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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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ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ

2011: Ένας χρόνος
με πολλές ελπίδες και
λίγες προοπτικές.

ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΩΣΤΗ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ

Ό

πως έχουμε γράψει σε προηγούμενα φύλλα
και είναι γνωστό στους αναγνώστες μας, η
Βυτίνα επιλέγηκε ως έδρα του κέντρου μεσογειακής διατροφής και αυτό όχι με μια απλή υπουργική εξαγγελία αλλά από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού κατά τη φθινοπωρινή του επίσκεψη στην
Αρκαδία. Βέβαια είχε προηγηθεί η εξαγγελία της τότε
υπουργού γεωργικής ανάπτυξης κ. Μπατζελή τον Ιούνιο στο Ζάππειο κατά την ημερίδα της μεσογειακής
διατροφής. Το σύνολο των εξαγγελιών επιβεβαιώθηκε με την επίσκεψη της υφυπουργού γεωργικής ανάπτυξης κ. Αποστολάκη στη Βυτίνα τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Μετά από όλες αυτές τις διεργασίες ξεκίνησε
ένας πόλεμος σε βάρος της Βυτίνας και μια σειρά
αντιδράσεων, που πραγματοποιείτο με υπομνήματα
προς όλους τους εμπλεκομένους φορείς, μη εξαιρουμένου και του γραφείου του πρωθυπουργού και
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από
διάφορα μέρη που θεωρούσαν ότι έπρεπε να προτιμηθούν αυτά και ιδιαίτερα από την περιοχή της Μεσσηνίας. Σε όλα αυτά εξεφράζετο η έκπληξη, γιατί
προτιμήθηκε η Βυτίνα ως κέντρο και τι σχέση έχει με
παραγόμενα προϊόντα μεσογειακής διατροφής. Σε
όλες αυτές τις απορίες θα απαντήσουμε με το σημείωμα αυτό, για να λυθούν οι απορίες των αντιδρώντων αλλά και να πληροφορηθούν οι αναγνώστες μας
τους λόγους, που βάρυναν για την επιλογή της Βυτίνας.

Το Τριανταφυλλίδειο κτήμα που μπορεί να
βοηθήσει στη λειτουργία του κέντρου
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ΛΟΓΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ: Στην
απόφαση για τη δημιουργία ενός νέου φορέα, χω-

Σ

ρίς να παραβλέπεται η σχέση του περιεχομένου του
με το χώρο, σημαντικό ρόλο παίζουν η στέγασή και η
χρηματοδότηση του ιδιαίτερα σήμερα, που είναι γνωστές οι οικονομικές δυσκολίες και η αδυναμία χορηγήσεων. Η εξασφάλιση στέγης απαλλάσσει το κράτος
από το βάρος των ενοικίων και αυτό που κάνει ακόμα
πιο αποφασιστική την επιλογή είναι, εάν μπορούν να
εξασφαλιστούν κονδύλια χρηματοδότησης του όλου
έργου εκτός κρατικού προϋπολογισμού. Τις δύο αυτές προϋποθέσεις μπορεί να προσφέρει άνετα η Βυτίνα, διότι διαθέτει τα νεοεπισκευασθέντα κτίρια της
Τριανταφυλλιδείου σχολής, το κτήμα και τα αδιάθετα
ποσά του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος.

Τα επισκευασθέντα κτίρια της «σχολής» που
μπορούν να στεγάσουν το κέντρο
Τα κτίρια της σχολής εξασφαλίζουν άνετα τη στέγαση του κέντρου και πολλών άλλων, διότι αποτελούνται από δύο ορόφους των 300 τ. μ. ο καθένας με δεκατρία γραφεία ο δεύτερος και τρεις μεγάλες αίθουσες ο πρώτος, όπως διαμορφώθηκαν μετά την επισκευή. Ακόμα υπάρχουν οι βοηθητικοί χώροι των υπογείων και των αποθηκών, που έχουν και αυτοί επισκευασθεί. Επιπλέον το κέντρο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα αδιάθετα ποσά του κληροδοτήματος,
τα οποία στον προϋπολογισμό του 2011 (το δημοσιεύουμε σε άλλη σελίδα) ανέρχονται σε 15.000.000
€ εκ των οποίων 4.500.000 για το γεωργικό κτήμα
Βυτίνας, το οποίο παραμένει ανενεργό και μπορεί να
αξιοποιηθεί μέσω του κέντρου μεσογειακής διατροφής και του δασοβοτανολογικού κήπου, που σχεδιάζεται.
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ΛΟΓΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ: Εδώ θα απαντηθεί η απορία «τι σχέση έχει η Βυτίνα με προϊόντα μεσογειακής διατροφής». Κατ’ αρχήν το κέντρο θα έχει ερευνητικό και οργανωτικό χαρακτήρα και όχι καλλιεργητικό ή παραγωγικό. Θα συντονίζει, θα εκπαιδεύει, θα
υποδεικνύει λύσεις σε κάθε ενδιαφερόμενο. Αλλά και
με προϊόντα μεσογειακής διατροφής είναι στενά δεμένη η Βυτίνα και η ευρύτερη περιοχή της Γορτυνίας.
Πρώτο στη σειρά έρχεται το «μέλι ελάτης», που έχει
την εμπορική ονομασία «βανίλια Βυτίνας». Στη συνέχεια τα γαλακτοκομικά προϊόντα, που παράγει η ευρύτερη περιοχή, οι ξηροί καρποί (καρύδια, κάστανα),
τα όσπρια, που καλλιεργούνται σε όλη την Αρκαδία
ακόμα και το ελαιόλαδο, που επικαλούνται οι αντιδρώντες, αυτό που παράγεται στις πεδινές περιοχές
της Γορτυνίας και της Αρκαδίας θεωρείται οικολογικό
και εξαιρετικής ποιότητας. Επί πλέον τα εκατόν είκοσι
στρέμματα του κτήματος σε συνδυασμό με το σχεδιαζόμενο δασοβοτανολογικό κήπο μπορούν να καλλιεργούν πειραματικά είδη μεσογειακής διατροφής
όπως τα αρωματικά φυτά ή τα ορεινά φρούτα (μήλα,
αχλάδια), όπως γινόταν στο παρελθόν.
Αυτά είναι τα ισχυρά εχέγγυα της Βυτίνας, το οποία
έλαβαν σοβαρά υπόψη οι εξαγγείλαντες τη δημιουργία του κέντρου,
τα οποία νομίζουμε ότι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν άλλα μέρη. Εμείς γράφουμε όλα αυτά
όχι για να ανταγωνιστούμε κανένα, αλλά περισσότερο να εξηγήσουμε. Εξάλλου
με έδρα το κέντρο της Βυτίνας
Ο μεγάλος εθνικός ευεργέτης
μπορούν να δημιΠ. Τριανταφυλλίδης, στον
ουργηθούν
οποίο η πολιτεία οφείλει μια
«αντένες», που
μικρή ανταπόδοση σε όσα ο
θα καλύψουν όλη
ίδιος έχει προσφέρει
την Πελοπόννησο
και την Ελλάδα, ανάλογα με τα παραγόμενα προϊόντα
και το βαθμό σχέσης με το είδος αυτό διατροφής.

Ν

συνέχεια στη σελ.7

συνέχεια στη σελ.3

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ε λίγες μέρες έρχεται η 20η Μαρτίου, ημέρα εκδηλώσεων για το
σύλλογο «των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας». Οι
εκδηλώσεις αυτές είχαν ανακοινωθεί στο προηγούμενο φύλλο
της εφημερίδας και η αναφορά αυτή έρχεται να συμπληρώσει την προηγούμενη ανακοίνωση και να υπενθυμίσει την ημερομηνία και τον τόπο
πραγματοποίησης. Η εκδήλωση έχει διπλό χαρακτήρα. Και την κοπή
πίτας και τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών. Ο διπλός αυτός χαρακτήρας της
γιορτής δικαιολογεί και την καθυστερημένη κοπή της πίτας (φαίνεται
λίγο παράξενο στα τέλη Μαρτίου να κόβουμε πίτα), αλλά η επιθυμία
να μην ταλαιπωρήσουμε τους Βυτιναίους και τους φίλους της Βυτίνας
με δύο προσκλήσεις σε μικρό χρονικό διάστημα οδήγησε στην πραγματοποίηση και των δύο εκδηλώσεων την ίδια ημερομηνία.
Οι εκδηλώσεις λοιπόν θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στην οδό Πανεπιστημίου στον πρώτο όροφο και από ώρας 11.30
π.μ.. Συγκεκριμένα από 11.30 μέχρι 13.00 θα πραγματοποιηθεί η κοπή
της πίτας και η βράβευση των επιτυχόντων νεαρών Βυτιναίων στις ανώτερες και ανώτατες σχολές το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Από 13.00
ώρας και μέχρι 16.00 θα πραγματοποιηθεί η εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Δ.Σ., αφού η θητεία
του σημερινού έχει ολοκληρωθεί. Κατά τη γενική συνέλευση θα γίνει

ομίζει κανείς ότι ήταν μόλις χθες, που μπαίναμε
στον εικοστό πρώτο αιώνα. Και όμως έχουν περάσει δέκα χρόνια! Αν διαβάσει κανείς όσα γράφτηκαν στην ανατολή του αιώνα αυτού, θα διαπιστώσει
ότι τα περισσότερα διαψεύσθηκαν και πολύ λίγα πραγματοποιήθηκαν από όσα ήλπιζαν οι άνθρωποι. Και φτάσαμε τώρα στην αρχή του πρώτου χρόνου της δεύτερης
δεκαετίας, η οποία ξεκινάει με τις πιο απαισιόδοξες προοπτικές που ξεκίνησε ποτέ χρονιά τις τέσσερις – πέντε
τελευταίες δεκαετίες. Ο χρόνος που έφυγε ήταν ο πιο
δύσκολος από οικονομικής άποψης και γεμάτος δυσάρεστες εκπλήξεις.
Ο Έλληνας είδε τα εισοδήματά του να μειώνονται δραματικά και να μπαίνουν στη ζωή του πρωτόγνωροι όροι
όπως «μνημόνιο» και Δ.Ν.Τ. Άκουσε να τον αποκαλούν
«διεφθαρμένο» και συμμέτοχο στη δημόσια παρακμή. Να
νιώθει την οικονομική ανασφάλεια να επεκτείνεται σε
επαγγελματική με την ανεργία και κοινωνική με τη βία και
την εγκληματικότητα. Και το ζοφερό αυτό τοπίο να το επιδεινώνουν τα Μ.Μ.Ε., που καθημερινά μεταδίδουν απαισιόδοξες ειδήσεις λες και τις διαλέγουν, ενώ οι πολιτικοί
«σφυρίζουν» αδιάφορα ρίχνοντας ο ένας στον άλλο τις
ευθύνες, αφού εξασφάλισαν τη ψήφο του λαού με σωρεία
ψεύτικων υποσχέσεων και να είναι βέβαιοι ότι με την ίδια
μέθοδο θα την επανεξασφαλίσουν. Και μέσα σε όλα αυτά
να στερείται και τα λίγα διαλείμματα χαράς με τη διαπίστωση ότι τίποτα μέχρι σήμερα δεν γινόταν σωστά, ότι
πολλές φορές εξαπατήθηκε και διαψεύσθηκε και τίποτα
δεν είναι βέβαιο για το μέλλον, αλλά όλα είναι απαισιόδοξα.
Με όλες αυτές τις εικόνες και τις προσωπικές διαπιστώσεις στέκεται κανείς μπροστά στο νέο έτος με την
αίσθηση ότι είναι ανυπεράσπιστος και με την εξουσία να
μη μπορεί να του εξασφαλίσει ούτε τα «κεκτημένα». Αναζητά δυνάμεις να ξεπεράσει όλες αυτές τις δυσκολίες
και θα πρέπει να αναθεωρήσει πολλές από τις καθημερινές του συνήθειες, τις οποίες απέκτησε χωρίς να το
καταλάβει και του τις επέβαλλε η καταναλωτική κοινωνία.
Θα πρέπει να περιορίσει την προμήθεια πολλών από τα
καταναλωτικά αγαθά, που του προσφέρονται αφειδώς και
να ξεχωρίσει καθαρά το αναγκαίο από το περιττό, το
εντυπωσιακό από το χρηστικό. Θα πρέπει να γίνει περισσότερο κοινωνικός και να αφήσει τη συμπεριφορά του
«ωχαδερφισμού». Θα πρέπει να ξέρει ότι «αν καίγεται το
σπίτι του γείτονα θα καεί και το δικό σου, αν δε βοηθήσεις
στο σβήσιμο». Να βάλει βαθιά στο μυαλό του ότι τέτοιες
κοινωνικές κρίσεις αντιμετωπίζονται με κοινωνική συνεργασία και συνοχή και όχι με εγωισμούς και συμφεροντολογική αντίληψη. Τέλος να απαιτήσει από τους πολιτικούς

απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ., οικονομικός απολογισμός και ανάγνωση του πρακτικού της εξελεγκτικής επιτροπής και
ανακοίνωση του ψηφοδελτίου. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες, οι οποίες θα ολοκληρωθούν περί τις 16.00. Κατόπιν θα γίνει
καταμέτρηση των ψήφων από την εφορευτική επιτροπή και ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων, διαδικασίες οι οποίες θα ολοκληρωθούν περί την
17.00 ώρα, οπότε και λήγει η ενοικίαση της αίθουσας.
Επομένως, οι δύο αυτές εκδηλώσεις του συλλόγου είναι κορυφαίες
για το τρέχον έτος, διότι η κοπή της πίτας είναι γιορτή, που μπορεί να
συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας, να τους
φέρει σε επαφή μεταξύ τους και να ενισχύσει τους δεσμούς με τον
τόπο μας. Είναι δε σημαντική τη σημερινή εποχή και δε πρέπει να παραβλεφθεί ότι ο Βυτιναίος, που μένει στην Αθήνα χρειάζεται να διαθέσει λίγο χρόνο και να δείξει ενδιαφέρον για τον τόπο του. Ο Αθηναϊκός
τύπος όλο τον Ιανουάριο με επώνυμα άρθρα σπουδαίων δημοσιογράφων τόνισε τη σημασία τέτοιων εκδηλώσεων και τις θεώρησε σημαντικές στη σημερινή εποχή που ενισχύεται η απομόνωση και η αποξένωση του ανθρώπου. Εμείς θεωρούμε ότι ο Βυτιναίος εξακολουθεί να
έχει σε υπόληψη το σύλλογό του και σέβεται τις εκδηλώσεις του, τον
οποίο σεβασμό επιδεικνύει με την προσέλευσή του.

Η δεύτερη, που είναι οι αρχαιρεσίες, δεν χρειάζεται να τονισθεί η
σημασία της. Αν θέλουμε να συνεχίσει τη λειτουργία του ο σύλλογος
και να προσφέρει στον τόπο πρέπει να πραγματοποιούνται οι δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής μελών Δ.Σ με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού μελών του συλλόγου. Η σημασία αυτή τονίστηκε με ιδιαίτερο άρθρο στο περασμένο φύλλο. Σήμερα θα υπενθυμίσουμε την υποχρέωση των μελών προς το σύλλογο και το ενδιαφέρον προς τον τόπο με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέλευση
στις αρχαιρεσίες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το απερχόμενο Δ.Σ, που πιστεύει ότι πραγματοποίησε το χρέος
του και εκτέλεσε τα καθήκοντα του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο
και, εάν δεν συνέβη αυτό, είναι διατεθειμένο να δεχτεί κριτική από
τον οποιονδήποτε, παρακαλεί θερμά όλους τους Βυτιναίους και φίλους της Βυτίνας, τους οποίους πιστεύει ότι εκπροσωπεί επάξια, να
τιμήσουν με την παρουσία τους τη διπλή αυτή εκδήλωση και να ενισχύσουν την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου με τη συμμετοχή
τους στην εκλογή του νέου Δ.Σ. Επίσης καλεί τους νεοεισελθόντες
κι νεοεισελθούσες στις ανώτατες και ανώτερες σχολές νέους και
νέες από τη Βυτίνα να προσέλθουν στη βράβευσή τους, διότι η εκδήλωση αποτελεί μια αναγνώριση των κόπων τους.
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Βυτινιώτικα... και άλλα
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1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Πρωτοχρονιά του 2011.
Δεύτερη δεκαετία του εικοστού πρώτου
αιώνα. Σαν χθες μας φαίνεται που μπαίναμε
στο 2.000 και όμως πέρασαν δέκα χρόνια. Αν
σκεφτούμε τι έγινε τη δεκαετία που πέρασε
και πως είμαστε σήμερα θα επαληθεύσουμε τη
λαϊκή έκφραση «Κάθε πέρυσι και καλύτερα».
Ποιος φταίει για όλα; Κανένας δεν παίρνει την
ευθύνη και όλοι προσπαθούν να μας πείσουν
ότι φταίνε οι άλλοι. Τέλος πάντων να μην αρχίζουμε τη νέα χρονιά με γκρίνια. Την παραμονή ξανακούσαμε τα κάλαντα από τις λίγες
παιδικές παρέες. Την ίδια μέρα το βράδυ πολλά ξενοδοχεία είχαν οργανώσει πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν για να υποδεχτούν τον καινούργιο χρόνο, στα οποία επικράτησε αρκετό κέφι,
ενώ φαντασμαγορικό θέαμα με βεγγαλικά
στην πλατεία από τα μεσάνυχτα μέχρι τις πρωινές ώρες. Ανήμερα πανηγυρική λειτουργία
στον Άγιο Τρύφωνα χωρίς την παρουσία δημοτικών αρχών για πρώτη φορά. Θα συνηθίσουμε και τη νέα δομή του δήμου Γορτυνίας.
Και πάλι πολλοί επισκέπτες το Σαββατοκύριακο αυτό χωρίς όμως να φτάνουν την κοσμοπλημμύρα των Χριστουγέννων. Ο φίλος της
στήλης με επαναφέρει στην τάξη λέγοντας ότι
η ημέρα αυτή είναι κατάλληλη μόνο για ευχές
και όχι για παρατηρήσεις. Να ευχηθούμε λοιπόν σε όλους τους Βυτιναίους και τους φίλους
της Βυτίνας, που επισκέπτονται τον τόπο μας,
το 2011 να είναι όσο γίνεται ευτυχισμένο με
υγεία και προσωπική ευδοκίμηση και με όσο
το δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Για τη Βυτίνα να συνεχίσει την πορεία της προς τα πάνω
παράλληλα με την τουριστική της εξέλιξη και
να εξακολουθεί να είναι η «μπροστάρισα» της
τουριστικής Αρκαδίας.
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Συνεχίζεται η δημοσίευση πληροφοριών
σχετικά με το πρόγραμμα «οικοτουριστικές διαδρομές της Βυτίνας». Όπως γράψαμε
στο προηγούμενο φύλλο αναλυτικά, το έργο
αφορά την αξιοποίηση του φαραγγιού του Μυλάοντα. Το νέο στην όλη πληροφόρηση είναι
ότι το κόστος του έργου ανέρχεται στις
520.000€ και θα πραγματοποιηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Εμείς θα εκφράσουμε την ικανοποίηση μας για το νέο έργο, που πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στην τουριστική εξέλιξη της Βυτίνας και στην ανάδειξη
των φυσικών καλλονών της. Τονίζουμε ότι το
έργο πρέπει να πραγματοποιηθεί με απόλυτο
σεβασμό προς το περιβάλλον και την παράδοση, για να μπορεί να αναδείξει τα φυσικά προσόντα του τόπου μας.
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Πρώτη εβδομάδα του 2011. Μετά τη «βαβούρα» των γιορτών πάλι στη χειμερινή
ηρεμία. Χειμωνιάτικος καιρός με το Μαίναλο
να ασπρίζει περισσότερο από το Δεκέμβρη.
Τα χιόνια τα βλέπουμε στο βουνό αλλά δύσκολα φτάνουν μέσα στο χωριό. Ο παπά Νικόλας
βγήκε να «αγιάσει» της πρωτάγιασης όσα σπίτια είναι ανοικτά. Η εορτή των Φώτων γιορτάστηκε με λαμπρότητα και ο αγιασμός μεταφέρθηκε στα σπίτια όχι όμως και στα χωράφια
όπως παλιά, αφού τέτοια δεν υπάρχουν πλέον.
Να ξαναπούμε το χιλιοειπωμένο, ότι και αυτό
το τετραήμερο οι επισκέπτες της Βυτίνας ήταν
πολυάριθμοι. Το συνηθίσαμε όμως και το αντί-
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θετο θα ήταν έκπληξη. Ο νέος δήμος Γορτυνίας άρχισε να λειτουργεί λίγες μέρες τώρα.
Μάθαμε ότι ο μέχρι πριν λίγες μέρες δήμαρχος
Βυτίνας Γιάννης Σακελλαρίου ανέλαβε την ευθύνη του νέου τοπικού δημοτικού διαμερίσματος. Κάτι είναι και αυτό μέσα στην αταξία του
νέου δήμου. Το εστιατόριο «Αηδόνια» λειτουργεί με νέα διεύθυνση από τον προηγούμενο μήνα. Τελειώνουν και οι Χριστουγεννιάτικες διακοπές των σχολείων που εφέτος ήταν,
προς χαρά των μαθητών, δύο μέρες περισσότερο, αφού του Αϊ Γιαννιού έπεφτε Παρασκευή. Δεν έχουμε το μαθητικό παιδομάνι του
παρελθόντος, αλλά η λειτουργία των σχολείων
και των τριών βαθμίδων είναι μια όαση στην
καθημερινή χαλαρότητα του χωριού.

γοστοί κάτοικοι κλεισμένοι στα σπίτια τους
από το φόβο άγνωστων επιδρομέων! Λίγα δε
είναι τα τζάκια που καπνίζουν! Σε πιάνει
πραγματικά η καρδιά σου, όταν περνάς από
μικρά χωριά!» Αυτή την εικόνα, που περιγράφει ο φίλος Κ. Καλύβας, τη διαπιστώσαμε και
μείς στις χειμωνιάτικες εξορμήσεις μας με το
φίλο της στήλης σε κοντινά ή μακρινά χωριά
της Γορτυνίας. Δυστυχώς η κατάσταση είναι
αυτή. Σε πιάνει πραγματικά η καρδιά σου,
όταν αναπολείς εικόνες πριν από σαράντα –
πενήντα χρόνια, τότε που η Γορτυνία ήταν καλύτερη. Εμείς εδώ στη Βυτίνα νιώθουμε κάπως
διαφορετικά, όταν βλέπουμε ή διαβάζουμε αυτά. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο τα Σαββατοκύριακα. Και εδώ θα ακούσεις παράπονα για την
καθημερινότητα.
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Παλιότερη φωτογραφία του κεντρικού δρόμου.
Αριστερά το κρεοπωλείο του «Μπαλάσκα» που
λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα
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Ένα παραδοσιακό κατάστημα του τόπου
μας έκλεισε ολοκληρώνοντας τον κύκλο
της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Αυτό
είναι το κρεοπωλείο των αδελφών Σακελλαρίου (Μπαλάσκα). Το κατάστημα είναι το τελευταίο της «παλιάς φρουράς» των επαγγελματιών της Βυτίνας και συμπλήρωσε άνω των
εβδομήντα ετών επαγγελματική πορεία, δημιουργημένο από το μπάρμπα Γιώργη στη δεκαετία του σαράντα και αργότερα διατηρούμενο
από τα παιδιά του Λόντο και Παναγιώτη στη
γνωστή «παράγκα» στον κεντρικό δρόμο. Δεμένο στενά με την αγορά του χωριού τροφοδοτούσε με κρέας εκλεκτής ποιότητας ντόπιας
παραγωγής από την ευρύτερη περιοχή της
Γορτυνίας και Αχαΐας. Από αυτό πέρασαν όλοι
οι Βυτιναίοι παλιοί και νέοι αλλά και οι επισκέπτες και οι διερχόμενοι από τη Βυτίνα. Να
ευχηθούμε στους δύο καλούς επαγγελματίες
«καλή ξεκούραση» και να τους παρακαλέσουμε να καταγράψουν τις επαγγελματικές τους
αναμνήσεις, που είναι στενά δεμένες με τον τόπο μας.

Ένας από τους χώρους ο οποίος μπορεί
να θεωρηθεί αξιοθέατο του τόπου μας και
είναι η πρώτη εντύπωση του επισκέπτη, όταν
φτάνει εδώ, είναι η κεντρική πλατεία. Ευρύχωρη, κατάφυτη με κατάλπεις, με την εκκλησία
του προστάτη Αγίου του χωριού να δεσπόζει,
με καφενεία και καφετέριες, που μπορεί ο επισκέπτης να ξεκουραστεί, ανακαινισμένη τα τελευταία χρόνια από την πρώτη δημοτική αρχή
του πρώην δημάρχου Γ. Καρπούζου. Όμως
πολλές παρεμβάσεις και τοποθετήσεις, που
έχουν γίνει κατά καιρούς, έχουν αλλοιώσει την
καλαισθησία της. Αν κοιτάξει κανείς προς τα
επάνω θα δει πληθώρα καλωδίων να τη «διασχίζουν». Οι τεράστιοι και άχαροι μετασχηματιστές της ΔΕΗ καταστρέφουν το φυσικό τοπίο, η ακατάλληλη τοποθέτηση του αγάλματος
του ήρωα Πόταγα στη μέση του χώρου (για την
οποία δεν φταίει ο ίδιος αλλά η ισχυρογνωμοσύνη των τότε «αρχόντων» του τόπου), το περίπτερο ακόμα και η κατασκευή του κτιρίου
που στεγάζει το μουσείο λαϊκής τέχνης στη θέση του καλαίσθητου κηπαρίου, έχουν συμβάλλει στο να δημιουργήσουν ένα θέαμα όχι τόσο
ωραίο. Την αφορμή για το σχόλιο μας την έδωσαν οι παρατηρήσεις των επισκεπτών των Χριστουγέννων, που μας τόνισαν για μια ακόμα
φορά την ανάγκη καλύτερης χωροταξίας. Εξηγήσαμε στους συνομιλητές μας ότι τη μορφή
αυτή τη δημιούργησε η ικανοποίηση διαφόρων
αναγκών, όπως η στέγαση του λαογραφικού
μουσείου, αλλά αυτοί επέμειναν στις απόψεις
τους.
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Ανησυχία δημιουργούν ορισμένα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου. Έτσι στο φύλλο του Ιανουαρίου της ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ διαβάσαμε δύο άρθρα του εκδότη Κ. Καλύβα με τίτλο
«η κρίση κτυπά τους συλλόγους» το ένα και «η
κρίση και στον τύπο» το άλλο. Σε αυτά περιγράφεται η κρίση που περνούν οι τοπικοί σύλλογοι της επαρχίας μας, με αποτέλεσμα να
έχουν αναστείλει πολλές από τις δραστηριότητές τους. Στο άλλο αναλύεται η δυσκολία που
έχουν να συνεχίσουν την έκδοσή τους πολλά
από τα τοπικά έντυπα, τα οποία κυκλοφορούν,
είτε με την ευθύνη ιδιωτών, είτε με την ευθύνη
συλλόγων. Επόμενο είναι, αφού τα έξοδα μεγιστοποιούνται και οι εισφορές, που στηρίζουν
τα έντυπα και τους συλλόγους, συρρικνώνονται. Πόσο εγγίζει αυτός ο κίνδυνος τους Βυτινιώτικους συλλόγους και ιδιαίτερα το σύλλογο των «απανταχού Βυτιναίων και φίλων της
Βυτίνας» που έχει την ευθύνη της έκδοσης της
ΒΥΤΙΝΑΣ; Αυτός δεν είναι άμεσα ορατός, αλλά οι δυσκολίες υπάρχουν. «Μη φοβάσαι τους
Βυτιναίους» σχολίασε ο φίλος της στήλης
«έχουν ευαισθησίες και φιλότιμο και στα δύσκολα προσφέρουν. Γι αυτό συντηρούν και τόσους συλλόγους περισσότερους από κάθε άλλο
μέρος. Εξάλλου θέλουν τη συνέχεια της ΒΥΤΙΝΑΣ και θα βοηθούν». Συμφωνήσαμε μαζί
του. Εξάλλου στη Βυτίνα λειτουργεί μισή δεκάδα συλλόγων, που στηρίζονται μόνο στις εισφορές των ντόπιων. Αυτό δεν πρέπει να μας
εφησυχάζει. Το μικρό οβολό μας όλοι πρέπει
να τον προσφέρουμε.
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Ένα άλλο δημοσίευμα της ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
μας προκάλεσε θλίψη. Το αντιγράφουμε
όπως το διατύπωσε ο εκδότης. «Απελπιστική
εικόνα: Τώρα το χειμώνα τα περισσότερα χωριά μας, πλην εορτών και Σαββατοκύριακων
παρουσιάζουν εικόνα ερήμωσης. Όχι μόνο δε
συναντάς άνθρωπο αλλά ούτε κότα ή…κατσούλι. Τα καφενεία κλειστά, ενώ όσα υπάρχουν
λειτουργούν μέχρι τις 5-6 το απόγευμα! Οι λι-
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Παραδοσιακή
βρύση στην
Παναγία της
«Κάτω Βυτίνας»

Μέσα Γενάρη. Το Σαββατοκύριακο αυτό
είναι ήρεμο. Μετά την κοσμοπλημμύρα
των γιορτών και ένα διήμερο πιο ήρεμο. Το
Σάββατο πάγος το πρωί αλλά πιο ήπιος καιρός
το μεσημέρι. Βόλτα στη «κάτω Βυτίνα». Οι δυο
παραδοσιακές εκκλησιές ανακαινισμένες εξωτερικά με πρωτοβουλία του συνδέσμου φιλοπροόδων. Η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων
από πέρυσι. Η εκκλησία της Παναγίας εφέτος.
Ο σύνδεσμος παρουσιάζει τεράστιο εξωραϊστικό έργο σε χώρους αναψυχής ή παραδοσιακούς μεταξύ των οποίων και οι παλιές εκκλησίες ή πηγές της Βυτίνας. Νιώσαμε πραγματική
αγαλλίαση βλέποντας απέναντι τα Βεδούχια,
το Ζαρζί την Κερνίτσα και φέραμε πίσω το νου
μας μια- δυο εκατονταετίες, όταν η περιοχή
κατοικείτο από Βυτιναίους και έσφυζε από
ζωή. Σήμερα επικρατεί απόλυτη ησυχία. Ο χώρος όμως της εκκλησίας εξωραϊσμένος αποτελεί ιδανικό μέρος για ένα χειμωνιάτικο περίπατο.

καν ορισμένες κινήσεις, οι οποίες δημιούργησαν δυσμενή σχόλια και ανησυχίες στην τοπική
κοινωνία. Το θέμα είναι ότι στην υποτυπώδη
χωματερή της Βυτίνας στα «Βεδούχια» μεταφέρονται απορρίμματα και άλλων παλαιών δημοτικών διαμερισμάτων όπως της Δημητσάνας
και της Στεμνίτσας, επειδή στο δήμο Γορτυνίας
(όπως πληροφορηθήκαμε) έχουν μείνει προσωρινά «ανοικτές» δύο χωματερές, της Βυτίνας και των Τροπαίων. Όμως ο χώρος εναπόθεσης των απορριμμάτων στη Βυτίνα όχι μόνο
είναι υποτυπώδης χωρίς καμία υποδομή αλλά
θεωρείται κορεσμένος και μολύνει το γύρω περιβάλλον. Απέχει πολύ από το να εξυπηρετεί
ευρύτερες περιοχές. Ελπίζουμε ότι το πρόβλημα των απορριμμάτων στο δήμο Γορτυνίας,
που είναι πανελλήνιο πρόβλημα, θα λυθεί και
δε θα αντιμετωπισθεί πρόχειρα και περιστασιακά όπως σήμερα.
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Από τις 24 του μήνα αρχίσαμε να νιώθουμε χειμώνα. Έπεσαν χιόνια και μέσα στη
Βυτίνα. Θερμοκρασίες κάτω του μηδενός. Το
χιονοδρομικό του Μαινάλου έπιασε αρκετό
χιόνι. Πολλά bloks παραπονούνται ότι οι δρόμοι δεν είναι καθαρισμένοι για να φτάσουν οι
επισκέπτες εκεί. Στις 27-1 διαβάσαμε ανακοίνωση του αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας κ.
Γιαννακούρα ότι παρενέβη για να ανοίξουν οι
δρόμοι του χιονοδρομικού του Μαινάλου και
από την πλευρά του Καρδαρά και από την
πλευρά της Βυτίνας. Χρειάζεται όλοι να καταλάβουν ότι το χιονοδρομικό πρέπει να υποστηριχθεί από όλους και να ενισχυθεί η εύρυθμη
λειτουργία(η οποία εφέτος δε συμβαίνει), διότι
είναι ο ισχυρός βραχίονας του χειμερινού τουρισμού της περιοχής.
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Ο δρόμος του χιονοδρομικού στις 28-1

Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Γενάρη
και οι φίλοι του χιονιού έφτασαν στο χωριό μας. Τα καταλύματα γεμάτα. Στο βουνό το
χιόνι πέρασε τους 70 πόντους. Οι δρόμοι ανοικτοί, χειμωνιάτικες ενδυμασίες και οι σκάρες
των περισσοτέρων ΙΧ με εξαρτήματα χιονοδρομίας. Η Βυτίνα με πραγματική χειμωνιάτικη
ατμόσφαιρα. Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Τα τζάκια αναμμένα και τα καλοριφέρ στο
φουλ. Προνομιούχος ο τόπος μας, που μπορεί
να προσφέρει όλα αυτά στους φίλους του. Για
να επιβεβαιωθεί η μοναδική ομορφιά του Μαινάλου αντιγράφουμε από την ιστοσελίδα «Αρκάδες εσμέν» ένα σχόλιο και συγχρόνως παράπονο για την περιοχή του δυτικού Μαινάλου.
«Η ομορφότερη διαδρομή του Μαινάλου – γέφυρα Μυλάοντα – Πυργάκι – Ελάτη – πηγή
«Εφτά Ψωμιά» ή «Εφτακαρβελού» - διασταύρωση προς Λιμποβίσι – ξύλινο χωριό και διασταύρωση του οδικού άξονα προς Χρυσοβίτσι
και Στεμνίτσα – ποτέ και από καμιά δημόσια
υπηρεσία δεν δέχτηκε εκχιονιστικά μηχανήματα. Η πρώην Νομαρχία αγνοούσε επιδεικτικά
την διαδρομή αυτή τους χειμερινούς μήνες που
θα μπορούσε να φιλοξενήσει τουρίστες αλλά
και κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Αρκαδίας. Ελπίζουμε, η Περιφέρεια Πελοποννήσου αλλά και ο αρμόδιος Δήμος Γορτυνίας να
δουν με διαφορετική ματιά την θεσπέσια αυτή
διαδρομή.Το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011, ο
δρόμος αυτός ήταν επί της ουσίας κλειστός. Τον
περάσαμε με δική μας ευθύνη γιατί η ομορφιά
πρέπει να φαίνεται – και εμείς την ζητούσαμε
στην καρδιά του χιονισμένου Μαινάλου.»
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Διαμορφώνεται το ισόγειο του Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου, όπου άλλοτε στέγαζε το δήμο Βυτίνας, για να στεγάσει
την οικονομική υπηρεσία του δήμου Γορτυνίας, η οποία θα έχει έδρα τη Βυτίνα και επικεφαλής αντιδήμαρχος είναι ο Γιάννης Σακελλαρίου. Καλή η κίνηση αυτή θα δούμε όμως,
αν θα έχει ανάλογη απόδοση. Με την έναρξη
της λειτουργίας του νέου δήμου παρατηρήθη-

Η πλατεία το πρωί του Σαββάτου 29-1
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Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011

Βυτινιώτικα... και άλλα
νέου κέντρου Μεσογειακής διατροφής, των υπηρεσιών του υπό σχεδίαση δασοβοτανολογικού κήπου
και των υπηρεσιών που στέγαζε μέχρι τώρα, όπως το
Δασαρχείο και ο γεωργικός σταθμός. Όλα αυτά βέβαια θα τα αποφασίσει η διεύθυνση φυτικής παραγωγής του υπουργείου Γεωργικής ανάπτυξης, που
διαχειρίζεται το κτίριο και το κτήμα. Ελπίζουμε να
πραγματοποιηθούν όσα έχουν προγραμματισθεί και
δεν θα μείνουν μόνο οι εξαγγελίες και οι υποσχέσεις.
Ειδυλλιακή περιοχή στην Ελάτη όπως προβάλλεται
από την ιστοσελίδα «Αρκάδες εσμέν»
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Αυτή την Κυριακή 30-1 στο «Πανταζοπούλειο
πνευματικό κέντρο» έγινε η κοπή της πίτας του
συνδέσμου φιλοπροόδων και μοιράστηκαν παιχνίδια
στα μικρά Βυτινιωτόπουλα. Μια ακόμα σπουδαία κοινωνική εκδήλωση του συνδέσμου και του δραστήριου
προέδρου Θανάση Ζαχαρόπουλου, που κάνει το ντόπιο πληθυσμό να νιώθει ότι υπάρχουν και κάποιοι που
το νοιάζονται. Όπως καθόμαστε σε μια γωνιά και παρακολουθούσαμε την τελετή ο νους μας πήγε νοερά
στο μεγάλο ευεργέτη του τόπου μας αείμνηστο Δημήτρη Πανταζόπουλο, που εδώ και πενήντα χρόνια δημιουργώντας το χώρο αυτό έχει εξυπηρετήσει και διευκολύνει πολλές εκδηλώσεις δίνοντας ένα άλλο χρώμα
στη Βυτίνα. Τον ευγνωμονούμε γι αυτό και για τις προικοδοτήσεις και η μνήμη του θα είναι ζώσα για τον τόπο
μας. Άρχισαν από σήμερα οι ετοιμασίες για τη γιορτή
του πολιούχου την 1η Φεβρουαρίου με το στολισμό της
εκκλησίας και τον προγραμματισμό των θρησκευτικών τελετών.
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1η Φλεβάρη: Η γιορτή του πολιούχου του
χωριού. Τα των τελετών
θα διαβάσετε σε άλλη
στήλη. Παρόλο το εργάσιμο της ημέρας και του κρύου αρκετοί επισκέπτες,
ντόπιοι και ξένοι έφτασαν εδώ για να προσκυνήσουν
τον Άγιο. Είδαμε και ομαδικές αφίξεις πιστών από
διάφορα μέρη, που συνηθίζουν κάθε χρόνο να φτάνουν, για να τιμήσουν τη γιορτή. Οι Βυτιναίοι έχουν
ιδιαίτερη σχέση με τον Άγιο Τρύφωνα και για το λόγο
αυτό όπου εγκαθίστανται φτιάχνουν μια εκκλησία
αφιερωμένη σε αυτόν. Όπου Βυτιναίικα και Άγιος
Τρύφωνας. Γιορτάζουν σήμερα και τα πιο γνωστά Βυτιναίικα του Πύργου. Επίσης σε αρκετές εκκλησίες
της Αθήνας υπάρχουν εικόνες αφιέρωμα Βυτιναίων.
Χαρακτηριστική η μεγάλη εικόνα του Αγίου στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου των Αμπελοκήπων αφιερωμένη από την οικογένεια Σπ. Κουρμπανά, όπως
αναγράφεται στη βάση της, και αγιογραφημένη από
το Ν.Ψάρρο.
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2 Φλεβάρη. Μεθεόρτια του Αγίου Τρύφωνα και
ικανοποίηση επικρατεί από όλες τις τελετές.
Όλοι προγραμμάτισαν και ετοίμασαν κατά τον καλύτερο τρόπο τις εορτές και ιδιαίτερα οι νέοι επίτροποι
μεταξύ των οποίων και δύο γυναίκες οι κ.κ. Χαμεζοπούλου και Παπαλάμπρου. Από σήμερα το απόγευμα
άρχισε να χιονίζει και σε λίγες ώρες το «έστρωσε»
πάλι μέσα στο χωριό. Θα δούμε, αν αυτό είναι το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας για το οποίο μας ετοιμάζουν
τα δελτία καιρού στην τηλεόραση. Και πράγματι έτσι
έγινε. Το πρωί στις 3-2 ξημερώσαμε με τριάντα πόντους χιόνι. Η χιονόπτωση συνεχιζόταν όλο το πρωί
πυκνή και έντονη. Θύμιζε εκείνες τις παλιές εποχές
που ξυπνάγαμε και οι πόρτες των σπιτιών ή οι σκάλες
ήταν αδιάβατες. Αυτά τα γράφουμε για εκείνους που
δεν είναι εδώ. Ο φίλος της στήλης σχολίασε μεταξύ
δύο «ρακόμελων». «Αυτή είναι η Βυτίνα που ονειρευόμαστε, αφού το χιόνι σήμερα είναι απόλαυση και όχι
ταλαιπωρία».

3

Δημοσιεύτηκαν πρόσφατα οι νέες αντικειμενικές
αξίες των ακινήτων όλης της Γορτυνίας. Η Βυτίνα
πάλι στην κορυφή. 1300 € το τετραγωνικό μέτρο τα
σπίτια. Το θεωρούμε λίγο υπερβολικό. 10 € το τ.μ.
κοστολογήθηκε η γη εκτός σχεδίου. Δηλ. 10.000 € το
στρέμμα. Αλήθεια τα «ξεροχώραφα» στην Κερνίτσα
κοστίζουν τόσο; Δεν νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο
ενισχύεται η ανάπτυξη της επαρχίας. Πιθανόν όσοι
προσδιόρισαν τις αντικειμενικές αξίες να μην είχαν
επισκεφθεί τον τόπο μας. Θα δούμε στο μέλλον τα
αποτελέσματα μιας τέτοιας κίνησης. Η ΓΟΡΤΥΝΙΑ
πάντως σε δημοσίευμα του τελευταίου φύλλου της
κρίνει υπερβολικές τις αντικειμενικές αξίες όλης της
επαρχίας Γορτυνίας.

3

Σημαντικά έργα, που είχαν σχεδιασθεί, εγκριθεί
και αρχίσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή, συνεχίζονται και θα βελτιώσουν την εικόνα του
χωριού. Αυτά είναι η διαμόρφωση των δύο εισόδων,
που αποτελεί αίτημα ετών, και η αξιοποίηση του φαραγγιού του Μυλάοντα, που εντάχθηκε στη χρηματοδότηση του ΕΟΤ όπως γράφουμε και πιο πάνω. Εν
τω μεταξύ ολοκληρώθηκε με δύο χρόνια καθυστέρηση η επισκευή και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Τριανταφυλλιδείου σχολής και πιστεύουμε ότι θα αξιοποιηθούν ανάλογα με τη στέγαση του

3

Σαββατοκύριακο 5-6 Φλεβάρη. Πραγματικά χειμωνιάτικο. Το χιόνι πολύ. Τα αποχιονιστικά του
δήμου έκαναν μεγάλες προσπάθειες να καθαρίσουν
τους δρόμους και ιδιαίτερα την πλατεία, που το χιόνι
μεταφέρθηκε και δε συσσωρεύτηκε στα άκρα. Η παρουσία του αντιδήμαρχου Γιάννη Σακελλαρίου μας
κάνει να νιώθουμε ότι ο δήμος εξακολουθεί να είναι
εδώ. Και πάλι πληθώρα κόσμου. Όλοι γύρω από τα
τζάκια. Το Σάββατο το βράδυ γεμάτες όλες οι καφετέριες της πλατείας με πολλούς νέους, που απολάμβαναν το πρωτόγνωρο θέαμα. Στο βουνό, που ανέβηκαν μέχρι ενός σημείου κάποιοι τολμηροί με 4χ4, υπολόγισαν ότι το ύψος του χιονιού μπορεί να φτάνει και
τα 0,70 μ. Ο δρόμος του χιονοδρομικού δεν άνοιξε
αυτή τη φορά. Αλλά δυστυχώς και το χιονοδρομικό
δε λειτουργεί εφέτος προς λύπη των σκιέρ. Οι ιδιοκτήτες των λίγων σπιτιών της περιοχής της «Αγίας Σωτήρας» άφησαν τα αυτοκίνητα στη «Μεγάλη βρύση»
και πήγαν μέχρι τα σπίτια τους με τα πόδια. Παρόλη
την οικονομική κρίση η Βυτίνα διατηρεί την επισκεψιμότητά της σε μεγάλο βαθμό. Εξακολουθεί να είναι
η «αρχόντισσα» της Γορτυνίας.

3

10 Φλεβάρη: Του Αγίου Χαραλάμπους, ενός από
του τρεις αγίους, που είναι αφιερωμένος ο μητροπολιτικός ναός της Βυτίνας. Οι άλλοι δύο είναι ο
Άγιος Τρύφωνα και ο Άγιος Σπυρίδωνας, γι αυτό και
η εκκλησία είναι τρισυπόστατη. Η ιεροτελεστία είχε
την ανάλογη μεγαλοπρέπεια. Τη άλλη ημέρα γιόρτασε το εξωκλήσι του Αγίου Βλασίου στην έξοδο του
χωριού, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια των
Λαγαίων, οι οποίοι και το φροντίζουν. Οι πιστοί Βυτιναίοι μετέβησαν εκεί και τίμησαν τη μνήμη του Αγίου σε ένα ολόλευκο περιβάλλον, αφού το χιόνι δεν
είχε λιώσει και στόλιζε το γύρω χώρο. Το μικρό αυτοκίνητο του δήμου μετέφερε όσους επιθυμούσαν να
πάνε στο ξωκλήσι. Το πρωί αρκετό κρύο, αλλά σιγάσιγά η ημέρα έφτιαξε.

3

Σαββατοκύριακο 12-13 Φλεβάρη.: Σκληρή εβδομάδα πραγματικά χειμωνιάτικη. Το χιόνι πάγωσε
και δε λέει να φύγει από μέσα το χωριό. Επικίνδυνη
η κίνηση, αφού μέχρι τις έντεκα οι δρόμοι είναι παγωμένοι. Θυμηθήκαμε εποχές παλαιές, που και τότε
το χιόνι έμενε στους δρόμους για δεκαήμερα. Ο αποχιονισμός του δήμου βοήθησε την κίνηση και έτσι η
επισκεψιμότητα του χωριού δε μειώθηκε, αφού όσοι
έρχονται θέλουν να απολαύσουν το χιόνι και το κρύο.
Το χιονοδρομικό του Μαινάλου δυστυχώς παραμένει
κλειστό. Αντίθετα του Χελμού σφύζει από κόσμο, παρόλο που η προσπέλαση από τη πλευρά της Κλειτορίας για λίγες μέρες ήταν δύσκολη. Μάθαμε από τον
Ορειβατικό σύλλογο της Τρίπολης ότι καταβάλλονται
προσπάθειες για την λειτουργία του χιονοδρομικού
του Μαινάλου, ώστε να μη χαθεί ολόκληρη η φετινή
περίοδος. Μακάρι. Η λειτουργία όμως του κέντρου
πρέπει να αντιμετωπισθεί πιο σοβαρά και να πάψουν
οι ερασιτεχνισμοί και προσωπικές κόντρες. Η νέα περιφέρεια Πελοποννήσου πρέπει να ενδιαφερθεί περισσότερο, αφού αυτό είναι το πιο παλιό και το μοναδικό στην περιοχή της.

3

16 και 17 Φλεβάρη: Ένα διήμερο αρκετά σημαντικό για τη Βυτίνα. Ο τόπος μας επιλέγηκε να
φιλοξενήσει τη συνάντηση των πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων υπό την προεδρία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου «Σελένη», συνεχίστηκε στο Ναύπλιο όπου ολοκληρώθηκε
την Κυριακή 20-2. Να τονίσει κανείς τη σημασία της
εκδήλωσης για τον τόπο μας είναι περιττό. Την καταλαβαίνει ο καθένας. Αρκεί να μη μένουμε μόνο θεατές των εκδηλώσεων, αλλά να φροντίσουμε να επαναλαμβάνονται. Η Βυτίνα έχει φύγει αρκετά μπροστά
και χάρις στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στην τοπική
αυτοδιοίκηση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέα
εποχής. Απαιτείται μόνο περισσότερη ομαδικότητα
και συνεργασία με προοπτική για το μέλλον. Η εκδήλωση πήρε αρκετή δημοσιότητα, απασχόλησε τον τύπο, τα τηλεοπτικά μέσα και το διαδίκτυο.

3

Είδηση στα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών
σταθμών έγινε η απόπειρα διάρρηξης στο ΑΤΜ
της Αγροτικής Τράπεζας στο χωριό μας. Η απόπειρα
απέτυχε και ένας από την σπείρα (Έλληνας) συνελήφθη, ενώ οι δύο αλλοδαποί (Ρουμάνοι) διέφυγαν. Δυστυχώς η εγκληματικότητα επεκτείνεται ραγδαία και
στην επαρχία και τα δείγματά της γεύεται και ο τόπος
μας. Μικρή κίνηση είχε το Σαββατοκύριακο 19-20 Φεβρουαρίου. Αυτό είναι αναμενόμενο εν αναμονή των
απόκρεω.

Νέα του Συλλόγου
☞

Η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. για το 2011 πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στις
10-1 με παρόντα τα 8 από τα 11 μέλη του συμβουλίου. Σε αυτή συζητήθηκε η κοπή
της πίτας και η οργάνωση της Γενικής συνέλευσης και της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών
στις 20-3 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. Ανατέθηκε στην αντιπρόεδρο κ. Παναγοπούλου η επίβλεψη και οργάνωση των διαδικασιών της όλης εκδήλωσης. Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα
παρόντα μέλη για τις αναπτυσσόμενες δραστηριότητες και παρεμβάσεις του συλλόγου σε
σημαντικά θέματα που αφορούν τη Βυτίνα και ο ταμίας έδωσε μια εικόνα των οικονομικών
του συλλόγου με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, η οποία είναι αρκετά δύσκολη
ιδιαίτερα με τη διαρκώς παρατηρούμενη άνοδο των τακτικών οικονομικών υποχρεώσεων,
οι οποίες θα αντιμετωπισθούν μόνο, εάν υπάρξει ανταπόκριση στις αποσταλείσες επιταγές
με το προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας. Επίσης συζητήθηκε η προσπάθεια, που πρέπει
να γίνει για να προσελκυσθούν νέα μέλη για την εκλογή τους στο νέο Δ.Σ, ώστε να αντιμετωπισθούν οι υποχρεώσεις του συλλόγου.

☞

Ο σύλλογος αντιδρώντας στην προσπάθεια που γίνεται αντίθετα στη δημιουργία του
κέντρου μεσογειακής διατροφής στη Βυτίνα απέστειλε σειρά εγγράφων στον Υπουργό και Υφυπουργό γεωργικής ανάπτυξης κ.κ. Σκανδαλίδη και Αποστολάκη, στον Υπουργό κ.
Ρέππα, στους τοπικούς βουλευτές κ.κ Λυκουρέντζο και Κωνσταντινόπουλο, αλλά και στον
τοπικό τύπο αναλύοντας τα πλεονεκτήματα της Βυτίνας ως έδρα του κέντρου και ζητώντας
τη συντόμευση των διαδικασιών. Επίσης ο σύλλογος στα πλαίσια της επικοινωνίας του με
φορείς απέστειλε συγχαρητήριο έγγραφο στο νέο περιφερειάρχη κ. Τατούλη και το νέο δήμαρχο κ. Γιαννόπουλο με την ευκαιρία της ανάληψης των νέων καθηκόντων τους.

☞

Θετική η αντίδραση για το φετινό ημερολόγιο του συλλόγου. Πολλά τα τηλεφωνήματα για να εκφράσουν οι παραλήπτες τη χαρά τους και τα συγχαρητήρια τους.
Αρκετοί, που το είδαν σε φίλους τους, μας παρακάλεσαν να τους το στείλουμε. Οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν το επιστέγασμα μιας προσπάθειας και μας ενισχύουν για τη συνέχεια.

☞

Ο διοικητής του νοσοκομείου Καλαμάτας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του συλλόγου, τον ευχαρίστησε για τις ευχές του και την αποστολή του ημερολογίου και τον πληροφόρησε για τις εξελίξεις στο θέμα του σανατορίου ΙΘΩΜΗ. Το νοσοκομείο ως ιδιοκτήτης του χώρου κατόρθωσε και τον οριοθέτησε αποσαφηνίζοντας την
έκτασή του, που ανέρχεται στα δεκαοκτώ στρέμματα. Ήταν μια διαδικασία, που καθυστερούσε χρόνια τώρα και η επίλυση του προβλήματος επιτρέπει τα περαιτέρω βήματα, για
την αξιοποίηση του. Ελπίζουμε ότι υπάρχει κάποια ένδειξη για την προώθηση του θέματος
αυτού, που απασχολεί για πολλά χρόνια τη Βυτίνα και είναι αποτελματωμένο.

☞

Δύο έγγραφα εστάλησαν στον περιφερειάρχη κ. Τατούλη και τον αντιπεριφερειάρχη κ. Γιαννακούρα, στα οποία ζητάται η συμβολή τους στην προώθηση και επίλυση βασικών θεμάτων που απασχολούν τον τόπο μας. Τέτοια είναι το κέντρο μεσογειακής
διατροφής και η δημιουργία δασοβοτανολογικού κήπου, η αξιοποίηση του χώρου του σανατορίου ΙΘΩΜΗ, η εγκατάλειψη του χώρου των κατασκηνώσεων από το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, η μη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου και η τύχη του ΞΕΝΙΑ. Για το τελευταίο θέμα απεστάλη έγγραφο και στην εταιρεία τουριστικών ακινήτων για την παροχή
πληροφοριών. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει κάποια ανταπόκριση.

☞

Τη Δευτέρα 14-2 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση Φεβρουαρίου στην οποία η
γραμματέας του συλλόγου δέχτηκε και πρωτοκόλλησε τις αιτήσεις υποψηφίων για
το Δ.Σ. Η ημερομηνία τελειώνει στις 5-3. Η υπόλοιπη συνεδρίαση ασχολήθηκε με τρέχουσας φύσεως ζητήματα.

☞

Η τοπική εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ» στο φύλλο της Δευτέρας 14-2 ασχολήθηκε εκτεταμένα με το ημερολόγιο του συλλόγου κάνοντας θερμά σχόλια και επαινώντας την πρωτοβουλία αυτή. Παραθέτει δύο φωτογραφίες από τις πιο εντυπωσιακές με
τον αγριόχοιρο και το γεράκι και θεωρεί την έμπνευση να παρουσιασθεί η πανίδα του Μαινάλου πρωτότυπη και χρήσιμη. Για το σύλλογο τέτοια δημοσιεύματα είναι ενισχυτικά να
συνεχίσει τις δραστηριότητές του και θεωρεί ότι είναι επιβεβαίωση των προσπαθειών του.

☞

Έγγραφο διαμαρτυρίας απέστειλε ο σύλλογος στο δήμαρχο Γορτυνίας σχετικά με
τη μεταφορά των απορριμμάτων των άλλων δημοτικών διαμερισμάτων στην υποτυπώδη χωματερή της Βυτίνας. Τη διαμαρτυρία του κοινοποίησε και στον υπεύθυνο αντιδήμαρχο καθαριότητας αλλά και στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Βυτίνας.

☞

Ευχαριστήριο έγγραφο απεστάλη στον πρύτανη του πανεπιστημίου Πελοποννήσου
κ. Παπαθεοδώρου για την επιλογή της Βυτίνας να φιλοξενήσει τη σύνοδο των πρυτάνεων και των προέδρων των ανωτέρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις 15
και 16 Φεβρουαρίου.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ
συνέχεια από τη σελ.1
Θεωρούμε ότι η επιλογή της Βυτίνας ως κέντρου μεσογειακής διατροφής είναι αρκετά μελετημένη και θεωρείται εύστοχη. Απομένει το άλλο σκέλος, που είναι και το πιο δύσκολο δηλ. η
υλοποίηση της εξαγγελίας και όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα από την εξαγγελία στη υλοποίηση
είναι μεγάλος ο δρόμος. Επειδή όμως διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πολιτική βούληση και οι κατάλληλοι άνθρωποι όπως ο σύμβουλος του Υπουργού γεωργικής ανάπτυξης Βυτιναίος κ. Παπαγεωργίου, που «ανοίγει» κλειστές πόρτες, και παράλληλα οι εκπρόσωποι των φορέων της Βυτίνας, που παρακολουθούν και υπενθυμίζουν με τις παραστάσεις τους το θέμα, πιστεύουμε ότι
τελικά θα πραγματοποιηθεί η εξαγγελία. Εξάλλου η Βυτίνα δικαιούται το κέντρο περισσότερο
από κάθε άλλο μέρος λόγω της μακράς γεωργικής ιστορίας της και η Ελληνική πολιτεία το
οφείλει στο μεγάλο ευεργέτη Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη, που άφησε όλη την περιουσία του
στην Ελλάδα και «βλέπει» όσα έγιναν από αυτή, όπως η σχολή και το κτήμα, να ερημώνονται.

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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Σ

τη στήλη αυτή θα δημοσιεύουμε δημοτικά νέα που αφορούν τη Βυτίνα, τα οποία θα πληροφορούμεθα είτε από άμεση επικοινωνία με το νέο δήμο Γορτυνίας, είτε από την ιστοσελίδα του. Έτσι
από την ιστοσελίδα αντλούμε την πρώτη πληροφορία, που αφορά τον ορισμό των αντιδημάρχων
και με ικανοποίηση είδαμε να αναλαμβάνει την ευθύνη των δημοτικών θεμάτων που αφορούν τον πρώην
δήμο Βυτίνας ο μέχρι πρόσφατα δήμαρχος Βυτίνας και σημερινός αντιδήμαρχος Γιάννης Σακελλαρίου.
Έτσι πολλά έργα που έμειναν ημιτελή θα μπορούν να ολοκληρωθούν. Αντιγράφουμε το απόσπασμα
της δημοτικής απόφασης που αφορά τον ορισμό του αντιδημάρχου με την ευθύνη του παλιού δημοτικού
διαμερίσματος Βυτίνας.

❍

«Α. Ορίζει τους κατωτέρω 6 δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του
Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 1-1-2011 μέχρι 31-12-2012, εντός της τρέχουσας δημοτικής
περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1. Τον κ. Ιωάννη Σακελλαρίου του Λεωνίδα κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη δημοτική ενότητα Βυτίνας
και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική
ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική
ενότητα.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική
ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών
κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Γορτυνίας:
α) Προϋπολογισμός, απολογισμός, ισολογισμός.
β) Διαχείριση Εσόδων, Δημοτική Περιουσία
γ) Διαχείριση Δαπανών, Προμήθειες, Αποθήκη
δ) Λογιστήριο, Ταμειακή Υπηρεσία
ε) Μισθοδοσία
Επίσης τον ορίζει ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.»

❍

Στις 26-1 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και ελήφθησαν οι πιο κάτω
αποφάσεις που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του δήμου. Εμείς δημοσιεύουμε όλες τις αποφάσεις, επειδή είναι το πρώτο δημοτικό συμβούλιο. Στο εξής θα δημοσιεύονται οι πιο σπουδαίες ή όσες
αφορούν τη Βυτίνα.
1. Χορηγία για η σύνοδο των Πρυτάνεων που θα γίνει στο Δήμο μας Ομόφωνα εγκρίθηκε πρόταση
του κ. Δημάρχου ο Δήμος να γίνει χορηγός μέχρι ποσού 2.500,00 € στις δαπάνες της συνόδου των
Πρυτάνεων.
2. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Γορτυνίας και Μεγαλόπολης και Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για την συνέχιση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι στις
δημοτικές ενότητες: α) Ηραίας β) Λαγκαδίων, γ) Κλείτορος – Βυτίνας & δ) Τροπαίων.
3. Σύσταση κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γορτυνίας και ανάθεση εκπόνησης οικονομοτεχνικής
μελέτης βιωσιμότητας για την ίδρυσή της. Ορισμός εκπροσώπου στην παρακολούθηση του έργου.
4. Σύσταση δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Γορτυνίας και ανάθεση εκπόνησης οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την ίδρυσή της. Ορισμός εκπροσώπου στην παρακολούθηση του έργου.
5. Εγγραφή του Δήμου Γορτυνίας ως συνδρομητή στην dimosnet.
6. Υποβολή πρότασης για την συνολική διαχείριση ύδρευσης στο Δήμο Γορτυνίας.
7. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ένας από την μειοψηφία).
8. Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Γορτυνίας και ορισμός Τράπεζας.
9. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ
10. Εισήγηση Τοπικής Κοινότητας Θεοκτίστου για Κληροδότημα Δρακόπουλου. Έγκριση Απόφασης
Τοπικής Κοινότητας Θεοκτίστου για το χειρισμό υπόθεσης κληροδοτήματος Δρακόπουλου.
11. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από εκπρόσωπο επιτροπής φορέων και πολιτών κατά
της πολιτικής των διοδίων και υπέρ του δημοσίου χαρακτήρα των οδών. Κατά πλειοψηφία εξέδωσε
σχετικό ψήφισμα για δημοσίευση.
12. Πρόταση Δημ. Συμβούλου κ. Φράγκου Ιωάννη για «Τοποθέτηση Δημοτικού Συμβουλίου για όσα
συνέβησαν κατά την τελετή ορκωμοσίας στις 19/12/2010». Κατά πλειοψηφία το Δ.Σ τοποθετήθηκε
υπέρ της άποψης ότι η δήλωση του κ. Δημάρχου που έγινε στην τελετή της ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής, εκφράζει την θέση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τοπική

Π

ΤΟ ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΟ

Δ

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

Η

σημασία του δημοτικού τραγουδιού είναι σε
όλους λίγο πολύ γνωστή. Ο τρόπος δημιουργίας του αναλύθηκε από τον «πατέρα» της
Ελληνικής λαογραφίας Νικόλαο Πολίτη, ο οποίος
μελέτησε αλλά και ανέλυσε τους μηχανισμούς με
τους οποίους ο λαός δημιουργεί το τραγούδι του
και μέσα από αυτό εκφράζει τα συναισθήματά του.
Επίσης διαπιστώθηκε από τον ίδιο ότι κάθε περιοχή
έχει τις ιδιαιτερότητες της στη διατύπωση του λόγου αλλά και της μουσικής με την οποία το επενδύει. Ο Μοριάς με τη μεγάλη συμμετοχή του στη διαμόρφωση της νεώτερης Ελληνικής ιστορίας έχει δημιουργήσει τεράστιο αριθμό από αυτά ποικίλης μορφής, που εκφράζουν τα συναισθήματα του λαού σε
όλες τις μορφές δραστηριοτήτων του.
Η Βυτίνα δεν είναι δυνατόν να υστερεί σε παραγωγή δημοτικών τραγουδιών, τα οποία εντάσσονται
στην ευρύτερη κατηγορία των Μοραΐτικων. Αν μελετήσει κανείς εμπεριστατωμένα τα τραγούδια του
τόπου μας μπορεί να τα διακρίνει σε δύο μεγάλες
κατηγορίες: α) τα ιστορικά και β) τα κοινωνικού περιεχομένου
Α’ ΙΣΤΟΡΙΚΑ: Είναι ως επί το πλείστον δημιουργήματα της προεπαναστατικής περιόδου και της περιόδου της επανάστασης. Τα προεπαναστατικά δημοτικά τραγούδια σχετίζονται με τους ονομαστούς
κλέφτες της περιοχής του Μαινάλου και ιδιαίτερα
τον Κόλλια το Βυτινιώτη. Αυτά περιγράφουν τη δράση του στην περιοχή της Αρκαδίας, την περιπέτεια
της σύλληψης του, την προδοσία ενός «σταυραδελφού» του και τέλος το τραγικό του τέλος. Αναφέρουν αρκετές τοποθεσίες της Βυτίνας και του Μαινάλου και όλα τραγουδιούνται σε ρυθμό επιτραπέζιο
ή κλέφτικο. Είναι τα γνωστά τραγούδια «της τάβλας» σε δεκαπεντασύλλαβο στίχο και παραδόθηκαν είτε προφορικά είτε καταγράφηκαν από λαογράφους μελετητές με σπουδαιότερο το σχολάρχη
της Βυτίνας Παναγιώτη Παπαζαφειρόπουλο και τελευταία το δάσκαλο λαογράφο μελετητή Λεωνίδα
Αναγνωστόπουλο.

Ο σπουδαίος ερευνητής Σωτήρης Τσιάνης (καθηγητής σήμερα στο πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν)
στο τέλος της δεκαετίας του πενήντα ηχογράφησε
αρκετούς Βυτιναίους να αποδίδουν τοπικά δημοτικά, τα οποία το λαογραφικό αρχείο της Ακαδημίας
Αθηνών πρόκειται να εκδώσει με την επιμέλεια της
Βυτιναίας ερευνήτριας και λαογράφου Βασιλικής
Χρυσανθοπούλου. Χαρακτηριστικό τραγούδι από τα
κατορθώματα του Κόλλια, σε αρκετές παραλλαγές,
είναι και το πιο κάτω, που τραγούδαγε εξαιρετικά ο
αείμνηστος Χρήστος Σταυρόπουλος.
Οι κλέφτες ροβολάγανε ψηλά απ’ την Πατερίτσα.
Και ήσαν ντυμένοι στο φλουρί και στο
μαργαριτάρι.
Είχαν μπαϊράκι με σταυρό τον Κόλλια καπετάνιο.
Και συναπαντηθήκανε οι κλέφτες με τους
Τούρκους,
γιατί τους είχανε χωσιά στου Κάκαβου το ρέμα.
Και τα σπαθιά εσύρανε, σιάξαν τα καριοφύλια,
τους Τούρκους κυνηγήσανε, τους κάναν’ ένανέναν.
Και πίσω απάνω γύρισαν, κόλλησαν στις
Μαδάρες.

Η Τσελεπέϊκη «κομπανία» στο πανηγύρι της
σφυρίδας προπολεμικά

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
στη ΒΥΤΙΝΑ
παλαιά κατοικία
σε οικόπεδο
1800 μέτρων.
Πληροφορίες
στο τηλέφωνο:
6973016885
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Παράδοση

Ο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Μαζί με αυτά του Κόλλια υπάρχουν και αρκετά
«αφιερωμένα» σε σπουδαίους πρωτοκλέφτες του
Μαινάλου όπως ο Μαντάς από το Αρκουδόρεμα (σε
αυτόν αναφέρεται το τραγούδι της «Βλαχοθανάσως»,
που έλεγε συχνά ο μπάρμπα Γιώργης ο Σταυρόπουλος). Τέλος σημαντικά είναι αυτά που απαντώνται
στην ευρύτερη περιοχή του Μαινάλου και αναφέρονται στους Κολοκοτρωναίους. Σε πολλά μνημονεύονται αρκετά τοπωνύμια της περιοχής όπως «Πατερίτσα», «Κανελάκια», του «Τσαλτή ο έλατος», η «Γραμμένη Πλάκα», οι «Άγιοι Θεόδωροι».
Η δεύτερη κατηγορία των Βυτινιώτικων ιστορικών
τραγουδιών είναι όσα δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της επανάστασης και αναφέρονται στα ιστορικά
γεγονότα του 1825 και 1826. Πρώτη θέση έχουν τα
λεγόμενα «Ταμπακοπουλέικα» και αναφέρονται στο
θάνατο στη φονική μάχη των Τρικόρφων το καλοκαίρι
του 1825 του Νικολή Ταμπακόπουλου και πολλών
άλλων Βυτιναίων. Ένα από αυτά πρώτος κατέγραψε
ο Φωτάκος, στο οποίο εξιστορείται η ανακοίνωση
στη Βυτίνα του θλιβερού αγγέλματος του θανάτου
του σπουδαίου ήρωα. ( Το απέδιδε με μοναδικό τρόπο ο μπάρμπα Κώστας ο Παπαναστασίου καθισμένος στο μπαλκόνι του σπιτιού του και ατενίζοντας
την κορυφή της «Πατερίτσας»).
Ορισμένα από αυτά τραγουδιούνται σε ρυθμό επιτραπέζιο, ενώ άλλα σε ρυθμό συρτό. Σε ρυθμό συρτό αποδίδεται και μία άλλη ομάδα, που αναφέρεται
στις επιδρομές το Ιμπραήμ στη Βυτίνα το 1825 και
1826. Πολλά έχουν καταγραφεί από τον Λ. Αναγνωστόπουλο στη «λαογραφία της Βυτίνας» ενώ κάποια
άλλα σε άλλες συλλογές. Τέλος λίγα ιστορικά αναφέρονται σε μεταγενέστερα γεγονότα και ιδιαίτερα
σε ληστές της μετεπεναστατικής περιόδου, που
έδρασαν στην περιοχή του Μαινάλου. Τέτοιο είναι
το τραγούδι του Λύγκου, στο οποίο μνημονεύονται
και άλλοι ληστές όπως ο Μπόζος και ο Κουρκούμπας.
Β’ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει πολλές υποκατηγορίες, όπως ποιμενικά και γε-

ωργικά, του γάμου, της ξενιτιάς, της αγάπης, σατιρικά, του αργαλειού και διάφορα άλλα. Ο ρυθμός
απόδοσης είναι ο τσάμικος ή ο καλαματιανός και λιγότερο ο επιτραπέζιος. Σε αυτά ο Βυτιναίος εκφράζει όλη την ευαισθησία του είτε δημιουργώντας τα,
είτε τραγουδώντας τα σε κοινωνικές εκδηλώσεις ή
καθημερινές ενασχολήσεις. Πολλά περιλαμβάνουν
τοπωνύμια ή βαφτιστικά ονόματα και ανδρών και γυναικών και διανθίζονται με επίθετα ή και άλλα εκφραστικά σχήματα λόγου, όπως παρομοιώσεις, μεταφορές και υπερβολές.
Οι περιγραφές επηρεασμένες από το φυσικό περιβάλλον φτάνουν στα όρια ποιητικών αποδόσεων ή
παραστατικότητας ζωγραφικών πινάκων. Οι παρομοιώσεις στα τραγούδια της αγάπης με πουλιά ή άγρια
ζώα είναι χαρακτηριστικές. Ιδιαίτερη θέση έχει η
πέρδικα τόσο για την ομορφιά της όσο και για την
περηφάνια της. Επίσης οι διηγήσεις για τους κρυφούς έρωτες, τα τεχνάσματα των ερωτευμένων και
τους περιορισμούς της αυστηρής κοινωνίας δημιουργούν ολόκληρο σενάριο, που εκτίθεται στην πορεία του. Στο πιο κάτω τραγούδι παίρνουν μέρος δύο
ερωτευμένοι νέοι. Ο νέος εκθέτει τον καημό του και
τότε η κοπελιά βρίσκει τρόπο να τον συναντήσει.( Το
τραγούδαγε μελωδικότατα ο μπάρμπα Γιάννης ο Καραντώνης με τη χαρακτηριστική ψιλή φωνή του στο
μπαλκόνι του, όταν πλέον ήταν τυφλός)
Λεβέντης θέλω να γενώ και ταμπουρά δεν έχω.
Και ταμπουρά κονόμησα, τραγούδια δεν ηξέρω.
Και τα τραγούδια τάμαθα, και τις φωνές διαλέγω.
Η αγάπη μου δεν είναι δω, τίνος να τραγουδήσω;
Μάνα νερό δεν έχουμε και ξένους καρτερούμε.
Κόρη πότε με ρώτησες και με ρωτάς και τώρα;
Και το βαρέλι άρπαξε και πάει να το γιομίσει.
Βρίσκει το Γρίβα κι έβοσκε, το Γιώργη να κοιμάται.
Παίρνει νερό και τον ρεντά και μόσχο τον μυρίζει,
κι ανοίγει τα ματάκια του και την καλημερίζει.
Στην αγκαλιά του έπεσε και τη γλυκοφυλάει.
Και το βαρέλι γέμισε και πίσω πάλι πάει.

Ο παπά Νικόλας με το βιολί του και ο γιος του Βαγγέλης με το κλαρίνο στο εφετινό Βυτινιώτικο
συναπάντημα
Η περίτεχνη χρήση του «και» δημιουργεί τη ζωγραφική συνοχή των εικόνων αποδεικνύοντας ότι ο
λαϊκός δημιουργός διακρίνεται για καλλιτεχνικά
προσόντα και τέλεια γλωσσική κατάρτιση.
Εκεί όμως που το τραγούδι ολοκληρώνει την αξία
του είναι ο χορός. Ο Βυτιναίος σε κάθε παρουσιαζόμενη περίπτωση χόρευε περίτεχνα ιδιαίτερα στα
πανηγύρια της περιοχής. Το πανηγύρι εκείνο που
συγκέντρωνε τους περισσότερους από τα γύρω χωριά ήταν της Σφυρίδας. Τρείς «ζυγιές» όργανα έπαιζαν με πρώτους τους Τσελεπαίους, που αποτελούσαν από μόνοι τους (τα τρία αδέλφια) ολόκληρη ορχήστρα. Τα Βυτινιώτικα πανηγύρια όπως του Αϊ Λιός,
της Αγίας Παρασκευής, των Αγίων Αποστόλων, της
Αγίας Σωτήρας αλλά και των γύρω χωριών, όπως
της Αγίας Τριάδος στη Νυμφασία, της Αναλήψεως
στην Καμενίτσα, της Παναγίας στα Μαγούλιανα έδιναν την ευκαιρία στο Βυτινιώτη να δείξει τις χορευτικές του ικανότητες και να χορέψει το «τραγούδι
του». Πολλοί ήταν γνωστοί εκ των προτέρων ποια
χόρευαν, ενώ ο συναγωνισμός για τον καλύτερο χορευτή και τις πιο εντυπωσιακές «φιγούρες» ήταν
έντονος. Ο δημοτικός χορός και οι Βυτινιώτες «χορευταράδες» θα αναλυθούν σε άλλο δημοσίευμα.
Γ’ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ: Μετά την
κρίση της παράδοσης τις τελευταίες δεκαετίες του
εικοστού αιώνα εξαιτίας της εισβολής της ξενόφερτης μουσικής, το δημοτικό τραγούδι φαίνεται ότι
επανακτά τη θέση του στις προτιμήσεις των ντόπιων. Για να αποδοθεί όμως και να δείξει την αξία
του χρειάζεται να υπάρχουν ευκαιρίες. Και αυτές οι
ευκαιρίες δίνονται στις διάφορες γιορτές με οργανωτές τους τοπικούς συλλόγους και το δήμο. Έτσι

ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ

Δ

Ανάγκη άμεσης λειτουργίας του

Από το σημείο αυτό άρχισε μια διαφορετική λειτουργία του κέντρου
αλλά και μια επιφύλαξη από τη πλευρά του Ορειβατικού Συλλόγου Τρίπολης, που είχε συνάψει τη σχετική μίσθωση. Έτσι λειτουργούσε σωστά κατά τον ενοικιαστή και ελλιπώς κατά τον Ορειβατικό σύλλογο με
αποτέλεσμα να υπάρξει προσφυγή στα δικαστήρια, εξέλιξη η οποία
οδήγησε στη μη λειτουργία του εφέτος. Αυτό έχει δημιουργήσει αναστάτωση στους επισκέπτες και τους ένθερμους φίλους του χιονοδρομικού του Μαινάλου με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις και να
έχουν γεμίσει καταγγελίες ή προτάσεις τα διάφορα bloks. Αντιγράφουμε από το «Καλημέρα Αρκαδία» «Το Χιονοδρομικό Κέντρο του Μαινάλου είναι μία … πονεμένη ιστορία για την περιοχή μας. Για πολλούς
και διάφορους λόγους (καιρικούς και όχι μόνο), η ομαλή και συνεχής
λειτουργία του Χιονοδρομικού δεν είναι εφικτή. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και από τη στιγμή που η διοίκηση του Ορειβατικού Συλλόγου έχει
ανακοινώσει πως υπάρχει δικαστική απόφαση για την έξωση του μισθωτή, είναι ξεκάθαρο ότι έφτασε η στιγμή να συμβάλλουν ουσιαστικά
τόσο η Περιφέρεια, όσο και οι Δήμοι (Τρίπολης και Γορτυνίας), για να
βρεθεί μία μόνιμη και βιώσιμη λύση για το Χιονοδρομικό. Μία λύση που
θα συμβάλλει στην απρόσκοπτη λειτουργία του Χ.Κ. και θα δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να το επισκέπτεται, να κάνει χειμερινά σπορ ή
να περνά μερικές ώρες, πίνοντας τον καφέ του. Μία λύση που θα προελκύσει χιλιάδες κόσμου από την Αθήνα και άλλους γειτονικούς νομούς
και θα τονώσει την τοπική οικονομία. Ήδη, η Περιφέρεια έχει κινηθεί
προς αυτή την κατεύθυνση και ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Βαγγέλης Γιαννακούρας ήρθε σε μία πρώτη επαφή με τη διοίκηση του
Ορειβατικού Συλλόγου. «Είναι μέσα στις βασικές μας προτεραιότητες»
είπε χθες ο κ. Γιαννακούρας, θέλοντας να τονίσει ότι η Περιφέρεια
θεωρεί ως άκρως σημαντικό ζήτημα, να λειτουργήσει το Χιονοδρομικό
της Οστρακίνας.
Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΧΙΟΝΩΣΗ: Ο Αντιπεριφερειάρχης ανακοίνωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο
να χρησιμοποιηθεί ένα πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτεί
παρεμβάσεις για τη λειτουργία
συστήματος τεχνητής χιονόΠωλείται ελαιόλαδο, Α’ ποιότητας (παρθένο χαμηλής οξύτητας χωρίς χρήση
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων) οικογενειακής παραγωγής.
πτωσης. Για να λειτουργήσει
Τόπος παραγωγής η Σητεία της Κρήτης (α’ παγκόσμιο βραβείο ελαιόλαδου στην
αυτό, πρέπει να δημιουργηθεί
Ισπανία). Είναι ιδανικό για καρδιοπάθειες και για δίαιτες.
τεχνητή λίμνη στο Χιονοδρομικό
Παραδίδεται κατ’ οίκον σε πολύ καλές τιμές.
και όλα αυτά εξετάζονται σοβαΠληροφορίες: Απόστολος Τζίφας
ρά από την περιφέρεια ως μία
τηλ. 6976677115
λύση που θα δημιουργήσει νέα

ημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60 (1965) στην κορυφή Οστρακίνα στην περιοχή του Καρδαρά και λίγοι Βυτιναίοι
έφταναν τότε εκεί. Ακούστηκε κάπως παράξενα εκείνη την εποχή, αλλά δημιουργήθηκε μετά από προσπάθειες του Ορειβατικού συλλόγου Τριπόλεως, ο οποίος είχε χτίσει στη περιοχή το γνωστό καταφύγιο αλλά και άλλων φορέων. Η δημιουργία του είχε καλλιεργήσει
πολλές προσδοκίες για τη μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, παρόλο που λίγοι στην Ελλάδα ασχολούντο με χειμερινά σπορ
και τα χιονοδρομικά κέντρα ήταν ελάχιστα. Οι γνώστες του θέματος
είχαν εκφράσει κάποιες επιφυλάξεις για τη διάρκεια χιονοπτώσεων
(που ήταν περισσότερες τότε) εξαιτίας του «χαμηλού» υψομέτρου,
αφού η κορυφή Οστρακίνα δεν ξεπερνάει τα 2.000 μέτρα και οι πίστες
αρχίζουν από μέσο υψόμετρο 1600 μέτρων κάτι που δεν διευκολύνει
πολύ τη διατήρηση του χιονιού.
Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια (σαράντα πέντε)
και έγιναν πολλά. Το χιονοδρομικό του Μαινάλου
επεκτάθηκε και με άλλες
πίστες, στην Πελοπόννησο
έγιναν και άλλα με σπουΤο χιονοδρομικό τις μέρες της μεγάλης δαιότερο του Χελμού, πεχιονόπτωσης
ρισσότεροι Έλληνες άρχισαν να ασχολούνται με τα
χειμερινά σπορ και δημιουργήθηκαν οδοί πρόσβασης σε αυτό με
ασφαλτόστρωση και από την πλευρά της Βυτίνας και από την πλευρά
του Καρδαρά. Τέλος πριν έξι χρόνια (2004) τη λειτουργία του ανέλαβε
η εταιρεία «Κλαουδάτος» ειδικευμένη στα χιονοδρομικά κέντρα ενοικιάζοντάς το.

ΠΩΛΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

στις εκδηλώσεις του συνδέσμου φιλοπροόδων, στο
συναπάντημα του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων, στις γιορτές του δήμου και του πολιτιστικού συλλόγου ακούγονται δημοτικά τραγούδια και χορεύονται.
Βέβαια για δημιουργία νέων δεν γίνεται λόγος,
αλλά η προσπάθεια καταβάλλεται για τη διατήρηση
των παλαιών. Η Βυτίνα έχει την τύχη να διαθέτει δικό της δημοτικό συγκρότημα από την οικογένεια του
παπά Νικόλα του Ντάβου. Το κλαρίνο του Βαγγέλη
και το βιολί του παπά Νικόλα συμβάλλουν αποφασιστικά στη διατήρηση του Βυτινιώτικου δημοτικού
τραγουδιού σε κάθε παρουσιαζόμενη περίπτωση. Ο
πολιτιστικός σύλλογος «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος» με τα χορευτικά και μουσικά του τμήματα έχει
τη δική του συμβολή. Το δημοτικό τραγούδι είναι
βίωμα και τρόπος εκδήλωσης. Δεν αρκεί η διδασκαλία του. Χρειάζεται να νιώθει ο καθένας την ανάγκη
να το εκδηλώνει και όχι να το αισθάνεται ξεπερασμένο.
Οι νέοι της Βυτίνας δείχνουν ότι το αναγνωρίζουν ως βασική μορφή ψυχαγωγίας και κοινωνικής
εκδήλωσης. Αρκετοί από αυτούς το τραγουδούν.
Επομένως η διατήρηση του είναι δεδομένη και η
μετάδοση του από γενιά σε γενιά σίγουρη και αυτό, διότι συντελεί στην ομαδική ψυχαγωγία. Εξάλλου ο τόπος μας δεν έφτιαξε τα τραγούδια του,
για να ξεχαστούν ή να αλλοτριωθούν από ξενόφερτες εισβολές, αλλά για να αντιπροσωπεύουν
την ιστορία του και να εκδηλώνουν τη λαϊκή διάθεση και το ποιητικό ταλέντο του δημιουργού. Και
αυτό φαίνεται ότι πλεονάζει στο Βυτινιώτικο δημοτικό τραγούδι.

δεδομένα στην Οστρακίνα. Εύκολο δεν είναι ούτε μπορεί να γίνει από
την μία ημέρα στην άλλη.
Όμως εκτιμάται ότι μόνο
με τη λειτουργία ενός συστήματος τεχνητής χιονόπτωσης θα εξασφαλισθεί η
συνεχής λειτουργία του
κέντρου σε όλη τη χειμερινή περίοδο, ανεξάρτητα
από το πότε θα υπάρχει
φυσικό χιόνι. Με αυτό τον
τρόπο, θα εξασφαλισθεί η
έγκαιρη έναρξη λειτουργίας του κέντρου, κάτι που
αποτελεί σοβαρό συγκριτι- Η απεικόνιση των σύγχρονων πιστών
του κέντρου
κό πλεονέκτημα έναντι
γειτονικών Χιονοδρομικών
στην Πελοπόννησο ή ακόμα και στην υπόλοιπη Ελλάδα.»
Θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε και πολλά άλλα. Εκείνο, που
έχουμε να τονίσουμε είναι η πολλαπλή προσφορά του χιονοδρομικού
στην ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού όχι μόνο της Βυτίνας αλλά
όλης της περιοχής της Γορτυνίας και της Μαντινείας. Αλλά για τη Βυτίνα είναι ιδιαίτερα αποφασιστικό, διότι απέχει μόνο 12 χιλιόμετρα και
υπάρχει η υποδομή να φιλοξενεί σε μόνιμη βάση η Βυτίνα με τη γύρω
περιοχή της αρκετές εκατοντάδες επισκέπτες. Πρέπει να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες από το δήμο Γορτυνίας σε συνεργασία με
το δήμο Τρίπολης, στη χωροταξική ευθύνη του οποίου ανήκει το χιονοδρομικό, και με την περιφέρεια Πελοποννήσου. Αλλά πιο δυναμικές
παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν από τους επαγγελματίες της Βυτίνας
και της ευρύτερης περιοχής και να απαιτήσουν τη λειτουργία του κέντρου κάτω από το φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εφετινή περίοδος από ό,τι φαίνεται χάθηκε χρειάζεται όμως κινητοποίηση από
τώρα, για να μη χαθεί και η επόμενη.
Εμείς θα δημοσιεύσουμε κάθε άποψη, που θα συμβάλλει στην επαναδραστηριοποίηση του, που είναι βιοφόρος για το χειμερινό τουρισμό
της περιοχής μας και ως σύλλογος θα κάνουμε τις έγγραφες παραστάσεις μας όπου χρειάζεται. Οι πληροφορίες της τελευταίας στιγμής,
λίγο πριν την έκδοση της εφημερίδας, αναφέρουν ότι συντονισμένες
προσπάθειες του δήμου Τρίπολης και του ορειβατικού συνδέσμου μπορεί να οδηγήσουν στη λειτουργία του χιονοδρομικού και κατά την εφετινή περίοδο. Ίδωμεν!
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ

Ο

2010: Ένα έτος παραγωγικό με πολλά εξωραϊστικά έργα

παλιότερος σύλλογος της Βυτίνας, με έτος ίδρυσης
το 1920, πραγματοποίησε και κατά το προηγούμενο έτος τεράστιο εξωραϊστικό έργο σε χώρους
αναψυχής και σε παραδοσιακά κτίρια του τόπου μας. Βέβαια το έργο του συνδέσμου δε σταματάει σε ανακαινίσεις
ή εξωραϊσμούς χώρων, διότι υπάρχει και το κοινωνικό με
πληθώρα εκδηλώσεων, αλλά αυτά είναι τα πλέον εμφανή
και αποτελούν έπαινο για την προσπάθεια.
Τα τελευταία χρόνια λοιπόν ο σύνδεσμος έχει πραγματοποιήσει αξιοθαύμαστη προσπάθεια στη δημιουργία έργων, τα οποία αναδεικνύουν, βελτιώνουν και ευπρεπίζουν
πολλούς χώρους. Και όλα αυτά με ανύπαρκτους σταθερούς
οικονομικούς πόρους, αλλά η συλλογή χρημάτων οφείλεται
στην άοκνη προσπάθεια του προέδρου Θανάση Ζαχαρόπουλου και του Δ.Σ και στην ευαίσθητη και φιλόπατρι
ανταπόκριση πολλών Βυτιναίων, που βλέπουν ότι τα χρήματά τους «πιάνουν τόπο» και ωφελούν πολλαπλά το χωριό
τους. Για όλο αυτό το έργο, που βλέπει κανένας, όταν επισκέπτεται τα ξωκλήσια της Βυτίνας, τις παραδοσιακές βρύσες, τις γειτονιές, νιώθει ικανοποίηση και παράλληλα ευγνωμοσύνη προς τους ανθρώπους αυτούς, που ηγούνται του
συλλόγου και ιδιαίτερα στον πρόεδρο του, ο οποίος ανταποκρίνεται με τόσες προσπάθειες και κόπους στο πολύπλευρο έργο που έχουν αναλάβει. Στη σημερινή εποχή της
αδιαφορίας, της αποφυγής ανάληψης ευθυνών και της κρίσης που διέρχονται τα σωματεία κοινωφελών σκοπών είναι
παρήγορο και ενθαρρυντικό να βλέπεις ανθρώπους όχι μόνο να εξασφαλίζουν πόρους αλλά και να τους αξιοποιούν
κατά θαυμαστό τρόπο.
Το εξωραϊστικό αυτό έργο είναι αρκετά μεγάλο για το
2010, διότι όχι μόνο ολοκληρώθηκαν έργα, που είχαν αρχίσει τα προηγούμενα χρόνια αλλά ξεκίνησαν τέσσερα άλλα, που σχεδόν ολοκληρώθηκαν και έδωσαν άλλη όψη
στους χώρους που πραγματοποιήθηκαν. Τα έργα αυτά,
όπως εμφανίζονται και στην ιστοσελίδα του συλλόγου, είναι τα πιο κάτω.

Η είσοδος στη Παναγία την «πισωμαχαλίτισσα»

1

Διαμόρφωση του εξω τερικού χώρου της
«Παναγίας της πισωμαχαλίτισσας»: Πλακοστρώθηκε το προαύλιο και διαμορφώθηκε η είσοδος με παραδοσιακό τρόπο, έτσι ώστε να αναδεικνύεται το όλο κτίριο, που αποτελεί ένα από τα αξιοθέατα του τόπου μας. Η
εκκλησία είναι ηλικίας εκατό ετών κτισμένη από μαύρο τοπικό μάρμαρο και αποτελεί οικοδόμημα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής. Η εκτέλεση του έργου της διαμόρφωσης του
προαυλίου στοίχισε σημαντικό ποσόν και συνέβαλλε αποφασιστικά στο συνολικό εξωραϊσμό του χώρου. Επίσης
πραγματοποιήθηκε με απόλυτο σεβασμό προς το κτίσμα
και το χώρο χωρίς βιασύνες και προχειρότητες.

2

Διαμόρφωση του χώρου του ξωκλησιού της
Παναγίας στην «κάτω Βυτίνα»: Το έργο περιλαμβάνει δύο σκέλη α) κατασκευή παραδοσιακής βρύσης
( που είχε γίνει στο παρελθόν με δαπάνη του μεγάλου ευεργέτη του χωριού μας Χρήστου Ματθαίου) και β) διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου με μαντρότοιχο και είσοδο.
Στα ξωκλήσια της Βυτίνας μπορεί να μη γίνονται συχνές
θρησκευτικές τελετές και να «ανοίγουν» μια φορά το χρόνο, αποτελούν όμως σημαντικούς χώρους αναψυχής και κοντινών περιπάτων για τον επισκέπτη. Κάθε μορφή λοιπόν
παρέμβασης για διαμόρφωση του χώρου ανεβάζει την αξία
τους, βελτιώνει τη μορφή τους και ικανοποιεί τον επισκέπτη, Εάν στο μέλλον πραγματοποιηθεί το έργο της αξιοποίησης του φαραγγιού του Μυλάοντα, η περιοχή της «κάτω Βυτίνας» θα είναι αξιοθέατο και περισσότερο επισκέψιμος χώρος. Επομένως η συντήρηση και ο καλλωπισμός
των κτισμάτων είναι πολλαπλά χρήσιμος.
Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και
της παραδοσιακής βρύσης «Μούσγας»: Η πιο
«χρήσιμη» πηγή της Βυτίνας κατά το παρελθόν, η οποία
κινδύνευε με κατάρρευση. Βρίσκεται, για όσους δεν τη
γνωρίζουν ή την έχουν ξεχάσει, δυτικά της Βυτίνας πάνω
στο παλιό μονοπάτι του «Ζαρζιού» και στο δρόμο που οδηγούσε στα Μαγούλιανα. Η πηγή αυτή ήταν άμεσα δεμένη
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με τις γεωργικές και κτηνοτροφικές ενασχολήσεις των Βυτιναίων αλλά «δρόσιζε» και τους «στρατολάτες» στο πιο
«πολυδιάβατο» μονοπάτι, αφού αυτό συνέδεε τη Βυτίνα με
τα Μαγούλιανα, ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της περιοχής . Το «Ζαρζί» κατά το παρελθόν ήταν ένας από τους μεγαλύτερους «σιτοβολώνες» της Βυτίνας και πολλοί κάτοικοι πήγαιναν εκεί ιδιαίτερα τις περιόδους οργώματος και
θερισμού. Επίσης η περιοχή ήταν το μεγαλύτερο στανοτόπι
με τα δύο μεγάλα λιβάδια του «Καραμπράμου» και το
«Χλιβερέικο». Επομένως η «μούσγα» τροφοδοτούσε πολλούς Βυτιναίους και ήταν στενά δεμένη με τις ασχολίες
τους. Σήμερα βέβαια φτάνει κανένας εκεί με αυτοκίνητο
και δεν χρειάζεται «μιάμιση ώρα δρόμος», όπως παλιά.
Αυτό το παραδοσιακό «μνημείο» συντήρησε και ανακαίνισε ο σύνδεσμος επαναφέροντας, όσο αυτό είναι δυνατόν,
στην αρχική μορφή και χρηστική κατάσταση. Σήμερα η
βρύση είναι περισσότερο αξιοθέατο. Εξακολουθεί όμως
να εξυπηρετεί τους λίγους κτηνοτρόφους, που βρίσκονται
εκεί και να δροσίζει τους πολυάριθμους κυνηγούς του Σαββατοκύριακου την περίοδο του κυνηγίου
Πέτρινες στήλες για οδοδείκτες: Μια πρωτότυπη πρωτοβουλία ,που σε εκπλήσσει ευχάριστα, είναι
η τοποθέτηση σε επίκαιρα σημεία διασταύρωσης μονοπατιών πέτρινων κτιστών οδοδεικτών (κάτι που θυμίζει τις
«Ερμές» των αρχαίων Αθηνών), οι οποίες υποδεικνύουν
στο σύγχρονο περιπατητή τις περιοχές και τις τοποθεσίες,
που μπορεί να φτάσει διασχίζοντας το μονοπάτι. Τοπωνύμια που έχουν ξεχαστεί ή για πολλούς είναι άγνωστα, όπως
«της γριάς το λιθάρι», αναγράφονται και διατηρούνται. Σήμερα, που η πεζοπορία αποκτά όλο και περισσότερους
οπαδούς και από πολλούς υποδεικνύεται η αξία της αλλά
και αρκετοί επισκέπτες της Βυτίνας του Σαββατοκύριακου
τη συνηθίζουν, η πρωτοβουλία αυτή όχι μόνο είναι πολύ
χρήσιμη αλλά χρειάζεται να επεκταθεί. Με την ευκαιρία
αυτή τονίζεται εκτός του ότι πρέπει να συνεχίσει ο σύνδεσμος τη θαυμάσια πρωτοβουλία της τοποθέτησης οδοδεικτών, χρειάζεται και το Δασαρχείο Βυτίνας να αναπτύξει
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η ανάπλαση
της πηγής «Κακούτσι»

Σ

Μετά την απάπλαση

πριν την ανάπλαση

παρόμοια πρωτοβουλία στον ευρύτερο χώρο του Μαινάλου τοποθετώντας καινούργιες πινακίδες σε επίκαιρα σημεία και συντηρώντας και καλλωπίζοντας τις υπάρχουσες.
Δεν πρέπει να λησμονούμε και τα σημαντικά έργα, που
έχει ολοκληρώσει μέχρι σήμερα ο σύνδεσμος. Αυτά είναι
τα ξωκλήσια της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Αθανασίου και οι παραδοσιακές βρύσες Αρτότση, Κακούτσι,
Αλώνι Παναγίας και «Σουλακιώτη». Επίσης σε αυτά
εντάσσεται και η ανακαίνιση της παιδικής χαράς στο «δασάκι» Το σύνολο του πραγματοποιηθέντος έργου τα τελευταία χρόνια είναι πρωτόγνωρο για ένα σύλλογο δεδομένης
και της οικονομικής κρίσης. Είναι όμως ενδεικτικό του το
μπορεί να πετύχουν οι ικανοί άνθρωποι με την οικονομική
συμπαράσταση του συνόλου. Για το λόγο αυτό πρέπει να
ενισχύουμε διαρκώς τον πρόεδρο και το Δ.Σ. του συλλόγου, ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός, και εάν δεν
είναι δυνατή η οικονομική προσφορά τουλάχιστον να
υπάρχει ψυχική στήριξη μέσα από την αναγνώριση και τον
έπαινο αυτού που κάνουν. Το έργο και οι πρωτοβουλίες
του συνδέσμου είναι απαραίτητο για τη Βυτίνα, διότι αναδεικνύει τις φυσικές καλλονές της, συντηρεί τα μνημεία της
και εκπλήσσει ευχάριστα τον επισκέπτη της.
Ο Σύνδεσμος, για να θυμηθούμε λίγο και την ιστορία
του, συμπληρώνει εφέτος ενενήντα ένα χρόνια διαρκούς
παρουσίας και προσφοράς στη Βυτίνα. Ιδρύθηκε το 1920.
Πρώτος πρόεδρος ήταν ο Θεόδωρος Παπαπολυχρονίου
και τα πρώτα μέλη ενενήντα. Ο δεύτερος πρόεδρος τα έτη
1923 και 1924 ήταν ο σπουδαίος φιλόλογος και σχολάρχης

Η Μούσγα

της Βυτίνας Ανδρέας Σεβδαλής, που τόσο πρόωρα πέθανε
και υπήρξε απώλεια για τον τόπο (αφιέρωμα στο μεγάλο
αυτό Βυτιναίο έχει κάνει ο γιατρός Σταύρος Ζαχαρόπουλος στα φύλλα 7,8 και 9 της ΒΥΤΙΝΑΣ). Το 1925 αναλαμβάνει πρόεδρος ο Γεώργιος Σουλακιώτης, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με το σύνδεσμο και εξελέγη για δώδεκα
φορές πρόεδρος μέχρι το 1957. Προ του πολέμου πρόεδροι
διετέλεσαν ο φαρμακοποιός Παναγιώτης Λιαρόπουλος, ο
δικηγόρος Λυκούργος Λιαρόπουλος (και οι δυο αδικοχαμένοι στα μαύρα χρόνια της κατοχής ), ο Β. Χρυσανθόπουλος, ο Επ. Πανταζόπουλος, ο Κ. Σκαρπέλος, ο Τρ. Ξηρός,
ο Π. Κατσίνης, ο Ανδρ. Αναγνωστόπουλος, ο Χ. Χρυσανθόπουλος, ο Κ. Δεληγιάννης, . Μετά το 1950 την προεδρία
ανέλαβαν ο Κ. Ματθαίου, ο Αργ. Σταυρόπουλος, ο Γ. Παπαϊωάννου, ο Β. Σκαρπέλος, ο Δ.Τζίφας,, ο Ηλ. Καπογιαννόπουλος, ο Γ.Καρπούζος, ο Π. Παναγόπουλος, ο Π. Μασούρος, ο Γ. Πετεινός ο Σ. Κούκας (ο δεύτερος κατά σειρά
με τις περισσότερες φορές πρόεδρος μετά το Γ. Σουλακιώ-

Ο πρόεδρος του
συνδέσμου Θανάσης
Ζαχαρόπουλος κατά
την περσινή κοπή της
πίτας του συνδέσμου

τη) η Αγγ. Τραγή, ο Δ. Μπαμπίλης, ο Γ. Γόντικας. ο Απ.
Παπαλάμπρος και τα τελευταία χρόνια ο Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος ο οποίος είναι και ο σημερινός πρόεδρος και
αυτός που επιτελεί το σπουδαίο αυτό έργο. Ο σύνδεσμος
φιλοπροόδων είναι και από τους αρχαιότερους της περιοχής με τεράστια προσφορά στον τόπο μας, την οποία όλοι
ευχόμαστε να συνεχίσει και να τη μεγαλώσει.
Χρειάζεται να γίνει ιδιαίτερη μνεία στο σημερινό πρόεδρο Θανάση Ζαχαρόπουλο, ο οποίος με άοκνες προσπάθειες και αγαστή συνεργασία με το Δ.Σ. του συνδέσμου πραγματοποιεί το μεγάλο εξωραϊστικό και κοινωνικό έργο, που είναι και αυτό σημαντικό αλλά δεν είναι
δυνατή η παρουσίασή του σε ένα σύντομο σημείωμα, συντηρώντας πολλά μνημεία, βελτιώνοντας χώρους αναψυχής και δημιουργώντας νέους. Ας συμβάλλουμε όλοι μας,
στα πλαίσια των δυνατοτήτων του καθενός, και ας συμπαρασταθούμε στο έργο αυτό, που είναι πολλαπλά χρήσιμο για τον τόπο μας.

υνεχίστηκαν και το δίμηνο αυτό στο Υπουργείο Γεωργικής
ανάπτυξης και τροφίμων οι διεργασίες για τη δημιουργία του
κέντρου μεσογειακής διατροφής και του δασοβοτανολογικού
κήπου στο Τριανταφυλλίδειο γεωργικό κτήμα. Συγκεκριμένα στις
24-1 συνεδρίασε στο Υπουργείο η επιτροπή, που έχει συγκροτηθεί
με απόφαση του Υπουργού και στην οποία προεδρεύει η διευθύντρια του ιδιαιτέρου γραφείου της υφυπουργού κ. Αποστολάκη. Στη
σύσκεψη παρέστησαν εκτός της διευθύντριας του ιδιαιτέρου γραφείου της υφυπουργού, ο σύμβουλος του Υπουργού Γεωργίας Βυτιναίος Θανάσης Παπαγεωργίου (στον οποίο για μια ακόμα φορά
θα τονίσουμε ότι οφείλεται μεγάλο μέρος της μέχρι τώρα πορείας
των εξελίξεων), ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου κ. Δ. Μπαμπίλης, οι υπηρεσιακοί παράγοντες της διεύθυνσης φυτικής παραγωγής κ.κ. Αγγελίδης και Δάβαρης, ο προϊστάμενος του κτήματος
Βυτίνας κ. Δημάκος και οι μελετητές του ΕΘΙΑΓΕ, που έχουν αναλάβει την εκπόνηση μελέτης, κ.κ. Ελένη Μαλούπα, Ευαγγελία Καραμπίνα και Γεώργιος Καρέτσος. Επίσης παρέστη ο νέος δήμαρχος
Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος και από την πλευρά
της Βυτίνας ο αντιδήμαρχος κ. Σακελλαρίου, ο
πρόεδρος του συλλόγου
φίλων του ΤριανταφυλλιΠρόταση Στοιχείων Προμελέτης
δείου κληροδοτήματος κ.
Αξιοποίησης
Παναγόπουλος και ο
πρόεδρος του συλλόγου
τουΤριανταφυλλιδείου
των απανταχού ΒυτιναίΚληροδοτήματος ως Κέντρου
ων κ. Παπαδέλος
Κατά τη συνεδρίαση οι
Μεσογειακής Διατροφής
μελετητές παρουσίασαν
και
Διατήρησης της Χλωρίδας
την προμελέτη του έργου
από είκοσι σελίδες, στην
της Πελοποννήσου
οποία περιγράφονται λεπτομερώς η σκοπιμότητα Δρ. Ελένη Μαλούπα, Τακτική Ερευνήτρια ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
του έργου και όσα πρέ- Δήμητρα Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP
πει να πραγματοποιη- Δρ. Ευαγγελία Καραμπίνα, Κ.Υ ΕΘΙΑΓΕ
θούν.(παρατίθεται το
Ιανουάριος 2011
εξώφυλλο).
Επίσης
Το εξώφυλλο της προμελέτης
αντηλλάγησαν απόψεις
και τονίστηκε η πολλαπλή ωφέλεια του τόπου από τη δημιουργία του . Όλοι εξέφρασαν
τις απόψεις τους και δόθηκε προθεσμία σαράντα ημερών στους μελετητές να ετοιμάσουν τη μελέτη του όλου έργου και την κοστολόγησή του.
Την επομένη 25-1 κλιμάκιο μελετητών αποτελούμενο από τις κ.κ
Μαλούπα και Καραμπίνα μετέβη στη Βυτίνα, όπου έμεινε δύο μέρες, για να πάρει στοιχεία χρήσιμα για την εκπόνηση μελέτης. Επισκέφτηκε το Τριανταφυλλίδειο κτήμα, το αλσύλλιο και τις κτιριακές
εγκαταστάσεις της Τριανταφυλλιδείου σχολής, των οποίων ολοκληρώθηκε πλέον η επισκευή. Συνεργάστηκε με τη Δασάρχη κ. Μακαροπούλου και έλαβε πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Επισκέφτηκε
τη βιβλιοθήκη της Βυτίνας και πήρε επίσης πολλές πληροφορίες
χρήσιμες για το σκοπό από την προϊσταμένη κ. Λιαροπούλου. Χρήσιμα στοιχεία παραχώρησε και ο ερευνητής κ. Θανάσης Λαμπρόπουλος, ο οποίος είχε συνάντηση με τις δύο ερευνήτριες και αρκετά
στοιχεία για το αλσύλλιο και την ιστορία του Τριανταφυλλιδείου
κληροδοτήματος απέστειλε ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων.
Τα έξοδα της μετάβασης και της διήμερης παραμονής του κλιμακίου στη Βυτίνα κάλυψε ο δήμος Γορτυνίας με πρωτοβουλία του
αντιδημάρχου κ. Σακελλαρίου, διότι το Υπουργείο αδυνατούσε λόγω έλλειψης κονδυλίων να καλύψει. Οι ερευνήτριες αναχώρησαν
από τη Βυτίνα στις 26-1 για τη σύνταξη μελέτης την οποία θα παρουσιάσουν στις 28-2, που έχει ορισθεί η επόμενη συνεδρίαση της
επιτροπής.
Και τώρα λίγα λόγια για την πορεία των προσπαθειών. Μέχρι
την υλοποίηση του όλου έργου ο δρόμος είναι πολύ δύσκολος. Οι
ανταγωνιστές πολλοί. Αυτοί που δε θέλουν το κέντρο στη Βυτίνα
αρκετοί. Η προσπάθεια μεγάλη. Τα όπλα της Βυτίνας είναι τα αδιάθετα κονδύλια του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος (ο προϋπολογισμός του 2011 παρατίθεται στη συνέχεια), που μπορούν να
χρηματοδοτήσουν το έργο σε τέτοιες δύσκολες εποχές και η παρουσία του συμβούλου του Υπουργού Βυτιναίου κ. Παπαγεωργίου,
ο οποίος «ανοίγει» πολλές κλειστές πόρτες. Επίσης οι εκπρόσωποι
των φορέων της Βυτίνας διακρίνονται για τη μαχητικότητά τους και
δε θα παραιτηθούν εύκολα του σκοπού. Για την ολοκλήρωση του
έργου, που θα είναι πολλαπλά χρήσιμο για τον τόπο μας, χρειάζεται
η συστράτευση όλων και ο κάθε Βυτιναίος να συμβάλλει με τον τρόπο που μπορεί.

2011: Ένας χρόνος με πολλές ελπίδες και λίγες προοπτικές.
συνέχεια από τη σελ.1
να είναι περισσότερο σοβαροί και συνεπείς στις εξαγγελίες τους και να τους «τιμωρεί» όχι με αποχή αλλά με καλύτερες επιλογές και δυναμικότερη παρουσία.
Και ο Βυτιναίος είτε μένει εδώ είτε μακριά; Βιώνει και αυτός και θα βιώσει τις δυσκολίες. Εξάλλου δε ζει σε αναερόβιο περιβάλλον. Θα πρέπει όμως να
συμβάλλει στη συντήρηση των Βυτιναίικων «κεκτημένων» των τελευταίων δεκαετιών και να αποβάλλει την αντίληψη του «δεν με αφορά», διότι η πρόοδος και
η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα ομαδικής συνεργασίας και όχι ατομικής προσπάθειας. Οι δυσκολίες αφορούν και εγγίζουν όλους και πολλές φορές οι περίοδοι
ακμής έρχονται και παρέρχονται αστραπιαία. Η μεγάλη επισκεψιμότητα του Σαββατοκύριακου πρέπει να διατηρηθεί με προσαρμογή στα νέα οικονομικά
δεδομένα του Έλληνα, διότι είναι βιοφόρος για τον τόπο μας. Παράλληλα πρέπει να συνεχιστεί η βελτίωση του Βυτινιώτικου χώρου ιδιαίτερα τώρα που εφαρμόζεται ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και οι προσφερόμενες υπηρεσίες να διατηρηθούν σε υψηλό επίπεδο. Τέλος να αξιοποιηθούν και να γίνουν περισσότερο γνωστά τα
φυσικά προσόντα του τόπου μας. Και όλα αυτά με την ελπίδα ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και ότι το διάστημα του αδιεξόδου θα είναι σύντομο
και ανώδυνο.
Η «Β»
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Ιστορία του τόπου μας

Ο ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ένας ξεχασμένος Βυτιναίος πρωταγωνιστής του 1821

Π

ΓΡΑΦΕΙ: ο Μαινάλιος

ρωταγωνιστές της επανάστασης του 1821 θεωρούνται όσοι
έλαβαν μέρος σε μάχες ή ηγήθηκαν στρατευμάτων σε
σπουδαία ιστορικά συμβάντα του ξεσηκωμού των Ελλήνων. Όμως στην επιτυχία του σπουδαίου αυτού γεγονός έχουν
συμβάλλει αποφασιστικά και πολλά πρόσωπα, των οποίων η
προσφορά τους παραβλέπεται και δεν τονίζεται όσο πρέπει.
Μια τέτοια κατηγορία προσώπων, που έπαιξαν πρωταγωνιστικό
ρόλο στον ξεσηκωμό του 21, είναι οι γιατροί και τα υποτυπώδη
νοσοκομεία, που λειτούργησαν όλη αυτή την περίοδο. Από αυτούς λίγοι ήσαν επιστήμονες και οι περισσότεροι ήταν εμπειρικοί ή ιατροχειρουργοί, όπως ελέγοντο, χωρίς να έχουν σχέση με
τους κομπογιαννίτες και τους αγύρτες, που ελυμαίνοντο τους
αφελείς κατοίκους της υπαίθρου. Είχαν μεγάλη εμπειρία στην
τραυματολογία, δεξιοτέχνες ενίοτε στην ανάταξη καταγμάτων
και εξαρθρημάτων. Πολλοί από αυτούς είχαν μαθητεύσει σε
σχολεία, που λειτούργησαν κατά την τουρκοκρατία και εδιδάσκοντο μαθήματα σχετικά με την ιατροφαρμακευτική επιστήμη,
όπως στη Χίο, στο Καρπενήσι, στην Αθήνα (Μονή Ασωμάτων),
στο Μυστρά κ.λ.π. Πολλοί εμπειρικοί ιατροί ανήκαν σε ιατρικές
οικογένειες, στις οποίες οι γνώσεις μετεβιβάζοντο από τον πατέρα στο γιο, όπως ήταν η αρχαία ελληνική παράδοση. Μερικοί
διδάχτηκαν την τέχνη αυτή κοντά σε άλλους ιατροχειρουργούς.
Ο Γορτύνιος καθηγητής της παθολογίας Ν. Σχίζας γράφει σχετικά με τους γιατρούς του 21 «Την προσφορά των εμπειρικών
ιατρών δεν πρέπει να την κρίνουμε με τα σημερινά κριτήρια.
Αναλογιζόμενοι το επιστημονικό επίπεδο της ιατρικής της εποχής εκείνης θα συμφωνήσουμε ότι η περίθαλψη, που πρόσφεραν,
ήταν αξιόλογη. Μη ξεχνάμε ότι η αλματώδης εξέλιξη της ιατρικής άρχισε κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, πολύ αργότερα από τα χρόνια της επαναστάσεως. Πέραν όμως των ιατρικών
γνώσεων τους οι εμπειρικοί ιατροί είχαν το σεβασμό και την
εμπιστοσύνη των τραυματιών και ασθενών, που τις ικανότητες
τους γνώριζαν από την προ της επαναστάσεως περίοδο, γι’ αυτό
πολλές φορές τους προτιμούσαν από τους επιστήμονες ιατρούς.
Όπως μας πληροφορεί ο καθηγητής της Ιστορίας της ιατρικής
Κ. Πουρναρόπουλος έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 200
εμπειρικοί ιατροί. Όλοι τους με την έναρξη της επανάστασης
έτρεξαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο αγωνιζόμενο
έθνος, οι περισσότεροι αφιλοκερδώς και με δικά τους φαρμακευτικά εφόδια. Μεταξύ αυτών προέχουσα θέση κατέχουν οι
έξι αδελφοί Γιατράκου από την Άρνα Λακωνίας. Ο μεγαλύτερος
αδελφός Παναγιώτης είχε σπουδάσει για βραχύ χρονικό διάστημα ιατρική στην Ιταλία. Ήταν προύχων της Λακωνίας και
μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Ίδρυσε το ιατροφαρμακευτικό
σχολείο του Μυστρά, στο οποίο μαθήτευσαν πολλοί εμπειρικοί
γιατροί του αγώνα και οι νεώτεροι αδελφοί του. Είχε ακόμα
φροντίσει να προμηθευτεί με δικά του χρήματα, υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες της επαναστάσεως. Ο Γιατράκος ήταν και
πολεμιστής και έλαβε μέρος σε πολλές μάχες με δικό του στρατιωτικό Σώμα. Ανεβίωσαν έτσι οι αδελφοί Γιατράκου το έπος
των ομηρικών ιατρών Μαχάωνος και Ποδαλείριου, που ήσαν
ταυτοχρόνως γιατροί και πολεμιστές. Και όχι μόνο οι αδελφοί
Γιατράκου αλλά και οι πλείστοι των εμπειρικών ιατρών ήταν και
πολεμιστές.»
Τη σημαντικότερη θέση μεταξύ των ιατρών του 21 κατέχει ο
Νικόλαος Θεοφιλόπουλος από τη Βυτίνα της Γορτυνίας. Γεννήθηκε το 1791 και πέθανε το 1858. Γόνος παλαιότατης αρχοντικής
οικογένειας του τόπου μας, γιος του Δημητρίου και της Γεωργίτσας Θεοφιλοπούλου. Αποφοίτησε από την ονομαστή σχολή της
Βυτίνας και παρακολούθησε μαθήματα ιατρικής και τραυματιολογίας στη σπουδαία σχολή του Μυστρά του Π. Γιατράκου, που
μνημονεύει ο καθηγητής Σχίζας στο απόσπασμα που αναφέρεται
πιο πάνω. Η σχολή του Μυστρά προσέφερε πολλά στην προεπαναστατική Ελλάδα από απόψεως εκπαίδευσης ιατροχειρουργών
και σε αυτήν φοίτησαν και άλλοι Γορτύνιοι ιατροί προεπαναστατικά όπως ο Κωνσταντής Δετόρος ή Λιόπουλος από τα Ζουλάτικα
(Αετοράχη), που ακολούθησε τον Πλαπούτα, ο γιος του Αναγνώστης, ο Ιωάννης Σταυρόπουλος από τη Ζάτουνα και άλλοι.
Ο Νικόλαος Θεοφιλόπουλος μυήθηκε στη φιλική εταιρεία από

τους πρώτους και αναδείχθηκε σε κορυφαίο χειρουργό της Πελοποννήσου, αφού εδώ έφθαναν ασθενείς για θεραπεία από όλη
την ευρύτερη περιοχή. Συνεργάστηκε και αντάλλασε απόψεις
με άλλους σπουδαίους γιατρούς της εποχής του (Κ. Μπαρμπέρη,
Δ. Χαριτάτο) και χάρις στη μοναδική ευφυΐα του επεξέτεινε πολύ τις γνώσεις του. Παντρεύτηκε την Αργυρώ Λάσκαρη από την
οποία απέκτησε πέντε παιδιά. Το φαρμακοποιό και μετέπειτα
δήμαρχο Βυτίνας Δημήτριο, το Γεώργιο και τις Βασιλική, Ελισάβετ και Ειρήνη. Το ισόγειο της διώροφης οικίας του (στη θέση
του σημερινού αρχοντικού Κολοκοτρώνη απέναντι από την πλατεία Οικονομίδη) είχε μετατρέψει σε θεραπευτήριο, όπου νοσηλεύονταν οι ασθενείς του. Τα φάρμακα και άλλα έξοδα νοσηλείας κατέβαλλε «εξ ιδίων», ενώ υπηρεσίες στο νοσοκομείο προσέφεραν οι συγγενείς γυναίκες του γιατρού.
Με την έναρξη της επανάστασης περιέθαλψε πολλούς τραυματίες αγωνιστές αλλά και ασθενείς που κατέφευγαν στη Βυτίνα. Οι φιλικοί Αρβάλης και Σέκερης, οι καπεταναίοι Θεόδωρος
και Φλώρος Γρίβας και πολλοί άλλοι κατέφυγαν εδώ για να θεραπευθούν. Σε μακρύ κατάλογο, που διατηρούσε, κατέγραφε
τους ασθενείς του και τον τόπο καταγωγής τους. Συγχρόνως προσέφερε τις υπηρεσίες του στα στρατόπεδα της Πιάνας και των
Τρικόρφων κάτι που επιβεβαιώνεται από το πιστοποιητικό που
εξέδωσαν μετά από αίτηση του το 1826 οι στρατηγοί Θ. Κολοκοτρώνης, Κανέλ. Δεληγιάννης και Δ. Πλαπούτας. “Ο κύριος
Νικόλαος Θεοφιλόπουλος εκ της κωμοπόλεως Βυτίνης, ανήρ
τίμιος και πατριώτης, την τέχνην ιατροχειρουργός, αφ ης ανεώχθη ο υπερ πίστεως και πατρίδος ιερός αγών, συνετέλεσεν
ολοπροθύμως θεραπεύων τους εν ταις διαφόροις μάχαις πληγωθέντας, ιδίοις αυτού αναλώμασι και βοτάνοις... Καθ’ όλον το
διάστημα της του ιερού αγώνος μας πενταετίας δεν έλαβεν πόθεν οβολόν διά τας απείρους του εκδουλεύσεις και
έξοδα”.”...καθόσον διήρκεσεν η πολιορκία της Τριπολιτσάς
επεσκέφθη και ιάτρευσε με ίδια του έξοδα πλήθος ασθενών και
πληγωμένων, τους οποίους εμείς οι οπλαρχηγοί του εστέλλομεν, τους οποίους εζωοτροφούσε πολλάκις εξ ιδίων. Δεν έλαβε
ποτέ αμοιβή τινά των τοιούτων και τοσούτων κόπων και θυσιών
του”. Ο Φωτάκος τον περιλαμβάνει στον κατάλογο των ιατροχειρουργών, οι οποίοι περιέθαλψαν τους στρατιώτες του Κολοκοτρώνη στη μάχη των Δερβενακίων μαζί με τους Ανάστο Παπαγιαννόπουλο, Ευθύμιο Φωτόπουλο, Γιαννάκο Αρετά και Βασίλειο Αρετά
Το θεραπευτήριο του Ν. Θεοφιλόπουλου στη Βυτίνα διετηρήθη μέχρι το 1825, οπότε κατεστράφη ολοσχερώς κατά την πρώτη
επιδρομή του Ιμπραήμ. Αυτός έχασε όλη την περιουσία του και
φυσικά δεν μπορούσε να δημιουργήσει πάλι το θεραπευτήριό
του σε σύντομο διάστημα. Τούτο φαίνεται από την αίτησή του
προς το εκτελεστικό σώμα το 1826 με την οποία ζητά οικονομική
βοήθεια. Σημειώνει σε αυτήν “...και παρακαλώ θερμά να εξεύρει
δι’ εμέ πόρον αποζημιώσεως εις απάντησιν της ανάγκης μου.
Και δια τους κόπους μου σιωπώ και αφήνω εις την επίκρισιν
της Σ. Διοικήσεως δια να αποφασίση ό,τι απαιτεί το δίκαιον”.
Η βοήθεια, την οποία ζήτησε, δεν ήλθε ποτέ, αλλά η ανάγκη για
την περίθαλψη των αγωνιστών ήταν άμεση. Κατέφυγε στη Δίβρη
(σημερινή Λαμπεία) του νομού Ηλείας όπου είχε συγγενείς και
εκεί με δικά του έξοδα δημιούργησε δεύτερο θεραπευτήριο και
εξακολούθησε να προσφέρει τις χειρουργικές του υπηρεσίες
στους τραυματισμένους και ασθενείς αγωνιστές, οι οποίοι διαρκώς αυξάνονταν από τις καταστροφικές επιδρομές του Ιμπραήμ.
Μετά το τέλος της επανάστασης συνέχισε να προσφέρει τις
υπηρεσίες του στους πάσχοντες
συμπατριώτες του, αφού ανοικοδόμησε την πατρική του οικία
στη Βυτίνα, την οποία συνέχισε
να έχει θεραπευτήριο. Η πατρίδα αναγνωρίζουσα την τεράστια προσφορά του στον αγώνα
του απέδωσε τον τίτλο του
στρατιωτικού γιατρού της βασι-

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Οικονομολόγος – Λογιστής
(Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)
Κιν: 6977987186 • Ε-mail: leoaccount85@yahoo.gr

Σπάνια φωτογραφία της Παναγιωτίτσας
συζ. Δημ. Θεοφιλοπούλου «Ντασκούλια»
(δημάρχου και φαρμακοποιού) και
νύφης του ιατροχειρουργού Ν. Θεοφιλοπούλου
λικής φάλαγγος με αριστείο.
Ο ιατρός Νικόλαος Θεοφιλόπουλος εξελέγη και διετέλεσε δήμαρχος Νυμφασίας από το 1844 μέχρι το 1852. Ο δήμος Νυμφασίας είχε έδρα τη Βυτίνα και περιλάμβανε τα εξής χωριά γύρω
από αυτήν. Νυμφασία, Πυργάκι, Μεθύδριο, Ελάτη με τα ονόματα που είχαν τότε. Ήταν ο δεύτερος δήμαρχος του τότε δήμου
Νυμφασίας.(πρώτος ήταν ο Κ. Λαμπρινόπουλος). Αναφέρουμε
για την ιστορία τη σύνθεση του τότε δημοτικού συμβουλίου
(1844). Δήμαρχος: Ν. Θεοφιλόπουλος. δημοτικοί σύμβουλοι: 1)
Συμεών Περδικάρης 2) Δ. Πανταζόπουλος 3) Ηλ. Αναγνωστόπουλος 4) Σ. Ταμπακόπουλος 5) Αν. Παπαηλιόπουλος 6) Γ. Θαλασσινός 7) Θ. Αναγνωστόπουλος 8) Π. Λαμπρινόπουλος 9) Π.
Πανταζόπουλος 10) Αθ. Ζαχαρόπουλος 11) Ι. Λυμπερόπουλος
12) Γ. Σαράντης 13) Ζ. Νικολόπουλος 14) Ι. Πολυχρονόπουλος
15) Κ. Ταμπακόπουλος. Είκοσι δύο χρόνια αργότερα, το 1866
δήμαρχος Νυμφασίας (Βυτίνας), εξελέγη ο γιος του Δημήτριος
Θεοφιλόπουλος φαρμακοποιός για τέσσερις θητείες μέχρι το
1879.
Ο Ν. Θεοφιλόπουλος πέθανε το 1858 σε ηλικία εξήντα επτά
ετών. Η κηδεία του έγινε πάνδημη στη Βυτίνα και τον επικήδειο
εκφώνησε ο ελλόγιμος αρχιμανδρίτης, σχολάρχης Βυτίνας Παναγιώτης Παπαζαφειρόπουλος. Το αρχοντικό του και πρώτο θεραπευτήριο της επανάστασης το 1943 οι Γερμανοί έκαναν φρουραρχείο τους. Σήμερα δε ανακαινίζεται από τους κληρονόμους
του κ. Μαρία και Παναγιώτη Δήμου.
Xρέος μας να θυμόμαστε τους λαμπρούς Βυτιναίους, που τόσα
προσέφεραν στην πατρίδα και τη γενέτειρά τους και μεταξύ αυτών ο ιατροχειρουργός Νικόλαος Θεοφιλόπουλος «ανήρ ένδοξος, έντιμος και αφιλοκερδής».
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ΓΛΩΣΣΙΚΑ

ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

Ε

Υποχρέωση μας θεωρούμε να ενημερώνουμε τους Βυτιναίους
σε ό,τι έχει σχέση με τα κληροδοτήματα της Βυτίνας, διότι αποτελούν κατά την ευρύτερη έννοια περιουσία
του τόπου μας. Στον κρατικό προϋπολογισμό
του 2011 περιελήφθη και αυτός του κληροδοτήματος Τριανταφυλλίδη, το οποίο εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο από όσα διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Εντύπωση δημιουργεί το αδιάθετο ποσόν και το
αναλογούν για το κτήμα Βυτίνας. Δυστυχώς
η δυσαρμονία στη συνεργασία των εμπλεκομένων Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργικής ανάπτυξης, η αδιαφορία των κρατικών
λειτουργών, η άγνοια των πολιτικών, που κατά καιρούς ηγούνται των Υπουργείων, έχουν
οδηγήσει στην αποτελμάτωση του κληροδοτήματος και όλες οι προσπάθειες των συλλόγων «των απανταχού Βυτιναίων» και των
«φίλων του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος» προσκρούουν σε αυτά και είναι αδύνατον να τα ξεπεράσουν με αποτέλεσμα η Βυτίνα ελάχιστα να κερδίζει. Η δημιουργία του
κέντρου μεσογειακής διατροφής και η δημιουργία δασοβοτανολογικού κήπου στο χώρο
του Τριανταφυλλιδείου κτήματος πιθανόν να
αξιοποιήσουν κάποια από τα αδιάθετα του
κληροδοτήματος. Ο προϋπολογισμός του για

ΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: « Ώστε ανελλήνιστοι δεν είμεθα θαρρώ»
επισήμανε ο ο Κ.Π.Καβάφης.
Είναι , σήμερα, πρωτοφανής η κακοποίηση της γλώσσας μας. Τα
πρωτεία έχουν τα επιρρήματα.
Όλοι μας δημοσιογράφοι, επιστήμονες, πολίτες και φιλόλογοι(!),
χρησιμοποιούμε, λόγου χάρη, το
άμεσα αντί του σωστού αμέσως. Το
ένα είναι τροπικό και το άλλο χρονικό επίρρημα. Τα γλωσσικά αυτά
σημειώματα έχουν ως στόχο να ευαισθητοποιήσουν τον αναγνώστη,
ώστε να χρησιμοποιεί σωστά τη
γλώσσα. Είναι ένα μικρό δείγμα
γραφής του υπό έκδοση βιβλίου
μας με τίτλο: « Νεοελληνική γλώσσα, εγκόλπιο ορθής ομιλίας και
γραφής».

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΤΑ- ΠΑΝΤΟΤΕ
Το πάντα δηλώνει χρονική συνέχεια. Λέμε και γράφουμε: ήταν πάντα καλός. Το πάντοτε δηλώνει
επανάληψη. Λέμε και γράφουμε:
κρατούσε πάντοτε στάση γενναία.
ΕΠΑΝΩ- ΠΑΝΩ
Όταν το επάνω χρησιμοποιείται
ως τοπικό επίρρημα, αντικαθίσταται
και με το πάνω. Λέμε και γράφουμε:
επάνω στο τραπέζι, αλλά και πάνω
στο τραπέζι. Όταν το πάνω, δηλώνει αναφορά, χρόνο, ποσό, δεν αντικαθίσταται με το επάνω. Λέμε και
γράφουμε: δούλεψε πάνω από
τρεις ώρες. Σε άλλες περιπτώσεις
η χρήση του πάνω είναι περιττή: κάθησε στην καρέκλα, όχι επάνω
στην καρέκλα.
ΕΚΤΟΣ
Η σύνταξη του επιρρήματος
εκτός με αιτιατική είναι λανθασμένη. Το επίρρημα εκτός συντάσσεται
με γενική ή με την πρόθεση από και
αιτιατική.
Τα επιρρήματα σε -α είναι προτιμότερο να αποφεύγονται, όταν συνοδεύουν επίθετα ή άλλα επιρρήματα σε-α, επειδή υπάρχει η πιθανότητα να εκληφθούν σαν επίθετα,
οπότε δημιουργείται παρανόηση και
οπωσδήποτε κακοφωνία, π.χ. βιβλία
αυστηρώς ακατάλληλα. Όσα επιρρήματα παράγονται από δικατάληκτα επίθετα σε- ης- ες έχουν μόνο
τον αρχαϊστικό τύπο σε - ως, π.χ

αγενήςαγενώς.
Η λέξη
ΓΡΑΦΕΙ: Ο
ενάντια καν ο ν ι κ ώ ς Απόστολος Τζίφας
φιλόλογος Δ/ντής
χρησιμοποιτου
1ου Γυμνασίου
είται μόνον
Σητείας
ως επίρρημα και σημαίνει αντιθέτως. Λέμε και γράφουμε: μου μίλησε ενάντια, ψήφισε
ενάντια. Δε συντρέχει λόγος να
αντικαθίσταται το εναντίον (με τη
σημασία του κατά ) από το ενάντια.
Λέμε και γράφουμε: εναντίον της
οικονομικής λιτότητας, όχι ενάντια
στην οικονομική λιτότητα. Η σύνταξη του επιρρήματος εκτός με αιτιατική είναι λανθασμένη. Το επίρρημα
εκτός συντάσσεται με γενική ή με
την πρόθεση από και αιτιατική.
Μέσα: στο λογοτεχνικό κείμενο
γράφεται με τελικό-ς-: μες.
Εκτός: Επίρρημα που συντάσσεται με γενική ή με την πρόθεση: από
και αιτιατική= παρεκτός, πλήν,
π.χ.: εκτός εξαιρέσεων/ εκτός από
τις εξαιρέσεις.

Η ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ (ΣΗΜΑΣΙΕΣ)
Αδιάκριτα= χωρίς διακριτικότητα, αδιακρίτως= αμερόληπτα, αντικειμενικά.
Ακριβά= δαπανηρά, ακριβώς=
με απόλυτη ακρίβεια.
Άμεσα= απευθείας, αμέσως=
ευθύς.
Έκτακτα= εξαίρετα, εκτάκτως=
έξω από το πρόγραμμα.
Ευχάριστα= κατά τρόπο απολαυστικό, ευχαρίστως= με προθυμία.
Ιδιαίτερα= πολύ, ιδιαιτέρως=
χωριστά.
Τέλεια= άρτια, τελείως= εντελώς.
Απλά=
με
απλότητα,
απλώς=μόνο.
Καταρχήν= στα βασικά σημεία,
κατά βάση, όχι στην αρχή (:κατ’αρχάς).
Κάπου= σε κάποιο μέρος, σε
κάποιο σημείο.
Πρακτικά= αντίθετο του θεωρητικά. Δεν είναι σωστό να χρησιμοποιείται στη θέση των: ουσιαστικά,
στην πραγματικότητα, περίπου,
σχεδόν.

Λίνα Σαλίχου γ. Ανδριανοπούλου
αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ
μελέτη - κατασκευή
ανακαίνηση - διακόσμηση
αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων
νομιμοποίηση ημιυπαιθρίων χώρων
Λακωνίας 8, Χαλάνδρι 152 34
Τηλ.: 210 6840183 Kιν.: 6974453074 • e-mail: lina.salichou@gmail.com

το 2011 είναι αυτός που φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, όπως δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Οικονομικών.

ΜΝΗΜΗ ΣΤΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟ

Κ

άθε χρόνο πραγματοποιείται, με την ευκαιρία της προικοδότησης «των ανύμφευτων απόρων κορασίδων» της Βυτίνας, τρισάγιο για ανάπαυση της ψυχής
του αείμνηστου μεγάλου ευεργέτη του τόπου μας Δημητρίου Πανταζοπούλου.
Εφέτος λόγω αναβολής της κλήρωσης δεν πραγματοποιήθηκε το μνημόσυνο και θεωρούμε ελάχιστη υποχρέωση να θυμηθούμε το μεγάλο αυτό ευεργέτη, που πολλαπλά ωφέλησε τη Βυτίνα.
Ο Δημήτριος Θεμιστοκλή Πανταζόπουλος (1889-1963) γεννήθηκε εδώ και ήταν
ένα από 5 τα παιδιά της μεγάλης οικογένειας του Θεμιστοκλή Πανταζόπουλου. Νέος
ακόμη ξενιτεύτηκε στην Αμερική, όπως και πολλοί Βυτιναίοι, στις αρχές του εικοστού
αιώνα. Σε αυτό τους ανάγκασε η αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης και οικονομικής
επιτυχίας. Στον τομέα αυτό ο αείμνηστος Δημήτρης διακρίθηκε ως επιχειρηματίας
και απέκτησε μεγάλη περιουσία. Δεν απέκτησε παιδιά και γι αυτό παιδιά του ένιωθε
όλες τις άπορες Βυτινιωτοπούλες με αποτέλεσμα, όταν επέστρεψε από την ξενιτιά,
σκέφτηκε να δημιουργήσει ένα κληροδότημα με σταθερά οικονομικά εισοδήματα,
το οποίο θα μπορούσε να διευκολύνει το γάμο των απόρων κοριτσιών της Βυτίνας.
Γι αυτό καθιέρωσε την ετήσια προικοδότηση με συγκεκριμένο ποσόν. Η παροχή
αυτή πραγματοποιείται για σαράντα τέσσερα χρόνια και του ευεργετήματος έχουν
τύχει πέραν των δύο εκατοντάδων Βυτινιώτισσες. Εκτός του κληροδοτήματος, που
το 20% των εσόδων διατίθενται για τις ανάγκες της Βυτίνας, έκτισε και το μοναδικό
για την εποχή του «Πανταζοπούλειο πνευματικό κέντρο», που τόσα, ως αίθουσα
εκδηλώσεων, έχει προσφέρει στον τόπο.
Ο Δημήτριος Πανταζόπουλος κατατασσόμενος στη χορεία των μεγάλων ευεργετών του τόπου μαζί με τον Τριανταφυλλίδη, το Ζαχαρόπουλο, το Θαλασσινό, το Ξυνογαλά και άλλους αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση
για τους νεώτερους. Έχει πολλαπλά ωφελήσει και για το λόγο αυτό έχει εξασφαλίσει το σεβασμό, τη μνήμη και την τιμή όλης της Βυτίνας
και το όνομά του θα μένει ανεξίτηλα γραμμένο μεταξύ των μεγάλων ευεργετών του τόπου μας.
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λογοτεχνική σελίδα
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Ο

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στις 15-2 στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα η Άννα
Ιωαν. Σαλούρα ετών 89.
ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Γορτύνιος Λογοτέχνης
Νίκος Ι. Κωστάρας
ι τρεις ιεράρχες - Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Θεολόγος
και Ιωάννης Χρυσόστομος – ήταν οι θεμελιωτές του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Αγωνίστηκαν για την επικράτηση του πνεύματος του Ελληνικού Χριστιανισμού και του
Χριστιανικού Ελληνισμού. Γιατί «οι τρεις Ιεράρχες ήταν, άσχετα
από την καταγωγή τους, Έλληνες, ήταν φορείς του Ελληνικού
πνεύματος», όπως τονίζει ο πνευματικός δάσκαλος Παν. Κανελλόπουλος.
Διείδαν ως βαθυστόχαστοι διδάσκαλοι ότι η Ελληνική φιλοσοφία και η Ευαγγελική διδασκαλία μπορούν να συζευχθούν και
να αποτελέσουν μια υπέροχη μείξη, ένα υπέροχο κράμα. Έτσι
συνένωσαν την Αρχαία Ελληνική παιδεία με τον χριστιανισμό και
έγιναν κτήτορες του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Του πολιτισμού του πνεύματος και της ψυχής.
Συνδυάζοντας σοφία και αρετή θεμελίωσαν τον Ελληνοχριστιανικό πολιτισμό πάνω στον οποίο στάθηκαν και εργάστηκαν
όλοι οι σοφοί του κόσμου για να χαρακτηριστούν «οικουμενικοί
διδάσκαλοι». Η φωτεινή αυτή πατερική τριάδα, το αντιφέγγισμα
αυτό της «τρισηλίου θεότητας», επύρσευσε με τις λαμπρές και
πυρφόρες ακτίνες των θείων δογμάτων όλη την οικουμένη και
φανέρωσαν διαχρονικά και οικουμενικά την καθολική Ορθοδοξία.
Βίωσαν και πρόβαλαν το μέτρο, την πληρότητα και την καθολικότητα. Αγωνίστηκαν για το Ελληνορθόδοξο μέτρο και τη ψυχική
ισορροπία για να καταστεί Ελληνισμός και χριστιανισμός η ωραιότερη σύνθεση απ’ όσες φιλοτέχνησε ανθρώπινος και θείος
νους.
Πέτυχαν τη σύζευξη της κλασσικής παιδείας με τη χριστιανική
ηθική κι έτσι διέσωσαν τα κλασσικά έργα και την Ελληνική τέχνη,
που κατέστρεφαν οι «φανατικοί χριστιανοί» ως ειδωλολατρικά
μιάσματα. Το «προς τους νέους, όπως αν εξ Ελληνικών ωφελοίντο λόγων» του Μεγάλου Βασιλείου έκαμε τους μοναχούς
να σεβαστούν τα κλασσικά συγγράμματα των σοφών Ελλήνων,
ακόμη να αντιγράφουν τα φθαρμένα χειρόγραφα της Ελληνικής
Διανόησης. «Το μοναστήρι έγινε το ‘εργαστήρι’ για τη διάσωση
της αρχαίας γραμματείας και σκέψης, χάρη στα μοναστήρια και
τις μοναστικές μονάδες αντιγραφής των αρχαίων κειμένων»,
όπως τονίζει η βυζαντινολόγος καθηγήτρια Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ.
Καταπληκτικοί χειρόγραφοι καλλιγράφοι υπήρξαν οι μοναχοί.
Ένας μοναχός υπαγόρευε το κείμενο και άλλοι το έγραφαν. Έτσι
διεσώθησαν πολλά κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων ανεκτίμητης αξίας. Διεσώθησαν κείμενα σπάνια! Οι μοναχοί και τα
μοναστήρια διέσωσαν σπουδαίους πνευματικούς θησαυρούς και
ευεργέτησαν την Ελλάδα και την Ανθρωπότητα ολόκληρη. Η Ελλάδα και η Ανθρωπότητα τους οφείλει χάριτες.
Στο Μοναστήρι της Νόλας (Ξεροκάμπι Λακεδαίμονος) υπάρχουν παραστάσεις των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων πάνω από
το νάρθηκα, χρονολογημένες το 1673 (Σόλων, Θουκυδίδης,
Πλούταρχος, Σίβυλλα, Αριστοτέλης, Πλάτων, Χίλων και Όμηρος). Επίσης στην εκκλησία της μονής Βελλά Ηπείρου και στο
νάρθηκα του Αγίου Νικολάου της μονής Φιλανθρωπινών στη νησίδα της λίμνης των Ιωαννίνων. Αλλά και σε άλλες εκκλησίες
και μοναστήρια της Ορθοδοξίας στα Βαλκάνια.
Οφείλουμε ευγνωμοσύνη στους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας αλλά και σ’ αυτούς τους αφανείς μοναχούς που ανάλωσαν τη ζωή τους για να διασωθούν οι πολύτιμοι θησαυροί του
αρχαιοελληνικού πολιτισμού.
Οι τρεις Ιεράρχες διέπρεψαν σ’ όλα τα πεδία της ζωής: το
θρησκευτικό, το εκκλησιαστικό, το ηθικό, το πνευματικό, το επιστημονικό, το φιλοσοφικό, το ερευνητικό, το θεολογικό, το συγγραφικό, το ανθρωπιστικό, το κοινωνικό. Εφάρμοσαν κοινωνική
πολιτική, που κανένα κράτος της Γης δεν μπόρεσε να εφαρμό-

κοινωνικά

σει. Ίδρυσαν πλήθος ευαγών ιδρυμάτων: νοσοκομεία,
γηροκομεία, πτωχοκομεία, ξενώνες κ.ά.
Υποδείγματα αγάΟι τρεις Ιεράρχες
πης και φιλανθρωπίας μοναδικά.
Ήταν άφοβοι και απτόητοι και ποτέ δεν φοβήθηκαν και δεν
πτοήθηκαν «προ ουδενός». Πιστοί στις επάλξεις του καθήκοντος, ακάματοι και αλύγιστοι εμπρός στο δίκαιο και την αλήθεια
για να χρησιμεύσουν ως καταξιωμένα πρότυπα οργανώσεως
της προσωπικής και κοινωνική ζωής και πολιτείας. Πρότυπα
αρετής, υποδείγματα αγωγής και φωτεινοί οδηγοί για την ηθική
ανάπτυξη της νέας γενιάς στους χαλεπούς καιρούς μας.
Χρειαζόμαστε μια παιδεία ηρωισμού και θυσίας για να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και ν’ ανεβάσουμε την
ποιότητα του ανθρώπου, φρενάροντας την αλλοτρίωση και τον
αμοραλισμό. Γιατί όπως τονίζει ο Μέγας Βασίλειος: «Σε όσους
σκέπτονται ορθά η παιδεία είναι περισσότερο πολύτιμη από
πολλά αγαθά» ανεβάζοντας την ποιότητα των ανθρώπων στον
αστερισμό της δημιουργίας σε αυτόν τον βαθύριζο τόπο.

Τον προσφάτως προαχθέντα στον βαθμό του αντιστρατήγου
του πυροσβεστικού σώματος και τοποθετηθέντα στη θέση του γενικού επιθεωρητού Νοτίας Ελλάδας Βυτιναίο Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της
Βυτίνας συγχαίρει ενθέρμως και εύχεται και την προαγωγή στη
θέση του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος. Συγχαρητήρια
διαβιβάζει επίσης η ένωση πυροσβεστών Αττικής και ο πρόεδρος
της Βυτιναίος κ. Γιώργος Παναγιωτακόπουλος.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
200 € ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
100 € ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΤΑΓΙΑ
ΑΘΗΝΑ, ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
60 €

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΓΙΑΒΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

50 €

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΒΟΚΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ, ΒΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΓΚΟΥΒΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ - ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
ΚΑΛΠΟΥΡΟΥ - ΚΑΡΑΤΖΙΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΑΡΥΔΑ-ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΓΙΩΤΑ, ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΖΑΒΕΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ, ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ,
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΓΑΡΙΦΑΛΙΑ, ΣΑΠΛΑΟΥΡΑ - ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΒΙΚΤΟΡΙΑ, ΣΜΕΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΕΡΓΙΑΤΟΥ - ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΚΑΡΑΤΖΙΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΤΖΙΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΠΑΜΠΙΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΤΡΙΧΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΧΑΤΖΑΚΗ – ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

40 €

ΠΑΤΣΗ - ΜΑΡΙΝΗ ΜΑΙΡΗ, ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

30 €

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΙΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ,
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΜΑΣΟΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΤΖΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ,
ΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

25 €

ΓΙΑΝΤΟΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΛΕΚΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ,
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΧΑΡΙΣΗ - ΠΕΤΕΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

20 €

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΣΙΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜ., ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΑΪΚΟΥΛΑ ΚΑΛΗ, ΠΑΪΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΣΙΡΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΠΑΤΣΗ - ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΕΤΕΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ, ΠΛΕΣΣΙΑ - ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΤΖΙΦΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ, ΤΡΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

15 €

ΣΟΥΛΑΚΙΩΤΗ ΑΘΝΑΣΙΑ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο εξ Ελάτης δάσκαλος και ποιητής
Θεοφάνης Ηλ. Παπαχατζής
Το νέο χρόνο που ’φτασε, ας τον καλωσορίσω
κι έτσι που είναι σκεφτικός κάτι ας τον ρωτήσω:
-«Καινούργιε χρόνε μας καλέ, τι σκέφτεσαι να φέρεις;
Μήπως στο «τούνελ» λίγο φώς, ελπίδα να προσφέρεις;
Τ’ αδέλφια σου που πέρασαν τόσες δεκαετίες
χρέη μας φέρανε βαριά και πλήθος δυστυχίες:
την ανεργία, ξεπεσμό, τη φτώχια που μας δέρνει
κι έγινε η Πατρίδα μας χλεύη στην οικουμένη!...»
Μ’ άκουσε ο χρόνος, απορεί κι αμέσως απαντάει:
-«Τι λές καλέ μου άνθρωπε, οι χρόνοι που παρήλθαν
σας φταίνε για τα χάλια σας, για τ’ άσχημα που ήλθαν;
Μήπως για όλα φταίτε σεις, κάποιοι πολιτικοί σας
ανάξιοι, που σας έσπρωξαν προς την καταστροφή σας;
Μη φταίνε τα ρουσφέτια σας, Ζίμενς και Βατοπέδια
ψευτιές, η φοροδιαφυγή, τα λερωμένα χέρια;
Μη φταίει ο κατήφορος της ηθικής που πάτε
τα υλικά σας αγαθά που μόν’ αποζητάτε;
Αυτά σας φταίνε άνθρωπε, αυτά είν’ η αιτία
χτυπήστε τα κατάστηθα κι αλλάξετε πορεία.
Πορεία προς την πρόοδο, πάντοτε ενωμένοι
τη φτώχια να νικήσετε που τώρα σας βαραίνει.
Διαλέξτε τους πολιτικούς, φτιάξτε τον εαυτό σας,
αγωνιστείτε έντιμα και θα ’ρθει ο λυτρωμός σας».
Νέος ο χρόνος μίλησε με γέροντα σοφία,
που αν την έχουμ’ οδηγό θα βρούμε σωτηρία…….
Στα δύσκολα η πατρίδα μας, πάντα νικήτρια βγαίνει
και όλο προχωρεί μπροστά…. Ποτέ της δεν πεθαίνει !!...

10 € ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΥ ΠΙΤΣΑ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ, ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΒΥΤΙΝΑΣ
σοι εφέτος παρακολούθησαν τη λιτανεία
της εικόνας του Αγίου Τρύφωνα κατά την
εορτή του πολιούχου του τόπου μας την 1η
Φεβρουαρίου, βρέθηκαν μπροστά σε μία ευχάριστη
έκπληξη και πολύ ενθουσιαστική εικόνα. Την εικόνα
του Αγίου έφεραν δέκα νέοι Βυτιναίοι ντυμένοι με
κόκκινες στολές και το σήμα του Ερυθρού Σταυρού.
Όσοι δεν γνώριζαν ρωτούσαν και έτσι έμαθαν ότι οι
νέοι αυτοί αποτελούσαν το καινούργιο κλιμάκιο των
διασωστών
του Ελληνικού
Ερυθρού
Σταυρού της
Βυτίνας, που
συγκροτείται
από νέους του
τόπου μας.
Πότε και πως
δημιουργήθηκε η πολύτιμη
αυτή ομάδα
καλόν είναι να
το γνωρίζουμε
Το σήμα των διασωστών του
όλοι.
Ερυθρού Σταυρού
Η ομάδα
δημιουργήθηκε μετά από πρωτοβουλία δέκα νέων
της Βυτίνας, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένων στην
κοινωνική προσφορά, οι οποίοι , αφού προηγουμένως ήλθαν σε επαφή με την αντίστοιχη διεύθυνση
του Ερυθρού Σταυρού προχώρησαν πριν από πέντε
μήνες (Οκτώβριος 2010) στις διαδικασίες για τη δημιουργία της. Το πρώτο βήμα ήταν η υποβολή αιτήματος προς τον τότε δήμο Βυτίνας για παραχώρηση
χώρου γραφείων και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων (φως, νερό, τηλέφωνο κ.λ.π.) για δέκα χρόνια
(αυτή ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία της σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ερυθρού
Σταυρού). Ο δήμος ευχαρίστως ικανοποίησε το αίτημα και έτσι ιδρύθηκε. Εκπαιδεύτηκε στη διάσωση
κινδυνευόντων, στην παροχή βοήθειας και γενικά

τελούν την ομάδα διάσωσης, διότι αρχή του Ερυθρού Σταυρού, όπως μας πληροφόρησαν, είναι να
μη δημοσιοποιούνται οι εθελοντές διασώστες, αλλά
θα εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια για την
πρωτοβουλία αυτή των νέων της Βυτίνας, που αποτελεί πρωτοπόρο και θαυμαστή ενέργεια για τη σημερινή εποχή. Η ΒΥΤΙΝΑ θα έχει «ανοιχτές» τις στήλες της για την ομάδα των Βυτιναίων διασωστών και
με πολλή χαρά θα πληροφορεί για τις δραστηριότητές της.

Ό

Οι διασώστες μεταφέρουν την εικόνα του Αγίου Τρύφωνα
στη συνδρομή σε οποιαδήποτε ανάγκη και έλαβε πιστοποίηση με την κωδική ονομασία ISO 9001:2008.
Μετά τη δημιουργία λοιπόν του κλιμακίου «Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών» Βυτίνας τα
μέλη του δραστηριοποιήθηκαν καλύπτοντας καθημερινές ανάγκες, αλλά η σημαντική επέμβασή πραγματοποιήθηκε στις πρόσφατες χιονοπτώσεις, όπως
γράφεται στο σχετικό δελτίο τύπου που εκδόθηκε.
Αντιγράφουμε από το δελτίο: «Στις πρόσφατες σφοδρές χιονοπτώσεις στην περιοχή, μετά από αίτημα
του Δήμου Γορτυνίας, 10 Εθελοντές Σαμαρείτες
του Κλιμακίου Βυτίνας κινητοποιήθηκαν και παρείχαν πολύτιμες υπηρεσίες. Διασφάλισαν σκηνή τροχαίου ατυχήματος στην Εθνική Οδό, όπου οχήματα
είχαν εκτραπεί της πορείας τους και υπήρχε σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος,
ενώ ταυτόχρονα βοήθησαν τους οδηγούς να τοποθετήσουν αλυσίδες. Εντός της Βυτίνας, άνοιξαν
δίοδο σε κατοικίες ηλικιωμένων κατοίκων, βοήθησαν στον εκχιονισμό καίριων σημείων του χωριού
και υποστήριξαν της εργασίες των εργατών του
Δήμου για την απομάκρυνση κλαδιών, που είχαν
πέσει σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος. «Η χιονόπτωση ήταν πολύ σφοδρή» τονίζει ο Υπαρχηγός του
Κλιμακίου Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Βυτίνας κ. Λεωνίδας Σμέρος και συνεχίζει
«αμέσως τεθήκαμε σε επιφυλακή και δράσαμε υποστηρικτικά σε διάφορα προβλήματα, που δημιούρ-

γησε η χιονόπτωση στην Βυτίνα. Επιπλέον, είμασταν έτοιμοι να παρέχουμε πρώτες βοήθειες, αν
χρειαζόταν και απεγκλωβίσαμε οχήματα, τα οποία
είχαν εκραπεί της πορείας τους. Ευτυχώς στην
διάρκεια της κακοκαιρίας δεν υπήρχε κανένας
τραυματισμός πολίτη».
Καταρχήν μια τέτοια πρωτοβουλία από νέους είναι απόλυτα επαινετέα και ιδιαίτερα σήμερα, που
από παντού διαπιστώνεται αδιαφορία και απομάκρυνση από το συνάνθρωπο και μάλιστα οι σύγχρονοι νέοι πολλές φορές κατακρίνονται για αποχή από
κοινωνικές πρωτοβουλίες. Μια τέτοια ενέργεια αποδεικνύει το αντίθετο και διαπιστώνεται ότι η Βυτινιώτικη νεολαία όχι μόνο δεν έχει χάσει την κοινωνική της ευαισθησία, αλλά αντίθετα έμπρακτα αποδεικνύει τη διάθεση για συμμετοχή σε ομαδικές
πρωτοβουλίες και μάλιστα πρωτοστατεί. Επιπλέον
αυτή είναι πολλαπλά ωφέλιμη για τον τόπο μας, που
αφενός έχει αρκετούς υπερήλικες με άμεσες ανάγκες, και αφετέρου διακρίνεται για το δριμύ χειμώνα
με πολλές δυσκολίες. Ακόμα η επέμβαση της ομάδας σε πιθανά απρόοπτα συμβάντα όπως πυρκαγιές
ή άλλου είδους φυσικές καταστροφές θα είναι χρήσιμη στο μέλλον. Το κλιμάκιο Βυτίνας ανήκει στο περιφερειακό τμήμα Τρίπολης και πληροφορίες για τα
πολύτιμα αυτά τμήματα μπορεί να παίρνει ο καθένας
από τον ιστότοπο www.samarites. gr
Δεν αναφέρουμε τα ονόματα των νέων, που απο-

Η επέμβαση των διασωστών στις πρόσφατες
χιονοπτώσεις

Οι διασώστες «επί τω έργω»

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Σ

τις 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η Γενική συνέλευση και
οι αρχαιρεσίες του συνδέσμου των Αρκάδων Ζωγράφου. Το νέο
Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής Πρόεδρος: Κώστας Καλύβας,
Αντιπρόεδροι: Ηλίας Αθανασόπουλος και Θεόδωρος Τσίκας, Γεν.
Γραμματέας: Αγγελική Ζαφειροπούλου Ταμίας: Αθηνά Πουρνάρα,
σύνδεσμος με το δήμο Ζωγράφου: Ευσταθία Κοκκαλιάρη. Ο σύνδεσμος αυτός είναι από τους πλέον δραστήριους όλης της Αττικής οργανώνοντας εκδηλώσεις, που αντιπροσωπεύουν τους Αρκάδες της
περιοχής και εκφράζουν το ηρωικό πνεύμα του τόπου μας. Για μας
τους Βυτιναίους είναι σημαντικός ο σύνδεσμος αυτός, διότι προεδρεύεται από τον ένθερμο φίλο του τόπου μας και εκδότη της εφημερίδας ΓΟΡΤΥΝΙΑ Κώστα Καλύβα και στο Δ.Σ. μετέχει η πολύ δραστήρια Βυτινιώτισσα Ευσταθία Κοκκαλιάρη, η οποία είναι συγχρόνως
και ταμίας της Παγγορτυνιακής ένωσης. Να ευχηθούμε στο σπουδαίο
αυτό σύνδεσμο ευόδωση των στόχων του και συνεχή καλλιέργεια
και προβολή του Αρκαδικού πνεύματος.

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

H

Παγγορτυνιακή ένωση, (της οποίας ως γνωστόν προεδρεύει ο
Βυτιναίος κ. Παναγιώτης Πλέσσιας) στη προσπάθειά της να περισώσει ό,τι είναι δυνατό από τη διαρκώς ερημούμενη Γορτυνία,
έστειλε έγγραφο διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την
κατάργηση των Δ.Ο.Υ. Δημητσάνας και Τροπαίων, οι οποίες εξυπηρετούν πάνω από 5.000 φορολογούμενους, όπως αποδεικνύεται από
τον αριθμό των υποβαλλομένων δηλώσεων. Η ένωση τονίζει στο έγγραφό της ότι μια τέτοια ενέργεια θα συμβάλλει αποφασιστικά στη
περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής και θα δυσκολέψει αφάνταστα
τους ντόπιους κατοίκους στην εξυπηρέτησή τους, διότι θα τους αναγκάσει να διανύουν μεγάλες αποστάσεις μέχρι την Τρίπολη, που είναι
η πλησιέστερη ΔΥΟ. Επίσης η ένωση έστειλε ευχαριστήριο έγγραφο
προς τον Υπουργό γεωργικής ανάπτυξης κ. Σκανδαλίδη για το ενδιαφέρον του μέχρι σήμερα για τη δημιουργία του κέντρου μεσογειακής
διατροφής στη Βυτίνα και τον παρακάλεσε να συνεχίσει να επιδεικνύει το ίδιο ενδιαφέρον μέχρι την οριστική δημιουργία του κέντρου.
Την Κυριακή 6-2 πραγματοποιήθηκε το μνημόσυνο, που τελεί κάθε
χρόνο η ένωση, σε μνήμη του μεγάλου ηγέτη της επανάστασης του
1821 Θεοδώρου Κολοκοτρώνη στον Άγιο Γεώργιο τον Καρύκη (Καρίτση). Το μνημόσυνο τίμησαν με την παρουσία τους οι Αρκάδες βουλευτές κ.κ. Λυκουρέτζος και Γείτονας ο επίσης βουλευτής κ. Κοραντής, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιαννακούρας, ο δήμαρχος Γορτυνίας
κ. Γιαννόπουλος, ο αντιδήμαρχος κ. Σακελλαρίου πολλοί πρόεδροι
τοπικών συλλόγων της Γορτυνίας και της Αρκαδίας. Τον πανηγυρικό
εκφώνησε ο πρόεδρος των απανταχού Βυτναίων κ. Παπαδέλος. Με-

τά το τέλος του μνημοσύνου με τη συνοδεία της φιλαρμονικής του
δήμου Αθηναίων προσήλθαν όλοι οι μετέχοντες στο άγαλμα του γέρου του Μοριά μπροστά στο κτίριο της παλαιάς Βουλής, όπου εψάλη
τρισάγιο και κατατέθηκαν στεφάνια από τους επισήμους.
Η ένωση πραγματοποίησε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
στα γραφεία της στις 27-2 με την παρουσία πολλών επισήμων, προέδρων Γορτυνιακών συλλόγων και πλήθους Γορτυνίων της Αθήνας.
Λεπτομέρειες στο επόμενο φύλλο της ΒΥΤΙΝΑΣ.

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

A

ρκετοί σύλλογοι των γύρω χωριών, που αντιπροσωπεύουν τους
«απανταχού» κατοίκους, πραγματοποίησαν την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους. Έτσι ο σύλλογος Νυμφασίων έκοψε την
πίτα του στις 16-1 στο ξενοδοχείο ΑΚΡΟΠΟΛ, ο σύλλογος Παναγιτσιωτών στις 16-1 στο ξενοδοχείο GOLDEN, ο σύλλογος Μαγουλιανιτών στις 30-1 στα γραφεία του. Σε όλες επικράτησε θερμή ατμόσφαιρα επικοινωνίας και αγάπης, διάθεση για συνεργασία και ανησυχία για την παρατηρούμενη ερήμωση των χωριών. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που συζητήθηκε έντονα είναι η ενδεικτική αδιαφορία
πολλών για συμμετοχή σε εκδηλώσεις των συλλόγων με αποτέλεσμα
να επεκτείνεται η διαρκώς σημειούμενη συρρίκνωση των μελών τους
ιδιαίτερα στην τάξη των νέων.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΕΛΑΤΗΣ

O

σύλλογος φιλοπροόδων Ελάτης έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα
του στο Μερόπειο ίδρυμα την Κυριακή 23-1-2011 και εξέδωσε
το πιο κάτω δελτίο τύπου.
«Στη “σκιά” της Ακρόπολης και δίπλα στο μοναδικό Μουσείο της,
στην Αίθουσα εκδηλώσεων “ΜΕΡΟΠΕΙΟ”, συναντήθηκαν την Κυριακή
23-1-2011 τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου Φιλοπροόδων Ελάτης
Αρκαδίας ‘’Οι ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΑΙ”. Σε μια κατάμεστη αίθουσα και υπό
τους ήχους ζωντανής μουσικής έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα
τους, γευμάτισαν, τραγούδησαν, χόρεψαν και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κων/νος Ι. Σταθόπουλος ανακοίνωσε την Αδελφοποίηση του
συλλόγου με την Ένωση Ποντίων Αργυρούπολης. Στη συνέχεια υπό
τα χειροκροτήματα των παρισταμένων, προχώρησε στην ανακοίνωση
του 1°U Παγκόσμιου Ετήσιου Ανταμώματος Αρκάδων και Ποντίων .
Η πολύ όμορφη εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικών
διακρίσεων : α) στον απελθόντα Κων/νο Θ. Σταθόπουλο, ιδρυτικό
Μέλος και Πρόεδρο την τελευταία επταετία, με θητεία ιδιαίτερα δημιουργική, και β) στο ζεύγος Γιώργου & Ζαχάρως Γιαννακοπούλου
οι οποίοι ως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μόνιμοι κάτοικοι της Ελάτης
φυλάνε τις ρίζες των παππούδων.»

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Σ

τις 30-1 έγινε η κοπή της πίτας της Παναρκαδικής ένωσης στα
γραφεία της (Τζώρζ 6). Παρέστησαν εκπρόσωποι συλλόγων της
Αρκαδίας και αρκετοί Αρκάδες πολιτικοί. Ο σπουδαίος μουσικολόγος
κ. Παυλόπουλος έκανε παρουσίαση πολλών δημοτικών τραγουδιών
της Αρκαδίας, τα οποία απέδωσε με τη χορωδία του. Στη χορωδία
του κ. Παυλόπουλου μετέχει το μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου των
απανταχού Βυτιναίων κ. Β. Κάρκουλας, ο οποίος συμβάλλει με την
παρουσία του και με την καλλιφωνία του στις επιτυχίες της χορωδίας
αυτής, η οποία πρόθυμα παρίσταται σε εκδηλώσεις της

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

O

σύλλογος αυτός, ο οποίος ιδρύθηκε προ διετίας με μόνο σκοπό
να συμβάλλει στην προώθηση θεμάτων, που έχουν σχέση με το
ομώνυμο κληροδότημα και να παρακολουθεί τον τρόπο διαχείρισης
του από το Υπουργείο Οικονομικών, πραγματοποίησε γενική συνέλευση των μελών του την 1η Φεβρουαρίου το μεσημέρι, μετά το τέλος των εκδηλώσεων για τον πολιούχο του τόπου μας, στο Πανταζοπούλειο πνευματικό κέντρο. Σε αυτήν ο πρόεδρος του συλλόγου
καθηγητής Πολυτεχνείου κ. Κώστας Παναγόπουλος ενημέρωσε τα
μέλη για τη μέχρι τώρα δραστηριότητα του συλλόγου, τη συνεργασία
του με το δήμο και το σύλλογο των απανταχού Βυτιναίων σχετικά με
το θέμα της ολοκλήρωσης των εργασιών συντήρησης των κτιρίων
της Τριανταφυλλιδείου σχολής, του κέντρου μεσογειακής διατροφής
και ό,τι άλλο έχει σχέση με το κληροδότημα. Αντηλλάγησαν απόψεις
για τον καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων και ορίσθηκε η
επόμενη συνέλευση να γίνει σε προσεχή ημερομηνία στην Αθήνα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ

1

Την Κυριακή 30-1 πραγματοποιήθηκε στο Πανταζοπούλειο πνευματικό κέντρο η κοπή της πίτας του συλλόγου, όπως γίνεται τα
τελευταία χρόνια. Στο δελτίο τύπου του συλλόγου τονίζεται. «Την
Κυριακή 30 Ιανουαρίου και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα του Πανταζοπουλείου Πνευματικού Κέντρου Βυτίνας έγινε η καθιερωμένη εκδήλωση της κοπής της πίτας του Συνδέσμου Φιλοπροόδων, με παράλληλη διανομή πρωτοχρονιάτικων δώρων στα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού μας Σχολείου. Την πίτα ευλόγησαν οι ιερείς μας πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης πατέρας Χρυσόστομος
Ζαχαρόπουλος και ο αιδεσιμότατος ιερέας μας πατέρας Νικόλαος
Ντάβος, ευχηθέντες στους παρευρεθέντες και στα μέλη του Συλλόγου υγεία και προκοπή για το τρέχον έτος. Ο πρόεδρος του Συνσυνέχεια στη σελ.12
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Η ΒΥΤΙΝΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ

H

ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ

1 Φεβρουαρίου για τη Βυτίνα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα
χρόνια τώρα. Είναι ημέρα, που γιορτάζει ο πολιούχος της
΄Αγιος Τρύφωνας. Από τότε που χτίστηκε η εκκλησία,
πάνω από ενάμιση αιώνα, η γιορτή αυτή τελείται ανελλιπώς με την
ανάλογη μεγαλοπρέπεια και οι «όπου γης» Βυτιναίοι στρέφουν τη
σκέψη τους στο χωριό τους και νοερά ζητούν την προστασία του
Αγίου.
Το ίδιο συνέβη και εφέτος και η γιορτή οργανώθηκε με ιδιαίτερη επιμέλεια από το εκκλησιαστικό συμβούλιο υπό την επίβλεψη
του προϊσταμένου του ναού αιδεσιμότατου πατρός Νικόλαου Ντάβου. Οι νέοι επίτροποι, που για πρώτη φορά μετέχουν και γυναίκες, έδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία στη διακόσμηση και τον ευπρεπισμό του ναού, ο οποίος ήταν προσεγμένος στο έπακρο. Οι ετοιμασίες άρχισαν δύο μέρες πριν και οι ιεροτελεστίες με τον πανηγυρικό εσπερινό της παραμονής. Των ιερών ακολουθιών προέστησαν οι σεβασμιότατοι μητροπολίτες Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως
κ.κ. Ιερεμίας και Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ.κ. Κύριλλος συνεπικουρούμενοι από 19 ιερείς. Στο εμπνευσμένο κήρυγμα
του στον εσπερινό ο σεβασμιότατος Κηφισιάς τόνισε την ιερότητα
της εορτής και την σημασίας της για τη Βυτίνα, κάτι που επανέλαβε
και ο σεβασμιότατος Γόρτυνος.
Ο μητροπολίτης Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Ωρωπού, που εφέτος τίμησε με την παρουσία του την εορτή ως προσκεκλημένος του
τοπικού μητροπολίτη, είναι από τους νεώτερους ιεράρχες και τους
πλέον καταρτισμένους στα της Θεολογίας, ενώ διακρίνεται για
την ευγλωττία του
και τη γλαφυρότητα του λόγου. Ως
ελάχιστο δείγμα
έκφρασης ευχαριστιών για την επίσκεψή του αντιγράφουμε στοιχεία
του βιογραφικού
του από την ιστοσελίδα της οικείας
μητροπόλεως, για
να γνωρίζει ο αναΟι δύο ιεράρχες και οι επίσημοι
γνώστης την προσυνοδεύουν την εικόνα κατά τη λιτανεία
σωπικότητα του
διακεκριμένου επισκέπτου μας.
«Ο Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλος, κατά κόσμον Κωνσταντίνος Μισιακούλης, γεννήθηκε το
η

Ο μητροπολίτης Κηφισιάς
1963. Μετά την περάτωση των εγκυκλίων σπουδών του στην Αθήνα, σπούδασε Νομική και Θεολογία στις αντίστοιχες Σχολές του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επί διετία
(1988-1990) άσκησε την δικηγορία στην Αθήνα, στις Νομικές
Υπηρεσίες Διοικήσεως του Κράτους. Εκάρη Μοναχός στην Ιερά
Μονή Ασωμάτων Πετράκη την 3.10.1991, χειροτονήθηκε Διάκο-

νος, Σεπτή εντολή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος κυρού Σεραφείμ, υπό του αειμνήστου Μητροπολίτου Κερκύρας και Παξών κυρού Τιμοθέου, την 4.10.1991, και
εντάχθηκε στον Κλήρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και
Πρεσβύτερος από τον ίδιο Αρχιερέα την 28.11.1993. Υπηρέτησε
ως Διάκονος στους Ιερούς Ναούς Αγίας Ειρήνης οδού Αιόλου και
Αγίου Σπυρίδωνος Παγκρατίου. Εφημέριος στους Ιερούς Ναούς

Η κεφαλή της λιτανείας
Αγίου Γεωργίου Κυνοσάργους και Αγίου Χαραλάμπους Ιλισίων,
μέχρι της εκλογής του εις Επίσκοπον. Από το έτος 1990 έως το
Μάρτιο του 1993 υπηρέτησε στη Νομική Υπηρεσία της νεοσύστατης τότε Οικονομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διετέλεσε Γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων (1993-2003), έπειτα Α Γραμματεύς της Ιεράς Συνόδου (2003-2006), και κατόπιν προτάσεως
του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου, Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου (20062008), διατηρήσας την θέσιν ταύτην κατόπιν εντολής του νεοεκλεγέντος Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου του Β , μέχρι την εις Επίσκοπον εκλογήν του.
Κατά την διάρκεια της διακονίας του στις επιτελικές αυτές θέσεις της Κεντρικής Διοικήσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος, έλαβε μέρος σε Συνέδρια και Εκκλησιαστικές αποστολές. Επίσης
μετείχε ως μέλος σε διάφορες προπαρασκευαστικές Επιτροπές
καταρτίσεως σχεδίων Εκκλησιαστικών Νόμων και Κανονισμών”
Κατά τη διάρκεια του εσπερινού πραγματοποιήθηκε και η τελετή του αγιασμού του Αγίου, που με αυτόν οι αμπελουργοί ( οι
οποίοι σήμερα είναι ανύπαρκτοι) στο παρελθόν ράντιζαν τα αμπέλια τους.
Την επομένη πραγματοποιήθηκε η πανηγυρική λειτουργία με
την παρουσία των δύο μητροπολιτών και δεκαπέντε περίπου ιερέων. Στην τελετή παρέστησαν ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας
κ. Γιαννακούρας, ο διευθυντής εκπαίδευσης Αρκαδίας κ. Π. Μισθός, ο δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος, ο αντιδήμαρχος και
υπεύθυνος του δημοτικού διαμερίσματος Βυτίνας κ. Σακελλαρίου,
ο πρόεδρος του τοπικού δημοτικού συμβουλίου κ. Λιαρόπουλος,
ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσιας, οι πρόεδροι
τοπικών συλλόγων φιλοπροόδων κ. Ζαχαρόπουλος, πολιτιστικού
κ. Κατσούλιας, φίλων του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος κ.
Παναγόπουλος, η αντιπρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων κ. Παναγοπούλου και αρκετοί άλλοι. Παρόλο το εργάσιμο
της ημέρας πλήθος πιστών προσήλθε στις τελετές. Μετά τη λειτουργία έγινε η λιτανεία της θαυματουργής εικόνας του Αγίου
στους δρόμους της κωμόπολης. Η λιτανεία πέρυσι είχε αναβληθεί
λόγω κακοκαιρίας. Εφέτος παρόλη τη χιονόπτωση, που είχε προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες, ο καιρός της ημέρας επέτρεψε την
πραγματοποίηση της , η οποία είναι στενά δεμένη με όλες τις ιεροτελεστίες.
Εντυπωσιακή υπήρξε η παρουσία της ομάδας των διασωστών
του Ερυθρού Σταυρού, η οποία έφερε την εικόνα καθόλη την πο-

ρεία της λιτανείας. Η ομάδα απαρτίζετο από νέους της Βυτίνας,
οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί ανάλογα στην Πάτρα. Για την νεοσύστατη αυτή ομάδα γράφουμε σε άλλη στήλη
Το μεσημέρι το εκκλησιαστικό συμβούλιο δεξιώθηκε στα «κόκκινα πιθάρια» όλους τους επισήμους, μεταξύ των οποίων και ο σεβασμιώτατος Κηφισιάς, ο οποίος συνοδεύετο από τον αρχιερατικό
επίτροπο της μητρόπολης του Γορτύνιο π. Χρήστο Κυριακόπουλο.
Όπως κάθε χρόνο και εφέτος η Βυτίνα ανταποκρίθηκε στις
απαιτήσεις για την πλήρη και σωστή οργάνωση της εορτής του πολιούχου της. Παρόλο που για πρώτη χρονιά εφέτος δεν υπήρχε ο
τοπικός δήμος, διότι η Βυτίνα έχει ενταχθεί στον ευρύτερο δήμο
Γορτυνίας, εν τούτοις η οργάνωση ήταν σωστή και ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις. Σε αυτό βέβαια συνέβαλλε η εμπειρία του
εφημέριου πατρός Νικολάου Ντάβου, αλλά πρέπει να τονίσουμε
αυτό που γράφτηκε στην αρχή δηλ. στην παρουσία γυναικών ανάμεσα στους επιτρόπους, που με τη γυναικεία καλαισθησία δημιούργησαν κάτι το κομψό και πρωτότυπο στην όλη εικόνα της τελετής. Οι νέοι επίτροποι του Αγίου Τρύφωνα, που πρόσφατα ανέλαβαν καθήκοντα σε αντικατάσταση των παλαιών είναι οι κύριοι
Γ. Καρατασάκης και Π. Παπαντωνίου και οι κυρίες Μ. Παπαλάμπρου και Σεβ. Χαμεζοπούλου.
Θα πρέπει όμως να σταθούμε σε μία έλλειψη εφέτος από το σύνολο των εκδηλώσεων. Αυτή ήταν η τελετή της προικοδότησης των
οκτώ κοριτσιών, που κατάγονται από τη Βυτίνα, από το Πανταζοπούλειο κληροδότημα. Η τελετή αυτή, όπως είναι γνωστό, πραγματοποιείται το μεσημέρι της ημέρας της γιορτής του Αγίου Τρύφωνα στην αίθουσα του Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου
και έχει πανηγυρικό χαρακτήρα, διότι στην διάρκεια της τελείται
και τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μεγάλου ευεργέτη
Δημητρίου Πανταζοπούλου. Εφέτος λόγω διαφωνίας στη σύνταξη
του καταλόγου των υποψηφίων κοριτσιών προς προικοδότηση μεταξύ του τοπικού συμβουλίου Βυτίνας και των διαχειριστών αναβλήθηκε. Δεν γνωρίζουμε τα αίτια της διαφωνίας, τα οποία καλόν
θα είναι να γνωστοποιούνται, για να πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενες, όμως πιστεύουμε ότι όποια και αν είναι αυτά θα πρέπει
να επιλύονται, ώστε να υλοποιούνται οι επιθυμίες του διαθέτη.
Και νομίζουμε ότι είναι παράξενο, ενώ ο αείμνηστος Πανταζόπουλος άφησε την περιουσία του για να δημιουργηθεί το κληροδότημα (που είναι και το πιο σημαντικό του τόπου μας), αντίθετα
εμείς οι μεταγενέστεροι να δυσκολευόμαστε να διευθετήσουμε τις
γραφειοκρατικές διαδικασίες, ώστε να πραγματοποιείται η προι-

Η εκκίνηση της λιτανείας
κοδότηση, που είναι και εκδήλωση μνήμης προς το μεγάλο διαθέτη, αφού τελείται και το τρισάγιο. Βέβαια το ποσόν του κληροδοτήματος δεν χάνεται, αλλά το επόμενο έτος θα κληρωθούν και οι
εφετινές δικαιούχοι, όπως έχει γίνει στο παρελθόν.
Να επανέλθουμε στην εορτή του Αγίου προστάτη της Βυτίνας
και να ευχηθούμε σε όλους τους «όπου γης» Βυτιναίους, είτε παρέστησαν είτε όχι, «χρόνια πολλά» και πάντοτε την ημέρα αυτή
να βρίσκουν τη δύναμη να «επιστρέφουν» στον τόπο τους είτε νοερά είτε πραγματικά.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
συνέχεια από τη σελ.11
δέσμου ευχαρίστησε τους παρευρεθέντες για το κουράγιο που είχαν
να προσέλθουν με τις επικρατούσες χαμηλές θερμοκρασίες, ευχηθείς
και αυτός υγεία και παραγωγικό το τρέχον έτος, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε ιδιαιτέρως και εκ βάθους καρδίας όσους στήριξαν την εκδήλωση και τον Σύνδεσμο, και εν προκειμένω τους:
α) Δημήτριον Θεμ. Πανταζόπουλο, για τη χορηγία για τρίτη συνεχή
χρονιά των δώρων που διανεμήθησαν στα παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού. β) Θεόδωρον Χαρ. Λιαρόπουλο, Πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Βυτίνας για τη δωρεάν χορήγηση της πίτας και γ) Παναγιώτη Καρύδη, γαμπρό της Βυτίνας, για τη δωρεάν εκτύπωση των δελτίων εισπράξεων εισφορών υπέρ του Συνδέσμου. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο
Συμβούλιο και σ’όλους που μόχθησαν στο στήσιμο της εκδήλωσης. Παράλληλα ο πρόεδρος έκανε έναν σύντομο απολογισμό των εκδηλώσεων και των έργων που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος το 2010, ευχηθείς
όπως με την βοήθεια όλων γίνει εξ ίσου παραγωγικό το 2011.
Tην εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι ιερείς, οι ψάλτες
και το εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Αγίου Τρύφωνα, ο πρόεδρος φίλων
του Τριανταφυλλιδείου Ιδρύματος Καθηγητής κ. Κώστας Παναγόπουλος, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου κ. Φώτης Κατσούλας και
αρκετοί φίλοι του Συνδέσμου, τους οποίους ευχαριστούμε.

Κοπή της πίτας 2011

2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
500 € Θέμης Πανταζόπουλος
200 € Βασιλική Καρβέλα, Σμαραγδή Κανδαλέπα
100 € Ανδρέας Μασούρος, Γ.Παπασταθόπουλος
72 € Ντίνα Λάγιου

50 € Κ. Παναγόπουλος, Απ.Παπαλάμπρος, Θ. Γκούσκος, Τρ. Μαρκόπουλος, Θ. Λιαρόπουλος, Χαρ.Ρούσσος.
40€ Γ. Μασούρος
30 Χρ. Τουρής, Γ.Γεωργακόπουλος,Ευαγ. Ντάβος, Ειρ. Πλέσσια
25 € Κ. Μέμος
20€ Μ. Νικητόπουλος, Γ. Κουντάνης, Χρ.Γόντικας, Ν. Σουλακιώτης,
Θ. Κοσμάς Βλ. Λάγιος, Αθ.Λαμπρόπουλος, Αλ. Μπαμπίλης, Ηλ. Μασούρος, Γ. Λάγιος
14 € Αλ. Λιάπης
Φ. Κατσούλιας, Δ. Ηλιόπουλος, Ν. Τερζής, Γ. Παπαζαφειροπούλου
3 Ο σύνδεσμος απέστειλε έγγραφο διαμαρτυρία στον περιφερειάρχη κ. Τατούλη για τη μεταφορά απορριμμάτων από άλλα δημοτικά
διαμερίσματα στη χωματερή της Βυτίνας τονίζοντας την περιβαλλοντική επιβάρυνση και την αδυναμία της υποτυπώδους χωματερής να
δεχθεί τον τεράστιο όγκο των απορριμμάτων όλου σχεδόν του δήμου.
Ο περιφερειάρχης διαβίβασε τη διαμαρτυρία στην αρμόδια διεύθυνση
περιβάλλοντος και στη διεύθυνση δημοσίας υγείας της περιφερειακής
ενότητας Αρκαδίας ζητώντας την παρέμβασή τους για την επίλυση
του τόσο σοβαρού θέματος

