιωάννης, 12) Αναστα-
σόπουλος Ιωάννης, 13)
Πετρόπουλος Χρήστος.

Η τετραετία αυτή
ήταν αρκετά παραγωγι-
κή χωρίς όμως να
πραγματοποιηθούν όλα
όσα είχε προγραμματί-
σει η δημαρχιακή αρχή.
Και πάλι η έλλειψη κον-
δυλίων ήταν η αιτία. Στο
διάστημα αυτό ολοκλη-
ρώθηκε ο βιολογικός
καθαρισμός και ετέθη
σε λειτουργία. Ένα μέ-
ρος της Βυτίνας και ιδι-
αίτερα το πλέον προ-
βληματικό καλύφθηκε
με το δίκτυο αποχέτευ-
σης και ένας αριθμός
καταστημάτων και οικιών συνδέθηκε. Εκπονήθηκε μελέτη αξιοποίησης του φα-
ραγγιού του Μυλάοντα, η οποία δεν χρηματοδοτήθηκε ακόμη. Άρχισε η επι-
σκευή της Τριανταφυλλιδείου σχολής, οποία ακόμη συνεχίζεται ενώ εξαγγέλ-
θηκε η λειτουργία κέντρου μεσογειακής διατροφής στο Τριανταφυλλίδειο κτήμα.
Πραγματοποιήθηκε η αδελφοποίηση των δήμων Βυτίνας και Αρκαδίου Κρήτης.
Βελτιώθηκε το δίκτυο ύδρευσης, ενώ άρχισε η κατασκευή δεξαμενής στους
πρόποδες του βουνού για να καλύψει τις ανάγκες των κατασκευαζόμενων οι-
κιών στη περιοχή πάνω από το Βίλα Βάλος.

Το σημείωμα αυτό δεν έχει σκοπό να καταγράψει ολοκληρωτικά τη δραστη-
ριότητα των δημοτικών συμβουλίων στις τρεις τετραετίες πολλά των οποίων
μπορεί να παραλήφθηκαν. Μπορεί όμως κάποιος να διαπιστώσει ότι θα μπο-
ρούσαν να γίνουν αρκετά άλλα και δεν έγιναν ή ορισμένα σχεδιάστηκαν λαν-
θασμένα. Οι Βυτιναίοι μπορεί να περίμεναν περισσότερα, αλλά πολλοί παρά-
γοντες συνέβαλαν στη μη πραγματοποίηση τους με πρώτο την οικονομική στε-
νότητα. Ο Δήμος Βυτίνας ανήκει στο παρελθόν και ο Δήμος Γορτυνίας αρχίζει
από το Γενάρη του 2011 να λειτουργεί. Εμείς πρέπει να θυμόμαστε την περίοδο
του Δήμου Βυτίνας και τα πρόσωπα που ανέλαβαν τη διοίκηση του. Σε όλους
πρέπει να αναγνωρίσουμε τις καλές προθέσεις ανεξάρτητα του αποτελέσμα-
τος, της πραγματοποίησης πολλών εξαγγελιών τους και τουλάχιστον πρέπει
να θυμόμαστε όσους δέχτηκαν να αναλάβουν το βαρύ φορτίο της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης και της προσφοράς τους στον τόπο. Και μπορεί στο μέλλον να
τους νοσταλγήσουμε σε σχέση με την απόδοση του νέου δήμου για τον οποίο
ευχόμαστε ολόψυχα να είναι παραγωγικότερος του Καποδιστριακού αλλά μας
καθιστούν επιφυλακτικούς τα πολλά προβλήματα, που θα αντιμετωπίσει.

ΑΠΟ ΤΟΝ «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» ΣΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

Οι τρεις τετραετίες του Δήμου Βυτίνας

Το Δημαρχείο Βυτίνας το οποίο από 1-1-2011
θα ανήκει στην ιστορία

ΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ντος για την υποβολή 
την προσέλευση στη ψηφοφορία



Γερνάμε αλλά αδιαφορούμε. Η Ελλάδα συρρικνώ-
νεται πληθυσμιακά χρόνο με χρόνο αλλά η πολι-
τεία αδιαφορεί ή μάλλον σκέφτεται το δημοσιο-

νομικό κόστος. Η χώρα μας με βάση τους δείκτες γο-
νιμότητας βρίσκεται στην τελευταία θέση της ΕΕ. Δη-
λαδή οι Ελληνίδες γενούν κατά μέσον όρο τα λιγότερα
παιδιά στην Ευρώπη. Ήδη η χώρα μας με βάση στοι-
χεία του ΟΗΕ από το 2009 είναι η 4η «γηραιότερη»
χώρα στον πλανήτη ενώ διαθέτει το ρεκόρ υπογεν-
νητικότητας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το
ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών στη χώρα μας
αναρριχήθηκε από το 14,8% του πληθυσμού το 1993
στο 18,5% το 2006. Ενώ μελέτη της ΕΣΥΕ εκτιμά ότι
το ποσοστό αυτό θα ανέλθει το 2050 σε 31,5% του
πληθυσμού. Αυτήν την όχι και τόσο ευχάριστη επισή-
μανση κάνει και η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέ-
κνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Και τούτο διότι, το ποσοστό
των νέων παιδιών ηλικίας ως 14 ετών μειώνεται συ-
νεχώς με τρόπο δραματικό ενώ συγχρόνως αυξάνεται
αλματωδώς και σε γοργούς ρυθμούς το ποσοστό των
ηλικιωμένων 65 ετών και άνω.

Επικίνδυνα διογκώνεται το δημογραφικό πρόβλημα
της χώρος και η υπογεννητικότητα οδηγεί στην θανά-
σιμη συρρίκνωση του πληθυσμού και το χειρότερο στη
γήρανσή του. Γιατί γήρανση του πληθυσμού σημαίνει
μείωση του νεανικού πληθυσμού, αύξηση του γερο-
ντικού και τελικά πληθυσμιακή μείωση-χωρίς να προ-
σθέσω τα τροχαία και το ναρκωτικά που θερίζουν τους
νέους. 

Το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας αναμένεται
να οξυνθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια προκαλώντας
κραδασμούς με απρόβλεπτες διαστάσεις σε όλους
τους κοινωνικούς τομείς, την οικονομία και την εθνική
άμυνα. Ήδη η δημογραφική γήρανση αποτελεί ένα
από τα μεγάλο αγκάθια του ασφαλιστικού μας συστή-
ματος. Το δημογραφικό πρόβλημα, με τη μορφή της
υπογεννητικότητας αποτέλεσε πάντοτε πλήγμα θα-
νάσιμο για κάθε κράτος στην ιστορία. Μια χώρα χωρίς
νεανικό πληθυσμό και με περίσσευμα ηλικιωμένων
κινδυνεύει να απολέσει το δυναμισμό και την αποδο-
τικότητά του. Αντιμετωπίζει συνεπώς τη σταδιακή πα-
ρακμή πριν από την εξαφάνιση. Ο νεανικός επείσα-
κτος πληθυσμός θα στηρίξει την ασφάλιση και τις συ-
ντάξεις των ηλικιωμένων Ελλήνων.

Πάνω από 40% έχουν μειωθεί οι γεννήσεις στη
διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Ένα στα πέντε
σχολεία στην Ελλάδα έκλεισε στην τελευταία δεκαε-
τία λόγω υπογεννητικότητας. Οι μαθητές στα δημοτικά
και τα γυμνάσια της χώρας μειώθηκαν κατά 20% τη
δεκαετία του ‘90 φτάνοντας από 1.231.358 που ήταν
το σχολικό έτος 1990-1991 στα 1.001.613 το 2000
και 2001. Στα δημοτικά η μείωση άγγιξε το 22% καίτοι
προστέθηκαν τα παιδιά των μεταναστών, ενώ στην
επαρχία κλείνουν το ένα μετά το άλλο. ελλείψει μα-
θητών και κρατικής φροντίδας. Τα χωριά έγιναν γη-
ροκομεία. Υπάρχουν σχολεία στη χώρα μας που επί
16 μαθητών οι δύο μόνο είναι ελληνοπαίδες. Με μια
εξαίρεση, στη Νέα Σινώπη Μακεδονίας, από τις 120
οικογένειες οι 80 είναι πολύτεκνες.

Την τελευταία εικοσαετία τα παιδιά μειώθηκαν κατά
643.194 ενώ τα παιδιά των οικονομικών μεταναστών
αυξάνονται κατά 15% έναντι των Ελληνοπαίδων. Τα
δημοτικά σχολεία μειώθηκαν κατά την εικοσαετία
1980/81-2000/01 κατά 3.249 και οι μαθητές κατά
259.273. Το ίδιο διάστημα οι γάμοι από 71.178 (1981)
μειώθηκαν σε 58.491 (2001), ενώ τα διαζύγια από
6.349 (1981) αυξήθηκαν σε 11.184 (2001). Κατά τη
δεκαετία 1994-2004 χάθηκε μια ολόκληρη πόλη
20.000 κατοίκων μόνο από τους θανάτους στα οδικά
τροχαία ατυχήματα, ενώ οι βαριά τραυματισμένοι
ανήλθαν σε 36.000.

Η κάθε ΕΣΣΟ που αντιστοιχούσε κάποιους σε 180-
200 χιλιάδες στρατεύσιμους, σήμερα αποδίδει περί
τους 80.000 με απαισιόδοξες εκτιμήσεις για το μέλ-
λον. Αποθαρρυντικά είναι και τα στοιχεία για την ανα-
νέωση του πληθυσμού αφού προπολεμικώς η πατρίδα

μας είχε 7 εκατομμύρια κατοίκους και 200.000 γεν-
νήσεις ετησίως ενώ σήμερα με 10 εκατομμύρια κα-
τοίκους οι γεννήσεις μόλις που Φθάνουν τις 100.000
το χρόνο. Ο δείκτης γονιμότητας, ο αριθμός δηλαδή
των παιδιών που αποκτά ο μέσος όρος των γυναικών,
παρουσιάζει κάθετη πτώση από το 1981 φθάνοντας
στο 1.42 το 1990 και στο 1.35 το 1993 όταν ο απαραί -
τητος για την αναπλήρωση των γενεών αριθμός παι-
διών είναι 2,1. (Στην Τουρκία η αντιστοιχία είναι 2,38
παιδιά). Το έτος 2020 τα άτομα άνω των 60 ετών θα
αποτελούν σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας ποσοστό κατά δύο μονάδες
χαμηλότερο από το αντίστοιχο σημερινό. Η υπογεν-
νητικότητα και η αύξηση των ηλικιωμένων αποτελούν
κοινά χαρακτηριστικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην γονιμότητα η Ελλάδα κατάντησε να γίνει ουραγός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1980 η Ελλάδα ήταν
ανάμεσα στους πρωτοπόρους της Ε.Ε. στη γονιμότητα
και κατείχε τη 2η θέση (με γεννήσεις 138.000) ενώ
το 1999 κατείχε την 12η θέση με εκτιμώμενο αριθμό
γεννήσεων 102.000. Υπόψη στον αριθμό αυτό πρέπει
να συμπεριληφθούν και οι γεννήσεις των μεταναστών.
Το έτος 2001 ο πληθυσμός της χώρας μας αυξήθηκε
μόλις κατά 31.700 κατοίκους, εκ των οποίων 25.360
είναι μετανάστες! (εκτιμήσεις EUROSTAT). Στην Ελ-
λάδα ανά 1000 κατοίκους, οι γεννήσεις ανήλθαν 10,1
οι θάνατοι 9,5 και οι μετανάστες 2,4. Οπότε ο πληθυ-
σμός της χώρας αυξήθηκε 30/οο το 2001.

Αντιμέτωπες με αυτήν την πληθυσμιακή αιμορρα-
γία, οι ευρωπαϊκές χώρες καταφεύγουν στην παροχή
οικονομικών ενισχύσεων (επιδομάτων, φορολογικών
ελαφρύνσεων, δανείων, βρεφονηπιακών σταθμών)
στις οικογένειες, ώστε αν δεν υπάρχει κίνητρο τεκνο-
ποιίας, να εξισορροπούνται, τουλάχιστον, οι οικονο-
μικές δυσχερές που την αποτρέπουν. Στην Ελλάδα,
όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα για την
τεκνοποίηση από τα νέα ζευγάρια, η πραγματικότητα
όμως καταδεικνύει ότι η μητρότητα προστατεύεται μό-
νο στο χαρτιά λόγω ελλείψεως οικογενειακού προ-
γραμματισμού, συστηματικού περιγεννητικού ελέγχου
η κοινωνικών υποδομών. Το επίδομα άλλωστε αποτε-
λεί περισσότερο ηθική αμοιβή παρά οικονομική ενί-
σχυση καίτοι έχει διαπιστωθεί ότι ένας σημαντικός
παράγοντας για τον αριθμό των παιδιών που αποφα-
σίζει να κάνει ένα ζευγάρι, είναι το οικογενειακό επί-
δομα, πρέπει όμως να παραδεχτούμε ότι οι ευθύνες
επιμερίζονται μεταξύ κράτους και καθενός από εμάς.
Να γίνουμε υπεύθυνοι πολίτες. Καμιά κοινωνία χωρίς
ηθικές αρχές δεν μπορεί να επιζήσει. Ο θεσμός της
οικογένειας περνά μια βαθιά κρίση, καθώς έχει μετα-
βληθεί η μορφή και η λειτουργία της οικογένειας με
αποτέλεσμα να αυξάνουν τα διαζύγια (52%) και οι πο-
λύμορφες ενδοοικογενειακές διαμάχες λόγω συνει-
δησιακών και υπαρξιακών προβλημάτων αλλά και οι-
κονομικών δυσκολιών. Η μητρότητα σε κρίση, η πα-
τρότητα σε αμφισβήτηση λόγω χαλάρωσης των ηθών
και υποτιμήσεως των ηθικών αξιών αλλά και της χει-
ραφετήσεως των εργαζομένων γυναικών που ξέχασαν
τη μητρότητα. Σε 1000 εγκύους Ελληνίδες μητέρες
αντιστοιχούν 140 εκτρώσεις. Οι αμβλώσεις είναι τε-
τραπλάσιες των γεννήσεων.

Σε εποχές άκρας ιδιοτέλειας ποιος θα πείσει τον
σύγχρονο Έλληνα και κυρίως την Ελληνίδα ό,τι τα παι-
διά δεν είναι παιδεμός αλλά απόδειξη παιδείας; Γι’
αυτό άλλωστε και ελαττωνόμαστε πληθυσμιακά για να
γίνουμε ελληνική μειονότητα στο τόπο μας. Οι επι-
πτώσεις της υπογεννητικότητας είναι έντονες στον
οικονομικό, κοινωνικό και εθνικό τομέα που κινδυνεύει
η ύπαρξη του Έθνους. Ιδιαίτερα στη χώρα μας που
βρίσκεται σε γειτνίαση με πληθυσμούς που ολοένα
αυξάνονται. 

Η κρίση της οικογένειας και της Κοινωνίας αλλά
και οι απαιτήσεις της ζωής και η αδιαφορία της πολι-
τείας οδηγούν στο δημογραφικό κατήφορο με βαρύ-
τατο και ολέθριο τίμημα για την πατρίδα μας και την
ύπαρξη μας.
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«Επέσχεν εν τοις καθ’ ημάς καιροίς την Ελλάδα πάσαν απαιδία και ολιγανθρωπία»
(επικράτησε στην εποχή μας σε όλη την Ελλάδα απαιδευσία και μικρός πληθυσμός)
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ΘΘΕΕΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΚΚΕΕΨΨΕΕΙΙΣΣ

Η ΥΨΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο πανοσιολογιότατος

Αρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Λίχας

Από τη μακρινή Αμερική έρχεται ο απόηχος
μιας πρόσφατης μεγάλης κρίσης, που αφορά
τη «ναυαρχίδα» του δυτικού Τύπου, την εφη-

μερίδα «Τάιμς της Νέας Υόρκης». Ή εφημερίδα με
159 χρόνια ζωής, μέ τα 110 βραβεία Πούλιτζερ, μέ
τους χίλιους δημοσιογράφους, μέ τις 720 σελίδες
Κυριακάτικης έκδοσης της και τις τρείς ημερήσιες
εκδόσεις της, έφτασε σε οριακά σημεία κλονισμού
της αξιοπιστίας της. Πως; ‘Ένας νέος δημοσιογρά-
φος της, ό Τζέισον Μπλερ, (το όνομα του έγινε συ-
νώνυμο του απατεώνα!) είχε επανειλημμένα αντι-
γράψει τη δουλειά άλλων δημοσιογράφων. Είχε πλα-
στογραφήσει γεγονότα και πηγές και είχε καλύψει
γεγονότα από άλλα μέρη, χωρίς να πάει ό ίδιος εκεί,
χωρίς  να μετακινηθεί καθόλου από το διαμέρισμα
του στη Νέα Υόρκη! Έμενε, δηλαδή, στο σπιτάκι του,
απολάμβανε τις ανέσεις του και το σπιτικό φαγητό,
έβλεπε μέσα από το ζεστό του δωμάτιο τηλεόραση,
έμπαινε στο ‘Ιντερνέτ και διάβαζε τις εφημερίδες
του. Καί έκλεβε από εκεί ειδήσεις, λεπτομέρειες
και πινελιές για τα εικονικά ρεπορτάζ του, από τον
κόπο άλλων δημοσιογράφων. Και παρίστανε ότι ήταν
παρών σε γε γονότα, σε επικίνδυνες αποστολές, σε
πεδία μαχών κ.α χωρίς να κάνει τον παραμικρό κόπο
και την παραμικρή μετακίνηση! Φυσικά, δεν ήταν δυ-
νατό να χαίρεται για πολύ τις απάτες του. Ήρθε η
στιγμή της αλήθειας. Και ήταν πολύ πικρή! Και για
τον Τζέινσον Μπλερ, τον ... εξ αποστάσεως, εξυ-
πνάκια ρεπόρτερ, που απολύθηκε αμέσως και ρεζι-
λεύτηκε. Και για τους Τάιμς, που άλλαξαν εσπευ-
σμένα τρείς διευθυντές και τον διευθυντή σύνταξης
άρχισαν ανακρίσεις και συνέστησαν επιτροπή, πού
συνέταξε πορίσματα. Όμως, ελάχιστα n καθόλου
δεν μας ενδιαφέρει η κρίση των Τάιμς. Πρέπει όμως
να μας απασχολεί η νοοτροπία των χάρτινων ηρώ-
ων, πού καλλιεργείται από τη βυθισμένη σε κρίση
κοινωνία. Να προσπαθούν δηλαδή, πως θα κατα-
βάλλουν λιγότερο κόπο και λιγότερο χρόνο, n πως
θα επιπλεύσουν, ακόμη κι αν χρειαστεί να εξαπα-
τήσουν τούς συνανθρώπους τους με εικονικούς αν-
δρισμούς και υστερόβουλες ενέργειες.

Πορευόμαστε στα Χριστούγεννα. Όταν τα πράγ-
ματα έφτασαν στο απροχώρητο, αποφάσισε ο ίδιος
ο Θεός, να έλθει και σωματικά στη, Γη. «Ίνα Ιδίαν
λάβη πείραν». Για να έχει, θα λέγαμε άπλα και
απλουστευτικά, δική Του «άποψη» για τα προ -
βλήματα των ανθρώπων. Για να κάνει πιο αξιόπι στα
και ουσιαστικά «ρεπορτάζ» (και όχι μόνο!) από τη
Γη στον Ουρανό! Έτσι, δεν έμεινε ό Χριστός στο
«μακριά κι αγα πημένοι». Αλλά «έκλινεν ουρανούς
και κατέβη». Όχι για να κάνει τουρισμό n περίπατο,
σφυρίζο ντας ανέμελα και αδιάφορα. Αλλά από την
άμετρη θεϊκή, αγάπη Του θα «προσλάβει» την ταλαι -
πωρημένη ανθρώπινη φύση, «κενώνοντας έαυ τόν».
Θα την αγκαλιάσει και θα τη, φορέσει, προ κειμένου
να τη, φέρει στην πρώτη της ωραιότητα, χωρίς να
υπολογίσει, αν έτσι «χάνει» από το θεϊκό Του Με-
γαλείο. Θα πάρει με αυτό τον τρόπο, ενεργό μέρος
στην αποκατάσταση του «αρχαίου της κάλλους»,

αφού θα αφουγκραστεί τούς στεναγ μούς μας. Θα
κατανοήσει και θα συμμεριστεί την αδιέξοδη θέση
μας. Θα νοιώσει και θα μοιραστεί τις αγωνίες μας,
θα μπει στα προβλήματά μας, θα ενώσει τά χνώτα
Του και τον ιδρώτα Του με το δικό μας, θα δακρύσει,
θα κλάψει, θα δεχτεί -εντελώς άδικα- τις ατιμώσεις,
τις ύβρεις, τα φτυσίματα, τα ραπίσματα, το ακάνθινο
στεφάνι και θα σηκώσει τον ατιμωτικό Σταυρό, χύ-
νοντας πάνω του το πανάγιό Του Αίμα, και παρακα-
λώντας τον Πατέρα Του για όλους εμάς! Μπροστά
στην ανυπέρβλητη αυτή αγάπη και προσφορά ασφα-
λώς αισθανόμαστε δέος, αλλά και ευγνωμοσύνη. ‘Ο
«Μεγάλος Ρεπόρτερ» δεν στάθηκε μόνο στις απλές

καταγραφές, αλλά τα δίνει όλα! Όχι για να μας πει-
θαναγκάσει να Τον ακολουθήσουμε - η Αγάπη δεν
ξέρει πειθαναγκασμούς αλλά δρα αθόρυβα και δια-
κριτικά χωρίς επιδείξεις και τυμπανοκρουσίες. Δεί-
χνει πάντοτε το δρόμο του χρέους. Και δίνει το μή-
νυμα: ΑΓΑΠΩ = ΤΑΠΕΙΝΩΝΟΜΑΙ = ΣΥΜΜΕΡΙΖΟ-
ΜΑΙ = ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ = ΣΥΜΠΑΣΧΩ = ΘΥΣΙΑΖΟΜΑΙ 

Μέσα σ’ αυτή την εξίσωση βρίσκεται το πνευμα-
τικό νόημα της γιορτής των Χριστουγέννων. τόσο
περισσότερο εμβαθύνουμε σ’ αυτή και τη «βάζουμε
μπροστά», τόσο περισσότερη θα είναι η Χάρη του
Γεννηθέντος Χριστού στις καρδιές μας Και τόσο με-
γαλύτερη η χαρά και η γαλήνη Του στη ζωή μας! 

Θα είναι κρίμα μεγάλο να σταθούμε στα χορτα-
στικά, γιορτινά τραπέζια με τις γαλοπούλες και τα
ακριβά κρασιά, στα πολυτελή κοστούμια και τις επι-
δεικτικές ενδυμασίες της τάδε επώνυμης φίρμας,
στις ρεβεγιόν στα θορυβώδη κέντρα με τα λαμπιόνια
και τούς χορούς. Αυτά συντηρούν τό μύθο» των Χρι-
στουγέννων, αγνοώντας το πραγ ματικό Πρόσωπο
πού γεννιέται. Καί γιορτάζουν -δυστυχώς- Χριστού-
γεννα χωρίς ... τον Χριστό! 

Μακάριοι και τρισμακάριοι όλοι οι άνθρωποι, που
θα δεχτούν να βοηθήσουν και να ξεναγήσουν οι ίδιοι
το «Μεγάλο Ρεπόρτερ», το Λυτρωτή μας Χριστό, σε
κάποια σκοτεινά μονοπάτια της καρ διάς τους (με το
Μυστήριο της Ιερής Εξομολόγησης).Ι Και θα Τον φι-
λοξενήσουν και θα Τον κάνουν ένοικο στο καθαρι-
σμένο από αμαρτίες προσωπικό τους κατάλυμα (με
το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας ) “Έτσι θα γιορ-
τάσουν τη μεγάλη Γιορτή με τον τρόπο που πρέπει,
ζώντας την ανείπωτη γλυκύτητα της προσωπικής
τους σχέσης με το Χριστό.
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ΔΙΠΛΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙ: ο Μεσσήνιος ποιητής Κων/νος Π. Λιακάκης

Σφυρίζει ο άνεμος τρελά, τη θάλασσα ανταριάζει
τα μάτια γίνονται θολά και ο ουρανός από ψηλά
τα χρώματα του αλλάζει. 

Ο πρώτος πέφτει κεραυνός στην αγκαλιά του Νότου
και πριν σημάνει εσπερινός ένας αλάνης πετεινός 
λαλεί τον ερχομό του. 

Κοπάδια φεύγουν τα πουλιά γοργά τα αγρίμια τρέχουν. 
Ζητούν εκείνα μια φωλιά στης Μάνας ΓΗΣ την αγκαλιά 
τη χειμωνιά ν’ αντέξουν. 

Μοιάζουν με ‘κείνα τα παιδιά που τα ξεχνάει η Πατρίδα. 
Και εκείνα φεύγουν μακριά με λυπημένη την καρδιά, 
πριν πιάσει η καταιγίδα.

Και εάν είναι εκείνη μακρινή ποιος ξέρει, ποιος γνωρίζει! 
Και εάν μας στερέψει η υπομονή και μας αδειάσει το
«παχνί», 
το τι ... ένας Θεός γνωρίζει. 

Λίνα Σαλίχου γ. Ανδριανοπούλου
αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ

μελέτη - κατασκευή
ανακαίνηση - διακόσμηση
αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων
νομιμοποίηση ημιυπαιθρίων χώρων
Λακωνίας 8, Χαλάνδρι 152 34
Τηλ.: 210 5228100 e-mail: lina.salichou@gmail.com

Βυτινιώτικα θέματαΒιβλιοκριτική

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΛΤΕΤΣΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου στην ανατολική αίθουσα της
Ακαδημίας Αθηνών έγινε η παρουσίαση της έκδοσης
των Σωτήρη Τσιάνη, Ιωάννη Καϊμάκη, Σταύρου Κοκκά-

λα «Δημοτικά τραγούδια από το Βαλτέτσι Αρκαδίας». Η έκ-
δοση αποτελείται από δύο τόμους με δημοτικά τραγούδια από
το Βαλτέτσι Αρκαδίας με συλλογή, που έγινε προ πεντηκοντα-
ετίας από το σπουδαίο εθνικομουσικολόγο και καθηγητή του
πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν Σωτήρη Τσιάνη και συλλογή της
τελευταίας δεκαετίας των δύο άλλων συγγραφέων. Την έκδοση
συνοδεύει ένα dvd δίωρης διάρκειας με παλιές και νέες ηχο-
γραφήσεις δημοτικών τραγουδιών από ντόπιους αυτοδίδα-
κτους τραγουδιστές. Το έργο της έκδοσης έπιμελήθηκε το «Κέ-
ντρο έρευνας της Ελληνικής λαογραφίας» με την ευθύνη της
διευθύντριας Αικατερίνης Καμηλάκη και σε αυτό συμμετείχε
η Βυτιναία ερευνήτρια Βασιλική Χρυσανθοπούλου. 

Η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη και οι Βαλτετσιώ-
τες τίμησαν την εκδήλωση. Το σύλλογο των Βυτιναίων εκπρο-
σώπησε ο πρόεδρος κ. Παπαδέλος. Η εκδήλωση όμως αυτή
παρουσιάζεται, διότι σχετίζεται άμεσα με τη Βυτίνα. Η επό-
μενη έκδοση του κέντρου έρευνας Ελληνικής λαογραφίας, που
θα γίνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα σχετίζεται
με τον καθηγητή Σωτήρη Τσάνη και τη Βυτίνα. Το 1958 ο πιο
πάνω ερευνητής έφτασε στη Βυτίνα και εκεί ηχογράφησε αρ-
κετά δημοτικά τραγούδια με ντόπιους τραγουδιστές. Τα τρα-
γούδια αυτά ανέλαβε να επεξεργαστεί η κ. Βασιλική Χρυσαν-
θοπούλου, και θα εκδοθούν με την επιστημονική ευθύνη της
Ακαδημίας Αθηνών και τη χρηματοδότηση του δήμου Βυτίνας.
Ελπίζουμε μέχρι την έκδοση του επομένου φύλλου, που θα εί-
ναι και το πρώτο του 2011, θα έχει πραγματοποιηθεί η έκδοση
με τα δημοτικά τραγούδια της Βυτίνας και θα ασχοληθούμε
εκτεταμένα με αυτά.

Ηιερά Μητρόπολη Γόρτυνος και Με-
γαλοπόλεως πραγματοποίησε μια
αξιόλογη έκδοση, που επιμελήθη-

κε ο πρωτοσύγκελος της αρχιμανδρίτης
Ιάκωβος Κανάκης. Ο τίτλος του βιβλίου
είναι «Η Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως
Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως» και υπό-
τιτλος «Οι Επίσκοποι και Μητροπολίτες
της» και είναι αφιερωμένο στο σπουδαίο
Δημητσανίτη ιστορικό Τάσο Γριτσόπουλο.
Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώ-
το αναφέρεται στην ιστορία της Μητρο-
πόλεως και στο δεύτερο βιογραφούνται

οι διατελέσαντες Μητροπολίτες. Η έκδοση προλογίζεται από το Μη-
τροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμία και στην εισαγωγή
παρατίθενται πολλά πληροφοριακά στοιχεία. Στο 200 σελίδων βιβλίο
επίσης περιλαμβάνονται, στο παράρτημα του, σπουδαία έγγραφα, που
απαρτίζουν πολύτιμο ιστορικό υλικό για το μελετητή. Το βιβλίο γραμ-
μένο σε απλή γλαφυρή γλώσσα είναι πολύ ενδιαφέρον και αποτελεί
σημαντική έκδοση, που καταγράφεται στα ιστορικά συγγράμματα της
επαρχίας και αυτό που το κάνει σπουδαιότερο είναι ότι τα έσοδά της
πώλησης θα διατεθούν για την ενίσχυση των καθημερινών συσσιτίων
των γερόντων και απόρων πυρόπληκτων της επαρχίας. Το αξιόλογο
πόνημα του πανοσιολογιώτατου Αρχιμανδρίτη πρέπει να κοσμεί τη βι-
βλιοθήκη κάθε Γορτύνιου και να μελετηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο
για την ιστορία του τόπου μας. Εμείς να ευχηθούμε στον δραστήριο ιε-
ρωμένο να συνεχίσει τις συγγραφικές του προσπάθειες και να πραγ-
ματοποιήσει και άλλες αξιόλογες εκδόσεις, που θα περιλαμβάνονται
στο σύνολο των αξιόλογων Γορτυνιακών βιβλίων.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ανάγκη να συνεχίσει να 

λειτουργεί και να είναι «ανοικτό»

Στο προπερασμένο φύλλο της ΒΥΤΙΝΑΣ είχαμε αφιερώσει
ένα μεγάλο μέρος, για να παρουσιάσουμε το Λαογραφικό
μουσείο, το οποίο όπως είναι γνωστό στεγάζεται στο οίκημα

της πλατείας και αναγέρθηκε από την πρώτη δημοτική αρχή με
οικονομική προσφορά της οικογένειας του αείμνηστου Παν. Πα-
παηλίου. Η δημιουργία του οφείλεται στη σπουδαία λαογραφική
συλλογή, που πραγματοποίησαν οι δύο λάτρεις της παράδοσης,
ο δάσκαλος Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος και το δραστήριο μέλος
του συλλόγου μας Σωτήρης Κούκας. Στο σημερινό φύλλο θα
ασχοληθούμε με τα προβλήματα λειτουργίας του ιδιαίτερα μετά
την κατάργηση του δήμου Βυτίνας από την αρχή του νέου έτους.
Η μέχρι σήμερα λειτουργία του ήταν κάπως ιδιότυπη. Παρόλη την
προσπάθεια των ιδρυτών του να αναλάβει το Υπουργείο Πολιτι-
σμού την ευθύνη της, αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Επίσης δεν
μπόρεσε να δημιουργηθεί κάποιος φορέας ή κάποιος σύλλογος,
που θα είχε στην ευθύνη του το μουσείο. Έτσι μέχρι σήμερα άτυ-
πα είχε αναλάβει ο δήμος την λειτουργία του και οι πρωτοβουλίες
κάποιων ιδιωτών κάλυπταν τα διάφορα έκτακτα έξοδα συντήρη-
σης. Μετά από όλα αυτά οι ιδρυτές του μουσείου με πρόσφατη
επιστολή τους παρακάλεσαν τον πολιτιστικό σύλλογο «Κων/νο
Παπαρρηγόπουλο» να αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας και όπως
λέει στο δελτίο τύπου ο σύλλογος, που δημοσιεύεται σε άλλη
στήλη, με απόφαση του Δ.Σ. δέχτηκε την ανάθεση αυτή. Όμως
αυτό απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις, που δε διαθέτει ο σύλλογος
και πρώτα από όλα χρηματικό ποσό για να καλύψει τις ανάγκες.
Το λαογραφικό μουσείο είναι από τους λίγους επισκέψιμους χώ-
ρους του τόπου μας και εντάσσεται στα αξιοθέατα. Ο επισκέπτης
πρέπει να το βρίσκει ανοικτό και να μπορεί να βλέπει τα εκθέμα-
τα, που αντιπροσωπεύουν την τοπική λαϊκή τέχνη. Για να συμβεί
αυτό πρέπει να εξασφαλίζεται το κόστος της αμοιβής του ατόμου,
που θα αναλάβει την ευθύνη να το κρατά ανοικτό τουλάχιστον το
Σαββατοκύριακο. Επιπλέον για να είναι επισκέψιμο πρέπει να δια-
τηρείται καθαρό. Οι δαπάνες αυτές απαιτούν ένα σημαντικό πο-
σόν, το οποίο από μόνος του ο πολιτιστικός σύλλογος δεν μπορεί
να εξασφαλίσει, εξάλλου και οι δαπάνες λειτουργίας του ίδιου
καλύπτονται από τις προαιρετικές εισφορές των μελών του. Για
το λόγο αυτό γίνεται έκκληση σε όλους, που μπορούν να προ-
σφέρουν οικονομικά και νιώθουν την ανάγκη λειτουργίας του, να
βοηθήσουν τον πολιτιστικό σύλλογο προσφέροντας ενίσχυση,
ώστε να καλυφθεί η δαπάνη λειτουργίας δηλ. να εξασφαλισθεί η
αμοιβή του ατόμου, που θα αναλάβει να το κρατά ανοικτό το Σαβ-
βατοκύριακο και θα το διατηρεί καθαρό. Επίσης είναι αναγκαία η
συντήρηση του κτιρίου, όπως είχαμε γράψει και στο προηγούμενο
σημείωμα, δηλ. η στεγανοποίηση της οροφής και η εξασφάλιση
θέρμανσης , ώστε η υγρασία να μην καταστρέψει τα εκθέματα.

Νομίζουμε ότι η Βυτίνα έχει τη δυνατότητα να συντηρήσει και
να εξασφαλίσει τη λειτουργία ενός τόσο χρήσιμου επισκέψιμου
χώρου, που δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη να πάρει μια γεύση
της τοπικής πολιτιστικής παραγωγής αλλά και να ευαισθητοποι-
ήσει όλους για την ανάγκη διατήρησης των πολιτιστικών στοιχεί-
ων. Ελπίζουμε ότι το σημείωμα αυτό θα ευαισθητοποιήσει τους
αναγνώστες και μέσω των εισφορών τους προς τον πολιτιστικό
σύλλογο «Κων/νο Παπαρρηγόπουλο» θα εξασφαλίσουν τη συνέ-
χιση της λειτουργίας και για τα επόμενα χρόνια του τόσο πολύ-
τιμου, για τον τόπο μας, χώρου.

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΥΦΩΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ
Εκκρεμεί αδικαιολόγητα η δικαστική εξέλιξη 

της γνησιότητας της δεύτερης διαθήκης 

Το 1994 ένας από τους πλέον εύ-
πορους Βυτιναίους, ο Τρύφωνας
ο Θαλασσινός ίδρυσε στη Βυτίνα

ένα ίδρυμα, το οποίο φέρει το όνομά
του, με πολιτιστικούς και κοινωνικούς
σκοπούς. Το ίδρυμα αυτό ιδρύθηκε με
το προεδρικό διάταγμα 620/11-8-94
και σύμφωνα με το καταστατικό του δι-
οικείται από πενταμελές διοικητικό
συμβούλιο. Ο αείμνηστος Θαλασσινός
αγόρασε οίκημα στη Βυτίνα (πλησίον
του νεκροταφείου), το οποίο προόριζε
για κοινωνικούς σκοπούς (γηροκο-
μείο), αλλά δεν ευοδόθηκαν οι στόχοι
του. Οι ευρύτεροι σκοποί του ιδρύμα-
τος, οι οποίοι παραμένουν οι ίδιοι μέχρι
σήμερα, είναι κατεξοχήν πολιτιστικοί
και έχουν ιδιαίτερο στόχο την καλλιέρ-
γεια της παραδοσιακής μουσικής, του
χορού και τη διατήρηση της παράδοσης
στην ιδιαίτερη πατρίδα του δημιουργού
του, τη Βυτίνα. 

Ο αείμνηστος Τρύφωνας Θαλασσι-
νός όσο ζούσε συνέταξε στις 18-10-
1997 ιδιόγραφη διαθήκη με την οποία
παραχωρούσε τη ψιλή κυριότητα όλων
των περιουσιακών του στοιχείων στο
ίδρυμα της Βυτίνας, στο οποίο θα πε-
ριήρχετο και η επικαρπία μετά το θά-
νατο της συζύγου του. Η διαθήκη κη-
ρύχτηκε κύρια με την 486/15-3-2002
απόφαση του μονομελούς πρωτοδικεί-
ου Αθηνών, αφού ο συντάκτης της είχε
αποβιώσει την πρωτοχρονιά του 2002.
Στη διαθήκη αυτή περιγράφονται 18
ακίνητα στην περιοχή Αθήνας και Μάν-
δρας Αττικής, τα οποία κληρονομού-
νται στο ίδρυμα όπως επίσης και το
χαρτοφυλάκιο των μετοχών στην
ALPHA BANK. Τα περιουσιακά στοι-
χεία, που υπάρχουν στη Βυτίνα αφήνο-
νται στους λοιπούς κληρονόμους. Με-
τά πάροδο εννεαμήνου παρουσιάστηκε
από κάποιους κληρονόμους δεύτερη
διαθήκη, η οποία συντάχτηκε μεταγε-
νέστερα (13-11-2001) και κηρύχτηκε
κύρια με την 2062/13-12-2002 απόφα-
ση του μονομελούς πρωτοδικείου Αθη-
νών και με την οποία άφηνε ο συντά-
κτης κάποιους από τους συγγενείς του
κληρονόμους της περιουσίας του, ενώ
στο ίδρυμα δεν κληρονομούσε τίποτα.
Το Δ.Σ του ιδρύματος, αλλά και κάποιοι
από τους συγγενείς προσέβαλαν τη
δεύτερη διαθήκη ως πλαστή. Έκτοτε

έχει ξεκινήσει ένας δικαστικός αγώνας
μεταξύ του ιδρύματος και ορισμένων
κληρονόμων, που προβάλλουν ως νό-
μιμη τη δεύτερη διαθήκη, ο οποίος, πα-
ρόλο που έχουν περάσει εφτά χρόνια,
δεν έχει ολοκληρωθεί, αν και όλες οι
ενδείξεις δείχνουν ότι η δεύτερη δια-
θήκη δεν είναι γνήσια. Εάν η περιου-
σία, που περιγράφεται στην πρώτη δια-
θήκη αποδοθεί στο ίδρυμα αντιλαμβά-
νεται ο αναγνώστης ότι το κέρδος για
τη Βυτίνα θα είναι μεγάλο και τα έργα
πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα
θα είναι επίσης σπουδαία.

Πρόσφατα το Δ.Σ. του ιδρύματος
ανακαίνισε με δικά του κεφάλαια το κτί-
ριο που ευρίσκεται κοντά στο νεκροτα-
φείο και το ισόγειό του θα στεγάσει το
μουσικό και χορευτικό τμήμα του πολι-
τιστικού συλλόγου. Το Δ.Σ του ιδρύμα-
τος είναι πανταμελές και συγκροτείται
από τους: 1) Γιάννη Σακελλαρίου δή-
μαρχο Βυτίνας, 2) Φώτη Κατσούλα
πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου,
3) Γεώργιο Παν. Μπαμπίλη υπάλληλο
ΙΚΑ, 4) Αλέξιο Μπαμπίλη επαγγελματία
και 5) Παναγιώτη Κοκκαλιάρη δημόσιο
υπάλληλο. Εμείς θεωρούμε ότι το ίδρυ-
μα Θαλασσινού, εάν του αποδοθούν
όλα τα κληρονομούμενα ακίνητα θα εί-
ναι από τα μεγαλύτερα της Αρκαδίας
και θα μπορέσει να προσφέρει πολλά
στον τόπο μας. Θα παρακολουθούμε
από κοντά όσα συμβαίνουν γύρω από
το ίδρυμα και θα δημοσιεύσουμε κάθε
πληροφορία ή άποψη γι αυτό, διότι πι-
στεύουμε ότι ενδιαφέρει όλους τους
Βυτιναίους. Η τελευταία πληροφορία
που έχουμε είναι ότι η δικαστική δια-
μάχη πλησιάζει στο τέλος της και πι-
θανόν εντός του έτους να έχει ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία, έτσι ώστε το ίδρυ-
μα να μπορέσει να αποδώσει όσα ορα-
ματίστηκε ο δημιουργός του. Πάντως η
Βυτίνα περιμένει πολλά και ιδιαίτερα
στον τομέα του πολιτισμού τώρα που ο
Καλλικράτειος δήμος Γορτυνίας δεν θα
μπορεί να συντονίζει πολιτιστικές δρα-
στηριότητες. Τέλος κατά τη γνώμη μας
θα πρέπει σε πρώτη φάση το ίδρυμα να
ασχοληθεί με τη λειτουργία του λαο-
γραφικού μουσείου και να ενισχύσει
επίσης τις προσπάθειες που έχουν
σχέση με συλλογή τοπικών πολιτιστι-
κών και ιστορικών στοιχείων.
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ΓΑΜΟΙ
• Ο Μιχάλης Κων. Παναγόπουλος, γιος του Βυτιναίου καθηγητή Πολυ-

τεχνείου Κώστα Παναγόπουλου, και η Σοφία Οικονομίδου τέλεσαν
τους γάμους τους στο Λαύριο. Η γαμήλιος δεξίωση δόθηκε στο χώρο
του τεχνολογικού πάρκου Λαυρίου, το οποίο είναι δημιούργημα και
το διηύθυνε για πολλά χρόνια ο πατέρας του γαμπρού.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Τάκης Μαυραγάννης (γιος της Πίτσας Παναγοπούλου) και η σύζυ-

γός του Ελίνα απέκτησαν αγοράκι. Η ευτυχής προγιαγιά Ιφιγένεια Πα-
ναγοπούλου διαβιβάζει τις ένθερμες ευχές της για ευτυχή ζωή του δι-
σέγγονού της.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα στις12-11-2010 ο Γεώρ-

γιος Νικ. Τζίφας.
• Απεβίωσε στην Αθήνα όπου ενοσηλεύετο και ετάφη στη Βυτίνα ο Ευ-

κλείδης Μακόπουλος ετών 71. Ο μεταστάς διατηρούσε «ουζερί» στην
πλατεία του χωριού.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Την Κυριακή 5-12 στον ιερό ναό Αγίου Τρύφωνα Βυτίνας τελέστηκε

το ετήσιο μνημόσυνο της Κούλας Πούλια – Μπαμπίλη
• Το Σάββατο 18-12 στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Πετρούπολης τε-

λέσθηκε το τεσσαρακονταήμερο μνημόσυνο του Γεωργίου Νικ. Τζίφα.
Η οικογένεια του μεταστάντος (σύζυγος,παιδιά,εγγόνια) ευχαριστεί
όσους προσήλθαν στην τελετή για την ανάπαυση της ψυχής του.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΩΝ
• Η εφημερίδα ΒΥΤΙΝΑ συλλυπείται θερμά τον τακτικό της συνεργάτη

φιλόλογο Απόστολο Γ. Τζίφα για την απώλεια του προσφιλούς του πα-
τρός Βυτιναίου Γεωργίου Ν.Τζίφα, που απεβίωσε στις 12-11 με την
ευχή για την ανάπαυση της ψυχής του.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
• Η Εβίτα (Ευαγγελία) Καλφοπούλου κόρη της Βυτιναίας Μαριλένας Σταθοπούλου και εγ-

γονή του αείμνηστου Όμηρου Σταθόπουλου και της Λίτσας Σταθοπούλου πέτυχε πέμπτη
στη σειρά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου και στις 4 το απόγευ-
μα πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Φιλοπάπ-
που τα εγκαίνια του ξενοδοχείου ACROPOLIS HILL,
το οποίο ανήκει στην Μαριλένα Σταθοπούλου κόρη
του αείμνηστου Όμηρου Σταθόπουλου και της Λίτσας
Σταθοπούλου, η οποία έχει προσφέρει στη δημιουρ-
γία αρκετών έργων στον τόπο μας. Η κυρία Μαριλέ-
να Σταθοπούλου έχει και άλλα ξενοδοχεία στην πε-
ριοχή των Αθηνών. Στα εγκαίνια της νέας ξενοδο-
χειακής μονάδας το σύλλογο των απανταχού Βυτι-
ναίων εκπροσώπησε η αντιπρόεδρος κ. Αρετή Πα-
ναγοπούλου. Ευχόμαστε επιτυχή πορεία στο νέο ξε-
νοδοχείο και συνέχιση των επαγγελματικών δραστη-
ριοτήτων στη Βυτιναία επιχειρηματία με τη δημιουρ-
γία και άλλων ξενοδοχειακών μονάδων.

κοινωνικά

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
50 € ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ–ΚΑΡΑΝΤΖΙΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ,
ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΤΡΙΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΗΡΑΣΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30 € ΚΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
25 € ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
20 € ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ –ΤΖΙΦΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΡΔΑΡΑΣ

ΤΡΥΦΩΝ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΕΤΕΙΝΟΥ ΔΗΜ. ΣΟΦΙΑ, ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

10 € ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ

Στις 28 Νοεμβρίου στο Αποστολοπούλειο πνευματικό
κέντρο Τρίπολης το Πνευματικό Κέντρο του δήμου Τρί-
πολης και το Αττικό ωδείο έδωσαν συναυλία- αφιέρω-

μα στο μεγάλο Αρκάδα μουσικό και μαέστρο Δημήτρη Μη-
τρόπουλο. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης η διπλωμα-
τούχος του Αττικού ωδείου Μαρία Νικολάου Γιαβρούμη έδω-
σε ρεσιτάλ με έργα Schumann και Beethoven. Η παρουσία
της Μαρίας στο πιάνο γέμισε όλους εμάς του Βυτιναίους
με υπερηφάνεια, διότι είναι γόνος Βυτινιώτικης οικογένειας,
θυγατέρα του αείμνηστου Νίκου Γιαβρούμη, ο οποίος είχε
τόσο δεθεί με τον τόπο καταγωγής του. Παραθέτουμε λίγα
βιογραφικά στοιχεία, διότι εμείς οι Βυτινιώτες πρέπει να
γνωρίζουμε τους νέους Βυτιναίους, που διακρίνονται στο
χώρο της τέχνης και να αποδίδουμε τον πρέποντα έπαινο
σε αυτούς. Αντιγράφουμε τα πληροφοριακά στοιχεία από
την ιστοσελίδα «Αρκάδες εσμέν»

«Η Μαρία Γιαβρούμη γεννήθηκε
στην Τρίπολη. Ξεκίνησε μαθήματα
πιάνου στο Αττικό Ωδείο Τρίπολης
με Καθηγητή τον πατέρα της Νικό-
λαο Γιαβρούμη  σε ηλικία 6 ετών. Το
2000 πήρε δίπλωμα πιάνου με βαθ-
μό άριστα παμψηφεί, Α’ Βραβείο και
Χρυσό Μετάλλιο με καθηγητή το
Δημήτρη Τουφεξή. Το 2006 αποφοί-
τησε από το Πανεπιστήμιο Μακεδο-

νίας, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης με ειδίκευση
στο πιάνο. Συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο
Nova       (Λισσαβώνα),  όπου πήρε Master στη συνοδεία
Lied και Oratorio. Τον Ιούνιο του 2010 ολοκλήρωσε τις με-
ταπτυχιακές σπουδές της στο Royal College of Music στο
Λονδίνο, αποκτώντας Master στο  Piano Performance με κα-
θηγητή τον John Blakely. Το 2007-2008 ήταν μόνιμη συνο-
δός των τάξεων ξύλινων πνευστών στην Ακαδημία της
Orquestra Metropolitana στη Λισσαβώνα και το 2009-2010
πιανίστα στις τάξεις μπαλέτου στο London School of Dance
(Λονδίνο).  Έχει αποσπάσει βραβεία στους Πανελλήνιους
Αγώνες μουσικής (1998 και 1999) και  έχει δώσει ρεσιτάλ
ατομικά και μουσικής δωματίου στην Ελλάδα, Πορτογαλία
και Αγγλία.»

Η Μαρία Γιαβρούμη έχει επίσης έναν αδελφό μουσικό,
τον Όμηρο Γιαβρούμη (φέρει το όνομα του παππού του ο
οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος του συλλόγου των απα-
νταχού Βυτιναίων), ο οποίος διακρίνεται ως δεξιοτέχνης του
βιολιού. Το βιογραφικό του νεαρού καλλιτέχνη είναι επίσης
πλουσιότατο το οποίο και παραθέτουμε.

«Ο Όμηρος Γιαβρούμης κατάγεται από τη
Βυτίνα Αρκαδίας και γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1978. Απέκτησε το Δίπλωμα Βιολιού το
1996 με Άριστα Παμψηφεί, 1ο Βραβείο και
Χρυσό Μετάλλιο, από το Αττικό Ωδείο Τρί-
πολης με καθηγήτρια την Nancy
Bargerstock-Τουφεξή. Συνέχισε τις σπουδές
του στην Royal Academy of Music του Λον-
δίνου, στην τάξη του Mateja Marinkovic, ως

υπότροφος των ιδρυμάτων «Αλ. Ωνάσης» και του Συλλόγου «Οι Φί-
λοι της Μουσικής» Αθηνών, και αποφοίτησε με τα διπλώματα
Bachelor of Music και Master of Music, με ειδίκευση στο violin
performance, καθώς επίσης και με το ειδικό δίπλωμα διδασκαλίας
και παιδαγωγικής για βιολί, LRAM. Είναι επίσης κάτοχος του πτυ-
χίου Μουσικολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, όπου είναι τώρα υποψήφιος διδάκτορας με επι-
βλέποντα καθηγητή τον Νικόλαο Μαλλιάρα και με θέμα την Μου-
σική Δωματίου για βιολί του Κωσταντίνου Κυδωνιάτη. 

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια βιολιού με διάσημους βιολονί-
στες όπως οι: Ruggiero Ricci, Lydia Mordkovitch, Eric Friedman,
Maurizio Fuks, Sylvia Rosenberg, Grigory Zhislin, κ.ά, και έχει κερ-
δίσει βραβεία σε διαγωνισμούς όπως στον διαγωνισμό μουσικής
δωματίου της Royal Academy of Music, στον 2ο Πανελλήνιο δια-
γωνισμό Νέων Σολίστ στο Βόλο, κ.ά. Υπήρξε μέλος σε πολλές ορ-
χήστρες όπως: Philarmonia Orchestra του Λονδίνου, Ορχήστρα Νέ-
ων Gustav Mahler, Ορχήστρα Νέων Μεσογείου, κ.ά., υπό την δ/νση
διακεκριμένων διευθυντών ορχήστρας όπως οι: Sir Colin Davies,
Sir Charles Mackerras, Esa-Pekka Salonen, Naeme Yarvi, Kent
Nagano, κ.ά. με εμφανίσεις στις αίθουσες Royal Festival Hall και
Royal Opera House Covent Garden του Λονδίνου, Grosses
Festspielhaus του Salzburg κ.ά. 

‘Εχει εμφανιστεί ως σολίστ με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου
Θεσσαλονίκης, την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, την
Συμφωνική Ορχήστρα του Βόλου, την Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα
Νέων, την Συμφωνική ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Σερρών κ.ά.
Έχει επίσης εμφανιστεί ως σολίστ και μέλος συνόλων μουσικής δω-
ματίου και ορχήστρας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Αμερική, Αγ-
γλία, Αυστρία, Γαλλία και Ιταλία). Από το 2002 είναι Εξάρχων στη
Συμφωνική ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην Συμφωνική ορ-
χήστρα του Μουσικού Σχολείου Σερρών καθώς και στην Συμφωνική
Ορχήστρα Νέων του Δήμου Καλαμαριάς από το 2004»

Εμείς ευχόμαστε στους δύο νέους Βυτιναίους καλλιτέχνες ευ-
δοκίμηση στο χώρο τους και πάντοτε να στέφονται από καλλιτεχνι-
κές επιτυχίες. Είμαστε δε βέβαιοι ότι η ψυχή του αξέχαστου Νίκου
θα αγάλλεται από τις επιτυχίες των παιδιών του στην μουσική εκ-
παίδευση των οποίων είχε συμβάλλει και ο ίδιος.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΗΣ

Στις 27/09/2010 το πρωί έφυγε από τη ζωή ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΣΗΣ του Μαρίνη.  Γεννήθηκε στις 23.04.1928 στο

Λεοντάρι Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας. Το πρώτο παιδί του
Μαρίνη από τις Ράχες Γορτυνίας, υπαλλήλου τότε των
3Τ(Τηλεφωνεία, Τηλεγραφεία, Ταχυδρομεία) και της Φιλο-
μήλας από το Ισσαρι Μεγαλοπόλεως. Μόλις δύο μηνών
εγκαταστάθηκε στη Βυτίνα, λόγω της δουλειάς του πατέρα
του, όπου  έκανε τα πρώτα του βήματα, πήρε την εγκύκλιο
παιδεία ανδρώθηκε έζησε τις δύσκολες μέρες του πολέ-
μου και της κατοχής από κοντά, βοηθώντας τον πατέρα του
στο Ταχυδρομείο, τις γιορτές, τις χαρές, τις καντάδες και
τις βόλτες  στη δεντροστοιχία,  μέχρι που έφυγε για ανώ-
τερες σπουδές και την αναζήτηση καλύτερης τύχης στην
Αθήνα. Αργότερα τον ακολούθησαν οι γονείς και οι δύο μι-
κρότερες αδελφές η Μαίρη και η Αγγελική. Στην Αθήνα μέ-
χρι να τελειώσει την σχολή του εργάσθηκε σε διάφορες
δουλειές και ως εργαζόμενος στο Κρατικό Εργοστάσιο Αε-
ροπλάνων(πολιτικό προσωπικό) ανέπτυξε συνδικαλιστική
δραστηριότητα. Πτυχιούχος της Παντείου διορίσθηκε στο
Υπουργείο  Εμπορίου, και εκτός από τις αποτελεσματικές
υπηρεσίες του στο αντικείμενο που είχε αναλάβει  καθ’

όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής του σταδιοδρομίας, ως
Διευθυντής Κρατικών Προμηθειών, προσέφερε, την πολύ-
τιμη και παροιμιώδη εντιμότητα του, παρακαταθήκη για τις
νέες γενιές. Ηταν δραστήριος, καλόκαρδος, φιλότιμος, ευ-
αίσθητος, ευγενικός, εργατικός ως Αρκάς, οξυδερκής, άρι-
στος σύζυγος, στοργικός πατέρας, ενδιαφερόταν και φρό-
ντιζε για όλους.  Σε όλες του τις εκδηλώσεις πληθωρικός,
εγκάρδιος, γεμάτος ζωή και κέφι.

Δεν ξέχασε ποτέ τον τόπο που μεγάλωσε, την ελατό-
φυτη Βυτίνα, το όρος των Θεών.  Ηταν η μεγάλη αγάπη που
κουβαλούσε πάντα μαζί του, μετά τη γυναίκα του,  αφού οι
συνθήκες δεν του επέτρεπαν να ζήσει εκεί. Πάντα μιλούσε
με νοσταλγία για τα χρόνια που έζησε στη Βυτίνα, τις συ-
νήθειες, τον τρόπο ζωής και τα έθιμα τον Βυτιναίων, ξεκι-
νώντας τις εκφράσεις του «εμείς στη Βυτίνα …».Τελευταία
του επιθυμία ήταν να γνωρίσουν τα εγγόνια του τον τόπο
που έζησε και μεγάλωσε ο παππούς τους.Με την υπόσχε-
ση αυτή εμείς τα παιδιά του τον αποχαιρετήσαμε. Αναπαύ-
εται κοντά στο βουνό, στο Νεκροταφείο Χολαργού.

Φιλομήλα, Πάτση

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΝΕΑΡΩΝ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Β Υ Τ Ι Ν Α Ι Ο Σ
Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Με πολύ χαρά πληροφορηθή-

καμε ότι ο νέος δήμαρχος Ζω-
γράφου κατάγεται από τη Βυτί-
να. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος ια-
τρός κ. Κων/νος Καλίρης είναι
εγγονός της Σταθούλας Κατσίνη
αδελφής του ιατρού χειρούργου
Σωκράτη Κατσίνη που διέμενε
στην Πάτρα. Εμείς ευχόμαστε
στο νέο δήμαρχο Ζωγράφου επι-
τυχία στο έργο του και ελπίζου-
με ότι κάποια στιγμή θα επισκε-
φθεί και τον τόπο καταγωγής
της γιαγιάς του.
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OΣύλλογος των απανταχού Νυμφασίων εκτός από
το σπουδαίο εξωραϊστικό και κοινωνικό έργο που
έχει και φαίνεται σε όλη την έκταση του χωριού

και των γύρω από αυτό χώρων αναψυχής, παράλληλα πα-
ράγει και σπουδαίο πολιτιστικό έργο με την έκδοση του
εξαμηνιαίου περιοδικού «Η Φωνή της Νυμφασίας». Πρό-
σφατα κυκλοφόρησε το 103 τεύχος ,που καλύπτει την πε-
ρίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2010. Σε αυτό περιγράφονται
όλες οι δραστηριότητες του εξαμήνου τόσο του συλλόγου
όσο και του τοπικού συμβουλίου με επικεφαλής τον κ,. Δ
Λυμπερόπουλο, που έχουν συμβάλλει στον ευπρεπισμό του
χωριού που το διαπιστώνει κάθε επισκέπτης. Αξιοσημείω-
τη είναι η αναφορά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν
λάβει χώρα τόσο στη Νυμφασία όσο και στην Αθήνα με
πρωτοβουλία του συλλόγου. Το έντυπο αυτό αποτελεί το

σημαντικό συνδετικό κρί-
κο των «όπου γης» Νυμ-
φασίων και συμβάλλει
αποφασιστικά στην ενη-
μέρωση και την πληροφό-
ρηση των μελών του. Να
ευχηθούμε στο δραστήριο
αδελφό σύλλογο και ιδιαί-
τερα στον αεικίνητο πρό-
εδρό του Τρ. Λατάνη συ-
νέχιση των δραστηριοτή-
των του, που τώρα με τον
αχανή ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ εί-
ναι ακόμα πιο απαραίτη-
τες.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΥΜΦΑΣΙΩΝ

OΟ Πολιτιστικός σύλλογος «Κων/νος Παπαρρηγόπου-
λος» στο δελτίο τύπου που εξέδωσε αναφέρει τρία βα-
σικά σημεία, στα οποία επικεντρώνει τις δραστηριό-

τητές του για το 2011. Καταρχήν αποκτά στέγη για τις δραστη-
ριότητές του, η οποία είναι στο επισκευασθέν κτίριο του κλη-
ροδοτήματος Θαλασσινού, το οποίο πλέον μπορεί να στεγάζει
και άλλες δραστηριότητες συλλόγων της Βυτίνας. Το δεύτερο
σημαντικό θέμα είναι η ανάληψη από το σύλλογο της διαχείρι-
σης του λαογραφικού υλικού σύμφωνα με την επιθυμία των αν-
θρώπων που πραγματοποίησαν τη συλλογή και επομένως η λει-
τουργία του λαογραφικού μουσείου αναλαμβάνεται από το σύλ-
λογο. Στο σημείο αυτό χρειάζεται η κινητοποίηση όλων όσων
μπορούν να προσφέρουν για να εξασφαλισθεί το ποσόν που
θα μπορεί να καλύψει τη δαπάνη της λειτουργίας του. Τέλος
σημαντικό είναι το σχέδιο του συλλόγου να ενταχθεί σε χρη-
ματοδότηση για την υλοποίηση των στόχων του. Επειδή η επι-
τυχία των όσων αναφέρονται στο δελτίο τύπου, σχετίζονται
άμεσα με την εξασφάλιση οικονομικών πόρων, κάνουμε έκκλη-
ση σε όσους έχουν δυνατότητα να βοηθήσουν στην υλοποίηση
των στόχων του συλλόγου. Στη συνέχεια παραθέτουμε το δελτίο
τύπου του συλλόγου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Α) Το Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου Βυτίνας ανακοινώνει

ότι από τη φετινή σχολική χρονιά τα μαθήματα χορού και μου-
σικής θα γίνονται στο ανακαινισμένο κτήριο του ιδρύματος Θα-
λασσινού κάθε Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 14:οο για το
μουσικό τμήμα και από τις 16:00 έως τις 20:00 για το χορευτικό
τμήμα. Από φέτος έχει δημιουργηθεί χορευτικό τμήμα ενηλίκων
για όσους το επιθυμούν.

Β) Ο πολιτιστικός σύλλογος Βυτίνας παρέλαβε επιστολή από
τους ιδρυτές του λαογραφικού μουσείου Βυτίνας κ. Λεωνίδα
Αναγνωστόπουλο δάσκαλο και κ.Σωτήριο Κούκα κουρέα με
την οποία παραχωρούν στον πολιτιστικό σύλλογο Βυτίνας την
λαογραφική συλλογή η οποία προέρχεται από δωρεές των κα-
τοίκων της Βυτίνας και των πέριξ χωριών με την προϋπόθεση
να εκτεθούν σε ένα λαογραφικό μουσείο ώστε οι νεώτερες γε-
νιές να μην λησμονούν τις ρίζες τους.

Το Δ.Σ. του συλλόγου αποφάσισε να αποδεχτεί την παραχώ-
ρηση αυτή σύμφωνα με την επιστολή των ιδρυτών στην οποία
εκδηλωνόταν η ανησυχία τους για την τύχη του λαογραφικού
μουσείου, αφενός λόγω της μεγάλης ηλικία τους και αφετέρου
επειδή μέχρι σήμερα κανένας επίσημος φορέας με νομική υπό-
σταση δεν έχει αναλάβει την λειτουργία του.

Ο πολιτιστικός σύλλογος απευθύνθηκε με επιστολή του στο
δημοτικό συμβούλιο του δήμου Βυτίνας προς ενημέρωση για
την εξέλιξη αυτή και παράλληλα ζήτησε την παραχώρηση ενός
δημοτικού χώρου για την στέγαση του λαογραφικού, όπως και
έγινε με σχετική απόφαση.

Γ) Επίσης το Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου αποφάσισε να
καταθέσει φάκελο υποψηφιότητας σε πρόγραμμα LEADER
της εταιρείας ΑΝΒΟΠΕ που επιδοτεί πολιτιστικούς συλλόγους
για αγορά παραδοσιακών στολών , μουσικών οργάνων, ηχητι-
κού εξοπλισμού , μηχανών προβολής και Η/Υ. Το ύψος του προ-
γράμματος ανέρχεται σε 30.000  με επιδότηση το 75%. Για το
υπόλοιπο 25% που είναι η ίδια συμμετοχή ύψους 7.500 , ο σύλ-
λογος απευθύνεται στα μέλη και τους φίλους του να ενισχύσουν
οικονομικά την προσπάθεια αυτή ώστε ο να αποκτήσει αυτό
τον εξοπλισμό ώστε να μην χρειάζεται να τον ενοικιάζει σε κά-
θε εκδήλωση.

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΜΙΑ ΝΕΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΟΙΞΕ
ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ

ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ

Από το πρώτο Σαββατοκύ-
ριακο του Δεκεμβρίου
άρχισε να λειτουργεί μια

υπερσύγχρονη ξενοδοχειακή μο-
νάδα στη Βυτίνα με την επωνυμία
«Θέα Μαινάλου», η οποία ανήκει
στο δραστήριο Βυτιναίο επιχειρη-
ματία Γιάννη Λιαρόπουλο. Το
κτίριο του ξενοδοχείου ευρίσκε-
ται στην έξοδο της Βυτίνας προς
τον Πύργο, έχει αναγερθεί σε
ιδιόκτητο οικόπεδο έξι στρεμμά-
των και διατηρεί την παραδοσια-
κή αρχιτεκτονική. Είναι πολυτε-
λούς κατασκευής και προσφέρει
υπερπληθώρα διευκολύνσεων
στον επισκέπτη. Αντιγράφουμε
από τις πληροφορίες του διαδι-
κτύου. «Άνοιξε τις πύλες του το
ξενοδοχείο «ΘΕΑ ΜΑΙΝΑ-
ΛΟΥ». Χτισμένο στην πιο ήσυχη
πλευρά της Βυτίνας, ανάμεσα
στην νοτιοδυτική πλαγιά του Μαι-
νάλου και τον οικισμό της Βυτί-
νας, προσφέρει εξαιρετική θέα
προς το δάσος και τους ελατόφυ-
τους λοφίσκους προς την κατεύ-
θυνση της Δημητσάνας. Σε ένα
κτήμα 6 στρεμμάτων με κήπο,
λουλούδια και ένα ιδιωτικό
parking, το ξενοδοχείο ξεχωρίζει
για τον αρμονικό συνδυασμό πέ-
τρας & ξύλου, που βρίσκεται σε
απόλυτη συμφωνία με τον τόπο
και την αρχιτεκτονική του. Στο
εσωτερικό τα δωμάτια ζεστά και
ευρύχωρα προσφέρουν άριστες
συνθήκες διαμονής και φιλοξε-
νίας με ξεχωριστές παροχές και
μοναδική θέα από όλα τα μπαλ-
κόνια. Υπάρχουν πολλές επιλογές
δωματίων, δίκλινα, τρίκλινα, σου-
ίτα, με τζάκι ή χωρίς. Στο ισόγειο
του ξενοδοχείου κυριαρχεί το με-
γάλο καθιστικό με τους καναπέ-
δες και το τζάκι και βέβαια τα με-
γάλα παράθυρα με απεριόριστη
θέα προς το Μαίναλο και το μο-
ναδικό δάσος του. Το κομψό
μπαρ αλλά και ο ανεξάρτητος χώ-
ρος πρωινού στον οποίο υπάρχει
πάντα πλούσιος μπουφές με λι-
χουδιές από την περιοχή συμπλη-
ρώνουν τις παροχές του ξενοδο-
χείου και εγγυώνται μια απολαυ-
στική διαμονή με αναβαθμισμέ-
νες υπηρεσίες φιλοξενίας.» 

Να ευχηθούμε καλή επαγγελ-
ματική πορεία στο δραστήριο συ-
μπατριώτη μας και να εκφράσου-
με τη χαρά μας, διότι κάθε νέα
επιχείρηση που δημιουργείται
στον τόπο μας είναι χρήσιμη και
συμβάλλει στην περαιτέρω εξέλι-
ξη. Επιπλέον δημιουργώντας θέ-
σεις εργασίας ανοίγει την προο-
πτική για την παραμονή εδώ νέων
ανθρώπων. Να μην ξεχνάμε ότι ο
νέος επιχειρηματίας Γιάννης Λια-
ρόπουλος είναι πολύτεκνος με
τέσσερα παιδιά εκ των οποίων
δύο φοιτητές και επομένως δια-
γράφεται η προοπτική της διατή-
ρησης της επιχείρησης και από
τους νεώτερους, οι οποίοι θα πα-
ραμείνουν στον τόπο τους και θα
δημιουργήσουν το θεμέλιο της με-
ταγενέστερης Βυτινιώτικης κοι-
νωνίας. Καλή επαγγελματική πο-
ρεία λοιπόν με σωστή επαγγελμα-
τική συμπεριφορά προς τους πε-
λάτες, έτσι ώστε η πορεία της Βυ-
τίνας να είναι συνεχώς ανερχόμε-
νη και η προοπτική ευοίωνη.

ΤΟ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
Οι διαχειριστές του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος μας απέστειλαν προς δημοσίευση τον προϋπολογισμό του 2011, ο οποίος φαίνεται

στον πιο κάτω πίνακα:
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ΟΔεκέμβρης εφέτος ήταν πιο ήπιος από άλλα χρόνια.
Οι παλιοί νοσταλγούν τις εποχές που τα χιόνια ξε-
πέρναγαν, μέσα στη Βυτίνα, το ένα μέτρο και τα

Χριστούγεννα ήσαν κατάλευκα, παρόλο που η λαϊκή αντί-
ληψη τα ήθελε «στεγνά» προσδιορίζοντας τον καιρό των
τριών μεγάλων εορτών της Χριστιανοσύνης σε σχέση με τη
γεωργική τους παραγωγή. «Χαρά στα Γέννα τα στεγνά, τα
Φώτα χιονισμένα και τα Λαμπρά βροχούμενα, αμπάρια γιο-
μισμένα.» Ο παλιός Βυτιναίος έφτιαχνε τις θυμόσοφες εκ-
φράσεις του στηριζόμενος στην εμπειρία και την παρατή-
ρηση, αλλά προτιμούσε και τα χιονισμένα Χριστούγεννα,
που τα απολάμβανε ανάλογα, παρόλο που οι συνθήκες ζωής
ήταν σκληρότερες και τα σπίτια δεν ήταν τόσο καλοφτιαγ-
μένα, όπως τα σημερινά. Όμως το ήθελε το χιόνι, που το
δοκίμαζε από τις αρχές του Δεκέμβρη. 

Σήμερα ο Δεκέμβρης, που είναι ο μήνας προετοιμασίας
για τις μεγάλες γιορτές, έχει άλλο χρώμα και διαφοροποι-
είται διαβιοτικά από παλιά. Λιγότεροι οι κάτοικοι, που ζουν
μόνιμα και περισσότεροι οι επισκέπτες του Σαββατοκύρια-
κου. Σπάνια έβλεπες ξένο στη Βυτίνα παλιά, ενώ σήμερα
υπάρχει κοσμοπλημμύρα τα Σαββατοκύριακα. Οι ασχολίες
των κατοίκων έχουν μεταβληθεί κάθετα. Η γεωργία έχει
εξαφανισθεί, η κτηνοτροφία έχει συρρικνωθεί και η υλοτο-
μία είναι άγνωστη. Αντίθετα έχει διογκωθεί η απασχόληση

με τουριστικά επαγγέλματα και στη θέση των τριών παρα-
δοσιακών καταλυμάτων βλέπεις σήμερα δύο δεκάδες και
πλέον, στη θέση των δύο εστιατορίων παρατηρείς τριπλά-
σια, ενώ τα καταστήματα εμπορίας ντόπιων προϊόντων και
τουριστικών ειδών έχουν αυξηθεί κάθετα. Γιατί γράφονται
όλα αυτά; Διότι, όταν αλλάζει η επαγγελματική απασχόλη-
ση, αλλάζει η μορφή ζωής και ο τρόπος οργάνωσης της κα-
θημερινότητας. Έτσι η παραδοσιακή διαβίωση και η ετοι-
μασία των εορτών του Δεκεμβρίου έχει περισσότερο αστι-
κοποιηθεί και προσαρμοστεί στους σύγχρονους τρόπους
ζωής. Τα σπίτια ετοιμάζονται σήμερα με διαφορετικό τρόπο
και οι παραδοσιακές κατασκευές μεταβάλλονται, αλλά και
οι Βυτιναίοι περιμένουν με άλλη αντίληψη τα Χριστούγεννα
και την Πρωτοχρονιά, αφού η κοινωνία της αφθονίας μας
έκανε όλους να μη γνωρίζουμε την έννοια της στέρησης,
ενώ οι προμήθειες ρούχων και οι κατασκευές φαγητών έπα-
ψαν να συνδυάζονται με τις μεγάλες γιορτές. Τα καινούρια
ρούχα και τα πλούσια φαγητά είναι στις καθημερινές προ-
μήθειες και στις δυνατότητες του αστικού τρόπου ζωής.

Έτσι λοιπόν στον τόπο μας φτάνουμε την περίοδο των
γιορτών με το αίσθημα της καθημερινής ρουτίνας και της
συνήθειας. Οι Βυτιναίοι, που μένουν αλλού και έχουν τους
γονείς τους εδώ δεν περιμένουν τα Χριστούγεννα για να
τους δουν ή και το αντίστροφο, αφού κάθε δεύτερο ή τρίτο
Σαββατοκύριακο βρίσκονται στον τόπο τους, αλλά το ίδιο
αίσθημα διακατέχει και εκείνους που θέλουν να επισκε-
φθούν τον τόπο καταγωγής τους. Αμβλύνθηκε η νοσταλγία
και η προσμονή και αντικαταστάθηκε από τη ρουτίνα και
την καθημερινότητα. Η επίσκεψη δεν είναι πλέον γεγονός
αλλά κάτι το επαναλαμβανόμενο. Όλα αυτά τα λέμε για να
μην παραξενευόμαστε για τις αλλαγές, αλλά να τις βλέπου-
με σαν κάτι φυσιολογικό και να προσαρμοζόμαστε χωρίς
να αναζητάμε παλιές μορφές εκδηλώσεων.

Όμως η περίοδος των γιορτών κρατάει κάτι από παλιά
και στο Βυτινιώτικο σπίτι όλο και κάτι μένει από τα μελο-
μακάρονα και τους κουραμπιέδες, αλλά και από τη Χρι-
στουγεννιάτικη σούπα και τις χοιρινές μπριτζόλες στο τζάκι.
Οι ξένοι που έφτασαν εδώ εφέτος ήταν πολλοί και ήθελαν
να δοκιμάσουν κάτι το ντόπιο. Τα εστιατόρια ήταν πρόθυμα
να τους το προσφέρουν με ιδιαίτερες κατασκευές. Τα κα-
ταλύματα της Βυτίνας εμφάνιζαν για την περίοδο των Χρι-
στουγέννων πληρότητα, που άγγιζε το 95%. Και αυτό στην
κορύφωση της οικονομικής κρίσης. Όμως τα προσόντα της
Βυτίνας είναι τόσα, ώστε αμβλύνουν την κρίση, που είναι
τόσο εμφανής σε άλλα μέρη. Η μείωση της απόστασης, την
οποία όμως εκμηδενίζει η αύξηση των διοδίων, ο άνετος
δρόμος, το θαυμάσιο φυσικό τοπίο σε συνδυασμό με την πα-

ραδοσιακή μορφή του χωριού και οι σύγχρονες υποδομές
είναι μέχρι αυτή τη στιγμή τα μεγάλα «όπλα» του τόπου μας,
που εξασφαλίζουν ακόμα πολυάριθμη προσέλευση, κάτι
που συνέβη και τις εφετινές γιορτές. 

Οι ετοιμασίες υποδοχής άρχισαν την εβδομάδα των
Χριστουγέννων. Όλα τα καταλύματα, τα εστιατόρια και τα
καταστήματα με Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Στολισμένα
έλατα, φωτάκια στα παράθυρα, τεχνητό χιόνι στα ανοίγμα-
τα, αφού το φυσικό είναι σπάνιο, Αϊ Βασίληδες και φάτνες.
Και στους δρόμους ανάλογη διακόσμηση, που είχε επιμε-
ληθεί ο δήμος, τα τελευταία Χριστούγεννα της λειτουργίας
του, ως δήμος Βυτίνας. Ανάλογα και τα σπίτια, όσα κατοι-
κούνται, που ένα μετά το άλλο έπαιρναν Χριστουγεννιάτικο
χρώμα με πολύχρωμα φωτάκια και διάκοσμο στις πόρτες.
Και όσο πλησίαζαν οι ημέρες οι ετοιμασίες εντείνονταν, οι
άνθρωποι έμπαιναν στο κλίμα των εορτών και παράλληλα
με τις ετοιμασίες του περίγυρου πραγματοποιούνταν οι θρη-
σκευτικές ετοιμασίες με την οργάνωση του κεντρικού ναού
του Αγίου Τρύφωνα, που θα ήταν το επίκεντρο των θρη-
σκευτικών τελετών. Τα καραβάνια των επισκεπτών άρχισαν
να φτάνουν από την Παρασκευή το πρωί, ενώ όσοι Βυτιναί-
οι αποφάσισαν να περάσουν τις γιορτές στο χωριό τους έκα-
ναν την εμφάνισή τους από την Πέμπτη. Το βράδυ της Πα-
ρασκευής, παραμονή Χριστουγέννων, όλα γεμάτα. Κοσμο-
πολίτικη ατμόσφαιρα σε όλα τα ξενοδοχεία. Τζάκια αναμ-
μένα στις ρεσεψιόν με χοντρά κούτσουρα από το βουνό να

τριζοβολάνε και οι καναπέδες με τους πελάτες να απολαμ-
βάνουν την ορεινή ατμόσφαιρα. Παρόλο που αρκετά ξενο-
δοχεία είχαν οργανώσει ρεβεγιόν πολλοί επισκέφτηκαν τις
καφετέριες της πλατείας, που είχαν ετοιμαστεί κατάλληλα
με Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, χαμηλό φωτισμό και ανά-
λογη μουσική. Ποτό στα τραπέζια και κουβέντα. Τα κάλα-
ντα ακούστηκαν και εφέτος από ομάδες παιδιών, που άρχι-
σαν να κτυπούν τα κουδούνια από τις οκτώ το πρωί. Βέβαια
δεν παρουσιάστηκε το παιδομάνι του παρελθόντος, αλλά
όσες παρέες εμφανίστηκαν ήταν μια ευχάριστη νότα, η
οποία διατηρεί την παράδοση στην έκταση που επιτρέπει η
συρρίκνωση του πληθυσμού του τόπου.

Στις πέντε το πρωί χτύπησε η καμπάνα του Αγίου Τρύ-
φωνα, έθιμο που κρατάει δεκαετίες τώρα και ο παπά Νικό-
λας με τον παπά Χρυσόστομο ξεκίνησαν την πανηγυρική
Χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Αν κάποιος παρακολουθού-
σε από μια γωνιά τη μυστηριακή τελετή μέσα στην εκκλησία
με τον ανάλογο φωτισμό και την ιερουργία, θα θυμόταν την
ατμόσφαιρα από κάτι Χριστούγεννα που μας περιγράφει ο
Παπαδιαμάντης και που φαίνονται τόσο ειδυλλιακά αλλά
και τόσο μακρινά με ανθρώπους πιο παραδοσιακούς αλλά
και πιο αυθόρμητους. Η εκκλησία γέμιζε σιγά –σιγά από
τους ντόπιους και τους επισκέπτες, όσοι ένιωθαν την ανά-
γκη του εκκλησιασμού τη μεγάλη αυτή γιορτή της Χριστια-
νοσύνης. Γύρω στις οκτώ και μισή τελείωσε η ιερουργία και
η πλατεία γέμισε από όσους παρακολούθησαν την πανηγυ-
ρική λειτουργία των Χριστουγέννων. Μετά την ανταλλαγή
των ευχών διασκορπίστηκαν για την επιστροφή στο σπίτι
και την ετοιμασία του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. 

Μετά τις δέκα άρχισε η κίνηση στο κέντρο της κωμόπο-
λης. Τα καφενεία και οι καφετέριες σιγά-σιγά γέμιζαν.
Πολλοί από τους επισκέπτες προτίμησαν εκδρομές στα γύ-
ρω χωριά. Εξάλλου τα ταξιδιωτικά γραφεία, που ενημερώ-
νουν τους επισκέπτες για τις «χειμερινές αποδράσεις» στην
περιοχή, τους παροτρύνουν να επισκεφθούν τα χωριά της
ορεινής Γορτυνίας, να γνωρίσουν την τοπική αρχιτεκτονική
και να νιώσουν τη ντόπια φιλοξενία μαζί με τις μοναδικές
Γορτυνιακές γεύσεις. Είναι γεγονός ότι η ευρύτερη περιοχή
της Γορτυνίας κάθε χρόνο είναι περισσότερο έτοιμη να δε-
χτεί μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών, αφού αυξάνει χρόνο
με το χρόνο ο αριθμός των καταλυμάτων και των λοιπών
τουριστικών εγκαταστάσεων. Εξάλλου η περιοχή της Γορ-
τυνίας έχει σχεδόν εγκαταλείψει κάθε άλλη μορφή παρα-
γωγής και ασχολείται με τον τουρισμό. Οι μόνες πηγές οι-
κονομίας, που ακόμα διατηρούνται είναι η διαρκώς φθίνου-

σα κτηνοτροφία και η αναπτυσσόμενη τα τελευταία χρόνια
μελισσοκομία. Εκείνο που μπορεί όμως να διαπιστώσει κα-
νείς στις δημιουργούμενες νέες τουριστικές μονάδες είναι
η προσπάθεια διατήρησης του τοπικού παραδοσιακού χρώ-
ματος, αφού τα υλικά που χρησιμοποιούνται περισσότερο
είναι η πέτρα και το ξύλο. Αυτό που περισσότερο, κατά τη
γνώμη μας, πρέπει να προβληθεί είναι το τοπικό υφαντό και
το κέντημα είτε διακοσμητικά είτε χρηστικά.

Ο καιρός καλός για την εποχή. Την παραμονή το βράδυ
έριξε μια «πασπάλα» χιόνι που το πρωί δεν υπήρχε. Κίνηση
έντονη το μεσημέρι από ντόπιους και ξένους. Όλα επίκαιρα
και ντόπια γύρω από το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Τα
εστιατόρια προσπαθούσαν να κρατήσουν το τοπικό χρώμα
ακόμα και με την πατροπαράδοτη σούπα. Ικανοποιημένες
οι παρέες των ξένων που έβγαιναν από αυτά. Βέβαια όλοι
κάπως απογοητευμένοι, γιατί περίμεναν περισσότερο κρύο

και λίγο χιόνι για να νιώσουν πιο έντονα Χριστούγεννα.
Έτσι φαντάζονταν τα «Βυτινιώτικα Χριστούγεννα» ιδιαί-
τερα όσοι έρχονταν για πρώτη φορά. Στο χιονοδρομικό του
Μαινάλου ελάχιστο χιόνι μόνο στις κορυφές, που δεν πρό-
σφερε ικανοποίηση στους επισκέπτες για σκι. Όσοι πήγαν
εκεί έκαναν απλά μια βόλτα στο ορεινό τοπίο. Φίλοι μας
έφεραν φωτογραφίες ανήμερα τα Χριστούγεννα. Δυσκο-
λευτήκαμε να το αναγνωρίσουμε, αφού καθόλου δεν έμοι-
αζε χειμωνιάτικο. Όπως όμως και να είναι η Βυτίνα ποτέ
δε χάνει την αξία της και διατηρεί φανατικούς ιδιαίτερα το
Μαίναλον. Το απομεσήμερο αρκετοί περιδιάβαιναν τα «σο-
κάκια» του χωριού σε ρομαντικούς περιπάτους μέχρι το
απόβραδο άνετα χωρίς βαρύ ντύσιμο. Οι καφετέριες γύρω
από την πλατεία γέμιζαν σιγά-σιγά μόλις έπεσε το σούρου-
πο. Όλες με εορταστικό διάκοσμο με τα τζάκια αναμμένα
περισσότερο σαν στολίδι παρά για ανάγκη. Εκεί δόθηκε η
ευκαιρία και στους Βυτιναίους, που ήρθαν για Χριστούγεν-
να να ανταλλάξουν και λίγες κουβέντες με εμάς τους ντόπι-
ους. Μπορεί να γράφουμε περισσότερα από όσα πρέπει και
οι περιγραφές να μη χαρακτηρίζονται από λιτότητα, αλλά
βλέπεις τα Χριστούγεννα είναι πάντα νοσταλγικά και ο
νους γυρίζει και κάποτε πίσω σε αγαπημένα πρόσωπα που
δεν είναι πλέον ανάμεσα μας. Όσα χρόνια και αν περά-
σουν, όσο και αν νομίζουμε ότι οι νέοι απομακρύνονται από
την παράδοση, ο Βυτιναίος θα γυρίζει στις ρίζες του και θα
νιώθει την ανάγκη να περάσει τις γιορτές στο χωριό του η
στο χωριό των γονιών του. Εξάλλου είδαμε εφέτος και με-
ρικούς νέους παλιών Βυτινιώτικων οικογενειών, που προ-
τίμησαν να έρθουν και να περάσουν Χριστούγεννα εδώ στα
ανακαινισμένα παλιά πατρικά σπίτια ή σε καινούργια που
έφτιαξαν σε δικά τους οικόπεδα. Αλλά και όσοι ξένοι έχουν
ιδιόκτητες οικίες έρχονται και νιώθουν ως ντόπιοι, αφού
συνδέουν τη γιορτινή διαβίωση με τον τόπο μας.

Την Κυριακή, επομένη των Χριστουγέννων, άρχισε η
επιστροφή, αφού η Δευτέρα είναι εργάσιμη. Μετά το μεση-
μέρι άρχισε η αναχώρηση και έβλεπες τόσα αυτοκίνητα να
βγαίνουν που αναρωτιόσουν που χώρεσαν. Λίγες μέρες
ηρεμίας, για να αρχίσει η «φιέστα» της πρωτοχρονιάς με
πιθανόν λιγότερους επισκέπτες, το ίδιο όμως όμορφη και
θορυβώδης. Να ευχηθούμε σε όλους «και του χρόνου» και
ο καινούργιος χρόνος, που περιμένουμε, να φέρει υγεία,
ευτυχία και όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα.
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Με Βυτινιώτικο χρώμα και λίγη χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα

Η χριστουγεννιάτικη φάτνη.

Η πλατεία το βράδυ των Χριστουγέννων.

Ο κεντρικός δρόμος το πρωί των Χριστουγέννων.

Ο ήπιος καιρός επιτρέπει την παραμονή στην πλατεία.




