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Tα θεμέλιά μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους
και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος...
Oδυσσέας Eλύτης
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Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
Μια εκδήλωση με πολλαπλά αποτελέσματα και επιπτώσεις

Σ

τις 15 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής η ημερίδα
για το Τριανταφυλλίδειο κληροδότημα, η οποία οργανώθηκε από τη Δήμο Βυτίνας με συνδιοργανωτές το «σύλλογο φίλων Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος» και το
«σύλλογο των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας». Το βάρος της εκδήλωσης έπεσε βέβαια στο Δήμο, ο
οποίος κάλυψε το οικονομικό κόστος και προσέφερε όλο
το μηχανισμό του (τεχνικά μέσα και προσωπικό) για την οργάνωση. Τη σχεδίαση και εκτέλεση της εκδήλωση ανέλαβε
κατ’ ανάθεση του Δήμου το γραφείο του συμπατριώτη από
το Βαλτεσινίκο κ. Παπαγεωργίου και χορηγός ήταν η εταιρεία λιπασμάτων «SULFUR ΕΛΛΑΣ». Η οργάνωση είχε αρχίσει αρκετό καιρό πριν και η πραγματοποίησή της είχε
αναγγελθεί από τη ΒΥΤΙΝΑ στο φύλλο του Οκτωβρίου και
από την ιστοσελίδα του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων. Παράλληλα οι τοπικές εφημερίδες (ΓΟΡΤΥΝΙΑ,
ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ) είχαν ανακοινώσει την εκδήλωση. Ο Δήμος με καλαίσθητες προσκλήσεις που απέστειλε σε επίσημα πρόσωπα αλλά και σε πολλούς Βυτιναίους ενημέρωνε
για το γεγονός και προσκαλούσε σε αυτό.
Ο χώρος της εκδήλωσης πανελλήνια γνωστός και
μόνο η επιλογή του δημιουργούσε υποχρεώσεις όχι μόνο
για την επιτυχία αλλά και για την κατάλληλη προετοιμασία.
Τεχνικά όπως είπαμε και οργανωτικά υπήρχε η εμπειρία
του γραφείου ανάληψης της οργάνωσης. Στα υπόλοιπα θέματα όπως το περιεχόμενο και οι στόχοι της εκδήλωσης,
οι ομιλητές ο τρόπος παρουσίασης βάρυναν το Δήμο και
τους Βυτινιώτικους συλλόγους.
Η θεματολογία των ομιλητών χωρίστηκε σε τέσσερα
μέρη ανάλογα με τους στόχους. Η εκδήλωση είχε ως περιεχόμενο το Τριανταφυλλίδειο κληροδότημα, με αφορμή
τα 157 χρόνια από το θάνατο του Τριανταφυλλίδη και τα
115 χρόνια από την ίδρυση της Τριανταφυλλιδείου σχολής
της Βυτίνας. Επομένως έπρεπε να έχει και το ανάλογο περιεχόμενο.

τής Δρ Γεώργιος Καρέτσος αναφέρθηκε στην αξιοποίηση
του Τριανταφυλλιδείου κτήματος με την ομιλία του «Οι δυνατότητες συμβολής του Τριανταφυλλιδείου κτήματος στη
διατήρηση της βιοποικιλότητας της Πελοποννήσου.»
Η προσέλευση των προσκεκλημένων άρχισε στις
17.30 με ολιγόωρη καθυστέρηση λόγω κάποιων συγκοινωνιακών ανωμαλιών την ώρα εκείνη. Η Βυτιναίοι με συγκινητική προθυμία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση. Η αίθουσα χωρητικότητας 280 θέσεων γέμισε ασφυκτικά και
πολλοί ήσαν όρθιοι. Βυτιναίοι και φίλοι της Βυτίνας όλων
των ηλικιών ευρίσκοντο εκεί. Σεβάσμιες προσωπικότητες
με πρώτο τον ήρωα της αντίστασης Απόστολο Σάντα μέχρι νεαρούς Βυτιναίους φοιτητές ενδεικτικό της ευαισθησίας των Βυτιναίων για θέματα του τόπου τους. Τη Βυτίνα εκπροσώπησε ο Δήμαρχος με αρκετούς δημοτικούς
συμβούλους. Ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου κ.
Κατσούλιας, ο αντιπρόεδρος του συνδέσμου φιλοπροόδων
κ. Κοσμάς, η δασάρχης Βυτίνας κ. Μακαροπούλου, υπάλληλοι του Δήμου Βυτίνας και πολλοί άλλοι, που σε μια τέτοια γιγαντιαία για τα δεδομένα του τόπου μας εκδήλωση
είναι δυνατόν να παραλειφθούν.
Από πλευράς επισήμων παρέστησαν ο σεβασμιότατος Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κ.κ. Ιερεμίας οι βουλευτές Αρκαδίας κ.κ Λυκουρέτζος και Κωνσταντινόπουλος, οι πολιτευτές κ.κ. Γιαννόπουλος και Αποσκίτης
πολλοί πρόεδροι τοπικών συλλόγων, ο πρόεδρος της
Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσιας πολλοί δήμαρχοι
της περιοχής και αρκετοί εκπρόσωποι δημοσίων υπηρεσιών σχετιζομένων με το κληροδότημα, ιδιαίτερα του
Υπουργείου Οικονομικών και Γεωργίας. Το συντονισμό
είχε δημοσιογράφος των Αρκαδικών μέσων ενημέρωσης.

Το πάνελ της ημερίδας. Στο βήμα ο Δήμαρχος κ.
Σακελλαρίου

Το καλαίσθητο πρόγραμμα του Δήμου Βυτίνας που
εστάλη σε πάνω από 300 αποδέκτες
Τη ζωή και τη δράση του Τριανταφυλλίδη ανέλαβε να
παρουσιάσει η κ. Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη αναπληρώτρια καθηγήτρια και πρόεδρος του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
Το θέμα της ομιλίας της ήταν «Η ζωή του Τριανταφυλλίδη
στη Ρουμανία». Τη μορφή του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος ανέλαβε να παρουσιάσει ο πρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων φιλόλογος κ. Παπαδέλος
Παναγιώτης με θέμα ομιλίας «Η δημιουργία του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος και η πορεία του μέχρι σήμερα». Ο πρόεδρος του «συλλόγου φίλων του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος» ομότιμος καθηγητής του
Πολυτεχνείου κ. Κώστας Παναγόπουλος κάλυψε την ενότητα «Η σημασία του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος
για τη Βυτίνα», ενώ ο Διευθυντής του ΕΘΙΑΓΕ και ερευνη-

Η εκδήλωση άρχισε με χαιρετισμό του δημάρχου κ.
Γιάννη Σακκελαρίου, ο οποίος με λίγα λόγια μίλησε για τη
σημασία της ημερίδας. Στη συνέχεια πήρε το λόγο η πρώτη
ομιλήτρια κ. Γεωργιτσογιάννη, η οποία με επιστημονική εμβρίθεια και γλαφυρότητα παρουσίασε το βίο του Τριανταφυλλίδη τονίζοντας τα σημεία εκείνα, που μπορούν να
αποτελέσουν διαχρονικό παράδειγμα και πρότυπο για τους
μεταγενέστερους, ενώ ιδιαίτερο βάρος έδωσε στη σημασία για την Ελλάδα της προσφοράς των μεγάλων ευεργετών και προπαντός του Τριανταφυλλίδη. Στη συνέχεια ο
πρόεδρος των απανταχού Βυτιναίων κ. Παπαδέλος παρουσίασε τη δημιουργία, την πορεία και τη σημερινή κατάσταση του κληροδοτήματος αναλύοντας τα περιουσιακά του
στοιχεία αριθμητικά κάτι που έκανε μεγάλη εντύπωση για
το μέγεθος των χρημάτων που παραμένουν ανεκμετάλλευτα. Ο ομότιμος καθηγητής Πολυτεχνείου κ. Κώστας
Παναγόπουλος ανέλυσε την προσφορά του γεωργικού κτήματος της Βυτίνας στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα
αλλά και στη διαμόρφωση της ζωής των Βυτιναίων από την
εποχή της λειτουργίας του και μετά. Ο κ. Παναγόπουλος
τόνισε τα στοιχεία εκείνα, που μπορεί να ήταν ενδεικτικά
αλλά δεν είχαν παρατηρηθεί από πολλούς και αυτό έδειξε
τη μεγάλη ζημιά που υπέστη ο τόπος από τη διακοπή της
λειτουργίας του Τριανταφυλλιδείου κτήματος. Τέλος ο
ερευνητής και διευθυντής του ΕΘΙΑΓΕ κ. Γ. Καρέτσος ανέλυσε το πιο σπουδαίο μέρος της ημερίδας, που ανεφέρετο

Επειδή είναι το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας πριν από το
ΠΑΣΧΑ, όσο και αν φαίνεται παράξενο για τις πρόωρες ευχές.
Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βυτίνας
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου
των απανταχού Βυτιναίων
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.
του συνδέσμου Φιλοπροόδων
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ
του πολιτιστικού συλλόγου
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ της Α.Ε ΒΥΤΙΝΑΣ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του κυνηγετικού συλλόγου

... εύχονται ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

στον τρόπο αξιοποίησης του κτήματος και στη δυνατότητα συμβολής του στη βιοποικιλότητα της Πελοποννήσου.
Με την τεράστια εμπειρία του από άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, που έχει αναλάβει για τη δημιουργία διαφόρων
πάρκων με κορυφαία το Βαλκανικό πρότεινε την αξιοποίηση του κτήματος προς τη μορφή αυτή, που μπορεί να συμβάλλει και στην επιστημονική έρευνα και την οικονομική και
τουριστική ανάπτυξη, αφού θα αποτελέσει ένα σπουδαίο
αξιοθέατο και επισκέψιμο χώρο.

Διακρίνονται από τα αριστερά προς τα δεξιά: ο Δήμαρχος κ. Σακελλαρίου Ιωάννης, οι Βουλευτές κ. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, Λυκουρένζος Ανδρέας, ο Μητροπολίτης κ.κ. Ιερεμίας, η καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου κ. Γεωργιτσογιάννη Ευαγγελία και ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ κ. Παναγόπουλος Κωνσταντίνος.
Όλοι οι ομιλητές κάλυψαν πολύπλευρα την ημερίδα
και έδειξαν την αναγκαιότητα της δημιουργίας της, ενώ
οδήγησαν στην εξαγωγή των απαραιτήτων συμπερασμάτων για να μπορέσει να βγει από την ακινησία το κληροδότημα και να αξιοποιηθεί με τον καλλίτερο τρόπο. Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους επισήμους να απευθύνουν
χαιρετισμό και να τοποθετηθούν σε όσα παρουσιάσθηκαν.
Χαιρετισμό και τοποθετήσεις έκαναν ο σεβασμιότατος
μητροπολίτης και οι δύο βουλευτές, οι οποίοι εξήραν και
αυτοί την προσωπικότητα του Τριανταφυλλίδη και τόνισαν
την ανάγκη της καλύτερης αξιοποίησης του κληροδοτήματος. Τέλος ο Δήμαρχος Βυτίνας κλείνοντας την ημερίδα
ανακεφαλαίωσε και έβγαλε τα συμπεράσματά της, τόνισε
δε τη σημασία της ενεργοποίησης του κληροδοτήματος
από οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής σκοπιάς για
τον τόπο και υπεσχέθη ότι ο Δήμος σε συνεργασία με
όλους τους φορείς θα κάνει τις ενέργειες, που χρειάζονται για την καλύτερη πορεία του.
Σε ένα άρθρο σαν αυτό δεν είναι δυνατόν να παρουσιασθούν όλες οι πλευρές της σημαντικότατης για τον
τόπο μας ημερίδας. Η ΒΥΤΙΝΑ σε προηγούμενο φύλλο της
είχε αναφερθεί στην πορεία του κληροδοτήματος και στις
τεράστιες οικονομικές δυνατότητες που έχει. Επαφίεται
στους τοπικούς φορείς αλλά και στους υπηρεσιακούς παράγοντες, που παρίσταντο, να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της ημερίδας. Αξίζει να τονιστεί ότι τα Τριανταφυλλίδειο κληροδότημα είναι το μεγαλύτερο από όσα
διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.(25.000.000€
χαρτοφυλάκιο και 16.000.000 € αδιάθετα ποσά). Έχει τις
μεγαλύτερες δυνατότητες αξιοποίησης, διότι διαθέτει
εγκαταστάσεις και μεγάλη ακίνητη περιουσία στη Βυτίνα.
και τέλος βγήκε πλέον από την αφάνεια και υπάρχουν άνθρωποι με πρώτο το Δήμο και τους φορείς, που μπορούν
να ενδιαφερθούν γι αυτό.
Tέλος να αναφερθούμε στην οργανωτική επιτυχία της
ημερίδας, η οποία δείχνει τις τεράστιες δυνατότητες του
Δήμου, όταν υπάρχει η διάθεση και αναπτύσσονται οι ανάλογες πρωτοβουλίες και της μεγάλης δημοσιότητας η
οποία δόθηκε σε πανελλήνια εμβέλεια προς όφελος της
όλης προσπάθειας. Δείχνει επιπλέον ότι η Βυτίνα έχει
τόσες βιοφόρους δυνάμεις, που όποια και αν είναι η μορφή
του «Καλλικράτη», που θα ακολουθήσει, αυτή μπορεί και
θα καταφέρνει πάντοτε να προωθεί τα προβλήματά της και
θα μπορεί να τα επιλύει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η «ΒΥΤΙΝΑ» ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ...
Είναι πραγματικά συγκινητικό και ταυτόχρονα δηλωτικό της Βυτινιώτικης υπευθυνότητας και ευαισθησίας η ανταπόκριση στην έκκληση της εφημερίδας για οικονομική ενίσχυση και στην αποστολή επιταγών. Οι παραλήπτες της εφημερίδας ανταποκρίθηκαν σε
μεγάλο βαθμό, απόδειξη ότι έχουν «δεθεί» με το έντυπο και το θεωρούν απαραίτητο για
τη «Βυτινιώτικη επικοινωνία». Και οι φίλοι της Βυτίνας επίσης ανταποκρίθηκαν στο αίτημα
της εφημερίδας πράγμα που ενισχύει την προσπάθεια του συλλόγου όχι μόνο να συνεχίζει αλλά και να αναβαθμίζει την ποιότητα του εντύπου. Στη «μετακαλλικράτειο» εποχή,
που θα αναζητούμε τα «ίχνη» του τόπου μας και θα νιώθουμε μοναξιά κάτω από την ψυχρότητα και πιθανόν αδιαφορία της νέας μορφής τοπικής αυτοδιοίκησης, τα έντυπα όπως
η ΒΥΤΙΝΑ δεν θα ενισχύουν μόνο την επικοινωνία μεταξύ των Βυτιναίων και φίλων του
τόπου μας, αλλά θα αποτελούν και μαχητικό προπύργιο για την προώθηση των προβλημάτων του. Ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς όσους μας θυμήθηκαν και θα περιμένουμε
με χαμόγελο κατανόησης και τους…..καθυστερημένους.

ΣΤΗ «ΣΚΙΑ» ΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Α

ποτελεί το κυρίαρχο θέμα συζήτησης των ημερών, αλλά θα αποτελεί και για όλο το 2010. Αν
κάποιος πέρναγε αυτόν τον καιρό από τις εκδηλώσεις των τοπικών συλλόγων στην Αθήνα για την «κοπή της πίτας» τους, θα άκουγε το επίκεντρο των ομιλιών να αναφέρεται στο θέμα αυτό. Βέβαια κάθε νέος
θεσμός, που εφαρμόζεται ή νέο μέτρο που προβάλλεται, δημιουργεί ανησυχίες και προβληματισμό για τις επιπτώσεις, που θα έχει, η τον τρόπο που θα εφαρμοστεί. Το ίδιο έγινε και με την εφαρμογή της πρώτης
φάσης του θεσμού, που ονομάστηκε «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ».
Η Πολιτεία όμως, όπως δείχνουν τα πράγματα, είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην εφαρμογή της δεύτερης φάσης, την οποία θεωρεί επιβεβλημένη και αναγκαία για την εξέλιξη του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επομένως οι συζητήσεις γίνονται για την
μετά ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ εποχή και όχι αν πρέπει να εφαρμοστεί. Για τη Γορτυνία υπάρχουν ειδικές συνθήκες,
που πρέπει να συζητηθούν. Καταρχήν δεν έχει αποσαφηνισθεί ο αριθμός των Δήμων, που θα δημιουργηθούν. Η Γορτυνία είναι από τις πλέον εκτεταμένες επαρχίες της Ελλάδος και από τις πλέον αραιοκατοικημένες και ο αριθμός των Δήμων παίζει σημαντικό ρόλο στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και ιδιαίτερα των
μονίμων. Σε τέτοιες περιοχές, όπως η δική μας, χρειάζεται να υπάρξει σωστή οργάνωση και σωστές επιλογές από τους υπευθύνους.
Και πρώτα η επιλογή της έδρας των νέων Δήμων.
Αυτή πρέπει να γίνει με κριτήριο τη χωροταξία και τη
γεωγραφική διαμόρφωση του νέου Δήμου. Πρέπει να
είναι σε τέτοιο σημείο, ώστε ο δημότης και ιδιαίτερα ο
ντόπιος να εξυπηρετείται και να μην είναι υποχρεωμένος να διανύει μεγάλες αποστάσεις. Τοπικιστικοί φανατισμοί ή δήθεν «ιστορικότητες» πρέπει να παραβλεφτούν από αυτούς, που θα κάνουν τις επιλογές,
διότι ο νέος θεσμός χρειάζεται. να βάζει σε πρώτη προτεραιότητα το δημότη και μάλιστα μιας τόσο προβληματικής περιοχής και όχι τους εγωισμούς και τα ανερμάτιστα επιχειρήματα. Επίσης η προοπτική εξέλιξης
της νέας έδρας πρέπει να είναι παράγων επιλογής.

Ο νομός Αρκαδίας με τους 6 νέους δήμους όπως αρχικά διαιρέθηκε. Τώρα όμως η ιδέα αυτή εκφυλίζεται και οδηγούμεθα στην άποψη επαρχία = δήμος
Δεύτερον. Πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρον
οι νέες τεχνολογίες και να διατεθούν στην εξυπηρέτηση του δημότη. Την εποχή, που διατυμπανίζεται η
προοπτική της διαδικτυακής κάλυψης όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών, που αναφέρονται στις σχέσεις πολίτη- κράτους, οι νέοι Δήμοι πρέπει να αναπτύξουν πληροφοριακά συστήματα, ώστε ο δημότης να
εξυπηρετείται από το σπίτι του και όχι να μεταβαίνει
στις έδρες υπηρεσιών ή του Δήμου. Κομβικό ρόλο
στην όλη διαδικασία θα παίξουν τα ΚΕΠ, στα οποία πρέπει να δοθούν μεγαλύτερες αρμοδιότητες και περισσότερες πρωτοβουλίες, ενώ θα είναι η βάση της αποκέντρωσης στα πλαίσια του νέου Δήμου.
Τέλος μεγάλος θα είναι ο ρόλος στο νέο σχήμα
των τοπικών συλλόγων και μεγάλες οι υποχρεώσεις
που πρέπει να αναλάβουν. Οι σύλλογοι του κάθε τόπου
είτε εδρεύουν στην επαρχία είτε στην Αθήνα χρειάζεται να παίξουν το ρόλο του «μεσάζοντος» στα θέματα
του χωριού στο νέο σχήμα. Ο μεγάλος σε έκταση Δήμος με τις μεγαλύτερες υπηρεσίες και με τοπικούς άρχοντες, που πιθανόν να αγνοούν τις ιδιαιτερότητες
του κάθε χωριού χρειάζεται να έχουν κάποιους, που
αφενός να προωθούν τα θέματα, που είναι άμεσης

Συνέχεια στη σελ.8
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Βυτινιώτικα... και άλλα
2010 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:

Σαν χθες μας φαίνεται που έμπαινε το 2000, ο καινούργιος αιώνας. και όμως πέρασε σχεδόν μια δεκαετία. Τι έγινε και τι δεν έγινε το σκεφτόμαστε.
Και όμως πολλά είναι αυτά που συνέβησαν. Το χωριό μας όλο εξελίσσεται,
όμως εμείς οι ντόπιοι όλο και λιγοστεύουμε και όσοι μένουμε μόνιμα γινόμαστε λιγότεροι. Δεν είναι όμως η κατάλληλη στιγμή για θλιβερές σκέψεις. Η
στήλη εύχεται σε όλους ευτυχισμένος ο
καινούργιος χρόνος και μακάρι να
πραγματοποιήσει τις προσδοκίες του
καθενός.



Η κοσμοπλημμύρα των εορτών έδειξε για μια ακόμα φορά τις αδυναμίες του τόπου μας να δέχεται ένα τόσο μεγάλο κύμα επισκεπτών. Τα τροχοφόρα πολλά και η κίνηση δύσκολη. Η
Βυτίνα έχει ανάγκη χώρων στάθμευσης
και ο υπάρχων στο «Ντρούλα» πρέπει
να αξιοποιηθεί στο έπακρο. Όμως απαιτούνται περιφερειακοί δρόμοι, ώστε
η κίνηση να μη «διοχετεύεται» από το
κέντρο. Ο Δήμος ξεκίνησε μια προσπάθεια περιφερειακού δρόμου από το πάρκιγκ στο νεκροταφείο αλλά έχει μείνει
στη μέση. Γιατί; Ο δρόμος αυτός θα ανακούφιζε την πολύπαθη πλατεία. Είδαμε πολλά αυτοκίνητα στο στενό δρόμο προς το πάρκιγκ να μπαίνουν και να
βγαίνουν με πολύ δυσκολία. Η κίνηση
στο εσωτερικό της Βυτίνας πρέπει να
προσεχθεί. Εάν θέλουμε να συνεχίσουν
να έρχονται οι επισκέπτες πρέπει να
τους διευκολύνουμε, διότι πολλοί μας εξέφρασαν την αγανάκτησή τους. Νομίζουμε ότι η χωροταξία στο εσωτερικό
του χωριού είναι θέμα ειδικών επιστημόνων και όχι εμπειρικών παρεμβάσεων.
Και τώρα που πέρασε «κουρνια
χτός» των γιορτών, ας δούμε τι άφησε πίσω του, τι συμπεράσματα μπορούν να βγουν και ποιες οι προοπτικές
για το μέλλον. Πριν πέντε χρόνια ο ιδιοκτήτης του σαλέ «Ελάτη» Μιχάλης
Παπαβασιλείου είχε πει σε μια συζήτηση καθημερινής ρουτίνας. «Το πανηγύρι της Βυτίνας τώρα αρχίζει». Τον κοιτάξαμε όλοι επιφυλακτικά, γιατί μας φάνηκε υπερβολικό, αλλά σιγά – σιγά επαληθεύεται. Η κοσμοπλημμύρα του δεκαήμερου το αποδεικνύει. Η Βυτίνα όμως πρέπει να προσαρμόζεται σταδιακά
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στις απαιτήσεις του επισκέπτη. Δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στις «φυσικές ομορφιές» και τις παλαιές υποδομές. Οι
«ανταγωνιστές» της παρουσιάζουν όλο
και πιο σύγχρονες μορφές ψυχαγωγίας
και εξυπηρέτησης με πολλές προσφορές. Οδηγούν το επισκέπτη πιο κοντά
στη φύση, τον διευκολύνουν να γνωρίσει πιο πολύ τον τόπο. Δεν τον αντιμετωπίζουν ως κουρασμένο πρωτευουσιάνο αλλά ως δραστήριο και «διψασμένο»
για νέες εμπειρίες εκδρομέα. Όσοι παρακολούθησαν με προσοχή το ρεπορτάζ
των ημέρων και είδαν την Αράχοβα, το
Πήλιο, το Περτούλι ,τα Καλάβρυτα θα
διαπίστωσαν πως προσαρμόζεται με ανάλογη επιχειρηματική πρωτοβουλία ο
χειμερινός τουρισμός στις σύγχρονες απαιτήσεις. Πρέπει να προσφέρεις κάτι
πιο πάνω από τις στοιχειώδεις μορφές εξυπηρέτησης. Εμείς οι ντόπιοι, που μένουμε μόνιμα εδώ, τα τονίζουμε αυτά,
διότι το οικονομικό μέλλον του τόπου
μας είναι ο τουρισμός, αλλά προσαρμοσμένος στις σύγχρονες απαιτήσεις. Δεν
πρέπει μόνο διαρκώς να ζητάμε και να
κάνουμε οικονομικό απολογισμό στο τέλος της ημέρας, αλλά και να προσφέρουμε κάτι περισσότερο από τα αυτονόητα.
Και ενώ κάνουμε την κριτική μας

και τις υποδείξεις μας, που προέρχονται από αγάπη και ενδιαφέρον για
τον τόπο, ήλθε το πρωί της Κυριακής 101 να μας ενθαρρύνει και να μας δημιουργήσει αισιοδοξία σχετικά με την ατομική επιχειρηματική πρωτοβουλία.
Στην πρωινή εκπομπή της ΝΕΤ είδαμε
να φιγουράρει το όνομα της Βυτίνας. Το
νέο ξενοδοχείο SELENI προσέφερε
δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με
κλήρωση. Δεν συγκρατήσαμε το όνομα
της τυχερής, αλλά ενθουσιαστήκαμε,
γιατί διαπιστώσαμε προσαρμογή στα
σύγχρονα διαφημιστικά δεδομένα.
Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Γε
νάρη πέρασε με ήπιο για τη εποχή
καιρό. Στο δεύτερο άρχισε να «αγριεύει» λίγο. Στον απόηχο της τεράστιας κίνησης των γιορτών είμαστε πιο ήσυχοι.
Την ημέρα λίγοι άνθρωποι περιφέρονται στους δρόμους. Στα δύο λαϊκά καφενεία οι συνηθισμένες φιγούρες να
παίζουν τάβλι ή πρέφα. Ο καλός φίλος
της στήλης πάλι είχε τα σχόλια του.
«Όσο και να αναπτύσσεται η περιοχή ,
μου έλεγε μια καθημερινή, και όσο και
να βελτιώνεται από άποψη υποδομών,
η εξέλιξη κατοίκους μόνιμους δεν πρόκειται να φέρει. Ο Χειμώνας θα είναι
μελαγχολικός. Η Γορτυνία και μαζί η
Βυτίνα μειώνονται πληθυσμιακά. Αυτό
δεν αναστρέφεται. Μπορεί η Βυτίνα να
μην ακολουθεί την «κατρακύλα» του εσωτερικού της Γορτυνίας, αλλά και εδώ
είναι χαρακτηριστική.» Συμφωνήσαμε
μελαγχολικά. Τα Σαββατοκύριακο κοσμοπλημμύρα και την καθημερινή «ερημιά».

μας. Είδαμε και στο Τριπολιτσιώτικο
κανάλι λεπτομέρειες της εκδήλωσης, αφού διέθεσε αρκετό χρόνο την επόμενη
να προβάλλει την εκδήλωση. Σκεφτήκαμε ότι, όταν όλοι όσοι αντιπροσωπεύουν το χωριό συνεργάζονται, κάτι
καλό θα βγει. Αν ανταγωνίζονται και
«τρώγονται», σε βάρος μας θα καταλήξει. Να ευχηθούμε όλα αυτά να μη μείνουν στις «φιέστες» αλλά να έχουν αποτέλεσμα και να υπάρξουν και άλλες
τέτοιες ενέργειες και για άλλα θέματα
του χωριού μας.
Η Βυτινιώτικη παροικία της Αθή
νας δίνει το παρόν σε εκδηλώσεις
μνήμης και γνωρίζει να τιμά τις ηρωικές

Χιονισμένο Βυτινιώτικο τοπίο όπως
προβάλλεται από το «Αρκαδία bloks»

προσωπικότητες της νεώτερης ιστορίας.
Έτσι στο μνημόσυνο για την ηρωίδα της
Εθνικής αντίστασης Λέλα Καραγιάννη,
που έγινε μπροστά στη προτομή της στην
οδό Τοσίτσα κοντά στο Πολυτεχνείο τον
περασμένο Νοέμβριο, παρέστησαν και
τρεις Βυτινιώτες που φαίνονται στη φωτογραφία. Ο αντιστασιακός Λάκης Σάντας, ο Τρύφωνας Ζαχαρόπουλος εγγονός του μεγάλου ευεργέτη της Βυτίνας
Τρύφωνα Ζαχαρόπουλου και ο Γιώργος
Μπασάκος. Η ηρωίδα Λέλα Καραγιάννη εκτελέστηκε το 1944 στο Χαϊδάρι από τους Γερμανούς για την αντιστασιακή της δράση. (Τη φωτογραφία μας έδωσε ο συνεργάτης μας Γιώργος Μπασάκος)
Η «κανονική» χειμωνιάτικη εικόνα της Βυτίνας

Καθισμένοι στο καφενείο τούτες

τις χιονισμένες μέρες με τσάι και
κονιάκ θυμόμαστε με τον καλό φίλο της

Φωτογραφία από το μνημόσυνο από αριστερά
Γιώργος Μπασάκος, Τρύφωνας Ζαχαρόπουλος
και τέταρτος ο Λάκης Σάντας.

22 Γενάρη. Μας επισκέφτηκαν τα

πρώτα χιόνια πραγματικά. Κάπως
καθυστερημένα αλλά η Βυτίνα ξημέρωσε κάτασπρη. Για πρώτη φορά εφέτος
απαιτούνται αντιολισθητικές αλυσίδες
στο δρόμο Τρίπολη- Ολυμπία. Άσπρισε
όλος ο τόπος και τα καλοριφέρ καίνε
στο φουλ. Το Σαββατοκύριακο είχαμε
μεγάλη κίνηση. Οι πρώτοι επισκέπτες
άρχισαν να φτάνουν από την Παρασκευή το βράδυ, για να χαρούν τη χιονόπτωση Το χιονοδρομικό του Μαινάλου έτοιμο να δεχθεί επισκέπτες με αρκετό χιόνι. Οι δρόμοι και από τις δύο
πλευρές ανοικτοί.

στήλης τους παλιούς χειμώνες της Βυτίνας, τις δυσκολίες συνθήκες επιβίωσης,
τη μοναξιά του χειμώνα, τους τότε ανθρώπους, που πάλευαν μέσα από τις αντίξοες καιρικές καταστάσεις. Τότε που
ο χειμώνας κράταγε μέρες και ο Βυτινιώτης μόνος του άνοιγε το δρόμο με το
φτυάρι, ενώ σήμερα έγινε αξιοθέατο.
«Το χιόνι «πουλάει» , μου λέει ο φίλος,
το χαίρονται όλοι. Πολλοί το εκμεταλλεύονται εμπορικά και με το παραμικρό
κλείνουν σχολεία ή κινητοποιούνται μηχανήματα. Εμείς τη δεκαετία του πενήντα κάναμε μια βδομάδα κλεισμένοι»
Είναι ευχάριστος και απολαυστικός ο
Βυτινιώτικος χειμώνας σήμερα. Μόνο
που μείναμε λίγοι να τον απολαμβάνουμε. Τουλάχιστον τις καθημερινές. Πρέπει όμως στο σημείο αυτό να τονίσουμε
τη αξιέπαινη προσπάθεια του Δήμου να
επέμβει άμεσα, όπου χρειάστηκε, και να
καθαρίσει τους δρόμους αλλά και να διευκολύνει την κίνηση, όχι μόνο μέσα στη
Βυτίνα αλλά και στα γύρω χωριά.
Σαββατοκύριακο 30-31 Ιανουαρί
ου. Φεύγει ο Γενάρης με γλαρό
καιρό και βροχές. Λιώσανε τα χιόνια

Μάθαμε και μείς εδώ για την ω
ραία πρωτοβουλία του Δήμου να
οργανώσει ημερίδα για το Τριανταφυλλίδειο κληροδότημα. Για τη «σχολή» όπως είναι γνωστή περισσότερο σε μας
τους ντόπιους. Μάθαμε από όσους πήγαν και χαρήκαμε για την κατάμεστη αίθουσα του ιστορικού κτιρίου της παλιάς
Βουλής που ήταν γεμάτη από Βυτιναίους και φίλους της Βυτίνας αλλά και
πολλούς επισήμους και νιώσαμε περήφανοι για τα «μεγαλεία» του χωριού

1 με απόφαση του Νομάρχη Αρκαδίας
διεκόπησαν τα μαθήματα στα σχολεία
της Βυτίνας.

Το χιονοδρομικό του Μαινάλου την
Παρασκευή το μεσημέρι 22-1-2010

Οι συνθήκες αυτές συνεχίσθηκαν και τις
επόμενες μέρες με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω από το μηδέν τη νύκτα) που έδωσαν τη χειμωνιάτικη αίσθηση στο χωριό μας. Την Τετάρτη 27-

μέσα στο χωριό. Η περίοδος που παλιά
όλα ήταν λάσπη πέρασε αφού όλοι οι
δρόμοι είναι στρωμένοι. Ετοιμαζόμαστε για του Αγίου Τρύφωνος, που και εφέτος θα είναι οι εορταστικές εκδηλώσεις εντυπωσιακές, όπως αναμένεται.
Τα τοπικά ειδησεογραφικά κανάλια, ο
τοπικός τύπος αλλά και τα διάφορα site
αναγγέλλουν «Η Βυτίνα γιορτάζει». Το
Σάββατο γιορτάστηκε η εορτή των
Τριών Ιεραρχών. Σχολική γιορτή. Την
Κυριακή έκοψε την πίτα του σε μια ζεστή τελετή στο «Πανταζοπούλειο» ο
σύνδεσμος Φιλοπροόδων. Τέτοιες
«γιορτούλες» είναι όαση για μας. Από
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το Σάββατο το βράδυ είδαμε να φτάνουν αρκετοί συμπατριώτες μας για τη
γιορτή του πολιούχου. Την Κυριακή το
βράδυ δόθηκε ο χορός των μαθητών της
Γ’ Λυκείου στο κέντρο «Αηδόνια» με
μεγάλη επιτυχία. Τεράστια η κίνηση
και αυτό το Σαββατοκύριακο. Το χιονοδρομικό του Μαινάλου είχε σημαντική επισκεψιμότητα. Τις μέρες της μεγάλης χιονόπτωσης υπήρξε πρόβλημα
στη προσπέλαση του δρόμου από τη
πλευρά της Βυτίνας και τούτο διότι παρά την προσπάθεια του Δήμου να κρατήσει το δρόμο ανοικτό ο πάγος δεν επέτρεπε την εύκολη διάβαση ιδιαίτερα
σε μικρά αυτοκίνητα. Το πρόβλημα δημιουργείται από τη στιγμή που δεν επιτρέπεται από το Δασαρχείο να πέφτει
αλάτι στους δασικούς δρόμους, για να
μην καταστρέφεται η χλωρίδα που φύεται στις παρυφές των δρόμων. Έτσι
χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια με τα
μηχανήματα να κρατούν το δρόμο ανοικτό αλλά η προσπάθεια δεν είναι
πάντοτε αποτελεσματική.

1 Φλεβάρη: Η θρησκευτική πανή
γυρης της Βυτίνας. Η γιορτή του
δικού μας Αγίου. Το προβάδισμα στις
ετοιμασίες είχε το εκκλησιαστικό συμβούλιο με τη συμπαράσταση του Δήμου,
αφού το πανηγύρι είναι καθαρά θρησκευτικό. Ο εσπερινός κατανυκτικός
χοροστατούντος του Μητροπολίτη Γόρτυνος. Οι λεπτομέρειες θα περιγραφούν σε άλλη στήλη. Εμείς θα σταθούμε σε μια σκηνή, εντυπωσιακή για όλους μας, συγκινησιακά φορτισμένη. ’
Ηταν η στιγμή που ο Μητροπολίτης απένειμε τιμητική πλακέτα στον πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Ζαχαρόπουλο για την πολυετή
προσφορά του από τη θέση του ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως όχι μόνο
στην περιοχή της Βυτίνας αλλά και σε
όλη τη Μητρόπολη. Ο «παπά Χρυσόστομος», όπως συνηθίζουμε να τον λέμε, είναι πλέον ένα ζωντανό κομμάτι
του τόπου μας. Είναι δεμένος με μας,
που τον νιώθουμε άνθρωπο δικό μας.
Ασκητικός, πάντοτε πρόθυμος να συντρέξει το πρόβλημα των απλών ανθρώπων, υπόδειγμα κληρικού και ιερωμένου. Για το λόγο αυτό αισθανθήκαμε όλοι ικανοποίηση για την απονομή της τιμητικής πλακέτας και τα επαινετικά λόγια του Μητροπολίτη. Ανήμερα της εορτής οι θρησκευτικές τελετές
διήρκεσαν μέχρι τις 11.00. Δεν έγινε
περιφορά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Στις 12.00 πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την προικοδότηση των «απόρων κορασίδων» του
Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος.
Στις 13.00 παρετέθη γεύμα στην «Κληματαριά» στους επισήμους από το εκκλησιαστικό συμβούλιο, με το οποίο ολοκληρώθηκαν και οι εορταστικές εκδηλώσεις λεπτομέρειες των οποίων θα
διαβάσετε αλλού. Όμως θα ήταν παράλειψη να μην τονίσουμε την ακού-

ραστη παρουσία και του παπά – Νικόλα Ντάβου το διήμερο των εκδηλώσεων, που πάντοτε άψογος φρόντισε μαζί με το υπόλοιπο εκκλησιαστικό συμβούλιο για την επιτυχή πραγματοποίηση τους.
Νιώθουμε πάντα περηφάνια, όταν

διαβάζουμε στα περιοδικά και
στις ιστοσελίδες στο διαδίκτυο επαινετικά λόγια και κρίσεις για τον τόπο μας,
που συμβάλλουν στην εξέλιξή και την
ανοδική πορεία του. Νιώθουμε όμως
πίκρα και στενοχώρια, όταν διαβάζουμε επικριτικά σχόλια για διάφορες συμπεριφορές, που αντιμετωπίζει ο επισκέπτης εδώ. Έτσι μεγάλη πίκρα νιώσαμε, όταν στις 2 Φλεβάρη είδαμε έκπληκτοι τον τίτλο «χρυσός λαγός στη
Βυτίνα» στην ιστοσελίδα «troktiko gr.»,
που έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Στο
σχόλιο κάποιοι επισκέπτες διαμαρτύρονταν για την υπερβολική, κατά τη
γνώμη τους, τιμή φαγητού σε εστιατόριο της Βυτίνας, αλλά και την μικρή ποσότητα. Ο εκπρόσωπος του εστιατορίου απάντησε και έδωσε τη δική του εξήγηση και για λίγες μέρες ανταλάσσονταν σχόλια για τη Βυτίνα στο διαδίκτυο. Η φήμη του τόπου μας δεν δημιουργήθηκε μόνο από τις φυσικές καλλονές αλλά στηρίχτηκε και στην προσεκτική και συνεπή συμπεριφορά των
επαγγελματιών. Είναι τεράστιο λάθος
να χαλάει αυτή η φήμη από την επιπόλαιη ή την άπληστη συμπεριφορά κάποιων, που αδικεί τους σωστούς επαγγελματίες της Βυτίνας, αν βέβαια είναι
σωστά όσα αναρτώνται στις ιστοσελίδες και δεν αποτελούν υπερβολικές απαιτήσεις των επισκεπτών.
Τσικνοπέμπτη και πρώτες απο
κριές. Είναι ενδεικτική η ισοπεδωτική επίδραση της σύγχρονης νοοτροπίας αλλά και η μόνιμη πληθυσμιακή εικόνα του χωριού. Λίγες αυλές
«τσίκνισαν», αφού οι περισσότερες είναι κλειστές τις καθημερινές. Οι γιορτές γίνονται πλέον στα «φαγάδικα» του
τόπου. Όμως όσοι ακόμα μπορούν αμύνονται στην ομοιομορφία και το «ετοιματζίδικο» και γιορτάζουν με παραδοσιακό τρόπο. Βέβαια θα είναι υπερβολή να απαιτούμε αναβίωση των παλιών εθίμων, αλλά κάποιες «δίπλες»
χρειάζεται ακόμα να φτιάχνονται στα
Βυτινιώτικα σπίτια.
Τριήμερο της «Τυρινής» και της

Καθαρής Δευτέρας. Η εικόνα της
Βυτίνας παρόμοια με τη Χριστουγεννιάτικη. Όποιος είναι εδώ μπορεί να
την καταλάβει. Ο καλός φίλος της στήλης έκανε πάλι το σχόλιο του «εμείς οι
ντόπιοι δεν πρέπει να είμαστε στην
πλατεία τις ημέρες αυτές. Πρέπει να
αφήνουμε τη θέση μας στους επισκέπτες.» Όπως και αν είναι τα πράγματα η Βυτίνα αυτές τις μέρες κυριολεκτικά «βουλιάζει» και φυσικά ανεβάζει τις «μετοχές» της στο χρηματιστήριο του εσωτερικού χειμερινού τουρισμού. Κατά τα άλλα ο καιρός μουντός
χειμωνιάτικος. Ασορτί με το ορεινό της
περιοχής. Το βουνό γεμάτο χιόνι. Στο
χιονοδρομικό του Μαινάλου μεγάλη
κίνηση και ανοικτοί οι δρόμοι. Χαρακτηριστική η ανακοίνωση του χιονοδρομικού που την αντιγράφουμε: «Το
Χ.Κ. Μαινάλου ανακοινώνει πως όλοι
οι αναβατήρες έχουν επιδιορθωθεί.
Λόγω της γιορτής της Καθαράς Δευτέρας το κέντρο θα λειτουργήσει από

Νέα του Συλλόγου

Παρασκευή έως Δευτέρα». Εμείς οι
ντόπιοι περάσαμε ευχάριστα μέσα
στην πολυκοσμία. Τζάκι, μπριζόλες, δίπλες και κανένα αποκριάτικο τραγούδι. Οι παλιές «μπούλες» χάθηκαν στο
βωμό της εξέλιξης. Απλώς τις βλέπουμε στα εμπορευματοποιημένα καρναβάλια των μεγαλουπόλεων. Καθαρή
Δευτέρα και «κούλουμα». Αναμνήσεις
από παλιές παρέες και έθιμα. Εκείνοι
που τα πραγματοποιούσαν «έφυγαν»
και οι νέοι δημιουργούν τα δικά τους
έθιμα. Όλα είναι καλοδεχούμενα. Και
του χρόνου!

Καθαρά Δευτέρα στη Βυτίνα το 1925

Θυμηθήκαμε όμως και τους χαρ
ταετούς, που κάποτε γέμιζαν τον
ουρανό της Βυτίνας. Από δυο τοποθεσίες τα παιδιά μιας παλιάς εποχής συναγωνίζονταν πού θα σηκωθούν οι περισσότεροι. Από τη κορυφή του «Αγιολιά» ή από το αλώνι της Παναγίας (σημερινά Λαστέικα). Αετοί χειροποίητοι
με Βυτινιώτικα καλάμια και χαρτί και
«καλούμπα» από του Τριαντάφυλλου
το μαγαζί ετοιμαζόντουσαν μέρες πριν
από τα παιδιά εκείνης της εποχής παρέες – παρέες για να «σηκωθούν το τριήμερο της αποκριάς. Και όσο πιο ψηλά
πήγαιναν τόσο μεγαλύτερη η χαρά. Και
ο συναγωνισμός συνεχιζόταν από πού
θα «σηκωθούν» οι πιο πολλοί. Θυμάται ένας παλιός Βυτιναίος. «Από τη
πρωτοχρονιά και τα κάλαντα κάναμε
κουμάντο να μας μείνουν λίγα χρήματα για να φτιάξουμε το χαρταετό της
Καθαρής Δευτέρας».
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου ο

καλός φίλος της στήλης είχε και
άλλο σχόλιο να κάνει. «Περνούσα από
το δημοτικό σχολείο» μου λέει «και εκεί ο Δήμος διαμορφώνει μία αίθουσα
του υπογείου για να στεγάσει το αρχείο της παλαιάς Κοινότητας Βυτίνας.
Είδα λοιπόν εκεί δύο υπαλλήλους του
Δήμου το Στέλιο τον Παπαδημητρίου
και τον Γιώργη τον Καραλή να δουλεύουν τόσο φιλότιμα σαν να ήταν δικό τους έργο. Μπράβο στα δύο νέα
παιδιά, που τιμούν τη θέση τους στο
Δήμο. Γράψε κάτι επαινετικό για να
μην είμαστε μόνο παράπονα. Οι νέοι,
όταν είναι φιλότιμοι, πρέπει να ακούνε και κανένα καλό λόγο από εμάς τους
μεγαλύτερους». Τι να πεί κανείς για
την ευαισθησία του καλού φίλου παρά
να ικανοποιήσουμε την επιθυμία του
και να επαινέσουμε με τη σειρά μας
τους δύο τόσο εργατικούς δημοτικούς
υπαλλήλους.
Τελευταία βδομάδα του Φλεβά
ρη και του χειμώνα. Από την άλλη βδομάδα «μπαίνει» ο Μάρτης και
έρχεται η άνοιξη. Βέβαια για τον τόπο μας και ο Μάρτης θεωρείται ακόμα
χειμώνας. Εφέτος , αν εξαιρέσει κανείς τις πολλές βροχές, ο χειμώνας γενικά ήταν ήπιος χωρίς μεγάλες περιπέτειες. Καλή άνοιξη λοιπόν που στη
Βυτίνα παίρνει ένα ιδιαίτερο χρώμα.

Με την ευκαιρία του νέου έτους ο σύλλογος απέστειλε τις ευχές του σε όλους
τους φορείς της Βυτίνας αλλά και στα πολιτικά πρόσωπα του τόπου μας. Τις ευχές του
διατύπωσε και στο πρώτο φύλλο της ΒΥΤΙΝΑΣ
του νέου έτους.
Πολλές πίτες αδελφών συλλόγων της περιοχής πριν από την πίτα του συλλόγου.
Έτσι ο σύλλογος παρέστη στη κοπή της πίτας των συλλόγων Βαλτεσινιωτών, Δημητσανιτών, Μαγουλιανιτών, Παναγιτσιωτών, Νυμφασίων. Σε όλες τις εκδηλώσεις έντονη ήταν
η ανησυχία με την νέα διαμορφούμενη κατάσταση του «Καλλικράτη». Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι χρειάζεται ενημέρωση και καλύτερη οργάνωση ιδιαίτερα όσων μένουν μόνιμα στην περιοχή.
Στις 25-1 πραγματοποιήθηκε η μηνιαία
συνεδρίαση (Ιανουαρίου) του Δ.Σ. με 8
παρόντα μέλη του Δ.Σ. Έγινε απολογισμός
των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το
περασμένο διάστημα, όπως η ψυχαγωγική εκδήλωση του Δεκεμβρίου και η ημερίδα του
Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος. Η ψυχαγωγική εκδήλωση, παρόλο το ζεστό κλίμα
που επικράτησε δεν χαρακτηρίζεται πετυχημένη από απόψεως προσέλευσης (μόνο 120 άτομα) και μετά βίας κάλυψε τα έξοδά της και
δεν άφησε οικονομικό παθητικό. Η ημερίδα
του Τριανταφυλλιδείου κρίνεται αρκετά επιτυχημένη και τονίστηκε ότι πρέπει να συνεχισθεί η προσπάθεια για την προώθηση του σημαντικού αυτού θέματος του τόπου μας Στη
συνέχεια ο ταμίας του συλλόγου έκανε οικονομικό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε
ο οποίος έχεις ως εξής.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009.
Α ΕΣΟΔΑ
13. 585 €
Β’ ΕΞΟΔΑ
13. 863 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
- 278 €
Τα έσοδα προέρχονται όλα από εισφορές
των μελών, αφού η επιχορήγηση 1500€ των
κρατικών λαχείων δεν εισπράχθηκε ακόμη λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, παρόλο
που πέρασε εξάμηνο. Το μεγαλύτερο μέρος
των εξόδων (7.000 €) διετέθη για την κυκλοφορία της εφημερίδας ενώ 4.000€ για τα έξοδα λειτουργίας του γραφείου (κοινόχρηστα,
ΔΕΗ, ΟΤΕ) και μόνο ένα μικρό ποσό (περίπου
3.000) για εκδηλώσεις όπως το συναπάντημα
και η πίτα. Και να σκεφτεί κανείς ότι εφέτος
περιόρισε τελείως τις εκδηλώσεις του συναπαντήματος και επιπλέον δύο φύλλα της εφημερίδας κάλυψαν ο Δήμος και ο «σύλλογος
διαδράσεων και παραμυθιών» λόγω των δύο
τετρασέλιδων ενθέτων που περιλήφθηκαν.
Στη συνεδρίαση επίσης συζητήθηκε η οργάνωση δύο εκδηλώσεων του Αγίου Τρύφωνος
και της κοπής της πίτας Στη πρώτη αποφασίσθηκε να συμμετάσχει ο σύλλογος με μέλη
του Δ.Σ, που θα μεταβούν στη Βυτίνα, ενώ για
τη δεύτερη να καταβληθεί προσπάθεια για την
καλλίτερη οργάνωση. Ο πρόεδρος ενημέρωσε επίσης για τις ενέργειες και τα υπομνήματα, που υποβάλλει ο σύλλογος για θέματα που
αφορούν τη Βυτίνα και προπαντός για την εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και την πορεία του
Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος.
Στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Τρύφωνα
ο σύλλογος συμμετείχε ως προσκεκλημένος
του Δήμου και του εκκλησιαστικού συμβουλίου. Όμως πολλά μέλη του Δ.Σ. μετέβησαν και
ως Βυτιναίοι για να γιορτάσουν παρά τις δυσμενείς συνθήκες. Έτσι στη Βυτίνα βρέθηκαν
ο πρόεδρος κ. Παπαδέλος, η αντιπρόεδρος
κ. Παναγοπούλου, η γραμματέας κ. Χαραλαμποπούλου και τα μέλη κ.κ. Γόντικα,
Π.Πλέσσιας και Κάρκουλας.

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.
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Ι. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου μηνός Ιανουαρίου
2010 συζητήθηκαν τα πιο κάτω θέματα και πάρθηκαν ανάλογες αποφάσεις,
όπως φαίνεται στο δελτίο τύπου του Δήμου.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής
έργων και προμηθειών του Δήμου έτους 2010.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Κατά πλειοψηφία το Δ.Σ όρισε επιτροπές παραλαβής έργων έτους 2010 ως εξής:
Για έργα προϋπολογισμού έως 5.869.14€ τους Δ.Σ Πετρόπουλο Ανδρέα & Γιαβή Σταύρο Για τα μεγάλα έργα προϋπολογισμού άνω των 5.869,14€ το Δ.Σ κ. Κων/νο Κουντάνη

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Ομόφωνα ορίστηκε επιτροπή αποτελούμενη από τους Δ.Σ
δημοπρασιών του Δήμου έτους Γιαβής Σταύρο & Λιαρόπουλος Θεόδωρο ως τακτικά μέ2010.
λης & Τσατσουλής Θεόδωρο & Σταθόπουλος Κων/νο ως
αναπληρωματικά μέλη.
Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης Ομόφωνα ορίστηκε επιτροπή αξιολόγησης προμηθειών έπρομηθειών του Δήμου έτους 2010. τους 2010 αποτελούμενη από τους Δημοτικούς υπ/λους:
1. Καρρά Αγγελική, 2 Θεολόγου Δημήτριο & 3. Τσιβουράκη Σταυρούλα ως τακτικά μέλη & Σαράντη Κων/να, Νικήτα Ελένη & Σερπάνου Ιφιγένεια ως αναπληρωματικά.
Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φο- Ομόφωνα ορίστηκε επιτροπής ως εξής:
ρολογικών διαφορών με συμβιβασμό 1.Πετρόπουλος Ανδρέας Δ.Σ ως Πρόεδρος με αναπληέτους 2010.
ρωτή τον Δ.Σ Λιαρόπουλο Θεόδωρο,
2. Γιαβής Σταύρος Δ.Σ μέλος, με αναπληρωτή τον Δ.Σ Σταθόπουλο Κων/νο.
3. Δημάκος Τρύφων του Γεωργίου δημότης με αναπληρωτή του το δημότη Ρίζο Γεώργιο.
Περί της Εορτής του Αγίου Τρύφω- Ομόφωνα το Δ.Σ αποφάσισε την συμμετοχή στην τοπική
νος.
εορτή του Αγίου Τρύφωνα & ψηφίζει τις εγγεγραμμένες
στο προϋπολογισμό πιστώσεις για την πληρωμή των δαπανών που θα προκύψουν.
Προγραμματισμός πρόσληψης προ- Ομόφωνα συμφωνεί με την πρόσληψη ενός οδηγού λεωσωπικού στον Δήμο
φορείου με σύμβαση 8 μηνών & επτά (7) εργατοτεχνιτών
με 5 ημερομίσθια ανά μήνα.
Τοποθέτηση περιπτέρου στο δασά- Ομόφωνα το Δ.Σ αποφάσισε την τοποθέτηση ξύλινου πεκι στο Τ.Δ. Βυτίνας.
ριπτέρου από το Δασαρχείο Καλαμπάκας για την εξυπηρέτηση των παιδιών και των επισκεπτών του χώρου.
Αποδοχή και κατανομή ποσού στις Ομόφωνα το Δ.Σ αποδέχθηκε συνολικά το ποσό των
Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη 7.226.60 € το οποίο κατένειμε εξίσου στις δύο Σχολικές
των λειτουργικών των δαπανών. Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Δήμου.
Έγκριση 1ου Α.Π. του έργο « Κατα- Ομόφωνα εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ερσκευή δεξαμενής ύδρευσης στον οι- γασιών του έργου για τους λόγους που ανέφερε η εισηκισμό Καρβουνίου στο Τ.Δ. Καμενί- γητική έκθεση της επιβλέπουσας υπηρεσίας (ΤΥΔΚ).
τσας του Δήμου».
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας ε- Κατά πλειοψηφία το Δ.Σ ενέκρινε την αιτούμενη παράτακτέλεσης του έργου « Διαμόρφωση ση εκτέλεσης του έργου μέχρι 16-2-2010.
αυλείου χώρου Λυκείου Βυτίνας».
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας ε- Κατά πλειοψηφία το Δ.Σ ενέκρινε την αιτούμενη παράτακτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση ση εκτέλεσης του έργου μέχρι 20-2-2010.
χώρου παιχνιδιού & πολιτιστικών εκδηλώσεων στην πλατεία του οικισμού Λάστας».

ΙΙ Ένα σημαντικό έργο εγκαινιάστηκε πρόσφατα στη Βυτίνα, που θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις ιδιαίτερα για τους μαθητές αλλά και τους αθλούμενους. Είναι η κλειστή αίθουσα γυμναστικής στο χώρο του Γυμνασίου-Λυκείου Βυτίνας. Ένα έργο απαραίτητο για περιοχές όπως η Βυτίνα,
που έχουν μεγάλη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών. Παρατίθεται το
δελτίο τύπου του Δήμου σχετικά με το έργο και ανάλογο φωτογραφικό υλικό.
«Στα πλαίσια του προγράμματος Άθλησης για όλους του Δήμου Βυτίνας εγκαινιάστηκε στις 21-012010 η νέα κλειστή αίθουσα Γυμναστικής που στεγάζεται στο Γυμνάσιο Βυτίνας. Σε μια κατάμεστη από
κόσμο αίθουσα άνθρωποι
όλων των ηλικιών συγκεντρώθηκαν, δίνοντας το δυναμικό τους παρόν αλλά
και δηλώνοντας την ενεργό
συμμετοχή τους στα προγράμματα Γυμναστικής. Συγκεκριμένα σύμφωνα με
την υπεύθυνη γυμνάστρια
κα Ζαγάρα Μαρία θα λειτουργήσουν τμήματα που
θα περιλαμβάνουν προγράμματα αεροβικής γυμναστικής, ενδυνάμωσης,
ευλυγισίας καθώς και kick
boxing.
Κατά την διάρκεια της
τελετής των εγκαινίων , τελέστηκε Αγιασμός από τον
πρωτοπρεσβύτερο της Βυτίνας πατέρα Νικόλαο Ντά- Από την τελετή των εγκαινίων της κλειστής αίθουσας
γυμναστικής
βο. Ο Δήμαρχος Βυτίνας κ.
Γιάννης Σακελλαρίου κατά
τον χαιρετισμό του ευχαρίστησε όλους εκείνους, που με την ενεργό συμμετοχή τους συντέλεσαν, ώστε να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η πανέμορφη αυτή αίθουσα. Ο κ. Δήμαρχος επεφύλασσε και μια μικρή έκπληξη στους παρευρισκομένους, όπου ανακοίνωσε ότι έως το τέλος
Μαΐου θα λειτουργήσει
το πρώτο υπαίθριο γυμναστήριο της περιοχής
στο «Δασάκι» της Βυτίνας. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου κ. Αυγερινός Κωνσταντίνος και
κ. Γόντικας Τρύφων καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι.»

TAXI
ΑΓΟΡΑΙ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΑΧΙ - Ι.Χ.

«ΚΑΡΔΑΡΑΣ»
ΛΙΟΣΙΩΝ 59 - ΑΘΗΝΑ
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Aπόψεις
ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
Έδειξε ότι ο Βυτιναίος εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τον τόπο του.
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Παναγιώτης Παπαδέλος φιλόλογος πρόεδρος του Δ.Σ. του συλλόγου
έσα στο σύγχρονο καταιγισμό των διαπιστώσεων για αποξένωση, αδιαφορία σκληρότητα και τόσα άλλα, που
τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας αποδίδουν στο σύγχρονο άνθρωπο, ήρθε η ημερίδα του Δήμου Βυτίνας για το Τριανταφυλλίδειο κληροδότημα στην αίθουσα της Παλιάς Βουλής να
διαψεύσει όλα αυτά. Οι περισπούδαστοι αναλυτές των ΜΜΕ αναφερόμενοι στη συμπεριφορά του σημερινού ανθρώπου κάνουν όλο και περισσότερο απογοητευτικές διαπιστώσεις χαρακτηρίζοντας τον με αρνητικά στοιχεία, που απορρέουν από την
τόσο προβληματική εποχή μας.
Αν όμως κάποιος βρισκόταν στις 15 Γενάρη στην αίθουσα της
Παλιάς Βουλής στην Αθήνα, θα διαπίστωνε το εντελώς αντίθετο από τις «σοφές» κοινωνικού περιεχομένου αναλύσεις των δημοσιογράφων. Εκεί είχε προγραμματιστεί να γίνει μια ημερίδα
για το μεγάλο χρόνιο πρόβλημα της Βυτίνας, που παραμένει για
πολλές δεκαετίες άλυτο και που έχει σχέση με το κληροδότημα,
που άφησε ο μεγάλος Βυτιναίος Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης.
Η εκδήλωση είχε αποφασισθεί πριν από τέσσερις μήνες σε μια
κοινή συνάντηση του Δημάρχου Γιάννη Σακκελαρίου με τον πρόεδρο του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων Τάκη Παπαδέλο
και τον πρόεδρο του νεοσύστατου συλλόγου «Φίλοι του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος» Κώστα Παναγόπουλο. Εκεί
πάρθηκε η απόφαση να οργανωθεί στην Αθήνα μια ημερίδα για
το θέμα αυτό. Ο χώρος επιλέγηκε με προσοχή και παρόλο δύσκολο να εξασφαλισθεί αυτό κατορθώθηκε με τη βοήθεια της Βυτιναίας Φωτεινής Φίλη μέλους του Δ.Σ του συλλόγου του κληροδοτήματος. Η απόφαση τολμηρή και παρόλο τους δισταγμούς
για την επιτυχία ενός τέτοιου διαβήματος αποφασίστηκε με τον
κίνδυνο της αποτυχίας έντονο.
Οι φορείς που ανέλαβαν την οργάνωση με πρώτο το Δήμο έπεσαν στη δουλειά και χάριν στην εμπειρία του Δημάρχου όλα
πήγαν «κατευχήν». Επελέγησαν με προσοχή οι ομιλητές, έτσι ώστε αφενός να τιμηθεί ο μεγάλος Βυτιναίος Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης αφετέρου να δοθεί μια ξεκάθαρη εικόνα του κληροδοτήματος αλλά και να παρουσιασθούν οι προοπτικές του για
την αξιοποίησή του με θετικές επιπτώσεις για τον τόπο μας. Στο
σημείωμα αυτό δεν θα γίνει αναφορά στο περιεχόμενο και τα πορίσματα της ημερίδας (αυτό γίνεται σε άλλη στήλη), αλλά στο
κλίμα, που επικράτησε και την αντίδραση του Βυτιναίου, που
προσκλήθηκε να παρακολουθήσει την εκδήλωση Η επιφύλαξη
υπήρχε. Ο φόβος μήπως δεν γεμίσει η αίθουσα επλανάτο. Είχε
προηγηθεί και η Βυτινιώτικη βραδιά του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων, που η ανταπόκριση δεν ήταν και η καλλίτερη και
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έτσι ο φόβος της αποτυχίας γινόταν πιο έντονος. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτούργησε εκείνο το υπολανθάνον πατριωτικό συναίσθημα του Βυτιναίου, που στις κατάλληλες στιγμές ξυπνάει και τον κάνει να εκδηλώνει με πάθος την αγάπη για
τον τόπο του.

Η κατάμεστη αίθουσα της Παλαιάς Βουλής
Μέχρι τις έξι παρά τέταρτο της ημέρας εκδήλωσης λίγοι οι
προσελθόντες. Η αίθουσα έμοιαζε άδεια. Νευρικότητα επικρατούσε και οι φόβοι της αποτυχίας μεγάλωναν. Και όμως μετά από την ώρα αυτή μάζες Βυτιναίων άρχισαν να καταφθάνουν. Η
αίθουσα γέμισε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Τα καθίσματα
καταλήφθηκαν και αρκετοί έμεναν όρθιοι. Πολλοί ήρθαν και από τη Βυτίνα. Όταν άρχισε η εκδήλωση στις έξι και είκοσι περίπου η εικόνα της αίθουσας ήταν «χάρμα οφθαλμών». Εκεί έβλεπες να ξεχειλίζει το Βυτινιώτικο πάθος, που το αντιπροσώπευαν όλες οι ηλικίες. Σεβάσμιες Βυτινιώτικες προσωπικότητες
με επικεφαλής τον αντιστασιακό Λάκη Σάντα στην πρώτη σειρά των επισήμων και μέσα στα έδρανα ο Κώστας ο Σεβδαλής, ο
Πάνος ο Ζαχαρόπουλος και πολλοί άλλοι που αντιπροσώπευαν
την παλιά γενιά της Βυτίνας, η οποία είχε μεσουρανήσει πριν
σαράντα πενήντα χρόνια. Και κοντά σε αυτούς ώριμοι Βυτιναίοι, φτασμένοι επιστήμονες, επιτυχημένοι επιχειρηματίες και επώνυμες προσωπικότητες στο χώρο τους. Λίγο πιο κει η γενιά
των σαραντάρηδων με ευάριθμη εκπροσώπηση. Αλλά εκείνο
που ήταν παρήγορο ήταν η παρουσία πολλών νέων Βυτιναίων γό-

νων επωνύμων οικογενειών μόνοι τους ή με τους γονείς τους,
φοιτητές ή εκκολαπτόμενοι επιστήμονες, που ήρθαν για να δείξουν ότι το ενδιαφέρον για τον τόπο τους παραμένει ανεξάρτητα της συχνότητας εκδήλωσης.
Εκείνο που θα μπορούσε κάποιος να τονίσει είναι η ατμόσφαιρα που επικράτησε κατά τη δίωρη διάρκεια της ημερίδας.
Σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις συνήθως την αρχική ησυχία τη
διαδέχεται μια ανησυχία, ψίθυροι, κινητικότητα και στο τέλος
αταξία. Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Από την αρχή μέχρι
το τέλος επικράτησε ευταξία και απόλυτη ησυχία με αποτέλεσμα οι ομιλητές να μην αισθανθούν δυσάρεστα σε κανένα σημείο
της ομιλίας τους αλλά και η όλη εκδήλωση να πραγματοποιήσει
το στόχο της. Στο τέλος ενθουσιασμός και ικανοποίηση για την
εκδήλωση, αλλά και ανησυχία και προβληματισμός για την πορεία του κληροδοτήματος.
Αυτή η εικόνα, που περιγράφηκε, δείχνει την ιδιοσυγκρασία
του Βυτιναίου. Αντίθετα στο ρεύμα του «ωχαδερφισμού» και του
συμφεροντολογισμού, εξακολουθεί να είναι ευαίσθητος σε ό,τι
αφορά τη γενέτειρα. Οι δεσμοί παραμένουν ακατάλυτοι, αλλά
και το πνεύμα αυτό μεταβιβάζεται στους νεώτερους. Η Βυτίνα,
αν αναπτύχτηκε και βρίσκεται τόσο μπροστά από την υπόλοιπη
Γορτυνία, αυτό οφείλεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Αν επιτεύχθηκαν πολλά, οφείλονται στους δραστήριους συλλόγους,
που ξεπέρασαν πολλές φορές την κρατική αδιαφορία. Η Βυτινιώτικη ψυχή, όσο και αν παραβλέπεται και υποβιβάζεται, όσο
και αν ακούγονται από ορισμένους «δοκησίσοφους» στα καφενεία της Βυτίνας αρνητικά σχόλια για τη συμπεριφορά του Βυτιναίου, αυτός πάντοτε διαψεύδει όλα αυτά και όταν χρειάζεται
αντιδρά σωστά, αρκεί να κινητοποιηθεί κατάλληλα.
Αυτό συνέβη και στη ημερίδα. Όταν ο Δήμος και οι συνδιοργανωτές σύλλογοι ανέπτυξαν σωστή δραστηριότητα και κέντρισαν τη Βυτινιώτικη ευαισθησία, όταν και όπως έπρεπε, η αντίδραση ήταν σωστή, η αίθουσα της παλιάς Βουλής γέμισε και το
Τριανταφυλλίδειο κληροδότημα εκεί που το γνώριζαν λίγοι έγινε το καθημερινό θέμα συζήτησης.
Στον απόηχο λοιπόν της εκδήλωσης τα αποτελέσματα είναι
πολύ αισιόδοξα, όχι τόσο για την πορεία του κληροδοτήματος,
που είναι συνάρτηση της κρατικής γραφειοκρατίας, όσο για τη
Βυτινιώτικη ψυχή, που εξακολουθεί να είναι ζωντανή και σε αυτή θα στηρίζει η Βυτίνα τη διαχρονική της πορεία και όχι στις
κρατικές επιδοτήσεις ή στην επέμβαση των κάθε είδους αυτόκλητων προστατών ή επώνυμων πολιτικών, που πολλά υπόσχονται αλλά λίγα πραγματοποιούν.

βυτινιώτικες συνεργασίες
Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΩΡΑΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ

Η δραματική ιστορία ενός Παράφορου Ειδυλλίου
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Μαινάλιος
τα χρόνια του κατατρεγμού και άγριου κυνηγητού των Κολοκοτρωναίων και των άλλων κλεφτών και συγκεκριμένα το 1805 ο Δημητράκης Κολοκοτρώνης (επονομαζόμενος Κουντάνης)
κυνηγημένος από τους Τούρκους και εγχώριους εχθρούς του κατέφυγε για να φιλοξενηθεί στο
αρχοντικό του Βελέτζα, προύχοντα της Νεμνίτσας (Μεθυδρίου).
Ο αγγελόμορφος, ο περικαλλέστερος, κατά τους βιογράφους του, νέος της εποχής εκείνης, είχε παλιότερα συναντήσει στο κεφαλάρι του χωριού την Θεοδώρα, κόρη του Βελέντζα και του πήρε τα μυαλά η νεραϊδένια ομορφιά της, το γλυκόλαλο τραγούδι της, η ύπαρξη της.
Η Θεοδώρα «χάρμα ιδέσθαι» πανωραία, ονείρου ομορφιά, λυγερόκορμη, μυγδαλοματούσα,
του Μαινάλου λουλούδι αγνό, στη θέα του νέου αναστατώθηκε το «είναι» της, τα μάγουλα της βάφτηκαν τριανταφυλλιά, άνθισε η μοναδική ομορφιά της και ένιωσε όλη τη φλόγα ενός κεραυνοβόλου έρωτα.
Ο Δημητράκης ισιόκορμος με αδρά αντρίκια χαρακτηριστικά του προσώπου, τα περήφανα Κολοκοτρωνέικα φρύδια του, το στριμμένο μαυρομούστακο, τα ατσάλινα χέρια και πόδια, ομορφοστολισμένος όπως του ταίριαζε με άλικο φέσι, χρυσοκέντητο γιλέκο και σιλάχι με τις μπαρουτοκαπνισμένες ασημοκουμπούρες και δαμασκί σπαθί και τη χιονάτη φουστανέλλα με τις εξήντα δίπλες
αγάπησε παράφορα την κόρη. Κοντά της μαλάκωσε το κολοκοτρωνέικο θηρίο.
Μέρα με την μέρα θάμπωνε ο λογισμός των δύο ερωτευμένων, φώλιασε στα στήθια τους ο φτερωτός θεός, η καρδιά τους πλημμύριζε από γλυκές χαρές, ο νους ταξίδευε σε παραμυθένιους κόσμους, μεθούσαν με κλεφτές ματιές και σε κάθε ευκαιρία με τη δροσιά των χειλιών και η αγάπη τους
φούντωνε.
Όμως λίγο η μέθη του ονείρου ζει. Η αγάπη ρόδου εφήμερη πνοή, νικήθηκε, υπέκυψε στους
καιρούς και τα ήθη.
Ο πατέρας Βελέντζας δεν ήθελε για γαμπρό τον Δημητράκη, λόγω των κινδύνων, που απειλούσαν κάθε στιγμή τη ζωή του, της πολυτάραχης διαδρομής του, με αποτέλεσμα κάποιο βράδυ
που η πανσέληνος έντυνε με ασήμι το Μαίναλο να απαγάγει ο Δημητράκης τον θησαυρό της καρδιάς του στα άδυτα του Μαινάλου. Όμως έσφαλε και έπρεπε να πληρώσει, όπως και έγινε.
Η νέα έξαλλη για την απαγωγή της και την καταπάτηση των ιερών κανόνων της φιλοξενίας, τον
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κατέκρινε και τον απείλησε ότι αν δεν την αφήσει, να γυρίσει στον πατέρα της, θα αυτοκτονούσε
πέφτοντας από ψηλά βράχια.
Η «κακομαθημένη» Θεοδώρα, συνειδητοποίησε τους ανυπέρβλητους κινδύνους και τα βάσανα
μιας ζωής με τον εκλεκτό της καρδιάς της και κλαίγοντας γοερά είπε κατά τη λαική μούσα «Πείσμωσες τον πατέρα μου, που μ’ άρπαξες Κουντάνη και θα σηκώσει το χωριό στο πόδι να σε πιάσουν. Σύρε με πίσω … σύρε με.» (Τρ. Ξηρός: Ιστορία Βυτίνης σελ. 186).
Ο Δημητράκης ύστερα από την άπονη και άκαμπτη θέση της Θεοδώρας, μετανόησε για το διπλό «ανοσιούργημα» του. Με ραγισμένη καρδιά της ζήτησε να μείνει πιστή στην αγάπη τους να μην
τον αρνηθεί, να μην τον λησμονήσει και αφού της πρόσφερε το κιμέρι του (δερματινο πουγκί) την
χαραυγή έστειλε γερή και άγγιχτη (ατιμασμένη κατά τον εχθρό των Κολοκοτρωναίων Κ. Δελληγιάννη Απομνημονεύματα τ. Α σελ. 38) την κόρη στον πατέρα της, με την παραγγελία ότι δεν θα μείνει κανείς ζωντανός στη Νεμνίτσα, αν την παντρέψει με άλλον.
Η νέα χάθηκε σαν νεράιδα. Ο νέος, μη αντέχοντας το χωρισμό και τα χαμένα του όνειρα περιπλανιόταν για δύο εβδομάδες στις βουνοκορφές και στις λαγκάδες του Μαινάλου, ώσπου αποκαμωμένος κλείστηκε σε ένα ποιμενικό καλύβι. Εκεί οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά και έκαψαν τον Δημητράκη και 3-4 συντρόφους του ύστερα από τριήμερη ηρωική αντίσταση.
Οι λυγερές του Μαινάλου τραγουδούσαν για καιρό τον χαμό του Κουντάνη τους. Ο εχθρός του
ο πασάς της Τρίπολης λυπήθηκε για το παλικάρι και «απέρριψε» το τσιμπούκι του (Τ. Κ Η Γορτυνία
σελ. 188-189). Ένα χρόνο μετά το 1806 ο Βελέντζας πάντρεψε την κόρη του στην Τρίπολη όπου είχε εγκατασταθεί, φοβούμενος αντίποινα από πλευράς Κολοκοτρωναίων.
Η Θεοδώρα δεν δοκίμασε τα λησμονοβότανα του Μαινάλου.
Οι γεροντότεροι λένε ότι την έδερναν αβάσταχτοι πόνοι για τον φρικτό θάνατο του αγαπημένου της, το χωρισμό τους, και τα χαμένα όνειρα της, τότε που στα μαλλιά της έπεσαν χιόνια ως την
τελευταία πνοή αυτόν νοσταλγούσε και βαθειά θρηνούσε.
Σε τοπικό θρύλο αναφέρεται ότι οι παλιοί βοσκοί του Μαινάλου είδαν ότι στο σημείο που κάηκε το παλικάρι φύτρωσε έλατος και δίπλα του βρέθηκε μια ιτιά και όταν φύσαγε βοριάς τα δύο δέντρα λύγιζαν και έσμιγαν σαν να ήταν ζευγάρι.
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Tα κληροδοτήματα
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Βυτίνα έχει τέσσερα κληροδοτήματα (ένα πέμπτο αγνοείται) με μεγαλύτερο το Τριανταφυλλίδειο και αποδοτικότερο το Πανταζοπούλειο. Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων δραστηριοποιείται και προς την πλευρά αυτή, ώστε να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν αποδοτικότερα αλλά και
όσα δεν αποδίδουν να μπορέσουν να αποδώσουν. Η
ΒΥΤΙΝΑ θα έχει στήλη κληροδοτημάτων, ώστε να ενημερώνει για την πορεία τους και την απόδοσή τους,
διότι θεωρεί υποχρέωση να γνωρίζει ο κάθε Βυτιναίος πράγματα, που αφορούν τον τόπο του και να τα
διεκδικεί. Γνώμη μας είναι ότι πρέπει να οργανωθεί
στη Βυτίνα ημερίδα με θέμα την εικόνα των κληροδοτημάτων για την καλύτερη ενημέρωση.

τίστως είχε ανάγκη η υπηρεσία. Το 1913 είχε μετακληθεί από την
Ελληνική Κυβέρνηση η λεγόμενη Αυστριακή Αποστολή, ως σύμβουλος
σε βασικά. ζητήματα, αποτελούμενη από πέντε δασολόγους, με σκοπό την αναδιοργάνωση της Δασικής Υπηρεσίας. Η αποστολή αυτή εγκαταστάθηκε στη Βυτίνα και ανέλαβε, μεταξύ άλλων καθηκόντων, την
κατάρτιση του πρώτου Διαχειριστικού Σχεδίου των Δασών του Μαινάλου, σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας, οι οποίες είχαν ήδη καθιερωθεί στα ευρωπαϊκό δάση από τις αρχές του 190υ αι. Έργο της Αυστριακής αποστολής, η οποία ανακλήθηκε με την έναρξη του πρώτου
Ευρωπαϊκού πολέμου, είναι επίσης ο δασοβοτανικός κήπος της Βυτίνας, που υπάρχει ακόμα και δεν έχασε τη σημασία του για επιστημονικές παρατηρήσεις. Έκτοτε, το δάσος προστατεύτηκε, καλλιεργήθηκε και εκμεταλλεύτηκε συστηματικά και αδιάλειπτα και έφτασε στη σημερινή του θαυμαστή μορφή.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΥΜΕΩΝ ΞΥΝΟΓΑΛΑ
χει δημιουργηθεί από το Βυτιναίο Συμεών Ξυνογαλά, ο οποίος, όΈ
ταν βρισκόταν στη ζωή, χρηματοδότησε αρκετά κοινωφελή έργα στη
Βυτίνα. Το κληροδότημα αυτό, το οποίο λειτουργεί από τις 20 Ιουλίου

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΔΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
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ι εργασίες επισκευής των κτιρίων προχωρούν με ταχύτερο ρυθμό
και υπολογίζεται να τελειώσουν τέλος Απριλίου, ένα έτος μετά την
προγραμματισθείσα ημερομηνία και τούτο , διότι η επιβλέπουσα αρχή
δηλ. η ΔΕΚΕ Πελοποννήσου είναι υπερβολικά ανεκτική στον ανάδοχο
του έργου. Ο σύλλογος παρόλες τις συνεχείς παραστάσεις του στην
περιφέρεια Πελοποννήσου δεν κατόρθωσε συντόμευση των εργασιών.
Η πραγματοποιηθείσα πρόσφατα ημερίδα απεδείχθη πολύ χρήσιμη για
την πορεία του κληροδοτήματος, διότι έγινε ευρύτερα γνωστό. Συγχρόνως ολοκληρώθηκε η μελέτη της περίφραξης του αλσυλλίου και της
πραγματοποίησης γεώτρησης, ώστε να καταστεί το κτήμα αρδευτικά
αυτοδύναμο. Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει, όπως μας ενημέρωσε το Υπουργείο γεωργικής ανάπτυξης που είναι υπεύθυνο για το κτήμα, μετά την έγκρισή της από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο σύλλογος
έστειλε έγγραφα υπομνήματα στο Υπουργείο γεωργικής ανάπτυξης
και τροφίμων ζητώντας την πρόσληψη προσωπικού, ώστε να επαναλειτουργήσει το κτήμα κανονικά. Στον προϋπολογισμό δε του κληροδοτήματος του 2010 για τη λειτουργία του γεωργικού κτήματος Βυτίνας έχουν προϋπολογισθεί 5.000.000 €
Εν τω μεταξύ η «Διεύθυνση νεώτερης και σύγχρονης αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς» του Υπουργείου Πολιτισμού εισηγείται τον χαρακτηρισμό
ως μνημείου του κεντρικού κτιρίου της δασικής σχολής. Αναδημοσιεύουμε το σκεπτικό του εγγράφου, που αφορά την περιγραφή των κτιρίων, διότι έχει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και πρέπει ο κάθε Βυτιναίος να
γνωρίζει την αξία των μνημείων του τόπου του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
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ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του συγκροτήματος
«Κληροδότημα Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη» στη Βυτίνα
Ν. Αρκαδίας.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Α’ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ
Η λειτουργία της Σχολής αυτής συστηματοποιήθηκε από το 1897
ως Δασοκομικό Τμήμα του Γεωργικού Σταθμού Βυτίνας. Παρείχε μέση δασική εκπαίδευση σε σπουδαστές που προορίζονταν για τη μέση
βαθμίδα υπαλλήλων (τους λεγόμενους δασοκόμους) των οποίων πρω-

Γ’ ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Η Υ.Ν.Μ.Τ.Ε δυτ. Ελλάδος προτείνει το χαρακτηρισμό του κτιρίου της
δασοκομικής σχολής, διότι παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ,ιστορικό και επιστημoνικό ενδιαφέρον για την τοπική κοινωνία, αλλά και για την
ευρύτερη περιοχή, με σκοπό την πpoστασία και τη μελέτη του δασικού
oικoσυστήματoς του Μαiνάλου, καθώς και των συνοδευτικών κτιρiων
του. Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε συμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1
β του ν. 3028/2002, το χαρακτηρισμό ως μνημεiου, του κεντρικού κτιρίou του «κληροδοτήματος Παναγιώτη Τριανταφυλλiδη», λόγω της αρχιτεκτονικής, ιστορικής και επιστημoνικής σημασiας του, καθώς το ίδρυμα και η λειτουργία του παρείχε μια τεραστία κοινωνική προσφορά
στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή για την προστασία, οργάνωση διαχείριση και μελέτη του δασικού οικοσυστήματος του
Μαινάλου.

Β’ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Το μεγάλο κτίριο της πρώτης Δασοκομικής Σχολής, αναπτύσσεται
σε τρία επίπεδα εκ των οποίων το πρώτο είναι ημιυπόγειο, λόγω της
κλίσης του εδάφους. Η κατασκευή του συνδέεσαι άμεσα με την ίδρυση
της πρώτης Δασοκομικής Σχολής στη Βυτίνα το 1893 και αποτελεί κτίριο μεγάλης ιστορικής σημασίας για την Αρκαδία.
Η αρχιτεκτονική του σύνθεση ακολουθεί τριμερές σύστημα : α) τη
βάση (ισόγειο - ημιυπόγειο), β) τον κορμό (όροφοι) & γ) την στέψη (γείσο). Ο κορμός χωρίζεται από οριζόντια ταινία όμοια σε υλικά με τους
λαξευτούς γωνιολίθους, που βρίσκονται στις ακμές του κτιρίου και στα
πλαίσια των ανοιγμάτων. Ο όροφος παρουσιάζεται απλουστευμένος σε
σχέση με το ισόγειο ως προς το γείσο των ανοιγμάτων, εκτός από τα
δυο παράθυρα στην πρόσοψη, που παρουσιάζουν γείσο με αετωματική
απόληξη. Τα κουφώματα είναι ξύλινα γαλλικού τύπου, ενώ οι θύρες σιδερένιες και ο χρωματισμός του σε γαιώδεις αποχρώσεις. Το κτίριο έχει συμμετρικά ανοίγματα σε όλες τις όψεις, ενώ στην πρόσοψη προεξέχουν οι δυο ακραίες πτέρυγες στην κάτοψη στον άξονα συμμετριας
της κεντρικής εισόδου του κτιρίου. Στον περιβάλλovτα χώρο του παραπάνω κτιρίου υπάρχουν διάφορα βοηθητικό κτίσματα ,εκ των οποίων
το πιο αξιόλογο είναι αυτό των στάβλων, το κτίριο του επιστάτη της
Σχολής, καθώς και η προτομή του ευεργέτη του ιδρύματος. Πρόκειται
για ένα επίμηκες πέτρινο κτίριο, το οποίο αποτελείται από τρία τμήματα .Το μεσαίο τμήμα (διώροφο) είναι συμμετρικά προς τον γεωμετρικό
άξονα. του, με δίρριχτη ξύλινη στέγη και επικάλυψη με κεραμωτά βυζαντινού τύπου. Η κύρια όψη του ορόφου του κτιρίου χαρακτηρίζεται από τρία ξύλινα ανοίγματα παραθύρων με τοξωτούς φεγγίτες και προστατευτικά σφυρήλατο σιδερένιο κάγκελο συμμετρικα ως προς τα ανοίγματα των ξύλινων θυρών του ισογείου στην κυρία όψη , που είναι
και αυτά ξύλινα με φεγγίτη. Δεξιά. και αριστερό από τα ανοίγματα των
θυρών στο ισόγειο υπάρχουν οι ίδιοι τοξωτοί φεγγίτες. Συμμετρικά του
διωρόφου κεντρικού κτιρίου υπάρχουν δυο ισόγεια κτίρια με ξύλινη τριρριχτη στέγη και επικάλυψη με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. Οι κύριες όψεις των κτιρίων είναι συμμετρικές ως προς το γεωμετρικό άξονα τους,
ενώ το κεντρικό άνοιγμα τους καλύπτεται από ξύλινη θολωτή πόρτα. Δεξιά κι αριστερά της υπάρχουν ξύλινα παράθυρα με θολωτούς φεγγiτες
που πρoστατεύoνται από σφυρήλατο σιδερένιο κάγκελο.

1988, επιδοτεί τη γέννηση κάθε παιδιού των οικογενειών, που διαμένουν
στη Βυτίνα με το ποσόν των 150 € και η λειτουργία του έχει ανατεθεί
στο σύνδεσμο Φιλοπροόδων Όπως ανακοίνωσε ο σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του κατά τα έτη 2007, 2008 και 2009 από το κληροδότημα επιδοτήθησαν Βυτιναίες, που τεκνοποίησαν μέσα στα έτη αυτά με το ποσόν των 150 €. Αναδημοσιεύουμε από την ιστοσελίδα του συνδέσμου
τις επιδοτηθείσες Βυτιναίες.
«Ο Σύνδεσμος Φιλοπροόδων ανακοινώνει ότι για τα έτη 2007,
2008 και 2009 το εφάπαξ βοήθημα των 150 ευρώ για κάθε νεογνό που
γεννήθηκε τα έτη αυτά από γονείς μονίμως κατοικούντες στην Βυτίνα, όπως καθορίζει στην προς το Σύνδεσμο σχετική επιστολή του ο διαθέτης, έλαβαν οι
1) Μαγδαληνή Παναγιώταρου-Γιαβή 2) Κωνσταντίνα Παπαλάμπρου-Κουρεμένου (δύο φορές) 3) Έλενα Ασπιώτη-Χαμεζοπούλου
4) Αμαλία Λιαροπούλου-Λιακοπούλου 5) Ρεβέκα Καραμήτρου-Λιαροπούλου»

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ
ημιουργήθηκε από το Βυτιναίο Τρύφωνα Θαλασσινό, ο οποίος το
Δ
1994 ίδρυσε το ομώνυμο ίδρυμα, το οποίο ονομάζει κοινωνικό και
πολιτιστικό. Με την από 18-10-1997 ιδιόγραφη διαθήκη του αφήνει με-

τά το θάνατό του την ψιλή κυριότητα της περιουσίας του στο ίδρυμα αυτό και μετά το θάνατό της συζύγου και την επικαρπία. Στην διαθήκη περιγράφονται δεκαεπτά ακίνητα στην Αθήνα, την Μάνδρα Αττικής και τη
Βυτίνα. Επίσης περιγράφονται και μετοχές σε Τράπεζες. Η διαθήκη αυτή κυρήχθηκε κύρια με την 486/15-3-2002 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών. Όμως κάποιοι εκ των συγγενών ενεφάνισαν και
δεύτερη διαθήκη μεταγενέστερη με την οποία διεκδίκησαν την περιουσία
για λογαριασμό τους. Το ίδρυμα Θαλασσινού, που εδρεύει στη Βυτίνα
πρόσβαλε ως μη νόμιμη τη δεύτερη διαθήκη και έκτοτε άρχισε μία δικαστική διαμάχη, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο Δήμος Βυτίνας
με το 3698/23-11-2004 έγγραφό του παρενέβη στη διεύθυνση κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών γνωστοποιώντας την απόφαση του να διεκδικήσει για λογαριασμό του ιδρύματος Θαλασσινού τα
περιουσιακά στοιχεία. Δυστυχώς η διαμάχη συνεχίζεται μέχρι σήμερα
και το μόνο ακίνητο που έχει περιέλθει στη Βυτίνα είναι αυτό που είχε
δωρίσει ο διαθέτης, όταν βρισκόταν στη ζωή, για κοινωφελείς σκοπούς
πλησίον του νεκροταφείου και το οποίο επισκευάζεται και διαμορφώνεται για να στεγάσει τα χορευτικά τμήματα του πολιτιστικού συλλόγου
«Κ. Παπαρρηγόπουλος», που ήταν και η βασική επιθυμία του διαθέτη
δηλ. να δημιουργηθεί μουσικοχορευτικός όμιλος στη Βυτίνα. Επειδή οι
πολύπλοκες δικαστικές διαδικασίες, στις οποίες έχει περιέλθει το κληροδότημα Θαλασσινού είναι αρκετά άγνωστες και δύσκολα ανιχνεύονται
η ΒΥΤΙΝΑ διαθέτει τις στήλες της σε όσους χειρίζονται το θέμα αυτό
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της Βυτίνας
και στο Δήμο να γνωστοποιήσουν περισσότερα στοιχεία. Εμείς θα πούμε τη γνώμη του προηγούμενου Δημάρχου της Βυτίνας Κ. Κουντάνη, οποίος σε ιδιωτική συζήτηση είχε πει ότι «το κληροδότημα Θαλασσινού
ως προς το οικονομικό μέγεθος μπορεί να αποδειχθεί ως ένα νέο Τριανταφυλλίδειο». Εμείς ευχόμαστε και επιθυμούμε να τελειώσει όσο το
δυνατόν συντομότερα η δικαστική διαμάχη, η οποία ,από τις πληροφορίες που έχουμε, είναι πολύ ευνοϊκή για τη Βυτίνα, για να αξιοποιηθούν
τα περιουσιακά αυτά στοιχεία προς όφελος του τόπου μας.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΒΡΟΥΜΗ
αείμνηστος ιατρός Ιωάννης Γιαβρούμης άφηνε με την ιδιόγραφη
Ο
διαθήκη του το ποσόν των 100.000 $ στην κοινότητα Βυτίνας για την
δημιουργία κοινωφελούς ιδρύματος και όριζε τριμελές Δ.Σ.. Η διεύ-

θυνση κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών με το
4956/1078/26-7-88 έγγραφό της ζήτησε από την κοινότητα Βυτίνας τη
δημιουργία του κοινωφελούς ιδρύματος για να περιέλθουν στην κατοχή του τα 100.000$ και να εκτελεστούν οι επιθυμίες του διαθέτη. Η κοινότητα έκανε τις απαιτούμενες ενέργειες, αλλά το ίδρυμα αυτό ουδέποτε έγινε. Το ποσόν των 100.000 $ δεν είναι γνωστό, που ευρίσκεται
και έκτοτε ουδεμία ενέργεια πραγματοποιήθηκε. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι η εφημερίδα ΒΥΤΙΝΑ στο φύλλο 75 του 1992 σε μία αγωνιώδη ανακοίνωση επανέρχεται και ζητά στοιχεία για την τύχη της διαθήκης. Έκτοτε σιωπή. Ούτε εμείς γνωρίζουμε κάτι θα αναζητήσουμε όμως στοιχεία. Δεν ξέρουμε, αν θα βρούμε στη διεύθυνση κληροδοτημάτων αλλά θα επανέλθουμε.

ΤΟ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

Ο μητροπολίτης Βύρωνος Καισιαριανής και Υμμητού
κ.κ. Δανιήλ τραβάει τον πρώτο κλήρο

Η αίθουσα του Πανταζοπουλείου κατά την τελετή
προικοδότησης

λειτουργικό λόγω του ότι διοικείται από Βυτιναίους διαχειριστές και όχι από το κράτος. Τα περιουσιακά του στοιχεία είναι ενοικιαζόμενα ακίνητα στην Αθήνα από όπου προέρχονται και τα χρήματα, που διατίθενται για τους σκοπούς του. Σύμφωνα με τη διαθήκη από το ετήσιο
προϋπολογιζόμενο ποσόν το 80% διατίθεται για προικοδότηση και το
20% για ενίσχυση της Βυτίνας (παλαιότερα κοινότητας σήμερα Δήμου) για την εκτέλεση έργων κοινής ωφελείας. Έτσι στον προϋπολογισμό του 2010 έχουν καταγραφεί 40.000 € για προικοδότηση και

λο και Ζαχαρόπουλο, οι οποίοι δεκαετίες τώρα διαχειρίζονται το κληροδότημα με απόλυτη διαφάνεια και αντικειμενικότητα καταβάλλοντες
προσωπικό μόχθο. Η παρουσία τους εξασφαλίζει την ομαλή και αδιάβλητη λειτουργία του κληροδοτήματος..
Η φετινή κλήρωση ακολούθησε τη γνωστή τόσα χρόνια τελετή και
πραγματοποιήθηκε ανήμερα του Αγίου Τρύφωνος στις 12 το μεσημέρι
μετά το τέλος της λειτουργίας στην αίθουσα του Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου. Λαμπρή τελετή με δύο ιεράρχες παρόντες και τα επίσημα πρόσωπα., αλλά και τους Βυτιναίους, που γέμισαν την αίθουσα του
πνευματικού κέντρου, την οποία έκτισε ο ίδιος ο ευεργέτης. Στην αρχή
ο εκ των διαχειριστών Τρύφωνας Θεοφιλόπουλος χαιρέτισε τους παρισταμένους και στη συνέχεια αναπέμφθηκε τρισάγιο για ανάπαυση της ψυχής του αειμνήστου Δ. Πανταζοπούλου από τον παριστάμενο μητροπολίτη Βύρωνος, Καισαριανής και Υμηττού κ.κ. Δανιήλ. Κατόπιν έγινε η
κλήρωση. Στην κληρωτίδα μπήκαν 42 ονόματα και κληρώθηκαν οκτώ, όπως είχε προγραμματισθεί. Τους κλήρους τράβηξαν κατά σειρά ο σεβασμιώτατος Βύρωνος,Καισαριανής και Υμηττού κ.κ. Δανιήλ, ο σεβασμιώτατος Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμίας, ο Δήμαρχος Βυτίνας κ. Σακελλαρίου, ο βουλευτής Αρκαδίας κ. Κωνσταντινόπουλος, ο
πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος Ζαχαρόπουλος, ο
πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσιας, ο πρόεδρος του
συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας κ. Παπαδέλος και τέλος ο αιδεσιμώτατος ιερέας της Βυτίνας π. Νικόλαος Ντάβος
Οι οκτώ τυχερές, που κληρώθηκαν, είναι οι εξής:
1. Παπαζαφειροπούλου Μαρία του Παναγιώτη
2. Τερζή Σταματίνα τουΑντωνίου
3. Τσέκου Δήμητρα του Αθανασίου
4. Παπακωνσταντίνου Κανέλλα του Ιωάννη
5. Δαβλάντη Χαρίκλεια του Δημητρίου
6. Παπαντωνίου Ευαγγελία του Δημητρίου
7. Νικολακοπούλου Βασιλική του Γεωργίου
8. Γιαννακάκη Μάρθα του Κων/νου
Η σεμνή τελετή έλαβε τέλος με τις ευχαριστίες των διαχειριστών
προς τους παρισταμένους.
Οι Βυτιναίοι έδειξαν ότι ξέρουν να τιμούν τους μεγάλους ευεργέτες του τόπου τους και ιδιαίτερα το Δημήτριο Πανταζόπουλο, που τόσο βοήθησε τη Βυτίνα με τις μεγάλες προσφορές του και εκφράζουν
τις ευχαριστίες τους στους δύο διαχειριστές για τη χρηστή διαχείριση του κληροδοτήματος. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η οικογένεια
Πανταζοπούλου, που έχει στους κόλπους της επώνυμους Βυτιναίους
και αξιόλογα στελέχη του επιστημονικού και επιχειρηματικού κόσμου,
εξακολουθεί να βοηθά τον τόπο της και πάντοτε ανταποκρίνεται στις
εκκλήσεις των τοπικών συλλόγων για οικονομική ενίσχυση. Πολλά δε
πρόσφατα έργα του συνδέσμου Φιλοπροόδων, που είναι ο κατεξοχήν
εξωραϊστικός φορέας της Βυτίνας, οφείλονται στην οικονομική ενίσχυση της οικογένειας Πανταζοπούλου.
Στη συνέχεια δημοσιεύουμε τον ισολογισμό του κληροδοτήματος
για το έτος 2009.

Κ

άθε χρόνο την 1η Φεβρουαρίου ημέρα της εορτής του πολιούχου
της Βυτίνας Αγίου Τρύφωνος πραγματοποιείται η κλήρωση για προικοδότηση οκτώ ανύπανδρων κοριτσιών της Βυτίνας από το Πανταζοπούλειο κληροδότημα. Δικαίωμα των μεταγενεστέρων δεν είναι να απολαμβάνουν τα αγαθά, που απορρέουν από τα κληροδοτήματα, αλλά
και υποχρέωση να θυμούνται τους μεγάλους πατριώτες, που έβαλαν
τη γενέτειρα πάνω από τον εαυτό τους και να γνωρίζουν κάτι για τη δράση τους. Εμάς δε που αντιπροσωπεύουμε τους Βυτινιώτικους συλλόγους υποχρέωση μας είναι να θυμίζουμε αυτούς τους σπουδαίους πατριώτες, διότι το καλύτερο μνημόσυνο είναι η μνήμη και η απόδοση τιμής.
Το Πανταζοπούλειο κληροδότημα δημιουργήθηκε με τη διαθήκη
του σπουδαίου Βυτιναίου Δημητρίου Πανταζοπούλου (1889-1863), ο
οποίος άφησε μεγάλο μέρος της περιουσίας του στη γενέτειρά του,
για να προικοδοτούνται κάθε χρόνο άπορες κορασίδες. Όσο ζούσε
προσέφερε μεγάλα ποσά για τη δημιουργία κοινωφελών έργων με
σπουδαιότερο το κτίριο του Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου,
που κοσμεί την πλατεία του χωριού και στεγάζει στο ισόγειο τα γραφεία του Δήμου και στον πρώτο όροφο την αίθουσα των πολιτιστικών
εκδηλώσεων.
Το κληροδότημα αυτό είναι το δεύτερο σε οικονομικό μέγεθος μετά το Τριανταφυλλίδειο, αλλά το επωφελέστερο, διότι είναι το πλέον

Δημήτριος Θεμ. Πανταζόπουλος
Μέγας Ευεργέτης Βυτίνης, 1889-1963
10.000€ για ενίσχυση του Δήμου. Οι 40.000€ μοιράζονται με κλήρωση σε οκτώ κορίτσια καταγόμενα από τη Βυτίνα και το καθένα παίρνει
από 5.000 €. Το κληροδότημα λειτουργεί από το 1967 και στην αρχή
προικοδοτούντο τρεις κοπέλες αργότερα πέντε και λίγο αργότερα οκτώ. Στα σαράντα τρία χρόνια λειτουργίας του έχουν προικοδοτηθεί πέραν των διακοσίων με ποσά που αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τα έσοδα του .
Εμείς θα σταθούμε στη σπουδαία πράξη του μεγάλου Βυτιναίου Δημητρίου Πανταζοπούλου καταγόμενου από μια από τις μεγαλύτερες οικογένειες της Βυτίνας. Οι άνθρωποι αυτοί έφευγαν από τον τόπο τους
πάμφτωχοι και όταν στη ξενιτιά πλούτιζαν εκμεταλλευόμενοι τα φυσικά
τους προσόντα με πρώτο την ευφυΐα πάντοτε θυμόντουσαν την πατρίδα
τους δημιουργώντας τη μεγάλη ομάδα των ευεργετών, που τόσα οφείλει
η Ελλάδα σε αυτούς. Έτσι και ο Δημήτρης Πανταζόπουλος πλούτισε στην
Αμερική, που πήγε, αλλά μέσα στη καρδιά είχε βαθιά ριζωμένη τη Βυτίνα και, όταν μετά πενήντα χρόνια επέστρεψε, αμέσως σκέφτηκε πώς θα
τη βοηθήσει, θα συμβάλλει στη πρόοδο της και θα ενισχύσει τα φτωχά κορίτσια της Βυτίνας, που ο θεσμός της προίκας ήταν ανασχετικός της αποκατάστασης τους.
Εκτός όμως από το κληροδότημα συνέβαλε να αντιμετωπισθεί μια
μεγάλη έλλειψη της Βυτίνας, που ήταν ένας χώρος ο οποίος θα εξυπηρετούσε τις πολιτιστικές ανάγκες
του τόπου του και χρηματοδότησε
την κατασκευή του κτιρίου του πνευματικού κέντρου, που τόσα έχει
προσφέρει στη Βυτίνα και έχει στεγάσει τόσα χρόνια όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του τόπου μας.
Τιμούμε το μεγάλο ευεργέτη
κάθε χρόνο την ημέρα απονομής
της προικοδότησης, αλλά και πάντοτε προβάλλεται ο Δημήτριος Πανταζόπουλος ως παράδειγμα ανεπανάληπτης φιλοπατρίας και ανθρωπισμού αλλά και αλτρουϊσμού
για τους συμπατριώτες του. Ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή της αδιαφορίας και της σκληρότητας πράξεις
σαν αυτές είναι πρότυπο μίμησης.
Χρειάζεται όμως να αναφερθούμε και στους διαχειριστές του
κληροδοτήματος κ.κ. Θεοφιλόπου-

8

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010

θεολογικές σκέψεις
ΠΛΟΥΤΗ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΣ
γράφει: Ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Λίχας

Μ

οιάζει με πικρό ανέκδοτο: Ένα
Μαγιάτικο πρωινό, 11:00-11:30
π.μ., έπαιζαν τάβλι, πάνω στό κατάστρωμα μιας πολυτελέστατης θαλαμηγού, δύο «φίλοι» εφοπλιστές, ο Α. και ο Ω.
(υπαρκτά και γνωστά πρόσωπα), απoλαμβάνoντας το γενναιόδωρο ανοιξιάτικο ηλιο. Ανάμεσα στις ζαριές, ο Α. ανέφερε
πώς είναι πολύ ευχαριστημένος με τα
Σκανδιναβικά ναυπηγεία, όπου πρόσφατα έδωσε εντολή να του «κλείσουν» δύο
πλοία αρίστων προδιαγραφών. Ο Ω. «δεν
έδωσε σημασία», έχοντας το νου του στην
παρτΙδα. Όμως σε λίγο σηκώθηκε και πήγε στο εσωτερικό της θαλαμηγoύ, γιατί
μία εποχιακή ρινίτιδα τον ταλαιπωρούσε,
και του τελείωσαν τα χαρτομάντηλα. Γύρισε σε τρία-τέσσερα λεπτά, κρατώντας
νέο πακέτο χαρτομάντηλα. Και λέγοντας,
χαμογελώντας, στό «φίλο» του, πως τα
πλοία που του έκανε λόγο προηγουμένως,
αγοράστηκαν ήδη, πριν ένα λεπτό, στο όνομα του Ω., με επικοινωνία μέσω ασυρμάτου με τα Σκανδιναβικά ναυπηγεία. Ο
Α., εμβρόντητoς και εξοργισμένος, που
του πήρε ο Ω. «μέσα από τα χέρια», τα
πλοία που τόσο ζήλευε και είχε δώσει εντολή να τα αγοράσουν για δικό του (του
Α.) λογαριασμό, ανέτρεψε το τάβλι, πετώντας το στη γαλήνια θάλασσα, μη μπορώντας να υποφέρει την κυνικότητα και
τον αμοραλισμό του Ω. Ο Ω. απλώς μειδιούσε. Δεν γνωρίζουμε (και δεν μας ενδιαφέρει εδώ), αν το περιστατικό είναι σε
όλες τις πτυχές του αληθινό. Μπορεί να
μην έχει γίνει επακριβώς έτσι: Όπως και
να ’χει, ασφαλώς ο Ω. το έκανε περισσότερο «για πλάκα», να περιπαίξει (και να καταρρακώσει) τον Α. Είναι όμως –σέ πάρα
πολλές περιπτώσεις– εμφανέστατος ο κυνισμός και ο αμοραλισμός στο χώρο των
πλουσίων και «ισχυρών». Τόσο απροκάλυπτος, που σκορπίζει απόγνωση· αφού
κανένα «φτωχαδάκι» δεν μπορεί να σταθεί μπροστά τους, και να τα «βγάλει πέρα». Ακόμη κι αν έχεις δίκιο, είσαι εκ των
προτέρων «χαμένος από χέρι», καταδικασμένος, χωρίς ελπίδα δικαίωσης, στα τερ-

τίπια των ισχυρών του κόσμου τούτου).
Όμως δεν μας ενδιαφέρει τόσο τό σκεπτικό και ο ψυχισμός των ισχυρών. Αυτοί
έχουν –συνήθως– γαλουχηθεί με την παροιμία: «Όταν έχεις και δεν τρως, πρέπει
να σε δει γιατρός». Δηλαδή, θεωρούν αρρωστημένη κατάσταση να μην εκμεταλλεύεσαι τις περιστάσεις φυσικό και άρμονικό γι’ αυτούς είναι: να αρπάζουν και να
τρώνε. Αφού οι συνθηκες της ζωής τούς
κατέστησαν άρχοντες, «έχοντες και κατέχοντες». Για τον κάθε σωστό, όμως, Χριστιανό υπάρχουν άλλα κριτήρια και άλλο
πλαίσιο δράσης. Ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος λέει με σαφήνεια: Ο Χριστιανός «από τη στιγμή που αποφάσισε να
αρέσει στον Χριστό, δεν αφήνει να δηλητηριάζουν τη ζωή του οι (εφάμαρτοι) πόθοι
που είχε πρωτύτερα» (Α’ Πέτρου 1,14). Και
λίγο πιο κάτω δίνει το απόλυτο Πρότυπο:
«Ο Χριστός άφησε υπόδειγμα τον εαυτό
Του, για να βαδίζετε στα αχνάρια Του. Δεν
έκανε αμαρτία, oύτε βρέθηκε στο στόμα
Του δόλος. Τις λοιδορίες δεν τις ανταπέδιδε, και όταν έπασχε δεν απειλούσε, γιατί ήθελε ξεκάθαρα πράγματα» (Α’ Πέτρου
2, 21). Το να αναποδογυρίσεις το τάβλι είναι πανεύκολο. Το να υποστείς αδικία είναι μαρτυρικό και ήρωικό: Όταν αυτός ο
ηρωισμός διαποτίζει το Είναι σου, δεν μένει στην ψυχή σου χώρος για ανασφάλειες, φoβίες, εμπάθειες, εχθρότητες, κακίες. Όχι μόνο εξαλείφονται όλα αυτά, αλλά δεσπόζει η Καλοσύνη και η Αγάπη που
είναι κυρίαρχα στοιχεία της πνευματικής
ζωής. Σ’ αυτές τις ηρωικές καταστάσεις
αναφέρεται ο άλλος πρωτοκορυφαίος
Απόστολος Παύλος, λέγοντας: «Δεν έχουμε τίποτα (είμαστε φτωχοί), μα έχουμε
τα πάντα (μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες)» (Β’ Κορινθίους 6,10). Αφού –τελικά– αυτό που κρίνει την υπόθεση είναι ή
προσωπική τοποθέτηση και ο πνευματικός αγώνας. Όχι το αν έχεις, αλλά το αν
«κολλάς» σ’ αυτό που έχεις, αγνοώντας
τον Χριστό. Πού είναι Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
ΠΛΟΥΤΟΣ. ΚΑΙ τώρα ΚΑΙ στούς ατελεύτητους αιώνες της Βασιλείας Του.

ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
Ο φίλος Βυτιναίος Γιώργος Μπασάκος μας έστειλε από το προσωπικό του
αρχείο πολύτιμα στοιχεία, που δείχνουν την εικόνα της Βυτίνας του μεσοπόλεμου.

Δύο αποδείξεις του μεσοπόλεμου από τη Βυτίνα. Η πρώτη ρεύματος από
την εταιρεία «Γιαβρούμης και Σία» και η δεύτερη από το ξενοδοχείο Ανδρουτσόπουλου

βυτινιώτικες συνεργασίες

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
να διασώζει όλους και γιατί θεωρούαλό είναι να συμβουλευόμαστε
σε ζημιά αν χανόταν κάποιος έστω και
τους αρχαίους συγγραφείς για
ανάξιος και ασήμαντος.
την ποιότητα της δημοκρατίας
Ας κατανοήσουμε σήμερα μέσω του
στα αρχαία χρόνια και σήμερα και
Ξενοφώντα ότι οι πολιτικοί άρχοντες
την ευθύνη των πολιτικών, τότε και
κρίνονται σήμερα ως ηγέτες και ως
τώρα.
παιδαγωγοί. Αξιολογούμε τις πράξεις
Ο Ξενοφών στο έργο του ΑγησίΓΡΑΦΕΙ: Ο
τους, τη συμπεριφορά τους προς όλαος τονίζει τις αρετές και τα χαρίσματα του βασιλιά της Σπάρτης Αγη- Απόστολος Τζίφας λους, τη δυνατότητα συνεργασίας, την
Δ/ντής ειλικρίνεια, την απόλυτη υπακοή στους
σιλάου. Ποιες είναι οι αρετές και τα φιλόλογος
ου
χαρίσματα του Αγησιλάου, του βασι- του 1 Γυμνασίου νόμους, την αντικειμενικότητα, την αΣητείας
φιλοχρηματία τους, τη δυνατότητα ευλιά της Σπάρτης;
εργετικής διάθεσης προς όλους και τέΠρώτα- πρώτα ο μόχθος για την
λος το ήθος τους.
πατρίδα. Η αφιλοχρηματία ήταν εκ των ων ουκ
Ας προβληματιστούμε σήμερα για την ποιάνευ. Η υπακοή στους νόμους, αν και ήταν ο
ότητα των πολιτικών μας. Τα σκάνδαλα, η απιο ισχυρός στην πόλη ( δυνατώτατος ων εν τη
νομία , η φοροδιαφυγή κ.λπ. αποτελούν φαιπόλει φανερός ήν λατρεύων τους νόμους). Γιανόμενα προς αποφυγή για την ελληνική πολιτί όπως σωστά επισημαίνει : « τις γαρ αν ηθέτική και όχι μόνο πραγματικότητα. Ποιος, όλησεν απειθείν ορών τον βασιλέα πειθόμεμως, ευθύνεται για όλα αυτά στη σημερινή ελνον;» ( = γιατί ποιος θα ήθελε να μην υπαληνική πραγματικότητα; Ο Ξενοφών υποκούει “ στους νόμους” , όταν έβλεπε το βασιγραμμίζει: « ο Αγησίλαος όπου ώετο ωφελήλιά του να πειθαρχεί;). ο Αγησίλαος συμπερισειν τι την πατρίδα , ου πόνων υφίετο, ουκ αφερόταν στους αντιπάλους του μέσα στην πόφίστατο κινδύνων, ουκ εφείδετο χρημάτων…»
λη , όπως ακριβώς ( συμπεριφέρεται) ο πατέ(= ο Αγησίλαος , όπου νόμιζε ότι θα ωφελήρας στα παιδιά του :τους κακολογούσε για τα
σει την πατρίδα του, δεν έπαυε να μοχθεί , δεν
σφάλματά τους. Τους τιμούσε, όμως, κάθε φοαπέφευγε τους κινδύνους, δε λυπόταν τα χρήρά που έκαναν κάτι καλό. Τους παραστεκόματα). Το ίδιο συμβαίνει και με τους πολιτιταν όποτε τους συνέβαινε κάποια συμφορά.
κούς μας σήμερα;
Δε θεωρούσε κανέναν πολίτη εχθρό, γιατί ήθελε να επαινεί όλους , γιατί νόμιζε κέρδος

Κ

ΣΤΗ «ΣΚΙΑ» ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
• συνέχεια από τη σελ. 1
προτεραιότητας και αφετέρου να ενημερώνουν για προβλήματα, τα οποία χρονίζουν και απαιτούν επέμβαση. Στα
νέα σχήματα, που πιθανόν να έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες δράσης αλλά θα είναι απόμακρα και γραφειοκρατικά, θα είναι απαραίτητοι οι άνθρωποι και οι φορείς που θα συνδέονται περισσότερο με τον τόπο και θα ευαισθητοποιούνται για τα τοπικά θέματα. Οι νέοι Δήμοι θα είναι περισσότερο απόμακροι, γραφειοκρατικοί και μεγαλύτερης εμβέλειας και επομένως η τοπική παρέμβαση θα είναι λιγότερο ευέλικτη και ευαίσθητη. Στο σημείο αυτό
θα είναι απαραίτητη η δραστηριοποίηση και η επέμβαση των τοπικών συλλόγων. Αυτούς τους συλλόγους πρέπει
το κάθε χωριό να διατηρήσει «ως κόρη οφθαλμού» για να έχει καλλίτερη τύχη στα νέα σχήματα.
Όπως και να το κάνουμε είμαστε στη εποχή της πληροφορικής, της οργάνωσης και του προγραμματισμού αλλά
και της γραφειοκρατίας. Οι τοπικές ιδιαιτερότητες δεν λαμβάνονται υπόψη μπροστά στη νέα μορφή οργάνωσης
και διοίκησης. Όμως η Χώρα μας απέναντι στο φάσμα της παγκοσμιοποίησης και της νέας δράσης της Ευρωπαϊκής διαμόρφωσης πρέπει να αναπτύξει αμυντικούς μηχανισμούς για να διατηρήσει την εθνική της ιδιαιτερότητα.
Έτσι εκτεταμένες περιοχές όπως η Γορτυνία, που θα βρεθεί κάτω από διοικητική οργάνωση διπλάσια και τριπλάσια
της ισχύουσας, χρειάζεται να ενισχύσει τους μηχανισμούς παρέμβασης του κάθε τόπου και αυτοί είναι οι πολύτιμοι σύλλογοι της, που πρέπει να διαφυλάξει αλλά και να ενεργοποιήσει με κάθε μέσον.
Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ είναι μία νέα διοικητική πραγματικότητα και μια νέα σχέση πολίτη – τοπικής αυτοδιοίκησης.
Αυτό δεν πρέπει να φοβίζει αλλά χρειάζεται προετοιμασία και νέα μορφή οργάνωσης, ώστε τα χωριά της Γορτυνίας και μεταξύ αυτών η Βυτίνα να προσαρμοσθούν, να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους και να επιλύσουν τα προβλήματα τους αλλά και να αντέξουν την ανωνυμία, την αποξένωση και την ψυχρότητα της νέας μορφής διοίκησης.
Η « Β»

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Οικονομολόγος – Λογιστής
(Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)
Κιν: 6977987186 • Ε-mail: leoaccount85@yahoo.gr
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λογοτεχνική σελίδα
Ο κόσμος,
η φύση, η
γη μας
ΓΡΑΦΕΙ: Η μικρή
Βυτιναία ποιήτρια Ειρήνη
Λιαροπούλου

Σαν τα μάτια σου
ανοίξεις,
γύρω τον κόσμο θ’
αντικρύσεις,
ζώα, δέντρα και πουλιά
που βγάζουν μια γλυκιά
λαλιά.
Μέσα στο μικρό λιβάδι
θα πάει κεφάτα το
γελάδι,
βλέπω δέκα αγγουριές
κι άλλες τόσες ομορφιές
Μελισσάκια
ζουζουνίζουν,
φυσικά και μας ζαλίζουν.
Μα εγώ τα αγαπώ,
όλον τον κόσμο θέλω
εγώ.
Ζουμπούλι που
μοσχοβολά
και κόκορας που μας
λαλά.
Μόλις δω πεταλουδάκι
με πιάνει ένα μεράκι.
(Φεβρουάριος 2009)

ΤΟ ΛΙΟΓΕΡΜΑ
ΜΙΑΣ ΨΥΧΗΣ
ΓΡΑΦΕΙ:
Η Βυτιναία ποιήτρια
Μαίρη Πάτση – Μαρίνη
Στο λιόγερμα της ζωής, νιώθω
να περιφέρομαι σαν θυμιατό
σαν κύμα, ψάχνοντας να βρω
διέξοδο στις μικρές αποβάθρες
του νου
για ό,τι έφυγε, για ό,τι δεν θάρθει.
Όλα γύρω τρέχουν, με προσπερνούν
παρασέρνοντας αγάπες, χαρακτήρες, αξίες.
Σπαθιές κατακόκκινες στο μωσαϊκό της σκέψης.
Μα κάπου - κάπου ανηφορίζω
στο ξάγναντο του μυαλού ψάχνοντας να βρω
πού με καρτεράει η χαρά και πού
η αγωνία.
Ανηφορίζω στη φωτιά, που καίει μέσα μου.
Και στην απέραντη αγάπη ψυχή
μου λαχάνιασες
για μια σταγόνα χαράς, μια χούφτα ευτυχίας.
Τρέμοντας πια ακροβατώ στις
κορυφογραμμές σου
μετρώντας με κόπο τους χειμώνες, που έχω να περπατήσω
μακριά σου.
Ανήμπορη και κουρασμένη από
το πέρα-δώθε του χρόνου
Απαγγιάζω σιωπηλά στις αναμνήσεις μου.
Γενάρης 2010

ΚΙΝΗΣΕ Η ΓΕΡΑΚΙΝΑ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Γορτύνιος δημοσιογράφος Λεωνίδας Ανδριανός
Γερακίνα, όπως και πολλά άλλα πρόσωπα, έχουν
περάσει πλέον στην ιστορία. Ο λαός έχει συνδεθεί πολύ με αυτά, παρ’ ότι μερικές φορές γνωρίζει - ευρέως τουλάχιστον- ελάχιστα έως και τίποτα για
αυτά. Από την γερακίνα το μόνο που γνωρίζει είναι το
εύθυμο χορευτικό αυτό τραγουδάκι, που πολλοί και πολλές φορές έχουμε χορέψει και έχουμε διασκεδάσει με
αυτό. Και όμως τo «κίνησε η γερακίνα» ξεκίνησε από
μοιρολόι για να καταλήξει σε τραγούδι, όπως θα δούμε
στην συνέχεια. Ποια ήταν η Γερακίνα; Πώς έγινε τόσο
γνωστή η άγνωστη στις λαϊκές μάζες; Ε λοιπόν, η θρυλική πλέον γερακίνα, γεννήθηκε το 1854 στην πόλη Νιγρίτα των Σερρών, όταν αυτή ακόμα ήταν υπό τον τουρκικο ζυγό. Σε ένα φτωχόσπιτo της γειτονιάς Τσικιλάδες, γεννιέται ένα πανέμoρφo κοριτσάκι από την οικoγένεια Ροκάνη. Aργότερα βαπτίζεται και παίρνει το όνομα Γερακίνα. Γερακίνα, γιατί Γερακίνα; Γιατί το διαπεραστικό βλέμμα της, τα πανέμορφα και λαμπερά μάτια της δίνουν στους δικούς της την αίσθηση του γερακιού, όπως θα λέγαμε του αετού. Θα μπορούσε να λεγότανε και αετίνα. Το πολύ μελαχρινό, όμως, χρώμα του
προσώπου της, αναγκάζει τους δικούς της να την βαπτίζουν γερακίνα.
Τα χρόνια περνάγανε και η Γερακίνα εξελίσσεται
σε μια πανέμορφη μελαχρινή κοπέλα που ξεχώριζε για
την ομορφιά της αλλά και για την καλοσύνη της, την ευγένειά της, χαρίσματα που την κάνουν ιδιαίτερα αγαπητή στους πατριώτες της και πoθητή στους άνδρες.
Έτσι σε ηλικία 16 ετών n Γερακίνα, ηλικία που ως συνήθως κανένας νέος και καμία νέα δεν γλιτώνει από τα
πρώτα ερωτικά σκιρτήματα, έτσι και n Γερακίνα περιδιαβαίνοντας τα καλντερίμια της γειτονιάς της, συναντάει τον έρωτα στο πρόσωπο του νεαρού γείτονά της,
του Τριαντάφυλλου Γκοστινού. Ένα έρωτα βουβό, πλατωνικό που περιορίζεται σε μια κλεφτή ματιά, ένα φευγαλέο χαμόγελο και μερικές φορές σε ένα αναστεναγμό
και τίποτα περισσότερο, γιατί τα ήθη και τα έθιμα της
επoχής, αλλά και της αυστηρής οικογένειάς της, δεν επιτρέπουν τίποτα άλλο. Ζωντανός ανδρικός πειρασμός,
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n ορφανεμένη από πατέρα πλέον Γερακίνα, και μοναχοκόρη όπως είναι, μπαίνει κάτω από την αυστηρή επιτήρηση της μητέρας της, η οποία της ελέγχει τις κινήσεις αλλά και τον ελεύθερο χρόνο της. Ακόμα και
για τον αγαπημένο της έχει κάποιες αντιρρήσεις και
προβάλει κάποια εμπόδια. Η Γερακίνα, όμως, επιμένει
και ένα μεσημέρι με τον κουβά στο χέρι –όπως και η
Μαλάμω με την στάμνα της– βαδίζει προς το πηγάδι
για νερό κρύο να φέρει όπου κρυμμένος μέσα στα χαμόκλαδα την περιμένει ο αγαπημένος της. Το μισοεγκατελειμένο πηγάδι με την ξύλινη πρόχειρη περίφραξη
δεν προστατεύει την απρόσεχτη Γερακίνα, που τραβώντας τον κουβά αναζητάει τον αγαπημένο της. Με μια
απότομη και βιαστική κίνηση, το κουκλίστικο κορμί της,
χάνοντας την ισορροπία του, βρίσκεται στον πάτο του
πηγαδιού. Η σπαραχτική κραυγή της όμoρφης Γερακίνας, αναστατώνει την μικρή γειτονιά και τότε έτρεξαν
μικροί μεγάλοι, έτρεξε κι ο κόσμος όλος ανάμεσα τους
και ο αγαπημένος της ο Τριαντάφυλλος. Δεμένο με ένα χονδρό σχοινί, τον κατεβάζουν στο πάτο του πηγαδιού αλλά παρά τις φιλότιμες προσπάθειές του δεν καταφέρνει «να την βγάλει και γυναίκα να την πάρει».
Αδυνατώντας να τη γλιτώσει και κρατώντας στην αγκαλιά του το νεκρό κορμί της Γερακίνας, ξεσπάει σε
λυγμούς. Ο θάνατος της Γερακίνας είναι γεγονός. Και
τι κρίμα, ήταν μόνο δέκα επτά χρονών.
Όλη η Νιγρίτα έκλαψε, εθρήνησε και συνόδευσε
στην τελευταία της κατοικία τη Γερακίνα, στολισμένη
νύφη με όλα της τα φλουριά και ντρούμουντρούμουντρούμου- ντρούμου τα βραχιόλια της βροντούν, καθώς
οδηγείται και κατεβαίνει στον φρεσκοσκαμένο τάφο
της. Το δράμα όμως της Γερακίνας δεν τελειώνει εδώ.
Έχει και συνέχεια. Ο έρωτάς της, ο μεγάλος έρωτάς
της, ο Τριαντάφυλλος Γκοσινάς, συγκλονισμένος από
τον χαμό της Γερακίνας, τρεις μήνες αργότερα και από τη μεγάλη του θλίψη, την ακολουθεί στον τάφο, πεθαίνοντας κι αυτός. Να γιατί, στην αρχή της ιστορίας
αυτής, σας έλεγα ότι το τραγούδι της Γερακίνας, μοιάζει περισσότερο με μοιρολόι.

Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΑΝΤΑ
ίναι έτοιμο, όπως πληροφορούμεθα, το βιβλίο σχετικά με τη βιογραφία του Βυτιναίου ήρωα της αντίστασης κατά των Γερμανών Απόστολου Σάντα
από το δημοσιογράφο – συγγραφέα Κάρολο Μωραΐτη,
τακτικό συνεργάτη της ΒΥΤΙΝΑΣ και θα παρουσιασθεί
το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου στην αίθουσα συντακτών. Στο δελτίο τύπου, που μας απέστειλε ο ίδιος ο συγγραφέας παρουσιάζεται το περιεχόμενο του βιβλίου.

Ε

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την επόμενη της καταλήψεως της Κρήτης από τις δυνάμεις του ’ Αξονα, άγνωστοι πατριώτες έδωσαν πρώτοι το σύνθημα της αντίστασης κατά του κατακτητή κατεβάζοντας την Γερμανική σημαία, που κυμάτιζε από τις
27 Απριλίου 1941 στον Ιερό βράχο. Η ηρωική εκείνη
πράξη υπήρξε ο πρόλογος ενός τετράχρονου έπους. Της
μάχης του Ελληνικού λαού κατά του βάρβαρου κατακτητή. Εκείνο το πρωινό της 31 Μαΐου 1941 η είδηση
διαδόθηκε σαν αστραπή σ’ ολόκληρη την Αθήνα. Σε λίγες ώρες το φοβερό νέο είχε γίνει γνωστό και στο πιο
μακρινό χωριό. και σε μικρό χρονικό διάστημα το τολμηρό εκείνο εγχείρημα, που οι συμμαχικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί- ανάμεσά τους και το Βρετανικό BBC-διαλάλησαν στους υπόδουλους λαούς της Ευρώπης σαν υπέροχο παράδειγμα ανδρείας και φωτεινή καθοδήγηση στο δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσουν κατά των
Γερμανών και των συμμάχων τους, είχε κάνει το γύρο
του κόσμου . Ποιοι ήταν όμως αυτοί που άρχιζαν τον αγώνα της αντίστασης με μια πράξη, που έκανε τους
Έλληνες να νιώσουν τότε πραγματικά υπερήφανοι; Παρά τις εκτεταμένες έρευνες των Γερμανών και των Ελληνικών αστυνομικών αρχών ποτέ δεν έγινε γνωστή η ταυτότητα των «δραστών» και μόνο μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, τα Δεκεμβριανά και τη Συμφωνία της
Βάρκιζας, αποφάσισαν να μιλήσουν. Έτσι στις 25 Μαρτίου 1945, με κοινή συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησαν στις εφημερίδες «Ριζοσπάστης» , «Ελεύθερη Ελλάδα» και «Ελευθερία» ο λαός έκπληκτος έμαθε την αλήθεια. Έμαθε ότι πίσω από την πράξη εκείνη, που κουρέλιασε στην κυριολεξία την τιμή και την υπόσταση ενός ολόκληρου έθνους, του ισχυρότερου του κόσμου,
βρίσκονταν δύο νέοι άνθρωποι. Ο Απόστολος Σάντας
(από πατέρα Λευκάδιο και μητέρα Βυτινιώτισσα το γένος Ρουμελιώτη) πρωτοετής τότε (1941) της Νομικής
σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Μανώλης Γλέζος (από τη Νάξο) πρωτοετής της Ανωτάτης σχολής Οικονομικών και Εμπορικών επιστημών. Την ίδια νύκτα,
που τα τελευταία τμήματα του Ελληνικού στρατού μαζί
με Κρήτες και λίγες εναπομείνασες Αγγλονεοζηλανδικές δυνάμεις έπαυαν την αντίστασή τους στον έσχατο
Ελληνικό προμαχώνα, στην Μεγαλόνησο, ο Σάντας και
ο Γλέζος έπαιζαν τη ζωή τους κορώνα-γράμματα μόλις
στα 19 τους χρόνια. Σκαρφάλωσαν στον Ιερό βράχο, αδιαφορώντας για τις Γερμανικές δυνάμεις, που βρίσκονταν εκεί, κατέβασαν τη Χιτλερική σημαία και αφού την
πέταξαν σε κάποιο πηγάδι χάθηκαν στο σκοτάδι, όπως

είχαν έρθει, χωρίς
να γίνουν αντιληπτοί από κανέναν.
Νεανική επιπολαιότητα; Τρέλλα;
Αγανάκτηση για όσα έβλεπαν να διαδραματίζονται καθημερινά γύρω
τους; Σίγουρα όλα
αυτά μαζί, μα και
κάτι άλλο βαθύτερο και ουσιαστικότερο! Ένιωσαν βαθειά την ανάγκη
μέσα τους να κά- Το εξώφυλλο του υπό έκδοση βιβλίου
νουν κάτι, που θα
σήκωνε ψηλά του
Έθνους τη ψυχή, όπως είχαν πράξει στο παρελθόν πολλοί του 21 ήρωες οπλαρχηγοί.
Το βιβλίο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Καρόλου Μωραΐτη «Απόστολος Σάντας: έτσι κατεβάσαμε
τη σβάστικα από την Ακρόπολη», που κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις «Λεξίτυπον» (Εμμ. Μπενάκη 36 Αθήνα τηλ.
210 3832117), είναι η προσωπική μαρτυρία του 88χρονου σήμερα Σάντα για το ιστορικό αυτό γεγονός και έχει σχεδόν ολόκληρο τη μορφή μακράς συνέντευξης.
Αποτελείται από μία εισαγωγή και δύο μέρη. Στην εισαγωγή ο συγγραφέας αναφέρεται με συντομία στα γεγονότα του Ελληνοϊταλικού και Ελληνογερμανικού πολέμου, στην κατάληψη των Αθηνών από τους Γερμανούς
και στην ύψωση της Γερμανικής πολεμικής σημαίας στην
Ακρόπολη. Στη συνέχεια παίρνει το λόγο ο Σάντας. Στο
πρώτο μέρος μιλάει για πρώτη φορά για τα παιδικά και
εφηβικά του χρόνια, για την οικογένειά του, για τις σχέσεις με τον πατέρα του, τη μητέρα του, τη μητριά του και
τις αδελφές του, για την εγκατάστασή του στην Αθήνα,
τις εμπειρίες του από το Γυμνάσιο, για τη δικτατορία
Μεταξά, για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Στο δεύτερο
μέρος αφηγείται - ξετυλίγοντας το κουβάρι των αναμνήσεων του- με τρόπο εντυπωσιακό και λεπτομερειακό το χρονικό της αρπαγής της σβάστικας από την Ακρόπολη μέχρι την ημέρα που αποκάλυψαν την ταυτότητά
τους στον Ελληνικό λαό. Στον επίλογο υπάρχει απόσπασμα από το βιβλίο του δημοσιογράφου και ιστορικού
χρονικογράφου Δημητρίου Γατόπουλου «Ιστορία της
Κατοχής» αναφορικά με τις έρευνες, που είχε διενεργήσει τότε για το θέμα αυτό ο εισαγγελέας Ηλίας Μικρουλέας. Το βιβλίο κλείνει με επίμετρο, το οποίο περιλαμβάνει το γερμανικό ανακοινωθέν, που εξεδόθη την
επόμενη της αρπαγής της σημαίας, τη βράβευση των δύο
ηρώων από τη Βουλή των Ελλήνων το 2008 και το τιμητικό ψήφισμα και μετάλλιο, που επέδωσε στον Απόστολο Σάντα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών το 2009.
Κάρολος Μωραΐτης

ΟΠΟΙΟΣ ΦΘΑΝΕΙ ΣΤΗ
ΒΥΤΙΝΑ ΝΙΩΘΕΙ ΑΝΕΤΑ
ΚΑΙ ΦΙΝΑ
ΓΡΑΦΕΙ: ο Γορτύνιος ποιητής Χρυσόστομος Κριμπάς
Βυτίνα η ειδυλλιακή, μέσα σ’ ελατοδάση
όποιος δεν την πλησίασε έχει πολλά να χάσει.
Στέλνουν τα δάση τα πυκνά, τον δροσερό αέρα
το καλοκαίρι το θερμό, δροσίζουν νύκτα-μέρα.
Έχει η Βυτίνα ομορφιές και άφθονα προσόντα
διαθέτει αμέτρητα καλά και πλούσια προϊόντα.
Ζυμαρικά εξαίρετα, φτιάχνουν καλές κυράδες
με τέχνη παραδοσιακή, που έχουν νοστιμάδες.
Απλώνουνε τον τραχανά μες στη μεγάλη σάλα
και χυλοπίτες ζυμωτές, μ’ αλεύρι και με γάλα.
Η Βυτίνα καταλύματα, έχει περιποιημένα
και τα δωμάτια καθαρά και εκσυγχρονισμένα.
Μα πάνω απ’όλα βρίσκεται η ντόπια καλοσύνη
η πηγαία εγκαρδιότητα και η αβροφροσύνη.
Η Βυτίνα έχει τουρισμό, πριν από ογδόντα χρόνια
το ψέλνουν και το τραγουδούν, της Άνοιξης τα’ αηδόνια.
Κοντά της κάνουν διακοπές υπάλληλοι και άλλοι
αισθάνονται ευχαρίστηση και απόλαυση μεγάλη.
Όποιος ποθεί ν’ απαρνηθεί, της πόλης τη ρουτίνα
ας πάει να κάνει διακοπές, στη γραφική Βυτίνα.
Θα αποφύγει την ωμή, την πληκτικήν ανία
μες στη Βυτίνα θα χαρεί, θερμή φιλοξενία.
Δρόμοι πολλοί και ομαλοί, μέσα και γύρω φθάνουν
αυτοκινήτων οδηγοί, σπεύδουν και θέση πιάνουν.
Με άνεση αράζουνε, δίπλα από τα κέντρα
Απολαμβάνουν τον καφέ, κάτω από τα δένδρα.
Γεύονται μέλι ολόγλυκο, ανόθευτο βουνίσιο
καθάριο, αρωματικό, αυθεντικό και γνήσιο
Διώχνουν τις στενοχώριες τους, αστράφτουν τα μυαλά τους
κι από τη γλύκα την πολλή γλείφουν τα δάχτυλα τους.
Κι όσοι χειμώνα θα βρεθούν, αυτοί και η συντροφιά τους
πίνουν το τσάι του βουνού και χαίρεται η καρδιά τους.
Τρανές προσωπικότητες, έδωσε η Βυτίνα
που άνθισαν και φούντωσαν, σαν τα δροσάτα κρίνα.
Πάντοτε έχει εισροές, αξιόλογες, μεγάλες
τους δέχεται ολοπρόθυμα, με ανοιχτές αγκάλες.
Μπροστά στα τόσα αγαθά, που η Βυτίνα δίνει
στην Ελβετία τ’ όνομα, μονάχα θ’ απομείνει.
Ο λαϊκός θυμόσοφος, το είπε και εχάρη
«άλλοι έχουν το όνομα, κι άλλοι έχουν τη χάρη».
Βυτίνα, ο επισκέπτης σου, αλλά κι ο θαυμαστής σου
αφού είσαι γένους θηλυκού, νιώθει ως εραστής σου.
Αφού απολαύσει και χαρεί , τα πλούσια σου τα κάλλη
όσο μπορεί πιο γρήγορα, θάρθει κοντά σου πάλι.
Ομώνυμη εφημερίς, προβλήματα εκθέτει
για την ορθή τη λύση τους, προτάσεις παραθέτει.
Δίπτυχο το αρμονικό, συνθέτουν δύο ΒΥΤΙΝΕΣ
λάμπουν και ακτινοβολούν, σαν φωτεινές ακτίνες.
Βυτίνα λάμπεις ως λαμπάς
λέει ο Χρυσόστομος Κριμπάς,
το λέει και το διαλαλεί
σε Δύση και Ανατολή,
μα και σε Νότο και Βορά
το λέει για πολλοστή φορά.
Γείτονας είμαι κοντινός, απ’ το Βαλτεσινίκο
στους φίλους σου τους ένθερμους, ολόψυχα ανήκω.
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γράμματα αναγνωστών μας
Δ
ημοσιεύουμε την επιστολή του
φίλου της Βυτίνας κ. Π. Κουτσούκου, ο οποίος είναι και
ένθερμος φίλος του συλλόγου. Είναι
δείγμα ευγένειας και ευαισθησίας
αλλά και απόδειξη ότι η Βυτίνα διατηρεί «φανατικούς οπαδούς».
«Αγαπητοί φίλοι
Θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και όσα απλά μέλη του συλλόγου εργάζονται ανιδιοτελώς, με κέφι και μεράκι και συμβάλλουν στην
υλοποίηση των έργων και των εκδηλώσεων, που εκτελεί και διοργανώνει ο σύλλογος, ώστε και κοινωφελή
έργα να πραγματοποιούνται αλλά
και να συνδέονται, συνεργάζονται
και γνωρίζονται καλύτερα οι εκτός

Βυτίνας Βυτιναίοι και οι φίλοι της
Βυτίνας.
Επίσης με ευχαρίστηση παρακολουθώ την συνεχή βελτίωση της εφημερίδας «Η ΒΥΤΙΝΑ», η οποία και
σε κάθε τεύχος βελτιώνεται και συγχαίρω όλους όσους κοπιάζουν για
την εκδοσή της. Η έκδοση και του
πλέον απλού εντύπου απαιτεί, όχι μόνο χρήμα, που μπορεί να βρεθεί έστω και με δυσκολία, αλλά κυρίως
ανθρώπους ανιδιοτελείς, με γνώση
και κέφι, οι οποίοι με ενθουσιασμό
και ευχαρίστηση αφιερώνουν τον πολύτιμο ελεύθερο χρόνο τους, εργαζόμενοι και αντιμετωπίζοντας διάφορες αντιξοότητες, ώστε να φθάνει
στα χέρια μας ένα όμορφο, δροσερό,
ενημερωτικό και καλαίσθητο έντυπο.

Αγαπητοί φίλοι, συνεχίστε την
προσπάθεια σας και μην απογοητεύεστε από την αδιαφορία της πλειονότητας ή την κακόπιστη κριτική
των ολίγων, που θα συναντάτε στο
δρόμο σας. Πάντα να επιζητείτε την
καλόπιστη κριτική, η οποία βοηθά
στην βελτίωσή μας. Εύχομαι ολόψυχα ο ενανθρωπήσας κύριος να ενισχύει όλους σας και να σας χαρίζει
υγεία, δύναμη και υπομονή, ώστε να
προχωρεί το έργο του συλλόγου επ’
ωφέλεια όλων μας. Το νέο έτος να
είναι χαρούμενο, ευτυχισμένο και
πλούσιο σε κοινοφελή έργα και εποικοδομιτικές εκδηλώσεις.
Χρόνια πολλά
Με εκτίμηση
Παναγιώτης Κουτσούκος»

ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Από την ένωση πυροσβεστών Αττικής της οποίας
πρόεδρος είναι ο Βυτιναίος (από μητέρα) κ. Γιώργος
Παναγιωτακόπουλος πήραμε την πιο κάτω ανακοίνωση για την βράβευση της από την ΚΕΔΚΕ
«ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ-ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΕΔΚΕ!
Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας,
κατά την πρώτη ημέρα της 3ημερου συνδιάσκεψής της
που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου και
ώρα 10,30’ στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσία του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου, Αρχηγών κομμάτων, Υπουργών, κ.ά., στην κατάμεστη αίθουσα του, δια του προέδρου
της Νικήτα Κακλαμάνη, βράβευσε την Ένωση Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστων, Πυρονομων Απτικής, για
την προσφορά των, όλων των Πυροσβεστών, κατά την
περσινή θερινή περίοδο, στις καταστροφικές πυρκαγιές

της Β. Α. Αττικής. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε καταχειροκροτούμενος από όλους τους παρευρεθέντες, επισήμους και μη, που κατέκλεισαν την μεγάλη κεντρική
αίθουσα εκδηλώσεων προεδρος της, συνοδευμένος απο
μέλη του Δ. Σ.,ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥλΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ο
οποίος και σε σύντομη ομιλία του, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Αθηναίων και πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ, κ. Νικήτα
Κακλαμάνη, για την μεγάλη τιμή που έκαναν σε ολόκληρο το πυροσβεστικό Σώμα, αφού με την βράβευση αυτή,
αναγνωρίστηκε για μια φορά ακόμη επίσημα η προσφορά τους στον συνάνθρωπο. Ακόμη υπεσχέθη ότι όλοι οι
Πυροσβέστες πάντα θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά, υπερβάλλοντες εαυτούς, κάθε φορά που η πολιτεία και οι
συνάνθρωποι τους, τους καλούν, να βοηθήσουν με οποία
μέσα διαθέτουν σε οτιδήποτε και οπουδήποτε τους χρειαστούν με μεγάλη προθυμία και αγάπη. Μια εκδήλωση
που πραγματικά έγραψε ιστορία για ολόκληρο το Π. Σ.,
αφού για πρώτη φορά τιμάται από παρόμοιο φορέα»

ΜΙΑ ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΣΣΑ ΜΗΤΕΡΑ
ΣΤΕΛΝΕΙ ΕΥΧΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

κοινωνικά

Λάβαμε μια επιστολή από κάποια Βυτινιώτισσα μητέρα με ευχές για τα παιδιά της, την οποία
και δημοσιεύουμε, διότι ξεχειλίζει από Βυτινιώτικη μητρική αγάπη.
«Αγαπημένα μας Μαρία και Νικόλα, με οδηγό
το καθαρό σας βλέμμα, το ζεστό σας χαμόγελο,
την αισιοδοξία, το όνειρο,, την αθωότητα και την
αγνότητα της ψυχής, σίγουρα θα στήσετε με βάσεις τον κόσμο που ονειρευτήκατε. Είναι τα όπλα
να αντισταθείτε στη δύσκολη εποχή και την κοινωνία, που σας παραδώσαμε εμείς οι μεγάλοι και
είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει γύρω μας.
Αντισταθείτε και αγωνιστείτε. Ξέρω ότι είναι δύσκολος ο αγώνας αυτός, για να έχει ποιοτικό αποτέλεσμα. Είμαστε κοντά σας δίπλα σας, εμείς
οι δικοί σας άνθρωποι ανυστερόβουλα για τα παιδιά μας. Εμπρός λοιπόν ξεκινώντας με άλλο μάτι, με άλλο όραμα για το 2010. Ευχές και όλα να
είναι πολύχρωμα και χαρούμενα. Η μαμά Ντίνα»

• Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στο νεκροταφείο του Βύρωνα η Αικατερίνη Λάγιου του Γεωργίου ετών 95
• Απεβίωσε στην Καλλιθέα όπου και ετάφη η Μαρία Αναγνωστοπούλου ετών
80

ΘΑΝΑΤΟΙ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Το ετήσιο μνημόσυνο του αείμνηστου Λάκη Παπαλάμπρου θα πραγματοποιηθεί στον Ι. Ν. Αγίου Τρύφωνος Βυτίνας την Κυριακή 18- 4 -2010. Η οικογένεια του θανόντος καλεί όλους όσους αγαπούσαν τον αξέχαστο Λάκη να παραβρεθούν στο μνημόσυνο και να τιμήσουν τη μνήμη του.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ
• Συγχαρητήρια στην εγγονή μας Δήμητρα Παναγιωτοπούλου του Παναγιώτη για την εισαγωγή της στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
ο παππούς Γιάννης και η γιαγιά Δήμητρα Παναγιωτοπούλου

• Τον προσφάτως προαχθέντα στο βαθμό του Υποστρατήγου του Πυροσβεστικού σώματος και τοποθετηθέντα στη θέση του επιτελάρχου Βυτιναίο
Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο του Ιωάννη, ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.
του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας συγχαίρουν ενθέρμως και εύχονται ευδοκίμηση στη νέα θέση και κατάληψη της
θέσης του αρχηγού του σώματος στο μέλλον.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

500 € Πανταζόπουλος Θεόδωρος
300 € Θαλασσινού - Κυριακοπούλου Ελισάβετ
250 € Διονυσίου Αναστασία
200 € Πανταζοπούλειον Κληροδότημα
100 € Ανδριανοπούλου Θεοδώρα, Αντωνόπουλος Χρήστος, Ανώνυμος, Αφοι Βερόπουλοι, Πανασιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ζαχαρόπουλος Χρυσόστομος, Καρδάρας «ΤΑΧΙ», Μασούρου Γεωργία, Πανταζόπουλος Θέμης, Χατζάκη - Λιαροπούλου Γεωργία
70 € Μπότσαρης Μιχάλης, Κων/νος & Κυριακή Παναγοπούλου
50 € Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αναγνωστόπουλος Λεωνίδας, Αργυροπούλου Μαρία, Βασιλόπουλου Κων/νος (Τρίπολη), Βοκά Πανωραία,
Βοκάς Γεώργιος, Γερονικόλας Γεώργιος, Γιαντουράκη Αικατερίνη, Γκούσκος Θεόδωρος, Διαμαντόπουλος Σπυρίδων, Διαμαντοπούλου Μαρία, Ζαχαρόπουλος
Αθανάσιος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος (Διακοπτό), Ζαχαρόπουλος Γεώργιος, Ζαχαρόπουλος Λάμπρος, Εμμανουήλ Ευαγγελία (Λίλα), Θαλασσινού - Σκουντάνη Ελευθερία, Θαλασσινού Γεωργία, Θαλασσινού Σοφία, Θεοφιλοπούλου Βασιλική, Θλιβέρης Χρήστος (Δάρα), Καβακάκη Κων/να, Κωστή & Γιουλή Καζάγλη, Κανδυλιώτη Μπαμπίλη Κων/να, Καραντώνης Παντελής του Απόστολου, Καρατζίνα Μαρία χήρα
Δημητρίου, Κορέλλας Κων/νος, Κωτσοβέλος Γεώργιος (Τρίπολη), Λάγιος Γεώργιος,
Λατάνης Τριαντάφυλλος, Λόντος Κων/νος του Βασιλείου, Μαρκοπούλου Ισμήνη του
Δημητρίου, Ματθαίου Ειρήνη, Μέμος Ντίνος, Μηλιώνη - Ζαχαροπούλου Μαρία, Μουζάκη Ρούσα, Μπέλμπα Ευσταθία, Οικονομοπούλου Σταυρούλα, Παναγοπούλου Βασιλική, Παναγοπούλου Παναγιώτα, Πανταζοπούλου Πόπη, Παπαδημητρίου Κων/νος,
Παπαντωνίου Θεόδωρος, Πάτση Μαίρη, Πλέσσιας Αθανάσιος του Ιωάν., Πληκτσιάδου
- Ζαχαροπούλου Καίτη, Σακελλαρίου Χρήστος του Ιωάν., Σαπλαούρα - Θαλασσινού
Βικτωρία (Αγρίνιο), Σμέρου Σταυρούλα (Βυτίνα), Τζαβέλη - Λιαροπούλου Αγγελική, Τζίφα Ελένη, Τζίφα Μαρία, Τουρής Κων/νος του Παν., Αφοι Τσατσούλη, Χρυσανθοπούλου Βασιλική
40 € Πάτερ Βασίλειος Ντάβος, Παπαγιαννακόπουλος Δημήτριος, Ταμπακόπουλος
Γ. Βασίλειος, Ταμπακόπουλος Β. Γεώργιος
35 € Ζαχαροπούλου - Μαρούτσου Ελένη
30 € Αδαμόπουλος Χρήστος, Αλεβίζος Κίμων, Γόντικας Κων/νος, Δημητρακόπουλος Κυριάκος, Ευαγγελία σύζυγος Ιερέως Ανδρέου Δημόπουλου (Βλαχιώτη Λακωνίας),
Διαμαντοπούλου Ολγα, Ζαχαρόπουλος Νικόλαος, Θαλασσινός Παναγιώτης, Καρδάρας Τρύφωνας, Καψάλης Ανδρέας του Γεωργίου, Κόλλιας Παναγιώτης, Κολυμβιστάρη - Καρυτινού, Λιακάκης Κων/νος, Μαρούτσος Δημήτριος, Μαυραγάννης Παναγιώτης, Μπακογιαννάκη-Σταυροπούλου Γεωργία, Μπακογιαννάκη – Σκάλτσα Αικατερίνη, Μπαμπίλης Γεώργιος του Παναγιώτη, Ξυνογαλάς Γεώργιος, Παπαντωνίου Αντωνία, Πετροπούλου Αικατερίνη, Πούλιας Ιωάννης, Σκαρπέλος Δημ. του
Κων/νου, Σουλακιώτης Νικόλαος του Σταύρου, Στρατηγάρας Ευστράτιος, Τζαβάρας
Χαράλαμπος του Πέτρου, Χαμεζοπούλου - Οικονόμου Νίκη, Χαμεζοπούλου Ντίνα,
Χαραλαμπόπουλος Αριστομένης
25 € Παναγιωτόπουλος Ιωάννης, Χαρίση - Πετεινού Βασιλική
20 € Αγγελόπουλος Παναγοσ, Αναγνωστόπουλος Δημήτριος, Αναστασιάδου Μαρια (Ίλιον), Αποστολόπουλος Μιχάλης, Αποστολόπουλος Φώτιος, Βασιλακοπούλου
Ελένη, Γαλανόπουλος Χρήστος, Γιαννοπούλου Μαρία, Γόντικας Αθανάσιος του Γεωργίου, Δαρβίρας Τρύφωνας (Καλαμάτα), Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Διαμαντόπουλος Τρύφωνας, Διαμαντοπούλου Βάσω, Ζαφειρόπουλος Λεωνίδας (Βυτίνα), Κανελλοπούλου - Λιαροπούλου Ελένη, Κανελλόπουλος Ευάγγελος, Καρνάβος Νικόλαος, Κοσμά - Σταυροπούλου Μαρία, Κοκκαλιάρης Θεόδωρος, Κοσμάς Θεόδωρος,
Κρίμπας Γρηγόριος (Καλαμάτα), Λαμπρινόπουλος Ιωάννης, Λαμπρινοπούλου Βασιλική, Λιαροπούλου Γεωργία, Λόντοσ Γεώργιος, Μαζέτα Ελένη, Μακρυγιαννάκης
Θωμάς, Μαστοράκη - Πάλλα Μαρία, Μαυραγάννης Σπύρος, Μπαζιώτη Πόπη, Μπαζιώτης Παντελής, Μπαλογιάννης Ιωάννης του Δημ., Πανουσοπούλου Γιώτα, Παπαδέλος Βασίλειος, Παπαζαφειρόπουλος Γεώργιος, Παπαϊωάννου Κυριακή, Παπαϊωάννου Σοφία, Παπαχατζής Θ., Πετεινός Ιωάννης του Γεωρ., Πετεινός Τρύφωνας
του Γεωρ., Πετροπούλου Βασιλική, Πλεσσιά - Κραβαριώτη Κων/να, Πλεσσιάς Αθανάσιος, Πλεσσιάς Ηλίας, Προέστος Βασίλειος, Σκαλτσάς Παναγιώτης (Πράσινο),
Σταυρόπουλος Νικόλαος, Σταυροπούλου Μαρία, Σταυροπούλου - Σταθοπούλου Ελένη, Στρουσόπουλος Νικόλαος, Ταμπακόπουλος Δημήτριος, Τζαβάρας Νικόλαος, Τζίφας Τρύφωνας (Πάτρα), Τρυφωνοπούλου Ευσταθία, Χαραλαμποπούλου Κασσιανή,
Χριστόπουλος Θύμιος του Γεωργίου
15 € Χαμεζοπούλου - Βασιλοπούλου Ελισάβετ, Μπασάκος Γεώργιος

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
150 € ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ σε μνημη Τριανταφυλλου Παπαναστασίου
120 € ΤΣΟΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ σε μνήμη της συζύγου του ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
το γένος Παύλου Κονίδη
100 € ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ σε μνήμη συζύγου, γονέων και αδελφού
50 € ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ σε μνήμη ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΖΙΦΑ ΕΛΕΝΗ σε μνήμη ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. του Ζαχαρίου
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ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
• Η Ένωση συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως γράψαμε βιαστικά στο προηγούμενο
φύλλο στις 20-12 με πρόεδρο το Βυτιναίο Παναγιώτη Πλέσσια παλαιό πρόεδρο του
συλλόγου μας και ταμία τη Βυτιναία Τασούλα Κοκκαλιάρη. Είναι σημαντικό για τη
Βυτίνα να έχει εκπροσώπους στις δύο σημαντικές θέσεις του προεδρείου ανθρώπους
δικούς της, διότι η δραστηριότητα της ένωσης είναι πάντοτε σημαντική για τον κάθε
τόπο χωριστά αλλά και για τη Γορτυνία ολόκληρη.
• Η Ένωση πραγματοποίησε το ετήσιο μνημόσυνο για το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στις 7-2 στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Καρίτση στο οποίο παρέστησαν αρκετοί Δήμαρχοι της Γορτυνίας, πρόεδροι συλλόγων και πολλοί Γορτύνιοι διαμένοντες
στην Αθήνα. Παραθέτουμε το δελτίο τύπου της Ένωσης σχετικά με την εκδήλωση.
«Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010 ετελέσθη από την Παγγορτυνιακή Ένωση στον
Ι Ν. Αγίου Γεωργίου Καρύτση το ετήσιο μνημόσυνο για την επέτειο του θανάτου του
αρχιστράτηγου της επανάστασης του 1821 Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Μετά το πέρας
του μvημoσύνoυ; ο πρόεδρος της Παγyoρτυνιακής Ένωσης Κ. Παν. Πλέσσιας σε ομιλία του εξήρε την τεράστια μορφή του Γέρου του Μωριά και τη μεγάλη προσφορά
του στο Ελληνικό γένος και τον Αγώνα. Στη συνέχεια με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων μετέβησαν όλοι, επίσημοι και εκκλησίασμα εν πομπή
στον ανδριάντα του μπροστά στην Παλαιά Βουλή όπου εψάλη τρισάγιο και έγιναν
καταθέσεις στεφάνων.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι βουλευτές Αρκαδίας κ, κ .Ανδρέας Λυκουρέντζος
και. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο πρώην βουλευτής κ. Δημήτριος Κωστόπουλος,
οι δήμαρχοι Λαγκαδίων, Βυτίνας και Kσvτoβάζαινας, κύριοι Κούλης, Σακελλαρίου
και Aποσκίτης, ο πολιτευτής Αρκαδίας κ. Χαρ. Αποσκίτης, εκπρόσωποι Δήμων Συλλόγων και φορέων και σύσσωμο σχεδόν το Δ .Σ της Παγγορτυνιακής Ένωσης. Η
Παγγορτυνιακή Ένωση ευχαριστεί -θερμά τον Πανοσιολογιότατο Νικόλαο Ιωαννίδη εφημέριο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Καρύτση για την προσωπική συμμετοχή του στο
μνημόσυνο, τον Δήμαρχο Αθηναίων Κ. Νικήτα Κακλαμάνη για τη διάθεση της Φιλαρμονικής ορχήστρας, καθώς και το Α. Τ. Ακροπόλεως για την τήρηση της τάξης καθ’
όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
• Η Ενωση έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα στα γραφεία της την Κυριακή 28-2.
Την πίτα ευλόγησε ο μητροπολίτης Βύρωνα, Καισιαριανής και Υμηττού σεβασμιότατος κ.κ. Δανιήλ, κωλυομένου να προσέλθει του σεβασμιοτάτου Γόρτυνος κ.κ. Ιερεμία. Στην κατάμεστη αίθουσα από Γορτύνιους ο πρόεδρος της Ένωσης κ.
Π.Πλέσσιας χαιρέτισε τους προσελθόντες απευθύνοντας ευχές για το νέο έτος. Την
γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτές κ.κ. Γείτονας και Κωνσταντινόπουλος οι Δήμαρχοι Βυτίνας κ. Σακελλαρίου, Κοντοβαζαίνης κ. Αποσκίτης πολλοί
πρόεδροι σωματείων και Γορτυνιακών συλλόγων όπως επίσης και οι εκδότες των τοπικών εφημερίδων. Στο τέλος της εκδήλωσης παρατέθηκε μικρή δεξίωση. Η όλη εορτή εξαιρετικά προσεγμένη έδωσε την ευκαιρία στους Γορτύνιους να δώσουν το
παρόν και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον για τον τόπο τους. Το σύλλογο των απανταχού Βυτιναίων εκπροσώπησε ο πρόεδρος κ. Παπαδέλος και η αντιπρόεδρος κ.
Αρετή Παναγοπούλου.

BYTINAΙΪΚΑ
ια μια ακόμα φορά υπενθυμίζουμε ότι η μόνη πηγή πληροφοριών και επικοινωνίας με
την «αποικία» της Βυτίνας είναι το
site «Βυτυναίικα», που αρκετό καιρό το είχαμε χάσει, αφού οι πληροφορίες του η δεν είχαν σχέση
με το χωριό ή έλλειπαν. Μας εξήγησε με την ευκαιρία της εορτής
του Αγίου Τρύφωνα το γιατί. Εμείς
νιώθουμε «ζεστασιά καταγωγής»,
όταν επικοινωνούμε μαζί τους και
ικανοποίηση για τα καλογραμμένα κείμενα του «Βυτιναίου». Μεταφέρουμε το τελευταίο, που είναι ενδεικτικό της ένθερμης αγάπης για τον τόπο καταγωγής και
του απευθύνουμε τις ευχές μας
με την ευκαιρία της γιορτής του

Γ

Αγίου Τρύφωνα, αφού και εκεί είναι ο ίδιος πολιούχος.
«Πέρασε άλλος ένας χρόνος,
όχι τόσο παραγωγικός, ούτε με
τον ίδιο ενθουσιασμό όσο ο πρώτος. Οι υποχρεώσεις πολλές, η εργασία «στύβει» τον εγκέφαλο και
δεν αφήνει πολύ χρόνο για σκέψη
και δημιουργία. Το χωριό επίσης
δεν έδωσε ιδιαίτερες αφορμές για
έμπνευση, βυθισμένο κι αυτό στη
μιζέρια της καθημερινότητας και
της έλλειψης οραμάτων. Ωστόσο
τα διαδικτυακά Βυτιναίικα συνεχίζουν το ταξίδι τους, σταγόνα μέσα
στον ωκεανό της «Μπλογκόσφαιρας». Καλή συνέχεια τον τρίτο
χρόνο του ταξιδιού!»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ

Σ

Δημοτικού σχολείου στις
ε μία σεμνή τελετή
31 Ιανουαρίου, παραμοαφιερωμένη στα
νή της εορτής του Πολιπαιδιά και ιδιαίτερα
ούχου μας Αγίου Τρύφωστους μαθητές του νηνα. Την εκδήλωσή μας
πιαγωγείου και του Δηαυτή ενίσχυσαν οικονομιμοτικού σχολείου, ο σύνκά οι: Θέμης Πανταζόδεσμος Φιλοπροόδων έπουλος, Κική Πανταζοκοψε την πίτα του την
πούλου-Καρβέλα και
Κυριακή 31 Ιανουαρίου
Σμαραγδή Πανταζοπούστις 11 το πρωί στην αίλου-Κανδαλέπα, ενώ τα
θουσα του Πανταζοπουδώρα για τα παιδιά του
λείου πνευματικού κέχωριού μας τα διέθεσε ο
ντρου. Η τελετή είχε αιδιοκτήτης των καταστηνακοινωθεί από την ιμάτων
παιχνιδιών
στοσελίδα του συλλόγου Η κοπή της πίτας του συνδέσμου.
PERFECT και συμπατριώκαι προσκλήσεις είχε
της μας κ. Δημήτρης Παστείλει ο πρόεδρος. Την
νταζόπουλος. Όλους τους ευχαριστούμε εκ βάθους καρπίτα ευλόγησε ο εφημέριος π. Νικόλαος Ντάβος και στο
δίας, ευχόμενοι τα γελαστά πρόσωπα και τα χαρούμεχαιρετισμό του ο πρόεδρος αναφέρθηκε στο εκτελούνα μάτια των παιδιών των σχολείων μας που παρευρέμενο έργο του συλλόγου και ευχαρίστησε όσους συμθησαν στην εκδήλωση κι έλαβαν τα δώρα τους, να είναι
βάλλουν οικονομικά σε αυτό. Ανακοίνωσε τα προγραμη συνεχής ανταμοιβή τους.
ματισμένα έργα για το 2010 εφόσον τα οικονομικά το εΤην κοπή της πίτας μας τίμησαν με την παρουσία
πιτρέψουν, τα οποία σημειωτέον στηρίζονται στην οιτους οι: κ. Παναγιώτης Παπαδέλος, Πρόεδρος των ακονομική ενίσχυση των Βυτιναίων. Στη συνέχεια προπανταχού Βυτιναίων και η κ. Αρετή Παναγοπούλου, Αντισφέρθηκε η πίτα στους παρισταμένους και ο τυχερός
πρόεδρος του ίδιου Συλλόγου, ο κ. Παναγιώτης Πλέσπήρε μια εντυπωσιακή γλάστρα, δώρο του Βυτιναίου ανσιας, Πρόεδρος της Παγγορτυνιακής Ένωσης, ο κ. Φώθοπώλη Τρύφωνα Χριστόπουλου. Σχετικά με τις δρατης Κατσούλας, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου
στηριότητες του συλλόγου το περασμένο έτος και τις
«Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος» και ο κ. Δημήτρης
προγραμματιζόμενες για το νέο ο σύνδεσμος μας έΗλιόπουλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηστειλε δελτίο τύπου στο οποίο αναφέρονται τα πιο κάδεμόνων. Την πίτα ευλόγησε ο ιερέας μας πατέρας Νιτω.
κόλαος Ντάβος που έπλεξε το εγκώμιο του Συνδέσμου.
«Με την ευκαιρία του πρώτου μας δελτίου, έτους
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου στην
2010, στέλνουμε τις θερμότερες ευχές μας για χαπρώτη του φετινή συνεδρίαση, αποφάσισε, ύστερα από
ρούμενη χρονιά σε όλους τους συμπατριώτες μας. Επεισχετικό αίτημα, να επιχορηγήσει το Σύλλογο Γονέων και
δή δε ο χρόνος τρέχει και ήδη μπήκαμε στις απόκριες,
Κηδεμόνων του χωριού μας με το ποσό των 1000 ευρώ
κάνουμε ένα σύντομο απολογισμό του έργου μας το
για τη διεκπεραίωση των αναγκαίων εκδηλώσεών του.
2009 και των νέων μας του τρέχοντος έτους.

Εκδηλώσεις και έργα του 2009
1) Η κοπή της πίτας και η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή προς τιμή των παιδιών των σχολείων μας,
2) Η γιορτή του Συνδέσμου του Αγίου Πνεύματος
στο λόφο του Αγίου Αθανασίου και
3) H καλοκαιρινή μας εκδήλωση της Αγίας Παρασκευής στον ομώνυμο λόφο,
4) Ενίσχυση του Γυμνασίου-Λυκείου Βυτίνας με το
ποσό των 200 ευρώ.
5) Συντήρησε όλα τα έργα παρελθόντων ετών, τα
οποία φρόντισε να τα κρατά καθαρά, επισκέψιμα και λειτουργικά.
6) Προχώρησε στην ολοκλήρωση των έργων ανάδειξης του ναού Γεννεσίου της Θεοτόκου, ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών. Η ολοκλήρωση των εν λόγω έργων εμποδίστηκε από τις άσχημες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τους τρεις
τελευταίους μήνες, ενώ το συγκεκριμένο έργο θα ολοκληρωθεί μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες και
αφού έχουν εξασφαλιστεί οικονομικά οι σχετικές δαπάνες.
7) Προχώρησε στην περιμάνδρωση και εξασφάλιση από παράνομες επεκτάσεις του λόγου του Αγίου
Αθανασίου, ενώ υπολείπονται περίπου 100-120 μέτρα
ακόμη, τα οποία θα επιδιωχθεί να αποτελειώσουμε το
τρέχων έτος.
8) Αρχίσαμε τις παρεμβάσεις μας σε κάποια μονοπάτια περιπάτου με σημάνσεις κ.ο.κ. Λεπτομέρειες επ’
αυτού θα δώσουμε σε προσεχές δελτίο μας.

Έργα για το τρέχον έτος
1) Πραγματοποιήσαμε επιτυχημένη κοπή πίτας και
διανομή δώρων στα παιδιά του νηπιαγωγείου και του

Συνδρομές από 22-7-09 έως 31-12-09
Γεώργιος Κων. Ματθαίου, 1000€, Θεμιστοκλής Επαμ.
Πανταζόπουλος 500€, Θεοδώρα Ζαχαροπούλου, Χάρης
Σταυρόπουλος 300€, Βασιλική Πανταζοπούλου-Καρβέλα, Σμαραγδή Πανταζοπούλου-Κανδαλέπα 250€, Νικόλαος Χρ. Τζίφας 140€, Πέπη Καπογιαννοπούλου, Μάκης Ίμβρος, Αναστάσιος Βούτσελας, Γεώργιος Κ. Μπαμπίλης, Μιλτιάδης Χρ. Τζίφας 100€, Βάσω Παπαντωνίου 70€, Αθανάσιος Θ. Λαμπρόπουλος 60€, Σοφία Μαρκοπούλου, Ανδρέας Αρβανίτης, Νίκος Ζαχαρόπουλος,
Αποστόλης Χριστόπουλος, Αναστάσιος Τόφαλος, Αριστείδης Κομπορόζος, Γεωργία Κομπορόζου, Κυριακή
Ζαχαροπούλου, Βλάσης Ν. Λάγιος, Μαντούλα Αθανασοπούλου, Γεώργιος Βόκας, Χαράλαμπος Ευθ. Λιαρόπουλος, Κώστας Στρουσόπουλος, Χαράλαμπος Δημάκος, Θεόδωρος Παπαντωνίου, Θεόδωρος Αδαμόπουλος, Κωνσταντίνος Τουρής, Τρύφωνας Γιαννακόπουλος,
Αθανάσιος Πλέσσιας, Αικατερίνη Ζαχαροπούλου-Ιπλικτσιάδη 50€, Μαρία Ανδριανοπούλου 40€, Χρήστος
Πούλιας, Λάμπρος Ανδριανόπουλος, Παναγιώτης Πετρόπουλος, Δημήτρης Ηλιόπουλος, Αθανασία ΜέμουΓουρζουλίδου 30€, Παναγιώτης Πλέσσιας, Δημήτρης
Παπασταθόπουλος, Σωτήρης Κούκας, Πίτσα Ανδριανοπούλου, Κωνσταντίνος Στρουσόπουλος, Σπύρος Μαυραγάνης, Χαράλαμπος Κόντος, Γεώργιος Καψάλης, Γεώργιος Δημάκος, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Γεώργιος
Γιαννακόπουλος, Νικόλαος Σουλακιώτης, Άγις Πλέσσιας, Κωνσταντίνος Μέμος, Ανδρέας Καψάλης, Δέσποινα Παπάζογλου, Γεώργιος Λάγιος, Θεοδώρα Κοσμά 20€, Χρήστος Κωνσταντινόπουλος, Ελένη Κωνσταντινοπούλου 25€, Ασημίνα Κάμαρη 15€, Θάλεια
Πλέσσια, Βάσω Καλαντζή, Μαρία Σακελλαρίου, Νίκος
Στρουσόπουλος, Γεώργιος Ρίζος, Αγγελική Καρά, Παρασκευή Φιλιπποπούλου 10€

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ

Ανάθεμα που αγάπησα το χώμα σου πατρίδα,
Και διπλοτρισανάθεμα που δε σε ματαείδα.
Η φωτογραφία και η λεζάντα είναι από την ιστοσελίδα του «Βυτιναίου» και
αφιερώνεται σε όλους τους ξενιτεμένους Βυτιναίους

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Μαινάλου δραστηριοποιείται σχετικά με τα
προβλήματα, που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του Μαινάλου και τις ανάγκες αναδάσωσης, αλλά και προστασίας
της χλωρίδας και της πανίδας. Μέσα στα
πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτών οργάνωσε αναδάσωση στη περιοχή του βιολογικού καθαρισμού και συγκεκριμένα
στην τοποθεσία «Βεδούχια» με δενδρύλλια Μαύρης Πεύκης ( pinus nigra) την ΚυΤα «βεδούχια» με τις παλαιές αναδασώσεις
ριακή 28-2. Για τους παλαιότερους, που
δεν θυμούνται και για τους νεώτερους
που δεν γνωρίζουν όλη η περιοχή αυτή είχε αναδασωθεί τεχνητά στις αρχές της δεκαετίας του πενήντα με πρωτοβουλία του Δασαρχείου Βυτίνας και συμμετοχή του
τότε εξαταξίου Γυμνασίου Βυτίνας αλλά και πολλών Βυτιναίων. Τέτοιες πρωτοβουλίες όπως αυτή του περιβαλλοντικού συνδέσμου είναι εξαιρετικά αξιέπαινες, βοηθούν
αποφασιστικά στην ανάπλαση του τόσο ταλαιπωρημένου περιβάλλοντος και μας βρίσκουν στο πλευρό του συνδέσμου.
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Κ

αι εφέτος εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Τρύφωα,
πολιούχου του χωριού μας, με την ανάλογη λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια. Η προετοιμασία πραγματοποιήθηκε από τον εφημέριο π. Νικόλαο Ντάβο και το εκκλησιαστικό συμβούλιο, αλλά οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που επικρατούσαν δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, όπως η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου. Οι θρησκευτικές τελετές
άρχισαν την παραμονή με τον εσπερινό στον οποίο χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ.
Ιερεμίας περιστοιχιζόμενος από δεκάδα αρχιμανδριτών και
ιερέων. Ο εσπερινός λαμπρός με το θρησκευτικό τυπικό αυστηρά τηρούμενο. Στο κήρυγμα του ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στον τιμώμενο Άγιο και στη διαχρονική αξία της
δράσης του. Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η στιγμή που ο
τοπικός ιεράρχης αναφέρθηκε στο πρόσωπο του ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως, που υπηρετεί πέραν των σαράντα
χρόνων στη Βυτίνα, πανοσολογιώτατου Αρχιμανδρίτη κ. Χρυσοστόμου Ζαχαρόπουλου. Αναφέρθηκε με εγκωμιαστικά λόγια όχι μόνο στο ήθος του π. Χρυσοστόμου, αλλά και στο έργο, που έχει επιτελέσει τις τέσσερες αυτές δεκαετίας περιερχόμενος τα χωριά της Γορτυνίας κηρύσσοντας αλλά και
πραγματοποιώντας θεάρεστο κοινωνικό έργο. Η τιμητική αναφορά στο πρόσωπο του π. Χρυσοστόμου ολοκληρώθηκε με
την απονομή τιμητικής πλακέτας. Το εκκλησίασμα παρακολούθησε ικανοποιημένο την πρωτοβουλία αυτή, διότι οι Βυτινιώτες γνωρίζουν από κοντά και τιμούν τον πατέρα Χρυσόστομο, που αποτελεί υπόδειγμα ιερωμένου. Ο εσπερινός
ολοκληρώθηκε με την αρτοκλασία και τον αγιασμό του Αγίου, ο οποίος θεωρείται ευεργετικός για τη γεωργία και την
αμπελουργία.

ου Τρύφωνα. Ο όγκος των προσκυνητών δεν ήταν το ίδιο μεγάλος όπως άλλα χρόνια, διότι η εργάσιμη ημέρα και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την προσέλευση.
Το μεσημέρι το εκκλησιαστικό συμβούλιο παρέθεσε εορταστικό γεύμα στους επισήμους στην «Κληματαριά». Οι ε-

Την επομένη πραγματοποιήθηκε πανηγυρική θεία λειτουργία χοροστατούντων δύο Μητροπολιτών. Των σεβασμιοτάτων Βύρωνος Καισαριανής και Υμμηττού κ.κ. Δανιήλ και
Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κ.κ. Ιερεμία περιστοιχιζομένων
από δεκάδα Αρχιμανδριτών και ιερέων. Στο κήρυγμά του ο
σεβασμιότατος Καισαριανής αναφέρθηκε στη δράση των
Αγίων της εκκλησίας και στην επικαιρότητα του έργου τους.
Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις είχαν πανηγυρικό χαρακτήρα
με τη συνοδεία καλλίφωνων χορών ψαλτών και τελείωσαν
στις 11.00. Λόγω δυσμενέστατων καιρικών συνθηκών δεν
πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη λιτάνευση της εικόνας.
Στιη θρησκευτική τελετή παρέστησαν οι βουλευτές
κ.κ.Λυκουρέντζος και Κωνσταντινόπουλος, ο διοικητής στρατηγός της τετάρτης μεραρχίας, ο περιφερειάρχης του πυροσβεστικού σώματος, οι δήμαρχοι Λαγκαδίων, Δημητσάνας,
Κοντοβαζαίνης, ο πολιτευτής κ. Αποσκίτης, ο πρόεδρος της
Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσιας πρόεδροι πολλών τοπικών συλλόγων και πλήθος κόσμου. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας προσήλθαν και πολλοί προσκυνητές από το Λουτράκι, που έρχονται για πολλοστή φορά στην εορτή του Αγί-

ορταστικές εκδηλώσεις επιβεβαίωσαν για μια ακόμα φορά το
«ευσεβές» και «φιλόθρησκον» των Βυτιναίων, που τιμούν
τον «Άγιο τους» με ιδιαίτερη ευαισθησία και όλων, ιδιαίτερα των απουσιαζόντων, η σκέψη την ημέρα αυτή στρέφεται
στον τόπο τους. Το εκκλησιαστικό συμβούλιο για μια ακόμα
φορά φάνηκε αντάξιο των περιστάσεων και επιλήφθηκε όλων
των λεπτομερειών για την αξιοπρεπή εκπροσώπηση του τόπου μας την ημέρα της εορτής. Να τονίσουμε την παρουσία
δύο ιερωμένων στις τελετές, πατέρα και γιου. Ήταν οι πατέρες Νικόλαος και Βασίλειος Ντάβος, ο εφημέριος της Βυτίνας και ο γιος του, που για τους Βυτιναίους είναι ιδιαιτέρων συμπαθή πρόσωπα, αλλά και η συγκυρία της συλλειτουργίας των δύο ιερωμένων είναι συγκινησιακά φορτισμένη εικόνα.

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
πως είχε προγραμματισθεί και αναγγελθεί πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου στο ξενοδοχείο STANLEY την Κυριακή στις 7
Φεβρουαρίου στις 11.00 το πρωί. Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τα απρόβλεπτα εμπόδια, που προήλθαν από την απεργία των εργαζομένων του ξενοδοχείου, η γιορτή ήταν επιτυχημένη και η προσέλευση των Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας πέραν
του αναμενομένου. Η γιορτή έγινε στο roof garden του ξενοδοχείου στον 9ο όροφο και η αίθουσα χωρητικότητας περίπου 200 ατόμων γέμισε από τους προσελθόντας και παρόλο, που δεν υπήρχε προσωπικό του ξενοδοχείου τα πάντα έγιναν με αυτοεξυπηρέτηση, η οποία μπορεί να μην ήταν τέλεια αλλά ικανοποίησε τις βασικές ανάγκες σερβιρίσματος.
Την πίτα ευλόγησαν οι δύο προσελθόντες ιερείς πατέρες Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος και Βασίλειος Ντάβος. Στην συνέχεια την έκοψε ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Παπαδέλος ονομάζοντας τα πρώτα κομμάτια στη Βυτίνα, στο Δήμο, στο σύλλογο,
στους υπολοίπους Βυτινιώτικους συλλόγους και σε όλους τους Βυτιναίους. Στη συνέχεια χαιρέτησε τους παρισταμένους ευχόμενος
για το νέο έτος και ενημέρωσε σχετικά με το έργο του συλλόγου
τον περασμένο χρόνο. Αναφέρθηκε διεξοδικά στη διαμορφούμενη κατάσταση με την εφαρμογή του σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και
στην ανάγκη μεγαλύτερης δραστηριοποίησης των συλλόγων, ώστε
να καλυφθούν οι αρρυθμίες που θα παρουσιασθούν στη φάση της
εφαρμογής του νέου σχεδίου και τη δημιουργία των αχανών Δήμων. Τέλος κάλεσε όλους τους Βυτιναίους να συμπαρασταθούν
και να σταθούν κοντά στο σύλλογο, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει το βαρύ έργο του.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Βυτίνας κ. Γιάννης
Σακελλαρίου, ο οποίος αναφέρθηκε και αυτός στο νέο τοπίο της
τοπικής αυτοδιοίκησης, στις επιπτώσεις που θα έχει και στις νέες
ανάγκες που θα ανακύψουν και κάλεσε και αυτός όλους να συμπαρασταθούν στους συλλόγους στο νέο ρόλο, που θα διαδραματίσουν. Κατόπιν απενεμήθησαν τιμητικά βραβεία στους νέους και
τις νέες της Βυτίνας, που πέτυχαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 20092010, στις ανώτερες και ανώτατες σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Τα ονόματα των επιτυχόντων είχαν ανακοινωθεί σε προηγούμενα φύλλα της ΒΥΤΙΝΑΣ. Ως βραβείο απενεμήθη τιμητικός
έπαινος του συλλόγου και το βιβλίο του σπουδαίου ιστοριοδίφη
και λαογράφου της Βυτίνας σχετικά με τη λαογραφία του χωριού
κ. Λεωνίδα Αναγνωστοπούλου, το οποίο έχει τιμηθεί με βραβείο
της Ακαδημίας Αθηνών. Ακολούθησε λαχειοφόρος αγορά ενός
πίνακα που προσέφερε η σπουδαία Βυτιναία ζωγράφος Μαρία
Μαρκοπούλου-Βεργοπούλου για ενίσχυση του συλλόγου. Η κ.
Μαρκοπούλου εκτός από σπουδαία ζωγράφος ιδιαίτερης ευαισθησίας είναι και ένθερμη Βυτινιώτισσα, η οποία σε μεγάλο μέρος του έργου της έχει απεικονίσει τοπία της Βυτίνας και επιπλέον ανταποκρίνεται πρόθυμα στις προσκλήσεις του συλλόγου και
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Ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Παπαδέλος κόβει την πίτα

Ο Δήμαρχος κ. Σακελλαρίου απευθύνει χαιρετισμό
στους παρισταμένους

Ο πρόεδρος της Παπαγγορτυνιακής ένωσης
κ. Π. Πλέσσιας στην τελετή

συμβάλλει στην ενίσχυσή του. Ο σύλλογος εκφράζει τις ευχαριστίες του για την προσφορά της, εύχεται ευδοκίμηση στο καλλιτεχνικό έργο της και επιθυμεί τη διαρκή συμπαράσταση της στο έργο του. Τον πίνακα έτυχε η Βασιλική Πετεινού. Η γιορτή τελείωσε στις 14.00 με την αποχώρηση και των τελευταίων προσελθόντων.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτές
Αρκαδίας κ.κ. Κωνσταντινόπουλος και Λυκουρέτζος. Ο δήμαρχος Βυτίνας κ. Γιάννης Σακελλαρίου, οι δήμαρχοι Λαγκαδίων κ.
Κούλης, Κοντοβαζαίνης κ. Αποσκίτης, οι πολιτευτές Αρκαδίας κ.κ
Παπαηλίου και Χαράλαμπος Αποσκίτης, ο πρόεδρος και η ταμίας
της Παγγορτυνιακής ένωσης κκ. Π.Πλέσσιας και Τασούλα Κοκκαλιάρη, οι πρόεδροι των συλλόγων Μαγουλιανιτών κ. Κανελλόπουλος, Νυμφασίων κ. Λατάνης Λασταίων κ. Καγιούλης, ο πρόεδρος του συνδέσμου φιλοπροόδων Βυτίνας κ. Ζαχαρόπουλος, ο
πρόεδρος του συλλόγου «φίλοι του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος» κ. Παναγόπουλος, ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας Κρητικών συλλόγων κ Πατεράκης ο εκδότης της εφημερίδας
ΓΟΡΤΥΝΙΑ κ. Καλύβας, ο εκδότης της εφημερίδας ΚΡΗΤΙΚΟΙ
ΠΑΛΜΟΙ κ. Σχίζας. Ο μητροπολίτης Γόρτυνος κκ Ιερεμίας ένθερμος φίλος του συλλόγου δεν μπόρεσε να παραβρεθεί, όπως ο
ίδιος ενημέρωσε, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Και τώρα λίγη κριτική της εκδήλωσης. Η προσέλευση κάτω από δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες τόσων πολλών Βυτιναίων και
φίλων της Βυτίνας, που γέμισαν μία αίθουσα χωρητικότητας 200
και άνω ατόμων, έδειξε ότι ο Βυτιναίος παραμένει ευαίσθητος για
τον τόπο του και σε κάθε παρουσιαζόμενη περίπτωση δείχνει το ενδιαφέρον του. Έδειξε δε με την προσέλευσή του στις δύο τελευταίες
εκδηλώσεις, την ημερίδα του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος
και την κοπή της πίτας ότι το ενδιαφέρον αυτό διαρκώς μεγιστοποιείται και εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως είτε με προσέλευση στις
εκδηλώσεις των Βυτινιώτικων συλλόγων, είτε με οικονομική ενίσχυση. Αυτή η συσπείρωση και η επίδειξη ενδιαφέροντος πρέπει
να διατηρηθεί ιδιαίτερα την εποχή αυτή, που είναι αβέβαιες και ασαφείς οι εξελίξεις με τη νέα δημοτική μορφή του επομένου έτους
κατά την οποία δεν είναι γνωστά ούτε τα όρια του νέου Δήμου ούτε η έδρα του και οι σύλλογοι θα κλιθούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες μεγαλύτερες από ό,τι σήμερα. Εξάλλου η διατήρηση της
πολιτιστικής ιδιαιτερότητας της Βυτίνας θα συντελεσθεί μέσα από
τέτοιες εκδηλώσεις, στις οποίες όμως χρειάζεται να ανταποκρίνεται το μεγαλύτερο δυνατόν μέρος των Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας, τους οποίους το χωριό μας έχει πολλούς.
Να ευχαριστήσουμε όλους όσοι τίμησαν την εκδήλωση με την
παρουσία τους, που είναι γιορτή όλων των Βυτιναίων και να ευχηθούμε το 2010 να φέρει σε όλους ευτυχία, να πραγματοποιήσει
κάθε προσδοκία και στη Βυτίνα να την βοηθήσει στη συνέχιση της
εξέλιξης της και στη διατήρηση του παραδοσιακού της χρώματος.

