
Ο
φετινός Φλεβάρης μπήκε δριμύς με δύ-
σκολες καιρικές συνθήκες, χαμηλές
θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις. Οι

έντονες αυτές μεταβολές του καιρού είχαν δια-
μορφωθεί από το Γενάρη, αφού ήταν εξαιρε-
τικά δύσκολες όλο το προηγούμενο χρονικό
διάστημα. Έτσι την παραμονή του πολιούχου
της Βυτίνας επικράτησαν χαμηλές θερμοκρα-
σίες, ενώ η ημέρα της εορτής σημαδεύτηκε
από σφοδρή χιονόπτωση κατά τις απογευμα-
τινές ώρες.

Όλα αυτά όμως δε στάθηκαν ικανά να μει-
ώσουν στο ελάχιστο τις ετοιμασίες για τον εορ-
τασμό, ούτε τη λαμπρότητα και την ευλάβεια
που χαρακτηρίζει την ημέρα αυτή. Εκεί όμως
που φάνηκε η επίδραση του καιρού ήταν στην
προσέλευση του κόσμου, που ήταν μικρότερη
σε σχέση με άλλα χρόνια. Αυτό όμως δεν ήταν
αποτέλεσμα μόνο των καιρικών συνθηκών
αλλά της γενικότερης ατμόσφαιρας της οικο-
νομικής δυσπραγίας που επικρατεί Ας μη ξε-
χνάμε ότι η ημέρα αυτή πριν δεκαπέντε-είκο-
σι χρόνια έχει εορτασθεί και με μισό μέτρο χιό-
νι και παρόλες τις συγκοινωνιακές δυσκολίες
δεν εμποδίστηκε η προσέλευση των Βυτιναί-
ων, ακόμα και αν έμεναν εκατοντάδες χιλιό-
μετρα μακριά.

Η μνήμη του Αγίου Τρύφωνα λοιπόν εορτά-
σθηκε όπως έπρεπε και με το εκκλησιαστικό
τυπικό, που είναι και το κυρίαρχο, και με όσα
ακολουθούν τις εκκλησιαστικές τελετές.

Όλα ξεκίνησαν λίγες μέρες πιο πριν με την
κατάλληλη οργάνωση και προετοιμασία από το
εκκλησιαστικό σύμβούλιο του χώρου της εκ-
κλησίας και των υπολοίπων τυπικών διαδικα-
σιών. Ο εσπερινός ήταν πανηγυρικός χορο-
στατούντος του μητροπολίτη Γόρτυνος και Με-
γαλουπόλεως κ.κ. Ιερεμία πλαισιουμένου από
ικανό αριθμό ιερέων. Κατά τη διάρκεια του
εσπερινού πραγματοποιήθηκε αρτοκλασία και
διαβάστηκε ο αγιασμός του Αγίου, ευεργετι-
κός για τις καλλιέργειες και τις αγροτικές εκτά-
σεις. Ο σεβασμιότατος στην ομιλία του τόνισε
τη σημασία της τοπικής εορτής και του προ-
στάτη της Βυτίνας του Αγίου Τρύφωνα.

Την επομένη στην πανηγυρική θεία λει-
τουργία χοροστάτησαν οι σεβασμιότατοι Μα-
ντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλέξανδρος και
Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κ.κ. Ιερεμίας
πλαισιούμενοι από αρχιμανδρίτες, ιερείς και
διακόνους των δύο Μητροπόλεων. Ο μητρο-
πολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας με το
εμπνευσμένο κήρυγμα του γοήτευσε το εκ-
κλησίασμα. 

Μετά το τέλος της πανηγυρικής θείας λει-
τουργίας, παρόλες τις αντίξοες καιρικές συν-
θήκες, ακολούθησε λιτανεία της θαυματουρ-
γού εικόνας του Αγίου Τρύφωνος στους δρό-
μους της κωμόπολης η οποία συνοδεύτηκε από
μεγάλο αριθμό φιλόθρησκων Βυτιναίων και ξέ-
νων, που τίμησαν με την παρουσία τους την
εορτή.

Μετά το τέλος των ιεροτελεστιών προ-
σφέρθηκε καφές στην καφετέρια 1033, ενώ το
καθιερωμένο εορταστικό γεύμα παρατέθηκε

από το εκκλησιαστικό συμβούλιο στο εστιατόριο
«Αρχοντικό της Αθηνάς», στο οποίο παρακά-
θισαν πλέον των πενήντα προσκεκλημένων. 

Τις εορταστικές εκδηλώσεις τίμησαν με την
παρουσία τους ο αντιπεριφερειάρχης κ.
Γιαννακούρας ο δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαν-
νόπουλος, ο πρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου κ. Ζούνης, ο αντιδήμαρχος υπεύθυ-
νος του δημοτικού διαμερίσματος Βυτίνας κ.
Καδάς, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Σακελ-
λαρίου, Γόντικας, Τρυφωνόπουλος, Κουντά-
νης, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ.
Λιαρόπουλος, ο πρόεδρος της Παγγορτυ-
νιακής ένωσης κ. Πλέσσιας, ο πρόεδρος του
συνδέσμου φιλοπροόδων κ. Ζαχαρόπουλος,
ο πρόεδρος του Πολιτιστικού συλλόγου κ. Κα-
τσούλιας, ο πρόεδρος του συλλόγου φίλων
του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος κ.
Παναγόπουλος. Το σύλλογο των απανταχού
Βυτιναίων εκπροσώπησε το μέλος του Δ.Σ κ.
Παν. Τρ. Πλέσσιας.

Επίσης τίμησε τις εορταστικές εκδηλώ-
σεις ο δήμαρχος Γλυφάδας κ. Κόκκορης ο οποί-
ος είναι φίλος της Βυτίνας και φιλοξενήθηκε
από τον πρόεδρο του συλλόγου «φίλοι του Τρια-
νταφυλλιδείου κληροδοτήματος» καθηγητή κ.
Παναγόπουλο.

Παρόλο που οι καιρικές συνθήκες ήταν
άκρως δυσμενείς όπως είπαμε στην αρχή του
ρεπορτάζ η προσέλευση έδειξε ότι ο Άγιος
Τρύφωνας προσελκύει πιστούς από όλη την Ελ-
λάδα και η Βυτίνα εορτάζει με λαμπρότητα τον
Άγιο της. 

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους ακά-
ματους ιερωμένους του τόπου μας πανοσιο-
λογιότατο Χρυσόστομο Ζαχαρόπουλο και αι-
δεσιμότατο Νικόλαο Ντάβο αλλά και σε ολό-
κληρο το εκκλησιαστικό συμβούλιο, οι οποίοι
ετοίμασαν και επέβλεψαν όλη την έκταση
των ιεροτελεστιών με αξιέπαινη επιμέλεια. Επί-
σης φιλοξένησαν τους υψηλούς επισκέπτες ιε-
ρωμένους και μη με τη γνωστή Βυτινιώτικη ευ-
αισθησία και φιλοξενία.

Η καθιερωμένη εκδήλωση της προικοδότη-
σης των απόρων κορασίδων του Πανταζο-
πουλείου κληροδοτήματος ανεβλήθη (κάτι
που είχε συμβεί και πέρυσι) για καθαρά δια-
δικαστικούς λόγους, όπως αναφέρθηκε σε ανα-
κοίνωση των διαχειριστών του κληροδοτήμα-
τος, η οποία αναρτήθηκε στην είσοδο της εκ-
κλησίας του Αγίου Τρύφωνος. 

Αμέσως μετά το πέρας των εκδηλώσεων και
την αναχώρηση των επισκεπτών τις απογευ-
ματινές ώρες άρχισε έντονη χιονόπτωση, η
οποία συνεχίστηκε την επομένη και το ύψος του
χιονιού έφτασε τα 0,20μ.

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 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΠΑΙΝΟ ΚΑΤΑΚΤΑ 

Η «ΒΥΤΙΝΑ»
Το προηγούμενο φύλλο της «ΒΥΤΙΝΑΣ», το οποίο συνοδεύετο από

το ημερολόγιο του 2012, έτυχε της θετικής αποδοχής και του δημο-
σιογραφικού επαίνου και μάλιστα από έμπειρους δημοσιογράφους, οι
οποίοι γνωρίζουν τις δυσκολίες που υπάρχουν, για να μπορεί να εκδί-
δεται ένα φύλλο εφημερίδας και μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι δεν
έχουν δημοσιογραφική εμπειρία. Παραθέτουμε το σχετικό δημοσίευ-
μα της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ» της 23-1-2012, την οποία εκ-
δίδει ο εμπειρότατος δημοσιογράφος Δημήτρης Μητρόπουλος και κα-
λύπτει ειδησεογραφικά την Αρκαδία αλλά και όλη την Πελοπόννησο.

«Το νέο ημερολόγιο του Συλλόγου Απανταχού
Βυτιναίων & Φίλων της Βυτίνας»

«Τ
α σκήπτρα του συλλογικού Αρκαδικού Τύπου κρατά η διμη-
νιαία εφημερίδα του Συλλόγου Απανταχού Βυτιναίων & Φί-
λων της Βυτίνας «Ο Άγιος Τρύφων», του οποίου ηγείται ο δια-

πρεπής φιλόλογος, Παναγιώτης Παπαδέλος. Πληθώρα ύλης, δωδε-
κασέλιδη έκδοση, τετραχρωμία στις εξωτερικές σελί δες, ολοκάθα-
ρη εκτύπωση σε χαρτί γραφής, επίκαιρη ειδησεο γραφία, ιστορικά και
λαογραφικά θέματα, παρουσιάσεις βιβλίων, σχόλια και πρωτοσέλιδη
καμπάνια για την άστοχη απόφαση της δημοτικής πλειοψηφίας του
Δήμου Γορτυνίας «για χωματερή και δημιουργία σταθμού μεταφόρ-
τωσης απορριμμάτων στη Βυτίνα»! Έξοχο, όπως κάθε χρόνο, και το
επιτραπέζιο ημερολόγιο του Συλλόγου Βυτιναίων, αφιερωμένο στο Βυ-
τινιώτικο πλεκτό υφαντό - κέντημα. «Το κέντημα θέλει μυαλό, το χτέ-
νι θέλει τέχνη, το πλέξιμο υπομονή και το τραγούδι κέφι». Εύγε!» 

Η εφημερίδα ευχαριστεί θερμά τον εκλεκτό δημοσιογράφο για το σχό-
λιο του και νιώθει ικανοποίηση για την αναγνώριση του έργου της. Όμως
με την ευκαιρία αυτή είναι χρήσιμο να γνωρίζει ο αναγνώστης τους στό-
χους αλλά και τις δυσκολίες που έχει ένα έντυπο τοπικού συλλόγου
μέχρι να φτάσει στα χέρια του. Καταρχήν οι στόχοι παραμένουν οι ίδι-
οι όπως καθορίστηκαν από τους πρώτους εμπνευστές της έκδοσης,
αλλά πρέπει να προσαρμόζονται στα δεδομένα της εποχής. Στα τριά-
ντα τέσσερα χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας οι συνθήκες και οι απαι-
τήσεις έχουν διαφοροποιηθεί. Σήμερα πρέπει να διατηρείται η τοπική
επικαιρότητα, η κρητική, η ενημέρωση, αλλά και η συντήρηση βασικών
βιοφόρων προϋποθέσεων της τοπικής παράδοσης, ιστορίας και πνευ-
ματικής παραγωγής.

Μέσα σε όλα αυτά, εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες, η εφημερίδα μας
πρέπει να περιλαμβάνει και ευρύτερα θέματα τοπικού ή πανελλήνιου
ενδιαφέροντος. Όλα αυτά χρειάζεται να πραγματοποιηθούν και προ-
παντός να αναζητηθούν και να καταγραφούν από ανθρώπους που δεν
ασκούν τη δημοσιογραφία επαγγελματικά και προπαντός να διαθέτουν
αρκετό χρόνο. 

Το δεύτερο σημαντικό πρόβλημα, που πρέπει να αντιμετωπισθεί, εί-
ναι το οικονομικό. Τα έξοδα εκτύπωσης αλλά και αποστολής μετά την
υπερβολική επιβάρυνση των ταχυδρομικών είναι δυσβάστακτα. Αυτά τα
μεγάλα εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν για να πραγματοποιήσει η «ΒΥ-
ΤΙΝΑ» τους στόχους της τη στιγμή που ο σημερινός αναγνώστης έχει
τεράστια εμπειρία λόγω της πληθώρας των εντύπων που κυκλοφορούν,
του καθημερινού βομβαρδισμού των ΜΜΕ και της διαρκώς αυξανόμε-
νης χρήσης του διαδικτύου.

Οι διατυπούμενοι λοιπόν έπαινοι αναγνωρίζουν την επιτυχία του έρ-
γου αυτού στα πλαίσια των δυνατοτήτων του συλλόγου των «απαντα-
χού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας» και καθιστούν απαραίτητη τη δια-
τήρηση της κυκλοφορίας του εντύπου μας. Το Δ.Σ. του συλλόγου υπό-
σχεται τη συνέχιση της έκδοσης με οποιοδήποτε κόστος είτε προσω-
πικό είτε οικονομικό και ευελπιστεί ότι θα τυχαίνει κάθε φορά της επι-
είκειας του αναγνώστη για τις εμφανιζόμενες ανεπάρκειες, οι οποίες
δεν οφείλονται σε αδιαφορία αλλά σε εγγενείς δυσκολίες.

Για να μη φανεί παράλειψη εκφράζουμε επίσης τις ευχαριστίες μας
και προς την εφημερίδα ΓΟΡΤΥΝΙΑ για τα επαινετικά σχόλια γα το ημε-
ρολόγιο, της οποίας η ευνοϊκή κριτική έχει μεγαλύτερη αξία, αφού αυτή
περισσότερο από κάθε άλλη γνωρίζει τις τεράστιες δυσκολίες έκδο-
σης των τοπικών εντύπων.
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Η ΒΥΤΙΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΤΗΣ,
ΠΑΡΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, 

ΜΕ ΕΥΛΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ
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Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η κοπή
της πίτας του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων και
φίλων της Βυτίνας στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. Τα στιγ-
μιότυπα της γιορτής θα διαβάσετε σε άλλη στήλη. Εδώ
θα σχολιάσουμε ένα γεγονός, που πρέπει ιδιαίτερα να
τονιστεί στη σημερινή αδιάφορη και προβληματική επο-
χή. Το βροντερό παρόν των Βυτιναίων στη γιορτή. Πάνω
από 200 Βυτιναίοι και φίλοι της Βυτίνας (η αίθουσα είχε
υπολογιστεί για 180 άτομα και χρειάστηκε να προστε-
θούν αρκετά καθίσματα) προσήλθαν δείχνοντας με αυ-
τόν τον τρόπο τη μεγάλη αγάπη για τον τόπο τους. Πέ-
ρυσι στην ίδια θέση σχολιάζοντας την αντίστοιχη γιορ-
τή είχαμε γράψει ένα άρθρο με τίτλο «οι άλλοι που ήταν;»
για να τονίσουμε τη μικρή προσέλευση, παρόλο που θα
διεξήγοντο και αρχαιρεσίες. Εφέτος βρισκόμαστε στην
ευχάριστη θέση να διατυμπανίσουμε ότι η μεγάλη δύ-
ναμη της Βυτίνας είναι ο κόσμος της και η παρουσία του

μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά στην προώθηση
πολλών θεμάτων που την απασχολούν.

Η εικόνα της κατάμεστης αίθουσας σχολιάστηκε με
κολακευτικά λόγια από τους προσκεκλημένους και ξέ-
νους προς τη Βυτίνα, οι οποίοι έκαναν ένα μόνιμο σχό-
λιο. «Εφέτος ο κόσμος κάτω από την πίεση πολλών προ-
βλημάτων, απογοητευμένος, δεν προσέρχεται σε πα-
ρόμοιες εκδηλώσεις». Εξαίρεση αποτέλεσε η Βυτίνα,
η οποία μέσα στη γενική κατήφεια εμφάνισε ένα δια-
φορετικό πρόσωπο ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του
συλλόγου της και έδειξε ότι τιμά τους φορείς που την
αντιπροσωπεύουν. Παράλληλα παρουσιάστηκε ευαίσθητη
για τον τόπο και τα προβλήματά του τονίζοντας στους
παριστάμενους φορείς εξουσίας ότι όλοι μαζί και όχι κά-
ποιοι σποραδικά ενδιαφέρονται γι αυτά.

Και εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η προσέλευση πραγ-
ματοποιήθηκε από τους Βυτιναίους της διασποράς δηλ

από αυτούς που διαμένουν στην Αθήνα και τους φίλους
της Βυτίνας, τους οποίους δεν πρέπει να ξεχνάμε, διό-
τι πολλές φορές ευαισθητοποιούνται περισσότερο
από μας τους ντόπιους. Οι φίλοι του τόπου μας υποκι-
νούμενοι από εξαιρετική αγάπη τον επισκέπτονται συ-
χνά, αφού οι περισσότεροι διαθέτουν ιδιόκτητα σπίτια
και φυσικά δείχνουν το ενδιαφέρον τους με πολλούς τρό-
πους.

Η εκδήλωση αυτή λοιπόν έδειξε ότι η Βυτίνα διαθέ-
τει αυτή την τεράστια δύναμη, που είναι ο κόσμος της
με τη βοήθεια του οποίου μπορεί να προωθήσει πολλά
από τα λιμνάζοντα προβλήματά της, αρκεί αυτό που έγι-
νε με την κοπή της πίτας να μην είναι ένα ευχάριστο διά-
λειμμα, αλλά να επαναλαμβάνεται σε κάθε παρουσια-
ζόμενη περίπτωση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επα-
φή με τον τόπο μας και το αντίστοιχο ενδιαφέρον, με
όποιο τρόπο και αν εκδηλώνεται, είναι το μόνο αντίδο-
το στην αλλοτριωμένη εποχή μας, που περνά μια άνευ
προηγουμένου κρίση αξιών και προσώπων.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣÂ˘¯¤˜



31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Πρωτοχρονιά. Ήρθε το 2012, που
φαίνεται ότι θα είναι χειρότερο από το 2011, κάτι

που μοιάζει βέβαιο. Χθες ακούσαμε τα κάλαντα της πρω-
τοχρονιάς από τα λίγα παιδάκια του χωριού. Πανηγυ-
ρική η λειτουργία της ημέρας και γιορταστική η ατμό-
σφαιρα. Λιγότεροι οι επισκέπτες λόγω περιορισμένων
ημερών αργίας. Ελπίζουμε ότι θα είναι περισσότεροι των
Φώτων. Από τις 31 του περασμένου μήνα άρχισαν να λει-
τουργούν οι πίστες του χιονοδρομικού του Μαινάλου,
αφού χάθηκαν δέκα μέρες λόγω έλλειψης προετοιμα-
σίας από τους αρμόδιους φορείς (ορειβατικός Τρίπο-
λης, δήμοι Τρίπολης και Γορτυνίας). Δεν είναι σωστό
το χιονοδρομικό με τις λιγότερες μέρες χιονόπτωσης από
όλα τα άλλα να μένουν κλειστές οι πίστες λόγω έλλει-
ψης προετοιμασίας. Δυστυχώς το χιονοδρομικό του Μαι-
νάλου, ο μοναδικός ισχυρός πόλος έλξης του χειμερι-
νού τουρισμού, παραμένει ανεκμετάλλευτο και είναι μια
«πονεμένη ιστορία». Χρειάζεται κινητοποίηση και
αντίδραση των τοπικών φορέων που εμπλέκονται και
έχουν συμφέροντα από τη λειτουργία του. Οι διαπι-
στώσεις όμως από την πρώτη μέρα λειτουργίας πολύ αι-
σιόδοξες. Αντιγράφουμε από το διαδίκτυο τις εντυπώ-
σεις ενός επισκέπτη.

(φωτογραφία: Δ.Σείριος)

«09:30 περίπου παραδόθηκε η λειτουργία όλων των
lift. Οι πίστες περιφερειακή, Αλεξία, και η ανατο-

λική ήταν πραγματικά απάτητες!! Όσοι ήμασταν
εκεί στις 10:00 δεν το πιστεύαμε!! Οι πούδρες της χθε-
σινής χιονόπτωσης ήταν καταπληκτικές και η ποιότητα
του χιονιού πραγματικά δεν θα μπορούσε να ήταν κα-
λύτερη. Ο καιρός ήταν ακριβώς όπως τον θέλαμε! Λια-
κάδα με πολύ αραιό σύννεφο κατά περιόδους (όχι ομί-
χλη) έτσι ώστε να μη ζεσταίνεσαι ιδιαίτερα και ούτε
να κρυώνεις παράλληλα. Ο κόσμος δυστυχώς δεν
ήταν αρκετός...η θετική πλευρά αυτού ήταν μηδενικές
ουρές στα lift!!»

32 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Είμαστε στον απόηχο των γιορ-
τών και στην αναμονή του τριημέρου των Φώτων.

Επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, Χθες και σή-
μερα τη νύχτα κατέβηκαν κάτω του 0ο. Επίσημα το θερ-
μόμετρο έδειξε -4ο . Πάντως και την ημέρα το κρύο εί-
ναι τσουχτερό, ο παγετός έντονος και το χιόνι στην κο-
ρυφή την «Πατερίτσα» επιτείνει τις δύσκολες καιρικές
συνθήκες. Πολλοί εκδρομείς της πρωτοχρονιάς και φί-
λοι της Βυτίνας, που παραμένουν εδώ όλες τις εορτές,
επειδή έχουν σπίτια, μας πληροφόρησαν για την εορ-
ταστική ατμόσφαιρα του χιονοδρομικού με τη «φιέστα»
της Πρωτοχρονιάς, που ετοίμασε ο δήμος Τρίπολης. Με
πολύ χαρά διαβάσαμε στο διαδίκτυο τη δήλωση του δη-
μάρχου Τρίπολης κ. Σμυρνιώτη ότι το χιονοδρομικό θα
παραμένει ανοικτό και σε περιόδους που δεν θα έχει

Στα τηλεφωνήματα οι αναγνώστες θεωρούν απαραίτητη
τη στήλη αυτή, που αναφέρεται σε είδήσεις από τον τόπο
μας και αποτελεί γι’ αυτούς τη μοναδική πηγή επικοι-
νωνίας. Βυτιναίοι που δεν μπορούν να κάνουν συχνές
επισκέψεις εδώ επικοινωνούν έμμεσα με τις μικρές το-
πικές ειδήσεις. Η Βυτίνα παραμένει έστω και με την ολι-
γανθρωπία ένας ζωντανός οργανισμός, ένας μικρόκο-
σμος που κινείται στους ρυθμούς της καθημερινότητας
δραστήρια συνδυάζοντας το παρελθόν με το παρόν και
αντιμετωπίζοντας με ψυχραιμία τα σημερινά προβλή-
ματα. Όσοι την επισκέπτονται εκφράζονται με ενθου-
σιασμό, διότι βρίσκουν μια πρωτόγνωρη «ζεστασιά», που
έχει χαθεί από άλλα μέρη. Εμείς θα συνεχίσουμε να με-
ταφέρουμε, όπου βρίσκονται Βυτιναίοι, την «οσμή» του
τόπου μας και θα ικανοποιούμεθα, όταν συμβάλλουμε,
έστω και λίγο, στο να παραμένει ζωντανή η νοερή επι-
κοινωνία του Βυτιναίου με τον τόπο του.

3Σαββατοκύριακο 21-22 Γενάρη. Λίγοι οι επισκέ-
πτες. Ξαφνικά το Σαββατόβραδο εκεί που ο και-

ρός ήταν «καθαρός» έπιασε ένα ψιλό βορεινό χιόνι και
δεδομένης της χαμηλής θερμοκρασίας το «έστρωσε» γρή-
γορα. Το πρωί της Κυριακής όλα ήταν άσπρα. Η πα-
γωμένη πασπάλα του χιονιού έκανε την κυκλοφορία των
αυτοκινήτων δύσκολη, παρόλο που η «αλατιέρα» του δή-
μου καθάρισε από το πρωί τους κεντρικούς δρόμους. Ο
φετινός Γενάρης είναι ο πιο δύσκολος των τελευταίων
ετών με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν.
Το δίκτυο ύδρευσης σε πολλά σημεία πάγωσε και αρ-
κετές σωληνώσεις, ιδιαίτερα στα κλειστά σπίτια, έσπα-
σαν. Η θέρμανση με το μεγάλο κόστος της (πέρασε το
ένα Ευρώ εδώ το πετρέλαιο) έχει γίνει πολύ επιβαρυ-
ντική για τα νοικοκυριά ακόμα και γι αυτούς που
έχουν επιλέξει τα ξύλα, αφού οι ποσότητες που απαι-
τούνται είναι μεγάλες λόγω των δυσμενών καιρικών συν-
θηκών. Όταν σουρούπωσε περάσαμε από αρκετά «σο-
κάκια» του χωριού και είδαμε αρκετές λάμπες του δη-
μοτικού φωτισμού να είναι καμένες κάτι που κάνει δύ-
σκολη την κίνηση των κατοίκων ιδιαίτερα τώρα με τις
προβληματικές καιρικές συνθήκες, που επικρατούν.

3Με πολύ λύπη μάθαμε ότι διεκόπησαν οι εργασίες
συντήρησης του κτιρίου του δημοτικού σχολείου

λόγω παρέμβασης της εφορείας νεωτέρων μνημείων, η
οποία ζητά να τηρηθούν οι κανόνες της διατήρησης της
εξωτερικής όψεως (μορφή, χρωματισμός), αφού το
κτίριο εντάσσεται σε αυτά του «Συγγρού» και πρέπει
να διατηρεί ορισμένες προϋποθέσεις η συντήρησή του.
Όμως οι εργασίες συντήρησης όπως η αντικατάσταση
των πατωμάτων και των δαπέδων είναι άμεσες ιδιαίτερα
αυτές των πατωμάτων. Δυστυχώς η παρέμβαση αυτή ανα-
βάλλει τις εργασίες, που είναι άκρως απαραίτητες και
δημιουργεί προβλήματα, που μπορεί να φτάνουν μέχρι
την ασφάλεια των μαθητών. Η ευθύνη πέφτει στο δήμο
Γορτυνίας, ο οποίος έχει επιληφθεί των υποχρεώσεων
αυτών. Μέσα στις δημοτικές ευθύνες εντάσσονται και
οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στο διδακτήριο του
Γυμνασίου και Λυκείου Βυτίνας, το οποίο έχει άμεσες
ανάγκες μετά την ενσωμάτωση των αντίστοιχων σχο-
λείων της Δημητσάνας και των Λαγκαδίων. Όπως μας
ενημέρωσαν τέτοιες εργασίες είναι: α) Σύνδεση με την
αποχέτευση (ο αγωγός περνάει σε απόσταση ελάχιστων
μέτρων από τον περίβολο) β) συντήρηση των τουαλετών
γ) δημιουργία κυλικείου δ) κατασκευή χώρων εργα-
στηρίων (τεχνολογίας, πληροφορικής κ.λ.π.) ε) ανέ-
γερσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και ιδιαίτερα γυ-
μναστικής, στ) γήπεδα αθλοπαιδιών (μπάσκετ-βόλεϋ).
Η όλη ευθύνη ανήκει στο δήμο Γορτυνίας και ορισμέ-
να από αυτά απαιτούν ελάχιστα χρήματα. Χρειάζεται
όμως κινητοποίηση ιδιαίτερα των σχολικών επιτροπών
για την πραγματοποίηση των εργασιών. 

3Τη νύκτα της Τρίτης 24-1 συνέβη μία από τις με-
γαλύτερες βροχοπτώσεις του εφετινού χειμώνα σε

όλη την Αρκαδία. Πληροφορούμεθα από το διαδίκτυο
ότι η ορεινή περιοχή του Μαινάλου, και ιδιαίτερα του
δυτικού δέχτηκε μεγάλες ποσότητες νερού. Το γειτονικό
χωριό της Ελάτης ήταν το τρίτο από όλη την Αρκαδία,
που δέχτηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής. «Οι περιοχές
με τα πέντε μεγαλύτερα ύψη βροχής που καταγρά-
φηκαν την Τρίτη 24/1 έως τις 21.00 το βράδυ είναι οι
εξής: Ζαχάρω 53.4 mm, Αρχαία Ολυμπία 49.4 mm, Ελά-
τη Αρκαδίας 47.6 mm, Ανδρίτσαινα 44.6 mm και Πρέ-
βεζα 34.6 mm.» Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι τους
εγκατεστημένους μετεωρολογικούς σταθμούς παρα-

χιονόπτωση προσφέροντας υπηρεσίες στους επισκέπτες
και λάτρεις του βουνού. Πάντως όλες αυτές τις ημέρες,
εκτός κάποιων μικρών εξαιρέσεων, και ο δρόμος
από Βυτίνα ήταν ανοικτός με πρωτοβουλία του δήμου
Γορτυνίας. Επιμένουμε για μια ακόμα φορά. Το χιο-
νοδρομικό του Μαινάλου είναι το «βαρύ πυροβολικό»
του χειμερινού τουρισμού όλης της Αρκαδίας και ιδι-
αίτερα των γειτονικών περιοχών προς αυτό. Συνα-
ντήσαμε αρκετούς επισκέπτες του τόπου μας τις ημέ-
ρες των εορτών. Όλοι εξέφρασαν την ικανοποίηση τους
για την εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια της παραμονής
τους στη Βυτίνα και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες,
που είχαν από κάθε μορφής επαγγελματίες. Επίσης μας
τόνισαν ότι οι τιμές είναι προσαρμοσμένες στις δύ-
σκολες οικονομικές συνθήκες της εποχής. Οι επαγ-
γελματίες του τόπου μας ανταποκρίνονται στις σύγ-
χρονες ανάγκες.

35 Ιανουαρίου: Της «πρωτάγιασης». Ο παπά Νι-
κόλας πέρασε από τα σπίτια, που είναι «ανοικτά»,

και άγιασε. Το παλιό έθιμο διατηρείται με όλες τις δια-
τυπώσεις του. Ο νέος Βυτιναίος δε θέλει να χάνει την
επαφή με τις ρίζες του. Ο παγετός τις πρωινές και τις
νυχτερινές ώρες είναι έντονος με θερμοκρασίες κάτω
από το 0ο. Το χιόνι που υπάρχει στο βουνό δημιουργεί
τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Δυστυχώς η φετινή ιδι-
αιτερότητα με την έλλειψη βροχοπτώσεων και τη χει-
μερινή ξηρασία συνεχίζεται με τις ανάλογες επιπτώσεις
για πιθανή καλοκαιρινή λειψυδρία. Από το απόγευμα
άρχισε η εμφάνιση των επισκεπτών του εορταστικού
τριήμερου. 

36 Ιανουαρίου: Η μεγάλη γιορτή των Φώτων. Πα-
νηγυρική τελετή, όπως κάθε χρόνο, στην εκκλησία

του Αγίου Τρύφωνα. Δύσκολος ο σημερινός καιρός με
σφοδρούς ανέμους και καταρρακτώδη βροχή. Στο βου-
νό έπεσε αρκετό χιόνι. Το κρύο τσουχτερό με θερμο-
κρασίες λίγους βαθμούς πάνω από το 0ο. Και αυτό το
τριήμερο η επισκεψιμότητα μεγάλη και τα καταλύματα
γεμάτα. Δεκαπέντε μέρες τώρα (από τις 22 Δεκέμβρη)
κόσμος πάει και έρχεται και η επαγγελματική κίνηση σε
σχέση με το πανελλήνιο κλίμα της οικονομικής στενότητας
αρκετά ενθαρρυντική. Το Σάββατο του Αγίου Ιωάννου
γιόρτασαν αρκετοί «Γιάννηδες» με ανάλογες εκδηλώ-
σεις. Μετά από αυτό το Σαββατοκύριακο επανερχόμα-
στε στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Τα σχολεία επα-
ναλειτουργούν μετά τις διακοπές τους και οι μόνιμοι κά-
τοικοι ξαναγυρνούν στις ιδιαιτερότητες της τοπικής
διαβίωσης. Οι τελευταίες δυσμενείς καιρικές συνθήκες
αύξησαν τις ανάγκες για καύσιμα είτε πετρέλαιο είναι
αυτό, είτε καυσόξυλα με αποτέλεσμα το κόστος ζωής να
ανεβαίνει κατακόρυφα. Παραλάβαμε και τη δεύτερη
δόση του φόρου για τα σπίτια που κυναίνεται από 80-100
€. Ποιος να το φανταζόταν πριν από κάποια χρόνια ότι
το σπίτι στο χωριό θα ήταν ιδιαίτερο βάρος.

3Ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία
ενός τόπου είναι και ενδεικτικός του μέλλοντος του

τόπου αυτού. Τα πληθυσμιακά στοιχεία που αναγράφει
η ΓΟΡΤΥΝΙΑ για όλο το δήμο είναι τελείως απογοη-
τευτικά. Όπως πληροφορούμεθα λοιπόν από τη φίλη
ΓΟΡΤΥΝΙΑ σε όλο το δήμο ο αριθμός των μαθητών των
σχολείων όλων των βαθμίδων (Νηπιαγωγεία, Δημοτι-
κά, Γυμνάσια, Λύκεια) ανέρχεται σε 640. Από αυτούς
178 φοιτούν στα σχολεία της Βυτίνας (Νηπιαγωγείο 10,
Δημοτικό 50, Γυμνάσιο 62 και Λύκειο 56). Κοντά σε αυτά
η συγχώνευση από εφέτος του γραφείου πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης Γορτυνίας με έδρα τη Δημητσάνα στην Τρί-
πολη. Και να σκεφθεί κανείς ότι το γραφείο αυτό σε επο-
χές ακμής της περιοχής επόπτευε 120 Δημοτικά σχολεία
με 2.000 περίπου μαθητές. Ποιος θα αναστείλει τη ρα-
γδαία πληθυσμιακή φθορά του τόπου; Όχι βεβαία οι
εκλεγμένοι πολιτικοί, ο οποίοι αποφεύγουν και την εμ-
φάνισή τους στην περιοχή. Δυστυχώς αναπτυξιακά
έργα δε γίνονται πουθενά στη Γορτυνία και όλοι στρέ-
φουν τα βλέμματα στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στη
«δειλή» επιστροφή και επαγγελματική δραστηριοποί-
ηση ορισμένων νέων στην επαρχία. Η πληθυσμιακή φθο-
ρά φαίνεται και στον τόπο μας με την καθημερινή εικόνα
της ολιγανθωπίας σε αντίθεση με την κοσμοπλημμύρα
του Σαββατοκύριακου.

3Στη ΓΟΡΤΥΝΙΑ επίσης διαβάσαμε ότι η φετινή πα-
ραγωγή λαδιού στην πεδινή περιοχή της Γορτυνίας

ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και έφτασε τους 1700 τό-
νους. Αυτό είναι μία απάντηση στη σκληρή κριτική, που
ασκεί η περιοχή της Μεσσηνίας και ο Μεσσήνιος γ.γ.
του Υπουργείου Γεωργικής ανάπτυξης για τη δημιουργία
του κέντρου μεσογειακής διατροφής στη Βυτίνα, ότι δηλ.
η περιοχή μας δε διαθέτει το βασικό είδος μεσογειακής
διατροφής που είναι το λάδι. Δυστυχώς όμως, όπως μα-
θαίνουμε οι ανταγωνιστές και «εχθροί» του τόπου
μας, μετά από λυσσώδη αντίδραση κατόρθωσαν να οδη-
γήσουν σε πιθανή ματαίωση την ίδρυση του κέντρου, πα-
ρόλες τις ευνοϊκές συνθήκες δημιουργίας του και τε-
λευταία την έγκριση από το κληροδότημα του ποσού των
110.000  για την εκπόνηση μελέτης.

3Μια καταπληκτική επιχείρηση άρχισε να λει-
τουργεί εδώ και λίγο καιρό από έναν ευφυή νέο επι-

χειρηματία από τη γειτονική Νυμφασία. Η επιχείρηση
είναι η EXPLORE MAINALO, η οποία διευθύνεται από
τον Παναγιώτη Παναγόπουλο και ασχολείται με την
ενοικίαση «τετραρόδων» (πιο γνωστά ως «γουρούνες»)
και ποδηλάτων βουνού. Αντιγράφουμε από την ιστο-
σελίδα της επιχείρησης σχετικές πληροφορίες. «Η
εταιρεία EXPLORE ΜΑΙΝΑΛΟ είναι μία ελληνική
εταιρεία περιπέτειας και δράσης, με έμφαση στον οι-
κολογικό τουρισμό και στα φιλικά προς το περιβάλλον
ταξίδια στην καταπληκτική φύση της Αρκαδίας. Έχει
βάση στη Βυτίνα Αρκαδίας, μια τοποθεσία ιδιαίτερου
φυσικού κάλους με πολλές κρυμμένες ομορφιές. Ο στό-
χος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας με-
γάλη ποικιλία από υπαίθριες περιπέτειες με γουρού-
νες (ATV 4 4) και ποδήλατα (Mountain Bikes) μέσα
στην άγρια φύση του Μαινάλου, ένα απέραντο ελα-
τοδάσος. Διαθέτουμε έναν καινούργιο στόλο ATV και
ποδηλάτων παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
σε ανταγωνιστικές τιμές. Παρέχουμε πιστοποιημένο
εξοπλισμό ασφάλειας, με γνώμονα πάντα σαν ύψιστή
προτεραιότητα μας την ασφάλεια και άνεση του πε-
λάτη. Η εταιρεία ανήκει και λειτουργεί από τον Πα-
ναγόπουλο Παναγιώτη, έναν εξερευνητή και καταρ-
τισμένο οδηγό με μακρόχρονη εμπειρία στα ATV και
ποδήλατα. Ελάτε να εξερευνήσουμε μαζί το όμορφο
ελατοδάσος του Μαινάλου σε μία από τις περιηγήσεις
των ATV ή ποδηλάτων μας και να ανακαλύψουμε την
κρυμμένη ομορφιά που δεν φαίνεται από τον ασφαλ-
τοστρωμένο δρόμο. «Ο τέλειος τρόπος – για να ξεφύ-
γουμε». Ο κ. Παναγόπουλος οργανώνει ομάδες και συ-
νοδεύει πολλές φορές ο ίδιος ως ξεναγός αυτούς που
επιθυμούν να διασχίσουν τα περίφημα δάση μας πάνω
στις «γουρούνες». Είναι μια νέα μορφή επαφής με τη
φύση, ιδιαίτερα για τους κατοίκους των μεγάλων αστι-
κών κέντρων, με πολύ ενδιαφέρον και πολλές πρωτό-
γνωρες εμπειρίες. Εμείς να ευχηθούμε στο δραστήριο
νέο επαγγελματία «καλή πορεία» της επιχείρησής του
και ελπίζουμε να δούμε και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες
προσφοράς υπηρεσιών και εμπειριών στους επισκέπτες
του τόπου μας ιδιαίτερα από νέους επαγγελματίες.

3Ο αγροτικός ιατρός της Βυτίνας κ. Γιάννης Γεωρ-
γόπουλος εκτός από καλός επιστήμονας είναι και

επικεφαλής των προσκοπικών συστημάτων Αμαρουσί-
ου Αττικής. Έτσι με πρωτοβουλία του κατά τη διάρκεια
των γιορτών των Χριστουγέννων το 10 και 20 σύστημα
Αμαρουσίου πέρασε τις εορτές των Θεοφανείων φι-
λοξενούμενοι του δήμου Γορτυνίας στην περιοχή και
έψαλαν τα κάλαντα στο δήμαχο Γορτυνίας κ. Γιαννό-
πουλο. Όλο το διάστημα των εορτών πάνω από δέκα συ-
στήματα προσκόπων λυκόπουλα, ανιχνευτές και πρό-
σκοποι επισκέφτηκαν τη Βυτίνα, τη Δημητσάνα και τη
Στεμνίτσα και φιλοξενήθηκαν από το Δήμο σε δημοτι-
κούς χώρους. Πολύ καλή η πρωτοβουλία αυτή, αφού δί-
νει την ευκαιρία στους προσκόπους των πόλεων να γνω-
ρίσουν τη Γορτυνιακή φύση.

3Σαββατοκύριακο 14-15 Γενάρη: Υποτονική η κί-
νηση μετά την κοσμοπλημμύρα των Φώτων. Παρόλα

αυτά οι μονοήμερες εκδρομές και τα διερχόμενα πούλ-
μαν δημιουργούν αξιόλογη κίνηση την Κυριακή. Σήμερα
συγκεντρώθηκαν εδώ πάνω από 40 αυτοκίνητα OPEL
για την ετήσια εκδρομή τους από την Αθήνα και διάφορα
μέρη της Πελοποννήσου. Οι επιβαίνοντες παρέμειναν
για καφέ στη Βυτίνα και γευμάτισαν στην Ελάτη στην
ταβέρνα «το καταφύγιο». Όλη την προηγούμενη εβδο-
μάδα αλλά και αυτή που άρχισε επικρατούν πολικές θερ-
μοκρασίες που τη νύκτα αγγίζουν τους -10ο, ενώ την ημέ-
ρα το θερμόμετρο δύσκολα ανεβαίνει πάνω από το 0ο.
Το πρωί της Τρίτης 17-1 η επίσημη θερμοκρασία στις
09.00 ώρα ήταν -5ο. Εφέτος σημειώθηκαν από τις χα-
μηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων χρόνων. Το χιο-
νοδρομικό του Μαινάλου λειτουργεί πλέον κανονικά και
η επισκεψιμότητα είναι ικανοποιητική. Νέα ληστεία ση-
μειώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Αυτή τη φορά στο
εστιατόριο «κόκκινα πιθάρια». Οι άγνωστοι αφήρεσαν
διάφορα μικροαντικείμενα και καταγράφηκαν από τις
υπάρχουσες κάμερες ασφαλείας, αλλά φορούσαν κου-
κούλες. Δυστυχώς τα κρούσματα διαρρήξεων όσο πάει
γίνονται συχνότερα.

3Στις 16 του μήνα άρχισε να φτάνει η ΒΥΤΙΝΑ στους
παραλήπτες της μαζί με το ημερολόγιο του 2012.

Μεγάλη ηθική ικανοποίηση νιώσαμε από τα πολλά τη-
λεφωνήματα ικανοποίησης για το περιεχόμενο της
εφημερίδας, αλλά και για τη μορφή του ημερολογίου.
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κολουθεί και καταγράφει στοιχεία ο φιλόλογος Φώτης
Παπαχατζής, που διαμένει μόνιμα στην Ελάτη. Μάλι-
στα πληροφορηθήκαμε από τον ίδιο ότι κάποιοι σταθ-
μοί έχουν εγκατασταθεί με δική του πρωτοβουλία. Επι-
πλέον μας τόνισε ότι στην περιοχή του Τριανταφυλλί-
δειου κτήματος έχουν εγκατασταθεί από το τμήμα Πο-
λιτικής προστασίας Αρκαδίας μηχανήματα μετεωρο-
λογίας τελευταίου τύπου, αλλά ο σταθμός αυτός βρί-
σκεται εκτός λειτουργίας από έλλειψη υπευθύνου πα-
ρακολούθησης.

3Ανέλαβε καθήκοντα μετά από απόφαση του κ. δη-
μάρχου ως αντιδήμαρχος υπεύθυνος για το δημο-

τικό διαμέρισμα Βυτίνας ο κ. Καδάς, δημοτικός σύμ-
βουλος της πλειοψηφίας, ο οποίος εξελέγη στο δημοτικό
διαμέρισμα Κοντοβάζαινας. Εμείς ευχόμαστε στο νέο
αντιδήμαρχο υπεύθυνο για όλη την περιοχή του παλι-
ού δήμου Βυτίνας επιτυχία στο έργο του, διότι από αυτή
εξαρτάται η επίλυση πολλών θεμάτων της καθημερι-
νότητας. Όμως η απορία υπάρχει: Από τους δύο ενα-
πομένοντες συμβούλους της πλειοψηφίας που εξελέ-
γησαν στο δημοτικό διαμέρισμα Βυτίνας δηλ, τον κ Γό-
ντικα και τον κ. Τρυφωνόπουλο δεν μπορούσε κανένας
να αναλάβει την ευθύνη του διαμερίσματος και έπρε-
πε να ορισθεί από το μακρινό διαμέρισμα της Κοντο-
βάζαινας υπεύθυνος αντιδήμαρχος; Μια περίεργη σύν-
δεση κάνει η Καλλικράτειος δημοτική αρχή, και για μας
ανεξήγητη, της Βυτίνας με τη συμπαθέστατη κατά τα
άλλα περιοχή της Κοντοβάζαινας. Και ο πρώην αντι-
δήμαρχος κ. Σακελλαρίου, πριν να ανεξαρτητοποιηθεί
και παραιτηθεί από τη θέση του αντιδημάρχου μετατέ-
θηκε στο δημοτικό διαμέρισμα της Κοντοβάζαινας και
τώρα υπεύθυνος αντιδήμαρχος από το διαμέρισμα της
Κοντοβάζαινας έρχεται στη Βυτίνα !

3Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τον αγώ-
να που κάνει το γειτονικό Λεβίδι για να μη μετα-

τραπεί η χωματερή της περιοχής σε σκουπιδότοπο του
διευρυμένου δήμου Τρίπολης. Το δρόμο, που άνοιξε η
Βυτίνα με τις προσπάθειές της για το κλείσιμο της χω-
ματερής, τον ακολουθούν και άλλες κωμοπόλεις βλέ-
ποντας ότι το πρόβλημα των απορριμμάτων σε όλη την
Πελοπόννησο, παρόλο που πλησιάζει η οριακή ημερο-
μηνία (30-6-2012) για το κλείσιμο των χωματερών ή την
επιβολή βαρέως προστίμου. Στις 30-1 πραγματοποιήθηκε
για το θέμα αυτό λαϊκή συνέλευση, την οποία συνεκά-
λεσε η «Αγωνιστική πρωτοβουλία Λεβιδίου», όπως πλη-
ροφορούμεθα από το διαδίκτυο. Η παθητικότητα στα-
ματά πλέον και οι μόνιμοι κάτοικοι, που βλέπουν να υπο-
βαθμίζεται η ζωή τους, αντιδρούν. Χρειάζεται όμως διαρ-
κής επαγρύπνηση, διότι, εάν το πρόβλημα δεν αντιμε-
τωπισθεί ριζικά και μόνιμα, τέτοιες «μισοβέζικες» λύ-
σεις θα επιλέγονται και θα υποβαθμίζεται η ζωή των κα-
τοίκων, αλλά και θα καταστρέφεται ανεπανόρθωτα το

περιβάλλον.

3Η δεύτερη με-
γάλη πηγή οι-

κονομίας του τόπου
μας, μετά τον του-
ρισμό, είναι η με-
λισσοκομία. Αρκε-
τοί κάτοικοι της Βυ-
τίνας και της γύρω
περιοχής, αλλά και
όλης της Αρκαδίας
ασχολούνται με τον

κλάδο αυτό. Πολλοί Βυτιναίοι μελισσοκόμοι διαθέτουν
το προϊόν τους εδώ μέσω των καταστημάτων εμπορίας
τοπικών προϊόντων. Στην ιστοσελίδα των μελισσοκόμων
Αρκαδίας διαβάζουμε για το μελλοντικό συνέδριο και
για τα προβλήματα του κλάδου. Αντιγράφουμε από την
ιστοσελίδα «Αρκαδία πόρταλ». «Μείωση παρουσίασε
η κατανάλωση μελιού το δεύτερο 6μηνο του 2011 σύμ-
φωνα με τους μελισσοκόμους της περιοχής παρά το γε-
γονός ότι το πρώτο 6μηνο του περσινού χρόνου είχε πα-
ρατηρηθεί μία σχετική αύξηση στην παραγωγή. Σύμ-
φωνα δε με τα στοιχεία που αναφέρονται από τους με-
λισσοκόμους τέσσερις στους πέντε δεν έχουν πληρω-
θεί ούτε την παραγωγή του 2010 και οι δυσκολίες να
ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους είναι μεγάλες.
Υπάρχει δε κίνδυνος πολλές παραγωγικές μονάδες να
κηρύξουν πτώχευση. Οι τιμές του μελιού το 2011 ήταν
οι εξης: Στα πευκόμελα 3,30 ευρώ το κιλό, στα ανθό-
μελα 3 με 3,20 ευρώ το κιλό, στα ελατόμελα 3,70 με 4
ευρώ το κιλό και στα θυμαρίσια 4 με 6 ευρώ το κιλό.
Οι δυσκολίες των μελισσοκόμων έγκεινται και στο γε-
γονός ότι οι τράπεζες δεν δίνουν τόσο εύκολα δά-
νεια  με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να μένουν ανε-
ξόφλητες. Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι πολ-
λοί μελισσοκόμοι έχουν γυρίσει σε μεθόδους διατρο-
φής των μελισσιών τους που χρησιμοποιούνται το
1960.  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των
μελισσοκόμων αναμένεται να συζητηθούν και στην αυ-
ριανή ετήσια γενική συνέλευση των μελισσοκόμων Αρ-
καδίας- Μεσσηνίας στη Μεγαλόπολη.» (Στατιστικά
στοιχεία και τιμές από την ιστοσελίδα των μελισσοκό-

μων). Να ευχηθούμε ο σημαντικός αυτός κλάδος, που
είναι πολύτιμος για την οικονομία του τόπου μας, να
ξεπεράσει τα προβλήματά του και να βρει την παλιά

του ανοδική πορεία.

3Δευτέρα 30 Ια-
νουαρίου των

τριών Ιεραρχών. Σχο-
λική γιορτή, που εορ-
τάστηκε με τον καθιε-
ρωμένο εκκλησιασμό
των σχολείων, αρτο-
κλασία και εμπνευ-
σμένη ομιλία από εκ-
παιδευτικό. Η Βυτίνα
τίμησε την κορυφαία
εορτή των γραμμάτων
και παράλληλα τα σχο-

λεία του τόπου μας και τις δύσκολες συνθήκες κάτω
από τις οποίες δουλεύουν, αλλά και το έργο που πα-
ράγεται. Παρόλες τις δύσκολες καιρικές συνθήκες οι
μόνιμοι κάτοικοι εκκλησιάστηκαν, αφού αυτός ήταν
ο κεντρικός εορτασμός. Εμείς να αποδώσουμε τον
οφειλόμενο σεβασμό στους εκπαιδευτικούς των σχο-
λείων της Βυτίνας, νηπιαγωγείου, δημοτικού, Γυμνα-
σίου και Λυκείου, που άοκνα εργάζονται για την πνευ-
ματική πρόοδο των παιδιών μας και να τους δηλώσουμε
ότι θα έχουν πάντοτε την εκτίμηση και το σεβασμό μας
αλλά και την υποστήριξή μας στα προβλήματα λει-
τουργίας των σχολείων, τα οποία γνωρίζουμε ότι εί-
ναι πολλά και λόγω των τοπικών ιδιομορφιών, αλλά
και λόγω των γενικότερων σημερινών δυσκολιών.
Μετά την εκκλησία πραγματοποιήθηκε η κοπή της πί-
τας του συνδέσμου φιλοπροόδων, για την οποία θα δια-
βάσετε στη στήλη των συλλόγων. Η γιορτή αυτή ήταν
μια «όαση» στις δύσκολες καθημερινές συνθήκες
του τόπου μας. Ο σύνδεσμος, ο πιο παλιός τοπικός σύλ-
λογος, εξακολουθεί να δίνει τη μάχη για την κατά το
δυνατόν μεγαλύτερη προσφορά. 

31η ΦΛΕΒΑΡΗ: Ο χειμώνας στο «φόρτε» του. Εορ-
τή του πολιούχου της Βυτίνας Αγίου Τρύφωνα. Οι

επικρατούσες συν-
θήκες καιρικές και
οικονομικές δεν
επέτρεψαν εφέτος
την προσέλευση
κόσμου, όπως τα
άλλα χρόνια. Λε-
πτομέρειες και
φωτογραφικό υλι-

κό θα αναζητήσετε σε άλλη στήλη. Η θρησκευτική όμως
και η πανηγυρική ατμόσφαιρα της εορτής ήταν εν-
δεικτική . Από το απόγευμα άρχιζε να χιονίζει και τις
βραδινές ώρες η χιονόπτωση έγινε έντονη. Στις 2 του
μήνα το πρωί η χιονόπτωση ήταν διαρκής και το χιό-
νι έφτασε τα 0.15μ. Τα σχολεία δε λειτούργησαν, ενώ
χρειάζονταν αντιολισθητικές αλυσίδες από το 17ο μέ-
χρι το 75ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τριπόλεως-
Πύργου. Για μια ακόμα φορά αναβλήθηκε η κλήρω-
ση του Πανταζοπουλείου κληροδοτήματος για καθα-
ρά γραφειοκρατικούς λόγους. Είναι αρκετά πλέον πε-
ρίεργο και ακατανόητο, ο μεγάλος ευεργέτης της Βυ-
τίνας αείμνηστος Δημήτριος Πανταζόπουλος να έχει
δημιουργήσει το κληροδότημα για τη βοήθεια και την
προικοδότηση απόρων κορασίδων της Βυτίνας και διά-
φορες διατυπώσεις ή νομικές διαδικασίες εμποδίζουν
την εύρυθμη λειτουργία του. Νομίζουμε ότι, επειδή από
την εποχή της δημιουργίας του προ τεσσαρακονταε-
τίας και πλέον έχουν γίνει αρκετές αλλαγές, απαιτείται
ένα σαφές και ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας, ώστε
να μην αναβάλλεται η καθορισμένη κλήρωσή του. 

33 Φλεβάρη: Στον απόηχο των χιονοπτώσεων. Οι
δρόμοι άνοιξαν αλλά τα σχολεία μας δε λει-

τούργησαν εκτός από το Γυμνάσιο και Λύκειο, τα
οποία κρίθηκε σκόπιμο να λειτουργήσουν, έστω και

υποτονικά, λόγω
της προγραμματι-
σμένης για σήμερα
επιστημονικής και
ενημερωτικής ημε-
ρίδας που οργα-
νώνεται από το
Λύκειο Βυτίνας.
Για την ημερίδα
αναλυτικά θα δια-
βάσετε σε άλλη
στήλη. Εμείς όμως
να εκφράσουμε
τον έπαινό μας και

τις ευχαριστίες μας προς τους μαθητές του σχολείου
μας, τη συντονίστρια της εκδήλωσης μαθηματικό του
Λυκείου κ. Γεωργία Καρατζά αλλά και προς όσους εί-
χαν την έμπνευση για τη θαυμάσια και πρωτοπορια-
κή αυτή ημερίδα, χρησιμότατη για όλους μας. Το Σαβ-
βατοκύριακο αυτό είχε ικανοποιητική κίνηση. Ομά-

δα δημοσιογράφων από έγκριτες Αθηναϊκές εφημερί-
δες προσκεκλημένη του δήμου Τρίπολης και με στόχο
την τουριστική προβολή της Αρκαδίας επισκέφθηκε και
τη Βυτίνα, αφού από όλους θεωρείται το σημαντικότε-
ρο μέρος όλης της Αρκαδίας για το χειμερινό τουρισμό.
Στόχος του δήμου Τρίπολης, όπως πληροφορηθήκαμε,
είναι να καθιερώσει μόνιμη συνεργασία ενός δικτύου
αναγνωρισμένων δημοσιογράφων με την τοπική αυτο-
διοίκηση στα πλαίσια της τουριστικής προβολής όλης της
Αρκαδίας με σύνθημα «στην καρδιά της Αρκαδίας, μιά-
μιση ώρα δρόμος, δώδεκα μήνες το χρόνο». Ανεβήκα-
με στο χιονοδρομικό και διαπιστώσαμε μια άλλη εικό-
να εντελώς ασυνήθιστη από άλλα χρόνια, τουλάχιστον
για μας που το επισκεπτόμαστε συχνά όλες τις εποχές
του χρόνου. Πολλοί επισκέπτες και μπροστά από τις πί-
στες διεξήγετο ένας μικρός αγώνας από λιλιπούτειους
χιονοδρόμους, τους οποίους με μια πρόχειρη ματιά τους
υπολογίσαμε πάνω από 50. Θα εξακολουθούμε να δια-
τυμπανίζουμε ότι το χιονοδρομικό είναι ο πιο δυνατός
μοχλός προώθησης του χειμερινού τουρισμού για όλη
την Αρκαδία και πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τη λει-
τουργία του. 

3Η παρατεινόμενη κακοκαιρία και ο βαρύς φετινός
χειμώνας έχουν κάνει τη χειμερινή ζωή του τόπου

μας πολύ δύσκολη. Την Τρίτη στις 7-2 η γενική κακο-
καιρία με τις μεγάλες πλημμύρες που ενέσκηψε σε όλη
την Αρκαδία έφτασε και στη Βυτίνα με πολύ βροχή και
δυνατό αέρα. Βέβαια δεν κινδυνεύσαμε με την είσοδο
των νερών της βροχής σε σπίτια όπως έγινε στη Τρίπολη,
διότι η τοποθεσία και ο τρόπος οικοδόμησης της Βυτί-
νας ματαιώνει κάτι τέτοιο. Τις επόμενες μέρες (Τετάρτη-
Πέμπτη) είχαμε χιονόπτωση μέσα στο χωριό και θερ-
μοκρασίες κάτω του 0ο. Στο βουνό το χιόνι έχει περά-
σει στις κορυφές το 1 μέτρο.

310 Φλεβάρη: Η πιο μεγάλη χιονόπτωση του φετι-
νού χειμώνα. Ξημερώσαμε με πολύ χιόνι, αφού έρ-

ριχνε όλη την περασμένη νύχτα και φυσικά πολύ κρύο.
Η συγκοινωνία αντιμετωπίζει δυσκολίες, παρόλο που
τα μηχανήματα του δήμου κάνουν προσπάθειες να κρα-
τούν τους δρόμους ανοικτούς. Φυσικά τα σχολεία δε λει-
τούργησαν με απόφαση του δημάρχου σε όλο το δήμο
Γορτυνίας όπως επίσης και στο γειτονικό δήμο Τρίπο-
λης. Σήμερα γιορτάζει ο τρίτος Άγιος του τρισυπόστα-
του ναού μας, ο Άγιος Χαράλαμπος. Για τη μικρή χει-
μωνιάτικη κοινωνία του χωριού μας οι μικρές εκκλη-
σιαστικές τελετές πέραν της θρησκευτικής τους σημα-
σίας εξακολουθούν να αποτελούν κοινωνικό γεγονός και
ευκαιρία επικοινωνίας, αν και η επαφή των μόνιμων κα-
τοίκων έχει βελτιωθεί και ακολουθεί τους ρυθμούς της
σύγχρονης τεχνολογικής εποχής. Σε όλη τη Γορτυνία ση-
μειώθηκαν διακοπές ρεύματος κάτι που συνέβη και στη
Βυτίνα δυσκολεύοντας περισσότερο τις δύσκολες χει-
μερινές συνθήκες. Η χιονόπτωση συνεχίστηκε όλη την
ημέρα και την επομένη. Αυτό δεν εμπόδισε αρκετούς φι-
λόθρησκους να μεταβούν στο εκκλησάκι του Αγίου Βλα-
σίου για τον εορτασμό της ομώνυμης εορτής, την οποία
ετοίμασαν και αποχιόνισαν την είσοδο του ναού μέλη
της οικογενείας Λάγιου, που χρόνια τώρα φροντίζουν
και επιμελούνται τα της εορτής. Επίσης προσέφεραν την
αρτοκλασία της ημέρας.

3Όσο και αν γίνεται κουραστικό όμως οι διακυ-
μάνσεις του φετινού χειμώνα μονοπωλούν το εν-

διαφέρον της τοπικής κοινωνίας και απορροφούν τις
δραστηριότητες των μόνιμων κατοίκων. Διαβάσαμε
στο διαδίκτυο ότι το 1ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού προ-
γραμματίζει για την Παρασκευή 17-2 εκδρομή εδώ με
160 μαθητές, εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.
Το πιο ωραίο όμως για τον τόπο μας είναι ό,τι γράφε-
ται στο διαδίκτυο και δείχνει τη μεγάλη αξία του τόπου
μας. «Η Βυτίνα είναι ένα μέρος που προσελκύει κόσμο
από ολόκληρη τη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει
προγραμματιστεί η πραγματοποίηση μονοήμερης εκ-
δρομής που θα γίνει στις 17-02-2012 στη Βυτίνα με συμ-
μετοχή 160 μαθητών του 1ου Γυμνασίου Κορυδαλλού!»
Από το κείμενο της ανακοίνωσης πρέπει να μας μείνει
και να συνειδητοποιήσουμε ότι «η Βυτίνα είναι ένα μέ-
ρος που προσελκύει κόσμο από ολόκληρη τη χώρα». Τε-
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Βυτινιώτικα... και άλλα

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

στείλεις ταχυδρομικά στη διεύθυνση
του συλλόγου 

Τ.Θ. 3456, Τ.Κ. 10210 ή στην ALPHA
BANK ονομαστικά

στο λογαριασμό 179-002101-084697.
Επίσης μπλοκ εισπράξεων έχουν τα

μέλη του Δ.Σ. και ο ανταποκριτής μας
στη Βυτίνα κ. Σωτήριος Κούκας. 

Σε ευχαριστούμε που μας θυμάσαι.

λικά η εκδρομή πραγματοποιήθηκε και τέσσερα πούλ-
μαν με τους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Κορυδαλλού
έφτασαν εδώ στις 17-2.

3Και τώρα που μαλάκωσε ο καιρός λίγα λόγια για τη
λειτουργία της Καλλικράτειας οργάνωσης των δή-

μων. Πέρυσι δε φάνηκε τόσο πολύ είτε γιατί ο χειμώνας
ήταν ηπιότερος, είτε γιατί διατηρείτο ακόμα η οργάνω-
ση του Καποδιστριακού δήμου Βυτίνας με τα παλιά πρό-
σωπα και τον εξοπλισμό. Εφέτος όμως ήταν εμφανής η
έλλειψη υποδομής και οργάνωσης. Στο παρελθόν άνοι-
γαν και οι δευτερεύοντες δρόμοι του χωριού, για να δι-
ευκολύνονται οι μόνιμοι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι ηλι-
κιωμένοι. Εφέτος αποχιονισμός γινόταν μόνο στις κε-
ντρικές οδικές αρτηρίες. Το αλάτι λιγότερο αλλά και η
έλλειψη των πεπειραμένων προσώπων της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης (και ο νοών νοείτω) εμφανής. Τα σχολεία
λειτούργησαν με πολλές ημέρες διακοπής. Ορισμένες δε
δικαιολογούνται και οφείλονται στη μη προσέλευση
μαθητών, παρόλο που το προσωπικό παρίστατο. Πα-
ρουσιάστηκε έλλειψη συντονισμού. Η μεγάλη προσπά-
θεια αλλά και προσοχή πρέπει να πέφτει στη μεταφορά
των μαθητών που πρώτα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφά-
λεια της μεταφοράς και έπειτα η συχνότητα. Δυστυχώς
ο αχανής δήμος Γορτυνίας με τις τεράστιες δυσκολίες, την
έλλειψη υποδομής αλλά και την ανυπαρξία πόρων θα δεί-
ξει από δω και πέρα το πραγματικό του πρόσωπο.

3Ένα σημαντικό πρόβλημα που εμφανίζεται κατά
καιρούς και ταλαιπωρεί τους μόνιμους κατοίκους

του τόπου μας είναι οι πολλοί αδέσποτοι σκύλοι που πε-
ριφέρονται εδώ και εκεί και πολλές φορές γίνονται αι-
τία αρκετών καταστροφών ή ακόμα και επιθέσεων. Πολ-
λοί από αυτούς που έχουν ένα σκύλο στις πόλεις και αδυ-
νατούν να το συντηρήσουν τον εγκαταλείπουν στην πε-
ριοχή κατά τη διάρκεια επισκέψεών τους. Επίσης ορι-
σμένοι κυνηγοί που δεν είναι ικανοποιημένοι από την
απόδοση του σκύλου τους τον εγκαταλείπουν και αυτοί
στο δάσος. Από εκεί και πέρα ο πολλαπλασιασμός εί-
ναι ανεξέλεγκτος και σιγά-σιγά σχηματίζονται αγέλες,
οι οποίες για να τραφούν ορμούν σε κοτέτσια (όπως έγι-
νε πρόσφατα) ή οπουδήποτε μπορούν να εξασφαλίσουν
τροφή. Παρόμοιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο δήμος
Τρίπολης όπως βλέπουμε στο διαδίκτυο. Στο παρελθόν
ο δήμος Γορτυνίας είχε ασχοληθεί με το πρόβλημα και
τώρα χρειάζονται νέες πρωτοβουλίες πριν το πρόβλη-
μα διογκωθεί επικίνδυνα.

3Κυριακές των απόκρεω: Η πρώτη Κυριακή της
«κρεατινής» πέρασε κάπως ήσυχα, διότι υπήρχε μι-

κρή επισκεψιμότητα και περισσότερο διερχόμενα πούλ-
μαν εκδρομέων εμφανίστηκαν την Κυριακή, που στα-
ματούσαν για καφέ ή φαγητό. Την Κυριακή αυτή ορ-
γανώθηκε μασκέ-πάρτυ από τον πολιτιστικό σύλλογο στο
χώρο του κτιρίου του ιδρύματος Θαλασσινού. Αντίθε-
τα το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας σημειώθηκε με-
γάλη κίνηση, όπως γίνεται χρόνια τώρα. Το Σάββατο
ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι η κίνηση έσφυζε και οι επι-
σκέπτες πλημμύρησαν την πλατεία και τις γύρω καφε-
τέριες. Την Παρασκευή της τυρινής το βράδυ οργανώ-
θηκε αποκριάτικος χορός από το δημοτικό σχολείο στην
καφετέρια 1033. Στην ίδια καφετέρια οργανώθηκαν χο-
ροί το Σάββατο και την Κυριακή το βράδυ. Την Κυριακή
το μεσημέρι ο δήμος Γορτυνίας οργάνωσε αποκριάτι-
κες εκδηλώσεις για τα μικρά παιδιά στην πλατεία με κλό-
ουν, στρουμφάκια, καραόκε, παιδότοπους και άλλες πολ-
λές εκπλήξεις. Οι άλλες καφετέριες της πλατείας επί-
σης οργάνωσαν πρωτότυπες αποκριάτικες εκδηλώ-
σεις με χορό και μεταμφιέσεις για τους πελάτες τους.
Πρωτοστάτησε, όπως και πέρυσι, η καφετέρια «Δρυά-
δες» και ο ιδιοκτήτης της Κώστας Παπαναστασίου. Αλλά
και σε άλλους χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας το Σάβ-
βατο και την Κυριακή το βράδυ επικράτησε αρκετό κέφι
και χορός με κατάλληλη διακόσμηση και μουσική. Την
Καθαρή Δευτέρα η αιφνίδια μεταβολή του καιρού πε-
ριόρισε τις εκδηλώσεις και δυσκόλεψε την επιστροφή
των επισκεπτών. Για μια ακόμα χρονιά η Βυτίνα προ-
σέφερε αποκριάτικη διασκέδαση τόσο στους ντόπιους
κατοίκους, όσο και στους επισκέπτες.



Στις 10 Δεκεμβρίου 1948, η Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ υιοθέτησε την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δι-
καιώματα του Ανθρώπου, όπου στα 30 άρθρα της κα-
λύπτεται το ευρύτερο δυνατό φάσμα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Ανάμεσα στα άρθρα της ξεχωρίζει η έμ-
μεση επίδραση της αρχαίας αλλά και της νεότερης Ελ-
ληνικής σκέψης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Χαρακτηριστικό ορόσημο αποτελεί η ομιλία του Με-
γαλέξανδρου στην Ώπη το 324 π.Χ., όπου αναφέρεται
σε πρωτόγνωρες για την εποχή εκείνη έννοιες, όπως
η παγκόσμια ειρήνη και αδελφοσύνη, η κατάργηση των
φυλετικών διακρίσεων, η αξιοκρατία κ.ά., που τον κα-
θιστούν πρόδρομο του Χριστιανισμού και των αρχών
του ΟΗΕ. Και κατά παρέκκλιση την παραθέτω, για να
γίνει γνωστή στους πολλούς, γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος
είναι ο μόνος Μέγας που χάραξε την ιστορία της Αν-
θρωπότητας:

«Σας εύχομαι, τώρα που τελείωσαν οι πόλεμοι, να ευ-
τυχήσετε με την ειρήνη. Όλοι οι θνητοί από δω και πέρα
να ζήσουν σαν ένας λαός, μονοιασμένος για την κοινή
προκοπή. Θεωρήστε την Οικουμένη πατρίδα σας, με κοι-
νούς νόμους, όπου θα κυβερνούν οι άριστοι, ανεξάρτητα
φυλής. Δεν ξεχωρίζω τους ανθρώπους, όπως κάνουν οι
στενοκέφαλοι, σε Έλληνες και βάρβαρους. Δεν μ’ εν-
διαφέρει η καταγωγή των πολιτών, ούτε η ράτσα που
γεννήθηκαν. Τους καταμερίζω μ’ ένα μόνο κριτήριο, την
αρετή. Για μένα κάθε καλός ξένος είναι Έλληνας και
κάθε κακός Έλληνας είναι χειρότερος από βάρβαρο.
Αν ποτέ σας παρουσιαστούν διαφορές, δεν θα κατα-
φύγετε ποτέ στα όπλα, παρά θα τις λύνετε ειρηνικά. Στην
ανάγκη θα σταθώ εγώ διαιτητής σας. 

Το θεό δεν πρέπει να τον νομίζετε σαν αυταρχικό κυ-
βερνήτη, αλλά σαν κοινό πατέρα όλων, ώστε η δύναμη
σας να μοιάζει με τη συζωή που κάνουν τ’ αδέρφια στην
οικογένεια. Από μέρους μου σας θεωρώ όλους ίσους, λευ-
κούς ή μελαψούς και θα ήθελα να μην είστε απλοί μό-
νον υπήκοοι της Κοινοπολιτείας μου, αλλά όλοι μέτο-
χοι, όλοι συνεταίροι Όσο περνάει από το χέρι μου, θα
προσπαθήσω να συντελεστούν αυτά που υπόσχομαι. Τον
όρκο που δώσαμε με την σπονδή απόψε κρατήστε τον
σαν συμβόλαιο αγάπης». (Αρριανού-Αλεξάνδρου Ανά-
βασις βιβλ. VII)

Μάλιστα. Είκοσι τρεις αιώνες πριν από τις σημερι-
νές διακηρύξεις για ευρωπαϊκή και παγκόσμια ενότητα,
ο μεγάλος εκείνος Έλληνας είχε συλλάβει την ιδέα της
αδελφοσύνης των λαών.

Στο προοίμιό της η Οικουμενική Διακήρυξη για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου αναφέρει ότι: «Η Διακή-
ρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί το κοι-
νό ιδανικό, στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι
λαοί και ία Έθνη, έτσι ώστε κάθε άτομο και κάθε όρ-
γανο της κοινωνίας, με τη Διακήρυξη αυτή στη σκέψη,
να καταβάλει με τη διδασκαλία και την παιδεία, κάθε
προσπάθεια για ν αναπτυχθεί ο σεβασμός των δικαι-
ωμάτων και των ελευθεριών αυτών και να εξασφαλι-
σθεί προοδευτικά, με εσωτερικά και διεθνή μέσα, η πα-
γκόσμια και αποτελεσματική εφαρμογή τους, τόσο ανά-
μεσα στους λαούς των ιδίων των Κρατών - Μελών όσο
και ανάμεσα στους πληθυσμούς εδαφών που βρίσκο-
νται στη δικαιοδοσία τους».

Και όμως. Αυτό το όραμα των συντακτών της Δια-
κήρυξης προβάλλει σήμερα, όχι μόνο θαμπό, αλλά δρα-
ματικό και ακόμη τραγικό στις πραγματικές του δια-
στάσεις όσον αφορά την πραγμάτωσή του, προκαλώ-
ντας ένα αίσθημα πικρίας, απογοήτευσης και αγανά-
κτησης, θεωρώντας τη στυγνή εικόνα της σημερινής

πραγματικότητας, ενώ οι λαοί αισθάνονται τραγικά προ-
δομένοι και ανυπεράσπιστοι...

Και τούτο γιατί, όπως διαπιστώνει ο διαπρεπής
Διεθνολόγος και π. Διευθύνων Σύμβουλος του Γραφείου
ΟΗΕ Ελλάδος κ. Παναγιώτης Καραφωτιάς (σε ομιλία
του στην Εν. Ελλήνων Λογοτεχνών, 4-11-98): «...τα αν-
θρώπινα δικαιώματα όπως και τα υπόλοιπα ιδανικά
όπως η ειρήνη, η δημοκρατία, η ανάπτυξη, έχουν επι-
λεκτική σημασία και αξία. Απολαμβάνονται ή μάλλον
χορηγούνται μόνον σε όσους μπορούν να τ’ αγοράσουν
και με όποιο τίμημα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν
κι αυτά μπει στο διεθνές χρηματιστήριο το οποίο ελέγ-
χεται από σκοτεινά κυκλώματα «εξουσιομανών» και
κερδοσκόπων... Στο Κουβέιτ υπήρξε επέμβαση, όπως
και στην τ. Γιουγκοσλαβία κι ετοιμάζεται ίσως και στο
Κόσσοβο, για την «προστασία» και των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, αλλά στην Κύπρο 24 ολόκληρα χρόνια, όπως
και σε άλλες περιοχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα πα-
ραμένουν έρμαια του τυχοδιωκτισμού κάποιων ισχυ-
ρών... Δύο μέτρα και δύο σταθμά...». Και παραθέτει συ-
νταρα κτικά στοιχεία, όπως:
– Περισσότερα από 25 εκατομμύρια άνθρωποι, οι πιο

πολλοί παιδιά, γέροι και γριές, βρίσκονται ξεριζω-
μένοι από τα σπίτια και την πατρίδα τους, πρόσφυ-
γες σε ξένες, πολλές φορές αφιλόξενες χώρες.

– Το 1997 πέθαναν από την πείνα περισσότερα από 12
εκατομμύρια παιδιά. Τον ίδιο χρόνο οι άνεργοι ξε-
πέρασαν το 1 δισεκατομμύριο και οι άστεγοι το δι-
σεκατομμύριο. Παράλληλα, δισεκατομμύρια άν-
θρωποι στερούνται πόσιμου νερού. Όμως, τον ίδιο
χρόνο οι σπατάλες για πολεμικούς εξοπλισμούς , ξε-
πέρασαν το 1 τρισ. δολάρια. Επισημαίνω ότι οι κυ-
ριότεροι παραγωγοί και έμποροι όπλων είναι οι με-
γάλες Δυνάμεις.

– Περίπου 200 - 250 εκατομμύρια ανήλικα παιδιά ανα-
γκάζονται να εργάζονται, θύματα στυγνής εκμετάλ-
λευσης. Στη Βραζιλία υπολογίζονται να είναι περί-
που 45 εκατομμύρια ενώ στις ΗΠΑ περίπου 5,5 εκα-
τομμύρια, από τα οποία περίπου 700 χιλ. εργάζονται
στη λεγόμενη «υπόγεια οικονομία»...
Ακόμη αναφέρει το βάρβαρο και απάνθρωπο έγκλη-

μα της εμπορίας μελών του σώματος, τη σεξουαλική εκ-
μετάλλευση ανηλίκων παιδιών. Στις ΗΠΑ υπολογίζε-
ται ότι περισσότερα από 100 χιλ. παιδιά πέφτουν θύματα
σεξουαλικής εκμετάλλευσης ενώ στις Ινδίες περισσό-
τερα από 450 χιλιάδες. 

Επίσης, από επίσημες πηγές του ΟΗΕ:
Για την βασική Εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο

δαπανώνται ετησίως 6 δισ. δολάρια. Για ναρκωτικά, σε
ολόκληρο τον κόσμο, 400 δισ. δολ. και για στρατιωτι-
κές δαπάνες στον κόσμο, 780 δισ. δολ.

Είναι ατέλειωτος ο κατάλογος των στοιχείων που εύ-
γλωττα αποκαλύπτουν τη φανερή ή άδηλη παραβίαση
των άρθρων της Οικ. Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου. Δεν πρέπει, όμως, να παραβλέπουμε ότι η
Διακήρυξη άνοιξε το δρόμο, έθεσε θεμέλια, αποτέλε-
σε την πυξίδα για τον πιο υπεύθυνο, πιο σωστό προ-
σανατολισμό των κρατών στον τομέα της προάσπισης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χωρίς τη Διακήρυ-
ξη η ανθρωπότητα θα ήταν σε χειρότερη κατάσταση. 

Αλλά ο εφιάλτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε
παγκόσμιο επίπεδο, είναι εντός των τειχών και έχει εκ-
πορθήσει την ανθρώπινη συνείδηση.

Δυστυχώς φτάσαμε να μην σεβόμαστε τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα, αλλά η συναδέλφωση είναι το όραμα της
ζωής, το ανέβασμα του Ανθρώπου.

• Δημιουργήθηκε η «Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Γορτυνίας» μετά από δημοσίευση στο
ΦΕΚ 3218/Β/30-12-2011 της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της αποκεντρωμένης διοί-
κησης Πελοποννήσου, Δυτ. Στερεάς και Ιονίων νήσων. Σε σχετική ανακοίνωση του δήμου
για τους σκοπούς της επιχείρησης τονίζονται. « Ο Δήμος δημιουργεί την πρώτη για την πε-
ριοχή υποδομή για την Κοινωνική Πρόνοια και την παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών στους
δημότες του. Αμεση προτεραιότητα αποτελεί η συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι», που, από την 1η Ιανουαρίου του 2011 μέχρι και σήμερα υλοποιείται από την αντί-
στοιχη Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαλόπολης. Η ΔΗΚΕΓ(τα αρχικά της επιχεί-
ρησης) θα προχωρήσει άμεσα στην σύνθεση του διετούς προγράμματος δράσης της, με σκο-
πό την υλοποίηση και άλλων δραστηριοτήτων κοινωνικού, αλλά και πολιτιστικού χαρακτήρα,
όπως περιγράφονται στο καταστατικό της.»

• Μετά τη ρήξη των σχέσεων του δημάρχου κ. Γιαννόπουλου και του πρώην αντιδημάρχου κ.
Σακελλαρίου και την ανεξαρτητοποίηση του δευτέρου, την ευθύνη του δημοτικού διαμερί-
σματος Βυτίνας είχε αναλάβει ο ίδιος ο δήμαρχος. Με το νέο έτος όμως ανέθεσε την ευ-
θύνη του δημοτικού διαμερίσματος Βυτίνας στο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καδά,
ο οποίος εξελέγη στο δημοτικό διαμέρισμα της Κοντοβάζαινας. Η απόφαση του δημάρχου
έχει ως εξής:

Α. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Καδά του Ηλία ως Αντιδή-
μαρχο του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 1-1-2012 μέχρι 31-12-2012, εντός της τρέ-
χουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 

1. Τον ορίζει 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 δη-
μοτική ενότητα. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτε-
λούνται 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 συ-
νεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπι-
κών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
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☞ Τη Δευτέρα 22-1 πραγματοποιήθηκε
η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ιανουαρί-

ου, που ήταν και η πρώτη του νέου έτους.
Δύο θέματα μονοπώλησαν τη συνεδρίαση. Το
πρώτο ήταν η αντιπροσώπευση του συλλό-
γου στην εορτή του πολιούχου Αγίου Τρύ-
φωνα και το δεύτερο η όσο καλύτερη ορ-
γάνωση της εορτής της κοπής της πίτας του
συλλόγου. Ως προς το πρώτο αποφασί-
σθηκε η ευρύτερη αντιπροσώπευση του
συλλόγου από μέλη του Δ.Σ, εφόσον το επι-
τρέψουν οι καιρικές συνθήκες και οι υπο-
χρεώσεις τους δεδομένου ότι η εορτή συ-
μπίπτει με εργάσιμη ημέρα. Ως προς το δεύ-
τερο ανατέθηκε στην αντιπρόεδρο κ. Πα-
ναγοπούλου η οργάνωση της εκδήλωσης και
δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη μεγαλύτερη
κινητοποίηση και παρουσία των Βυτιναίων δε-
δομένης της υπάρχουσας σχετικής αδρά-
νειας, όπως φάνηκε και στις τελετές άλλων
συλλόγων. Επίσης έγινε συζήτηση στην
ανάγκη διατήρησης με κάθε τρόπο της έκ-
δοσης της εφημερίδα, που υλοποιεί πολ-
λαπλούς στόχους, αλλά αυτή θα είναι ανέ-
φικτη, εάν δεν αποστέλλεται συνδρομή από
τους παραλήπτες. Περιορίστηκε η αποστο-
λή κατά 500 φύλλα και ήδη αποστέλλεται σε
750 παραλήπτες, που ήταν συνεπείς στις
συνδρομές τους. Δεδομένων των υπέρογκων
ταχυδρομικών εξόδων για την αποστολή εί-
ναι απαραίτητη η αυστηρή τήρηση των όρων
των συνδρομών. 

☞ Το Δ.Σ μετά την απόλυτη επιτυχία που
είχε η κοπή της πίτας ιδιαίτερα με τη

μεγάλη προσέλευση των Βυτιναίων και φί-
λων της Βυτίνας, αλλά και των εκπροσώπων
φορέων και συλλόγων αισθάνεται την ανά-
γκη να ευχαριστήσει όλους όσους προσήλ-
θαν και τίμησαν την εκδήλωση. Η παρουσία
των υπερδιακοσίων προσελθόντων έδειξε το
ενδιαφέρον των «απανταχού» Βυτιναίων
για τον τόπο τους, αλλά αποτέλεσε και μια
«τονωτική ένεση» για τα μέλη του Δ.Σ. να συ-
νεχίσουν να ασχολούνται με θέματα της Βυ-
τίνας. Στη σημερινή εποχή της αδιαφορίας,
της απομόνωσης και της απογοήτευσης η συ-
μπεριφορά των Βυτιναίων με τη μαζική προ-
σέλευση έδωσε μια ηχηρή απάντηση. Επίσης
η οικονομική προσφορά όλων των συμμετε-
χόντων ήταν αυθόρμητη και έδωσε την ευ-
καιρία στο σύλλογο όχι μόνο να καλύψει τα
έξοδα της εκδήλωσης, αλλά και ένα δίμηνο
έκδοσης της εφημερίδας. Για μια ακόμα φορά
οι Βυτιναίοι τίμησαν το σύλλογό τους και έδει-
ξαν ότι στηρίζουν την προσπάθειά του. Και
πάλι ευχαριστούμε.

☞ Ο βουλευτής Αρκαδίας Ανδρέα Λυ-
κουρέντζος επανέλαβε την επερώ-

τηση του στη Βουλή για την πορεία της ίδρυ-
σης κέντρου μεσογειακής διατροφής στη
Βυτίνα μετά από νέα «όχληση» του συλ-
λόγου. Ο βουλευτής αναγκάστηκε να υπο-

βάλλει νέα επερώτηση, διότι στην πρώτη
που υπεβλήθη τον Οκτώβριο ούτε «κατα-
δέχτηκε» (όπως τονίζει ο ίδιος ο βουλευ-
τής στην επερώτηση του) να απαντήσει ο
Υπουργός γεωργικής ανάπτυξης. H απά-
ντηση δόθηκε στις 13-2 και είναι η ίδια που
είχε δοθεί το 2009 στον τότε βουλευτή της
αντιπολίτευσης κ. Ρέππα από τον τότε
Υπουργό Γεωργίας: «Μελετάται η αξιο-
ποίηση». Συγχρόνως με πρωτοβουλία του
βουλευτή κ. Κωνσταντινόπουλου, μετά από
αλλεπάλληλες πιέσεις του συλλόγου, πραγ-
ματοποιήθηκε σύσκεψη με υπηρεσιακούς
παράγοντες του Υπουργείου Γεωργίας
στις 7-2 για την πορεία του κέντρου και του
δασοβοτανικού κήπου. Από πλευράς Βυτί-
νας παρέστησαν οι κ.κ. Σακελλαρίου, Πα-
ναγόπουλος και Παπαδέλος. Η Βυτινιώτι-
κη αντιπροσωπεία επέμενε ότι χρειάζεται
να νομοθετηθεί η ίδρυση του κέντρου και
του κήπου, που καθυστερεί ενάμισι χρόνο
τώρα, κάτι που υπεσχέθησαν οι υπηρεσια-
κοί παράγοντες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να
ομολογήσουν ότι η πορεία των έργων «σα-
μποτάρεται» μέσα από το Υπουργείο. Επί-
σης δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν πως
δεν προχωρά ένα έργο που έχει εξασφα-
λισθεί η στέγαση και η χρηματοδότηση από
το κληροδότημα, αλλά υπηρεσιακοί παρά-
γοντες δεν το επιτρέπουν και οι πολιτικοί
προϊστάμενοι το ανέχονται. Η Βυτινιώτικη
αντιπροσωπεία τους δήλωσε ότι δεν τους
εμπιστεύεται πλέον και θα αναγνωρίσει την
προσφορά εκείνου, ο οποίος πράγματι θα
συμβάλλει στην προώθηση του κέντρου και
του κήπου.

☞Μεγάλη απήχηση είχε το δημοσίευμα
του προηγούμενου φύλλου της εφη-

μερίδας σχετικά με τον εγκαταλελειμμένο
τάφο του Κωνσταντή Κολοκοτρώνη στο χω-
ριό Κυβέλεια του δήμου Δυτικής Μάνης. Αρ-
κετοί ευαισθητοποιημένοι Βυτιναίοι γύρω από
τα εθνικά θέματα και τα ιστορικά πρόσωπα
τηλεφώνησαν, εάν μπορούν να βοηθήσουν.
Πληροφορούμε όσους ενδιαφέρονται να
συμβάλλουν στην κατασκευή του τάφου του
μεγάλου ήρωα ότι πρωτοβουλία έχει ανα-
πτύξει ο σύλλογος Αρκάδων Ηρακλείου Ατ-
τικής. Όπως μας πληροφόρησε με σχετικό
έγγραφό του η κατασκευή του τάφου απαι-
τεί περίπου 7.000  αλλά ο σύλλογος αυτός
αδυνατεί να καλύψει τη δαπάνη. Για το
λόγο αυτό άνοιξε λογαριασμό στην Εθνική
Τράπεζα (154/480052-47) για τη συγκέ-
ντρωση του απαιτουμένου ποσού. Όσοι
επιθυμούν να βοηθήσουν για την πραγμα-
τοποίηση του εθνικού αυτού στόχου και κα-
ταθέσουν χρήματα στο λογαριασμό αυτό
χρειάζεται να ενημερώσουν το σύλλογο
«Αρκάδων Ηρακλείου Αττικής» στο τηλ.
210 2818288 η στο FAX 210 2830 656 η στο
κινητό 6976221847

ΝΝέέαα  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ

ΔΗΜΟΤΙΚA ΝΕΑ
Για τα δικαιώματα του ανθρώπου

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Γορτύνιος λογοτέχνης Νίκος Ι. Κωστάρας

Τ
ο Μαίναλον αποτελεί ένα οικοσύστημα που χρει-
άζεται προστασία και ειδικούς όρους παρέμβασης
αλλά και ελέγχου όλων των πρωτοβουλιών που ανα-

πτύσσονται μέσα σε αυτό. Επειδή το κράτος αδιαφο-
ρούσε και τα ιδιωτικά συμφέροντα εμπόδιζαν, δεν εί-
χαν ληφθεί μέτρα προστασίας. Κάτω από πολλές πιέ-
σεις φορέων, που πραγματικά ενδιαφέρονται για το μο-

ναδικό οικοσύστημα του Μαινάλου, το 2009 συντάχθηκε
μελέτη για την προστασία του. Η μελέτη αυτή ολοκλη-
ρώθηκε, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αναμένοντο
τα προεδρικά διατάγματα ενεργοποίησης της. Έκτοτε
τίποτε. Ετέθη στο αρχείο, όπως είναι η προσφιλής έκ-
φραση των γραφειοκρατών των Υπουργείων.

Πρόσφατα ο βουλευτής Αρκαδίας κ. Κωνσταντινό-
πουλος κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για το θέμα αυτό
(έχει καταθέσει και άλλες κατά το παρελθόν) και οι δια-
πιστώσεις του ερωτώντος βουλευτού αλλά και η απά-
ντηση του αρμοδίου Υπουργού περιβάλλοντος είναι δείγ-
μα της ανευθυνότητας των πολιτικών προσώπων και της
παντελούς αδράνειας του κρατικού μηχανισμού. Αντι-
γράφουμε από τα πρακτικά της Βουλής από την πρό-
σφατη επερώτηση του βουλευτή Αρκαδίας και ο ανα-
γνώστης θα καταλάβει, γιατί η Ελλάδα έφτασε εδώ που
έφτασε. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος επιρρίπτει την ευθύνη
της αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην πρώην Υπουρ-
γό κ. Μπιρμπίλη λέγοντας «Δυστυχώς, η προηγούμε-
νη Υπουργός, η κ. Μπιρμπίλη, δημιούργησε αρκετά προ-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ
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Μ
ε την πρώτη ματιά έβλεπε κανείς απλώς
μια γριούλα. Έσερνε τα βήματά της στο
χιόνι μόνη παρατημένη με σκυμμένο κε-

φάλι. Όσοι περνούσαν από το πεζοδρόμιο της πό-
λης αποτραβούσαν το βλέμμα τους για να μη σκέ-
φτονται βάσανα και πόνους γιορτάσιμες ημέρες
που ήσαν, αφού είχαν περάσει τα Χριστούγεννα
και περίμεναν την πρωτοχρονιά.

Ένα νέο ζευγάρι μιλούσε και γελούσε με τα χέ-
ρια γεμάτα ψώνια και δώρα και δεν πρόσεξε τη
γριούλα. Μια μητέρα με δυο παιδιά βιαζόταν να
πάνε στο σπίτι της γιαγιάς. Δεν έδωσαν προσοχή.
Ένας παπάς είχε το νου του σε ουράνια θέματα
και δεν την πρόσεξε.

Αν πρόσεχαν όλοι αυτοί θα έβλεπαν ότι η γριά
δε φορούσε παπούτσια. Περπατούσε ξυπόλητη
στον πάγο και το χιόνι. Με τα δυο της χέρια η γρι-
ούλα μάζεψε το χωρίς κουμπιά παλτό της στο λαι-
μό. Φορούσε ένα χρωματιστό φουλάρι στο κεφά-
λι, σταμάτησε στη στάση σκυφτή και περίμενε το
λεωφορείο. Ένας σοβαρός κύριος, που κρατού-
σε μια ακριβή τσάντα, περίμενε και αυτός στη στά-
ση αλλά κρατούσε απόσταση. Μια κοπέλα περί-
μενε και αυτή. Κοίταξε πολλές φορές τα πόδια της
γριούλας αλλά δε μίλησε.

Ήρθε το λεωφορείο και η γριούλα ανέβηκε
αργά και με δυσκολία. Κάθισε στο πλαϊνό κάθι-
σμα αμέσως πίσω από τον οδηγό. Ο κύριος και η
κοπέλα πήγαν βιαστικά προς τα πίσω καθίσματα.
Ο άνδρας που καθόταν δίπλα στη γριούλα στρι-
φογύρισε στο κάθισμα κι’ έπαιζε με τα δάκτυλά
του. «Γεροντική άνοια» κλέφτηκε. Ο οδηγός είδε
τα γυμνά πόδια και είπε από μέσα του « αυτή η γει-
τονιά βυθίζεται όλο και πιο πολύ στη φτώχια. Θα
ζητήσω να με βάλουν σε άλλη γραμμή».

Ένα αγοράκι έδειξε τη γριά «κοίταξε μαμά αυτή
τη γριούλα είναι ξυπόλυτη». Η μαμά ταράχτηκε και
του χτύπησε το χέρι. «Μη δείχνεις τους ανθρώπους
Ανδρέα. Δεν είναι ευγενικό να δείχνεις». «Αυτή
έχει μεγάλα παιδιά» είπε μια κυρία, που φορού-
σε γούνα. «Τα παιδιά της πρέπει να ντρέπο-
νται». Αισθάνθηκε ανώτερη, αφού αυτή φρόντισε
τη μητέρα της. Μια δασκάλα στη μέση του λεω-
φορείου στερέωσε τα δώρα που είχε στα πόδια της.
«Δεν πληρώνουμε αρκετούς φόρους για να αντι-
μετωπίζονται καταστάσεις σαν αυτές;» είπε σε μια
φίλη της που ήταν δίπλα της. «Φταίνε οι δεξιοί»
απάντησε η φίλη της «παίρνουν από τους φτωχούς
και δίνουν στους πλούσιους». «Όχι φταίνε οι άλ-
λοι» μπήκε στη συζήτηση ένας ασπρομάλλης.
«Με τα προγράμματα πρόνοιας κάνουν τους πο-

λίτες τεμπέληδες και φτωχούς». «Οι άνθρωποι πρέ-
πει να μάθουν να αποταμιεύουν», είπε ένας άλλος,
που έμοιαζε μορφωμένος. « Αν αυτή η γριά απο-
ταμίευε, όταν ήταν νέα, δεν θα υπέφερε σήμερα».
Και όλοι αυτοί ήταν ικανοποιημένοι για την οξύ-
νοιά τους, που έβγαλε τέτοια βαθειά ανάλυση.

Ένας έμπορος αισθάνθηκε προσβολή από τις
εξ αποστάσεως μουρμούρες των συμπολιτών του.
Έβγαλε το πορτοφόλι του και τράβηξε ένα εικο-
σάρι. Περπάτησε στο διάδρομο και το έβαλε στο
τρεμάμενο χέρι της γριούλας. «Πάρε κυρία ν’ αγο-
ράσεις παπούτσια». Η γριούλα τον ευχαρίστησε
κι εκείνος γύρισε στη θέση του ευχαριστημένος,
που ήταν άνθρωπος της δράσης. Μια καλοντυμέ-
νη κυρία πρόσεξε όλα αυτά και άρχισε να προ-
σεύχεται από μέσα της. «Κύριε δεν έχω χρήματα.
Μπορώ όμως να απευθυνθώ σε σένα. Εσύ έχεις
μια λύση για όλα. Όπως κάποτε έριξες το «μάνα»
εξ ουρανού και τώρα μπορείς να δώσεις ό,τι
χρειάζεται η κυρούλα αυτή για τις γιορτές».

Στην επόμενη στάση ένα παλληκάρι μπήκε στο
λεωφορείο. Φορούσε ένα χοντρό μπουφάν, είχε
ένα καφέ φουλάρι και ένα μάλλινο καπέλο. Ένα
καλώδιο συνέδεε το αυτί του με μια συσκευή μου-
σικής. Ο νέος κουνούσε το σώμα του με τη μουσική
που άκουγε. Πήγε και κάθισε απέναντι από τη γρι-
ούλα. Όταν είδε τα ξυπόλυτα πόδια της, το κού-
νημα σταμάτησε. Πάγωσε. Τα μάτια του πήγαν από
τα πόδια της γιαγιάς στα δικά του. Φορούσε
ακριβά ολοκαίνουργια παπούτσια. Μάζευε λεφτά
αρκετό καιρό, για να τα αγοράσει και να κάνει
εντύπωση στην παρέα. Το παλληκάρι έσκυψε
και άρχισε να λύνει τα παπούτσια του. Έβγαλε τα
εντυπωσιακά παπούτσια και τις κάλτσες. Γονάτι-
σε μπροστά στη γριούλα. «Γιαγιά» είπε «βλέπω ότι
δεν έχεις παπούτσια. Εγώ έχω και άλλα.» Προ-
σεκτικά και απαλά σήκωσε τα παγωμένα πόδια και
της φόρεσε πρώτα τις κάλτσες και ύστερα τα πα-
πούτσια του. Η γριούλα τον ευχαρίστησε συγκι-
νημένη.

Τότε το λεωφορείο έκανε πάλι στάση. Ο νέος
κατέβηκε και προχώρησε ξυπόλυτος στο χιόνι! Οι
επιβάτες μαζεύτηκαν στα παράθυρα και τον έβλε-
παν καθώς βάδιζε προς το σπίτι του. «Ποιος είναι;»
ρώτησε ένας. «Πρέπει να είναι άγιος» είπε κά-
ποιος. «Πρέπει να είναι άγγελος» είπε ένας άλλος.
«Κοίτα έχει φωτοστέφανο στο κεφάλι!» φώναξε
κάποιος. «Είναι ο Χριστός!» είπς η ευσεβής κυρία.
Αλλά το αγοράκι που είχε δείξει με το δάκτυλο τη
γιαγιά είπε. «όχι μαμά τον είδα πολύ καλά. Ήταν
ΑΝΘΡΩΠΟΣ».
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ΠΩΛ ΕΙΤΑ Ι στη ΒΥΤΙΝΑ
παλαιά κατοικία σε οικόπεδο 

1800 μέτρων.

Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο: 6973016885

Γ
ια όσους δε γνωρίζουν το περιοδικό, τους πληροφορούμε ότι είναι μία τετραμηνι-
αία περιοδική επιθεώρηση αφιερωμένη στο στοχασμό, τη φιλοσοφία και τις τέχνες.
Το περιοδικό διευθύνει ο συμπατριώτης Πέτρος Αϊβαλής εκδότης της εφημερίδας

«Αρκαδικό Βήμα». Το τελευταίο τεύχος του περιοδικού (Χειμώνας 2012) είναι αφιερωμένο
στο διακεκριμένο Γορτύνιο λογοτέχνη και συνεργάτη της «ΒΥΤΙΝΑΣ» καπετάν Νίκο Κω-
στάρα.

Το αφιέρωμα αυτό καλύπτει το σύνολο του περιοδικού από 320 σελίδες και περιλαμβάνει
όλα τα κείμενα, που έχουν γραφεί από σπουδαίους κριτικούς και λογοτέχνες, για το τι-
μώμενο πρόσωπο. Επίσης τις συνεντεύξεις που έχει δώσει ο κ. Κωστάρας στη δημοσιο-
γράφο και κριτικό Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη. Θα σταθώ όμως στα γραφόμενα δύο σημα-
ντικών πνευματικών ανθρώπων τους οποίους γνωρίζω προσωπικά και η γνώμη τους έχει
ευρύτερο κύρος. Στον πρώην πρόεδρο της Παγγορτυνιακής ένωσης και φίλο Ηλία Γιαν-
νικόπουλο και στο σπουδαίο φιλόλογο, συνάδελφο και φίλο Σαράντο Καργάκο. 

Ο Ηλίας Γιαννικόπουλος γράφει: «ένας ακούραστος πνευματικός εργάτης και μια άγρυ-
πνη συνείδηση του καιρού μας….Η πνευματική παραγωγή του Ν. Κωστάρα είναι πλού-
σια και οι δημοσιεύσεις κάθε είδους ξεπερνούν τις 300.» Ο Σαράντος Καργάκος τον ονο-
μάζει «Αρκαδικό Οδυσσέα» και σημειώνει «Ένας άνθρωπος γεμάτος Αρκαδία. Ένας
άνθρωπος γεμάτος Ελλάδα. Ο πόνος για την κατολίσθηση των εθνικών μας θεμάτων πεί-
ραξε λίγο την καρδιά του. Όμως η Αρκαδική πουρναρόριζα είναι τσελίκι». 

Η πρωτοβουλία του εκδότη του ΥΦΟΥΣ Π. Αϊβαλή να τιμήσει με ολόκληρο το τεύχος
του περιοδικού έναν από τους σημαντικότερους Γορτύνιους λογοτέχνες (ίσως το σημα-
ντικότερο) και να περιλάβει όλες τις κριτικές είναι επαινετέα και σημαντική ανάλογη
προς το ύψος ενός πολυγραφότατου πνευματικού ανθρώπου της εποχής μας. Νομίζω ότι
το υπ’ αρ 14 τεύχος του περιοδικού ΥΦΟΣ πρέπει να διαβαστεί από κάθε Γορτύνιο.

Η γνωριμία μου με τον καπετάν Νίκο Κωστάρα ανάγεται στις αρχές της δεκαετίας του
1990, όταν είχα μαθητές τα παιδιά του στο 1ο Λύκειο Αμαρουσίου. Η κοινή μας κατα-
γωγή, η Γορτυνία, ήταν κάτι που τον εντυπωσίασε και βέβαια αποτελεί μεγάλη τιμή ότι
είναι από τους τακτικούς συνεργάτες της«ΒΥΤΙΝΑΣ», την οποία διανθίζει με σπάνιας
ομορφιάς και εμβριθούς βάθους κείμενα. Εγώ να τονίσω το βασικό χαρακτηριστικό του
συγγραφέα και πνευματικού ανθρώπου Νίκου Κωστάρα: Ασυμβίβαστος Γορτύνιος με
βαθιές ρίζες εθνικής συνείδησης. Να ευχηθούμε να είναι γερός και να μας προσφέρει
τον ακάματο πνευματικό του μόχθο.

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Παναγιώτης
Κ. Ματθαίου
υποστράτηγος ε.α. 

ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣΒιβλιοπαρουσίαση
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΥΦΟΣ»:

Αφιέρωμα στο συγγραφικό έργο του Γορτύνιου
λογοτέχνη Νίκου Κωστάρα

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Παναγιώτης Παπαδέλος φιλόλογος πρόεδρος του Δ.Σ του  Συλλόγου

βλήματα, όπως με την προσπάθεια που έκανε, ώστε να σταμα-
τήσουν οι διαδικασίες και η αναστολή των οικοδομικών αδειών.
Για να την πείσουμε, μας πήρε πάνω από δύο μήνες. Τελείωσε,
ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, έτσι ώστε κάποιοι άνθρωποι
που είχαν φτιάξει τη ζωή τους και έπρεπε να κάνουν κάποιες
εργασίες να τις ολοκληρώσουν.» 

Ο δε νυν Υπουργός προσπαθώντας να «μαζέψει τα ασυμάζευτα»
και να αποσείσει και τις δικές του ευθύνες για την καθυστέρη-
ση και αδιαφορία αναγκάζεται να παραδεχτεί «Ταυτόχρονα καλό
είναι να κάνουμε και την αυτοκριτική μας σε κάποια πράγματα.
Νομίζω ότι πράγματι η προετοιμασία των προεδρικών διαταγ-
μάτων γι’ αυτές τις περιοχές έχει πάρει περισσότερο χρόνο από
ό,τι εγώ τουλάχιστον, θα ήθελα. Αυτό δεν έχει να κάνει με την
πολιτική βούληση, δεν έχει να κάνει με τη βούληση των υπη-
ρεσιών, έχει να κάνει με τη δυστοκία και την ταχύτητα με την
οποία χρειάζεται να κινηθούν κάποια πράγματα στις δημόσιες
υπηρεσίες. Με απλά λόγια δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή το αν-
θρώπινο δυναμικό στις υπηρεσίες μας να μπορέσει να τα διεκ-
περαιώσει πιο γρήγορα.»

Τέλος υπόσχεται ότι μέχρι τέλος Μαρτίου όλες οι διαδικασίες
θα έχουν τελειώσει λέγοντας «Με άλλα λόγια, το προεδρικό διά-
ταγμα θα έχει σταλεί στο Σ.τ.Ε. πριν το τέλος Μαρτίου, με βάση
όλον τον προγραμματισμό που έχουμε κάνει.» Εδώ πρέπει να

τονίσουμε ότι πράγματι ο βουλευτής κ. Κωνσταντινόπουλος κά-
νει πολλές προσπάθειες για την προώθηση θεμάτων τοπικού εν-
διαφέροντος, αλλά και ο ίδιος, ακόμα και οι Υπουργοί, πέφτουν
θύματα της πανίσχυρης κρατικής γραφειοκρατίας και της επι-
κρατούσας αδιαφορίας. Τονίζει ο επερωτών βουλευτής σε κά-
ποιο σημείο της συζήτησης στη βουλή και αυτή είναι η ουσιώ-
δης διαπίστωση που πρέπει να κρατήσει ο αναγνώστης, για να
καταλάβει που οφείλεται το σημερινό «χάλι». «Κύριε Υπουργέ,
απλώς θέλω να σας πω ότι κάθε φορά που αρχίζουμε μία προ-
σπάθεια –και αυτό είναι που με έκανε να κάνω πάρα πολλές ερω-
τήσεις στο Υπουργείο σας- μία προσπάθεια η οποία δεν είναι
μέσα στο μνημόνιο, άρα δεν έχει οικονομικό κόστος, πολλές φο-
ρές οι υπηρεσιακοί παράγοντες και όλος ο μηχανισμός –και νο-
μίζω ότι εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα - δηλαδή, οι ίδιοι αυ-
τοί που δίνουν τις απαντήσεις σε εμάς ή σε σας, την ίδια ώρα
νομίζω ότι κάνουν οτιδήποτε, για να μην προχωρήσουν αυτές
οι διαδικασίες.»

Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά η υπόσχεση του Υπουργού πε-
ριβάλλοντος θα υλοποιηθεί και θα δημιουργηθεί το κατάλληλο νο-
μοθετικό πλαίσιο, που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του Μαινάλου
αλλά και στην προστασία του με επίκεντρο τα όσα προγραμμα-
τίζονται γύρω από την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του χιονο-
δρομικού κέντρου και τη βελτίωση των.

χ ν ι κ ή  σ ε λ ί δ α
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Παραδοσιακή ταβέρνα

AΦOI ΓONTIKA
Bυτίνα Aρκαδίας

Γρήγορη

εξυπηρέτηση
Oικογενειακόπεριβάλλον

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

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Οικονομολόγος – Λογιστής
(Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)

Κιν: 6977987186 • Ε-mail:
leoaccount85@yahoo.gr

ΤΕΤΟΙΟ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΘΕΛΟΥΝ
ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ;

H
απόφαση του δήμου Γορτυνίας να κλείσει τη χωματερή στα
«βεδούχια» και να την μετατρέψει σε χώρο δεματοποίησης
συνεχίζει να βρίσκει αντίθετους όλους τους Βυτιναίους, αφού,

όπου δημιουργήθηκαν τέτοιοι χώροι, μετετράπησαν σε περιοχές
χωματερών και εκτεταμένες εστίες μόλυνσης για το περιβάλλον.
Τα προβλήματα αυτά έχουν δημιουργήσει έντονη αντίδραση των κα-
τοίκων των περιοχών όπου λειτουργούν δεματοποιητές. Αντιγρά-
φουμε από το «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ» το σχετικό ρεπορτάζ.

«Χώροι δεματοποί-
ησης πρόκειται να λει-
τουργήσουν και στην
Αρκαδία. Τι συμβαίνει
όμως σε άλλες πε-
ριοχές της Πελοπον-
νήσου, δίπλα μας, που
ήδη λειτουργούν δε-
ματοποιητές; Τέτοιοι
χώροι δεματοποίησης
λειτουργούν στην Μα-
ραθόλακα Μεσσηνίας
και στα Δίδυμα Αργο-
λίδας. Για την κατά-
σταση που επικρατεί

εκεί, μίλησε σήμερα και την περιέγραψε με τα μελανότερα χρώ-
ματα, ο γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου, Λάμπρος
Μπούκλης. Μίλησε για μία περιβαλλοντικά απαράδεκτη κατάσταση
και παρουσίασε φωτογραφικό υλικό. Έδειξε φωτογραφίες με σκι-
σμένα δέματα απορριμμάτων και φωτογραφίες με τα υγρά ποτ βγά-
ζουν τα δέματα και επισήμανε τους κινδύνους που υπάρχουν για
τον υδροφόρο ορίζοντα. Από τη συντονιστική επιτροπή αγώνα Ερ-
μιονίδας, κάτοικος της περιοχής κατήγγειλε ότι ο χώρος έχει με-
τατραπεί σε κλασική χωματερή που συνυπάρχουν δέματα και χύμα
τόνοι απορριμμάτων. Είπε ότι δημιουργείται κίνδυνος για την υγεία
των κατοίκων της περιοχής, μίλησε για μόλυνση του υδροφόρου
ορίζοντα και για κίνδυνο από την πρόκληση μίας φωτιάς. Ζήτησε
άμεσα τον ορισμό διαδικασίας για τη μεταφορά των δεμάτων και
των απορριμμάτων, ώστε το καλοκαίρι να βρει την εγκατάσταση
στην κατάσταση που προβλέπει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων. Ο Περιφερειάρχης παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβλη-
μα και ότι χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις για να απελευθερω-
θεί  ο χώρος από τα δέματα. Ανακοίνωσε ξανά ότι από 1η Ιουλί-
ου θα κλείσουν όλες οι χωματερές».

Μια τέτοια εικόνα, όπως στις φωτογραφίες, θα δημιουργηθεί και
στη Βυτίνα. Εάν θέλουμε να μην υπάρξει μια διαρκής χωματερή, που
θα μολύνει συνεχώς τον τόπο μας, πρέπει η αντίδρασή μας να εί-
ναι έντονη και μόνιμη, έως ότου αντιμετωπισθεί με το σωστό τρό-
πο το πρόβλημα των απορριμμάτων. 

Όπως πληροφορούμεθα μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται και στο
γειτονικό Λεβίδι, αφού ο δήμος Τρίπολης μεταφέρει σε περιοχή του
Μαινάλου τα απορρίμματα του Δήμου Τρίπολης. Γράφει ανάρτηση
στο διαδίκτυο «Η Αγωνιστική Πρωτοβουλία Λεβιδίου και κάτοικοι
της περιοχής μπλόκαραν τη ρίψη απορριμμάτων από την Τρίπο-
λη σε παράνομη χωματερή στο Μαίναλο στη θέση Μαγούλα».

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ - 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

O
σύνδεσμος Μεθυδρίου όπως είναι γνωστόν έχει δημιουργηθεί για
τη σωστή διαχείριση των υδατίνων πόρων της περιοχής Μεθυδρίου,
τη συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και την κατασκευή νέων έρ-

γων που θα διευκολύνουν την παροχή νερού σε όλα τα μέρη της Αρ-
καδίας από την περιοχή Μεθυδρίου. Στο πενταμελές Δ.Σ του συνδέ-
σμου αυτού μετέχουν και δύο Βυτιναίοι. Οι κ.κ Γιάννης Σακελλαρίου και
Τρύφωνας Γόντικας. Στις 16-12-2011συνεδρίασε το Δ.Σ. του συνδέσμου
και πήρε αρκετές αποφάσεις για την κατάρτιση του τεχνικού προ-
γράμματος του συνδέσμου του 2012. Σε αυτό περιλαμβάνονται ορισμένα
έργα που αφορούν και τη Βυτίνα. Πιο συγκεκριμένα τα έργα αυτά είναι
τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε ΒΥΤΙΝΑΣ
1. Aντικαταστάσεις αγωγών του Συνδέσμου από αμίαντο και επε-

κτάσεις δικτύου Ύδρευσης στην Δ. Ε. Βυτίνας του Δ. Γορτυνίας.
50.000,00

2. Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης της Δ. Ε. Βυτίνας
7.200,00

3. Συντήρηση κεντρικών φρεατίων Ύδρευσης και Δεξαμενών Δ. Ε.
Βυτίνας του Δήμου Γορτυνίας. 7.200,00

ΣΥΝΟΛΟ : 64.400,00

Εκείνο το οποίο επιβάλλεται και θεωρείται άμεσης προτεραιότητας
είναι η αντικατάσταση των αγωγών αμιάντου, που είναι μεγάλου μήκους.
Ο σύνδεσμος θα αντικαταστήσει τους υπάρχοντες εντός του κατοικη-
μένου χώρου. Για το υπόλοιπο δίκτυο (από τις πηγές του Πυργακίου)
αρμόδιος είναι ο δήμος Γορτυνίας και όπως ενημερωθήκαμε συμπε-
ριέλαβε στο τεχνικό του πρόγραμμα την αντικατάσταση του δικτύου με
τις αμιαντοσωλήνες.

Εν τω μεταξύ όμως πληροφορηθήκαμε ότι στο Ναύπλιο πραγματο-
ποιήθηκε μεγάλη ημερίδα για τη διαχείριση των υδατίνων πόρων της Πε-
λοποννήσου και μεταξύ αυτών του Μεθυδρίου, αφού είναι ο βασικός τρο-
φοδότης της Αρκαδίας. Εκεί διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος (79%)
της διατιθέμενης ποσότητας χρησιμοποιείται για άρδευση και όχι για
ύδρευση. Η σχετική ανακοίνωση στο διαδίκτυο έχει ως εξής:

«Ο δήμος Τρίπολης χρειάζεται να βρει εναλλακτική λύση για πη-
γές υδροδότησης των κατοίκων του

Το μεγαλύτερο ποσοστό του διατιθέμενου προς χρήση νερού από

το Σύνδεσμο Μεθυδρίου και συγκεκριμένα το 79% καταναλώνεται για
άρδευση κυρίως στους δήμους Τεγέας, Κορυθίου και Μαντινείας. Ένα
18% μόνο χρησιμοποιείται για ύδρευση, για την κτηνοτροφία το 2,5%
και μόλις 0,5% για βιομηχανική χρήση. Ο σημαντικότερος τροφοδό-
της σε νερό του δήμου Τρίπολης είναι ως γνωστόν το Μεθύδριο. Τα
στοιχεία αποκαλυπτικά της κατάστασης και έγιναν γνωστά στο πλαί-
σιο της ημερίδας που διοργανώθηκε για τη διαβούλευση για τους υδά-
τινους πόρους στο Ναύπλιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Παρόντες στην ημερίδα από την Τρίπολη ο
Δήμαρχος Γιάννης Σμυρνιώτης, ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Δημήτρης
Τασιγιαννάκης, ο Τεχνικός  Διευθυντής της ΔΕΥΑΤ Κώστας Μανδρώνης,
ο διευθυντής του Βιολογικού Καθαρισμού Τάκης Κοτσώνης και ο πρό-
εδρος του Μεθυδρίου Γιάννης Κατσίρης.

Ενδιαφέρον όμως έχουν και τα στοιχεία που ακούστηκαν και στην
ημερίδα και περιλαμβάνονται στο σχέδιο διαχείρισης, που είναι υπο-
χρεωμένη να συντάξει η χώρα μας για τα 14 υδατικά διαμερίσματα που
υπάρχουν-  που πρέπει μέχρι το καλοκαίρι να είναι έτοιμο για να μπο-
ρέσει όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη ανάρτησή μας ο δή-
μος Τρίπολης να χρησιμοποιήσει τα νερά του Σάγκα. Οι πηγές του Σά-
γκα δίνουν 1,5 εκ κυβικά μέτρα νερού, ποσότητα αρκετή για την πόλη
της Τρίπολης ενώ το μεγαλύτερο μέρος του νερού των πηγών κα-
τευθύνεται προς το Κεφαλάρι, τον Αργολικό κόλπο και τον Ανάβαλο
μέσω των καταβόθρων. Πέραν τούτου αν δεν γίνει αυτό θα πρέπει ο
δήμος να αναζητήσει εναλλακτική λύση υδροδότησης της πόλης, αφού
ναι μεν έχουμε επάρκεια νερού αλλά όταν επικρατεί ανομβρία με πα-
ρατεταμένη περίοδο ξηρασίας και μεγάλες καταναλώσεις την καλο-
καιρινή κυρίως περίοδο υπάρχει πρόβλημα στην κάλυψη των αναγκών.
Να σημειώσουμε ότι το σχέδιο δράσης που συντάσσεται θα έχει διάρ-
κεια μέχρι το 2015 και ανά 6ετία θα ανανεώνεται. Οι λεκάνες απορ-
ροής στην ανατολική Πελοπόννησο είναι το οροπέδιο της Τρίπολης, του
Ευρώτα, και του Αργολικού κόλπου. Όσον αφορά τη λεκάνη του ορο-
πεδίου της Τρίπολης αυτό έχει έκταση 907 τετραγωνικά χιλιόμετρα
και συνορεύει νότια με τον Πάρνωνα, δυτικά με το Μαίναλο, βόρεια
με την οροσειρά του Ολίγυρτου, του Λυρκείου και του Ονείου και ανα-
τολικά με το Αρτεμίσιο, τον Κτενιά και το Παρθένιον Όρος.»

Όλα τα πιο πάνω δείχνουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη για τη Βυτίνα
η ολοκλήρωση των δύο δεξαμενών (του Φαρμάκη και του Τσαρουχά),
ώστε να αποκτήσει τη δυνατότητα την υδρευτικής αυτονομίας.

ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΑΙΝΑΛΟΥ
Ικανοποιητική επισκεψιμότητα είχε το χιο-

νοδρομικό το δίμηνο που πέρασε, αφού σε αυτό
βοήθησαν αφενός οι χιονοπτώσεις, ιδιαίτερα
του Ιανουαρίου, και αφετέρου οι πρωτοβουλίες
του ΕΟΣ Τρίπολης, του δήμου Τρίπολης και της
περιφέρειας Πελοποννήσου. Σημαντική ήταν η
προσπάθεια που κατέβαλλαν οι δήμοι Τρίπο-
λης και Γορτυνίας να κρατηθούν οι δρόμοι προς
αυτό ανοικτοί, αλλά και όλοι οι φορείς, για να
λειτουργούν όσο γίνεται περισσότερες πίστες.
Από τις 26-1 ολοκληρώθηκε η ηλεκτροδότη-
ση σε όλους τους χώρους του κέντρου με τον
ανάλογο έλεγχο για την ασφάλεια των επι-
σκεπτών.

Εν τω μεταξύ άρχισαν οι προσπάθειες για την
εκπόνηση μελετών για την αναβάθμιση του κέ-
ντρου. Αντιγράφουμε από την ειδησεογραφία
του διαδικτύου.

«Μία πρώτη συζήτηση για την ανάπτυξη του
Χιονοδρομικού Κέντρου του Μαινάλου, έγινε
το απόγευμα της Τετάρτης 18-1, στα γραφεία
της Περιφέρειας, στην Τρίπολη. Δύο τεχνικές,
μελετητικές εταιρείες, αφού είχαν κάνει αυ-
τοψία στο βουνό και είχαν μελετήσει κάποια
βασικά στοιχεία, παρουσίασαν τις πρώτες
σκέψεις και προτάσεις τους για την ανάπτυ-
ξη του Χιονοδρομικού.  Σε δηλώσεις του, ο
Αντιπεριφερειάρχης, Βαγγέλης Γιαννακούρας
είπε ότι ο φορέας που θα δημιουργηθεί για τη
λειτουργία του Χιονοδρομικού και ο οποίος θα
αποτελείται από την Περιφέρεια, τους Δήμους
Τρίπολης και Γορτυνίας, αλλά και τον ΕΟΣ,
απευθύνθηκε στις εταιρείες αυτές και ερέ-
θισμα για την κίνηση αυτή ήταν μία απόφαση
του ΕΟΤ που προβλέπει σχετική χρηματοδό-
τηση μέσα από το ΕΣΠΑ. Οι δύο τεχνικές εται-

ρείες υπογράμμισαν ότι ένα πλεονέκτημα εί-
ναι η μικρή απόσταση από την Αθήνα και το
καλό οδικό δίκτυο πρόσβασης από και προς το
Χιονοδρομικό. Στόχος είπαν είναι να υπάρχει
τουρισμός όλο το χρόνο στο βουνό, που ση-
μαίνει ανάπτυξη δράσεων πεζοπορίας, αναρ-
ρίχησης, αλεξίπτωτου πλαγιάς, ορεινής πο-
δηλασίας, ιππασίας, τοξοβολίας, περιβαλλο-

E Π Ι Κ Α Ι

Αυτή την εικόνα παρουσιάζει ο χώρος
δεματοποίησης στα Δίδυμα

(Φωτογραφία: Δ. Σείριος)

Οι δύο χώροι δεματοποίησης στα Δίδυμα και τη Μαραθόλακα



Μια λαμπρή πρωτοβουλία των μαθητών και των διδασκόντων του Λυκείου
Βυτίνας πραγματοποιήθηκε το διήμερο 3-5 Φεβρουαρίου. Η σπουδαία αυτή
πρωτοβουλία ήταν η διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας στο Πανταζοπούλειο
πνευματικό κέντρο με θέμα «τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα» και
σύνθημα «Η γνώση προστατεύει». Η προσπάθεια αυτή των μαθητών υπο-
στηρίχτηκε από τη Διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Αρκα-
δίας και βοηθήθηκε οικονομικά από το δήμο Γορτυνίας. Υπεύθυνη της εκ-
δήλωσης ήταν η μαθηματικός του Λυκείου μας κ. Γεωργία Καρατζά, η οποία
τονίζει τα εξής στο ενημερωτικό σημείωμα του προγράμματος:

«Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα τείνουν να πάρουν μορφή επι-
δημίας στους εφήβους, των οποίων η σεξουαλική δραστηριότητα αρχίζει
όλο και σε μικρότερη ηλικία. Σημαντικοί παράγοντες που ευθύνονται γι αυτό
είναι η έντονη προβολή από τα μέσα ενημέρωσης διαφόρων σεξουαλικών
προτύπων, η κακή χρήση του διαδικτύου και κυρίως η απουσία πληροφό-
ρησης. Στην Ελλάδα, πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι περίπου 60% των
νέων, είχαν σεξουαλική επαφή, πριν την ενηλικίωσή τους. Και υπολογίζεται
ότι 25% αυτών μολύνθηκαν από κάποιο εκ των σεξουαλικά μεταδιδόμε-
νων νοσημάτων δεδομένου ότι υπάρχει μια συνεχής αλλαγή ερωτικών συ-
ντρόφων και απουσία προφύλαξης. Τα ΣΜΝ μπορεί να απειλήσουν την υγεία,
τη λειτουργικότητα και τη μελλοντική γονιμότητα των εφήβων, και πρέ-
πει να σημειωθεί ότι σε μεγάλο ποσοστό είναι ασυμπτωματικό και ανευ-
ρίσκονται σε τυχαίο έλεγχο. Το ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ προκειμένου να συμβάλλει στην
αναβάθμιση της εκπαίδευσης και στη σύνδεσή της με την κοινωνική πραγ-
ματικότητα, εφαρμόζει καινοτόμα προγράμματα Αγωγής Υγείας σε θέμα-
τα που αφορούν την υγεία και ασφάλεια των μαθητών/τριών στα σχολεία
με στόχο την πρόληψη και προαγωγή της υγείας τους. Σκοπός της δρά-
σης μας είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της
σεξουαλικής υγείας των εφήβων μας τόσο στο οικογενειακό τους περιβάλλον
όσο και στο σχολικό, ενημερώνοντας σωστά γονείς, εκπαιδευτικούς και
μαθητές. Την Παρασκευή 3-2-2012 η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τη δια-
δραστική συμμετοχή των μαθητών Α,Β,,Γ τάξεων του Λυκείου μας καθώς
και της Γ Γυμνασίου και ειδικών επιστημόνων του ΚΕΕΛΠΝΟ. Οι μαθητές
θα μπορέσουν να επεξεργαστούν θέματα που έχουν άμεση σχέση με τη σε-
ξουαλική αγωγή και την ψυχοσωματική τους υγεία μέσα από τη βιωματι-
κή προσέγγιση και αυτό-ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. Την Κυρια-
κή 5-2 το σχολείο μας ανοίγει στην κοινωνία και σας προσκαλούμε να συμ-

μετέχετε σε έναν κύκλο ομιλιών από
έγκριτους επιστήμονες στο «Πα-
νταζοπούλειο Πνευματικό Κέντρο»
στη Βυτίνα, που σκοπό έχει να ενη-
μερώσει και να ευαισθητοποιήσει γο-
νείς, εκπαιδευτικούς και την ευρύ-
τερη τοπική κοινωνία. Ευχόμαστε και
ελπίζουμε να γίνετε αρωγοί της
προσπάθειάς μας»

Η επίσημη έναρξη έγινε την Κυ-
ριακή στις 15.00 ώρα με χαιρετισμό
του διευθυντή δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης Ν. Αρκαδίας κ. Χαριτωνί-
δη. Κύριοι ομιλητές της ημερίδας
ήταν οι: 

1) Ο κ. Παπαθανασίου Επίκουρος
καθηγητής μαιευτικής - γυναικολο-
γίας  Α.Π.Θ - Σεξολόγος - επιστη-
μονικός διευθυντής ελληνικού σε-

ξολογικού ινστιτούτου (Θέμα ομιλίας: «Εμείς, τα παιδιά μας και το σεξ»)
2) Η κ. Σώτηρα γυναικολόγος - μαιευτήρας με  θέμα τα σεξουαλικώς

μεταδιδόμενα νοσήματα (ιατρικό κομμάτι).
3) Η κ. Δημητρακοπούλου Ψυχολόγος , επιστημονική συνεργάτης νοσ.

παίδων Αγλαϊα Κυριακού με θέμα την Σεξουαλικότητα των εφήβων.
4) Ο κ. Δαφνάς Ψυχολόγος, συνεργάτης του ελληνικού σεξολογικού ιν-

στιτούτου με θέμα: «Γονείς και έφηβοι».

Μετά το πέρας των εργασιών προσφέρθηκε μπουφές με σπιτικά γλυ-
κίσματα που έφτιαξαν οι μητέρες των μαθητών από Βυτίνα, Λαγκάδια, Δη-
μητσάνα και Βαλτεσινίκο.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι κ.κ. Χαριτωνίδης Διευ-
θυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, Γάκης υπεύθυνος σχο-
λικών δραστηριοτήτων, Μπεντεβής περιφερειακός σύμβουλος, Ζούνης πρό-
εδρος δημοτικού  συμβουλίου, Διαμαντοπούλου αντιδήμαρχος παιδείας –
πολιτισμού, Καδάς αντιδήμαρχος Βυτίνας, Λιαρόπουλος πρόεδρος του τοπ.
συμβουλίου Βυτίνας, Λατάνης πρόεδρος τοπ. συλλόγου Νυμφασίων. Η μόνη
αρρυθμία που παρουσιάστηκε ήταν η μη προσέλευση του επιστημονικού προ-
σωπικού του Αρεταίειου νοσοκομείου λόγω δυσκολιών του καιρού.

Η προσέλευση των πολιτών και των μαθητών ήταν αθρόα και η ημερίδα
πραγματοποιήθηκε σε μία κατάμεστη αίθουσα του Πανταζοπουλείου πνευ-
ματικού κέντρου.

Η πρωτοβουλία αυτή του Λυκείου εντυπωσίασε όλους και προκάλεσε
άκρως ευνοϊκά σχόλια τόσο για τους μαθητές, που ανέλαβαν το βάρος της
εκδήλωσης μαζί με τη καθηγήτρια κ. Καρατζά, όσο και για τις εκπαιδευτι-
κές αρχές Αρκαδίας και το δήμο που την ενίσχυσαν. Επίσης πρέπει να εκ-
φραστεί ένας μεγάλος έπαινος στους γονείς των μαθητών, οι οποίοι όχι
μόνο δεν στάθηκαν επιφυλακτικοί απέναντι σε μια τέτοια εκδήλωση αλλά
αντίθετα την ενίσχυσαν με πρωτοπόρες τις μητέρες που κατασκεύασαν τα
γλυκίσματα της εκδήλωσης. Ευχή όλων είναι να συνεχιστούν αυτές οι πρω-
τοβουλίες, οι οποίες αποτελούν μια πνευματική και κοινωνική όαση στην
τόσο προβληματική και γεμάτη αδιέξοδα εποχή μας.

K
άθε χρόνο την 1η Φεβρουαρίου ημέρα της
εορτής του πολιούχου της Βυτίνας Αγί-
ου Τρύφωνος πραγματοποιείται η κλή-

ρωση για προικοδότηση οκτώ ανύπανδρων κο-
ριτσιών της Βυτίνας από το Πανταζοπούλειο
κληροδότημα. Εφέτος, όπως και πέρυσι αλλά
όπως είχε συμβεί και προ τετραετίας, ανε-
βλήθη την τελευταία στιγμή η κλήρωση για κα-
θαρά γραφειοκρατικούς λόγους και νομικά
προβλήματα ή διατυπώσεις, τα οποία χρόνια
τώρα «ταλαιπωρούν» το κληροδότημα. Εμείς
όμως θα αποδώσουμε την τιμή μνήμης στο με-
γάλο ευεργέτη της Βυτίνας, όπως γίνεται την
ημέρα αυτή, διότι δικαίωμα των μεταγενε-
στέρων δεν είναι να απολαμβάνουν τα αγαθά
που απορρέουν από τα κληροδοτήματα, αλλά
και υποχρέωση να θυμούνται τους μεγάλους
πατριώτες, που έβαλαν τη γενέτειρα πάνω από
τον εαυτό τους και να γνωρίζουν κάτι για τη
δράση τους. Εμάς δε που αντιπροσωπεύου-
με τους Βυτινιώτικους συλλόγους καθήκον μας
είναι να θυμίζουμε αυτούς τους σπουδαίους
πατριώτες, διότι το καλύτερο μνημόσυνο εί-
ναι η μνήμη και η απόδοση τιμής και ημέρα σαν
αυτή ανεξάρτητα, εάν γίνεται η κλήρωση ή όχι
πρέπει να στρέφουμε «το βλέμ-
μα» μας στους μεγάλους από-
ντες.

Το Πανταζοπούλειο κληρο-
δότημα λοιπόν δημιουργήθηκε με
τη διαθήκη του σπουδαίου Βυτι-
ναίου Δημητρίου Πανταζοπούλου
(1889-1863), ο οποίος άφησε
μεγάλο μέρος της περιουσίας
του στη γενέτειρά του, για να
προικοδοτούνται κάθε χρόνο
άπορες κορασίδες. Όσο ζούσε
προσέφερε μεγάλα ποσά για τη
δημιουργία κοινωφελών έργων
με σπουδαιότερο το κτίριο του
Πανταζοπουλείου πνευματικού
κέντρου, που κοσμεί την πλατεία

του χωριού και στεγάζει στο ισόγειο τα γρα-
φεία του Δημοτικού διαμερίσματος και του το-
πικού συμβουλίου και στον πρώτο όροφο την
αίθουσα των πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το κληροδότημα αυτό είναι το δεύτερο σε
οικονομικό μέγεθος μετά το Τριανταφυλλίδειο,
αλλά το επωφελέστερο, διότι είναι το πλέον
λειτουργικό λόγω του ότι διοικείται από Βυ-
τιναίους διαχειριστές και όχι από το κράτος.
Τα περιουσιακά του στοιχεία είναι ενοικιαζό-
μενα ακίνητα στην Αθήνα από όπου προέρ-
χονται και τα χρήματα, που διατίθενται για τους
σκοπούς του. Σύμφωνα με τη διαθήκη από το
ετήσιο προϋπολογιζόμενο ποσόν το 80%
διατίθεται για προικοδότηση και το 20% για ενί-
σχυση της Βυτίνας (παλαιότερα κοινότητας σή-
μερα τοπικού συμβουλίου του δημοτικού δια-
μερίσματος) για την εκτέλεση έργων κοινής
ωφελείας. Λειτουργεί δε από το 1967 και στην
αρχή προικοδοτούντο τρεις κοπέλες αργότερα
πέντε και λίγο αργότερα οκτώ. Στα σαράντα
πέντε χρόνια λειτουργίας του έχουν προικο-
δοτηθεί περίπου διακόσιες είκοσι κορασίδες
με ποσά που αναπροσαρμόζονται ανάλογα με
τα έσοδα του 

Εμείς θα σταθούμε
στη σπουδαία πράξη του
μεγάλου Βυτιναίου Δη-
μητρίου Πανταζοπούλου
καταγόμενου από μια
από τις μεγαλύτερες οι-
κογένειες του τόπου. Οι
άνθρωποι αυτοί έφευγαν
από εδώ πάμφτωχοι και,
όταν στη ξενιτιά πλούτι-
ζαν εκμεταλλευόμενοι
τα φυσικά προσόντα με
πρώτο την ευφυΐα τους,
πάντοτε θυμόντουσαν
την πατρίδα τους δημι-
ουργώντας τη μεγάλη
ομάδα των ευεργετών,

που τόσα οφείλει η Ελλάδα σε αυτούς. Έτσι
και ο Δημήτριος Πανταζόπουλος πλούτισε στην
Αμερική, αλλά μέσα στη καρδιά είχε βαθιά ρι-
ζωμένη τη Βυτίνα και, όταν μετά πενήντα χρό-
νια επέστρεψε, αμέσως σκέφτηκε πώς θα τη
βοηθήσει, θα συμβάλλει στη πρόοδο της και
θα ενισχύσει τα φτωχά κορίτσια του τόπου, που
ο θεσμός της προίκας ήταν ανασχετικός της
αποκατάστασης τους.

Εκτός όμως από τη θέσπιση του κληρο-
δοτήματος συνέβαλε να αντιμετωπισθεί μια με-
γάλη έλλειψη της Βυτίνας, που ήταν ένας χώ-
ρος ο οποίος θα εξυπηρετούσε τις τοπικές πο-
λιτιστικές ανάγκες. Χρηματοδότησε λοιπόν την
κατασκευή του κτιρίου του πνευματικού κέ-
ντρου, που τόσα έχει προσφέρει στη Βυτίνα
και έχει στεγάσει τόσα χρόνια όλες τις πολι-
τιστικές εκδηλώσεις .

Τιμούμε το μεγάλο ευεργέτη κάθε χρόνο
την ημέρα της γιορτής του Αγίου Τρύφωνα, που
είναι και ημέρα απονομής της προικοδότησης,
όταν γίνεται. Την ημέρα αυτή η μνήμη μας νο-
ερά πηγαίνει στο μεγάλο ευεργέτη και πάντοτε
πρέπει να προβάλλεται ο Δημήτριος Παντα-
ζόπουλος ως παράδειγμα ανεπανάληπτης
φιλοπατρίας και ανθρωπισμού αλλά και αλ-
τρουϊσμού για τους συμπατριώτες του. Ιδιαί-
τερα τη σημερινή εποχή της αδιαφορίας και
της σκληρότητας πράξεις σαν αυτές είναι πρό-
τυπο μίμησης.

Και δυο κουβέντες για τη λειτουργία του
κληροδοτήματος. Απονέμουμε έπαινο και
ευχαριστίες στους Βυτιναίους διαχειριστές κ.κ.
Θεοφιλόπουλο και Ζαχαρόπουλο, που τόσα
χρόνια άοκνα και με διαφάνεια διαχειρίζονται
τα οικονομικά του. Με όλο το σεβασμό και την
εκτίμηση προς το πρόσωπό τους νομίζουμε ότι
πρέπει να αναζητηθεί ένα σύγχρονο και ξε-
κάθαρο ως προς τη διατύπωση πλαίσιο λει-
τουργίας, ώστε να μην αναβάλλεται η κλήρωση
και να υλοποιούνται οι επιθυμίες του διαθέ-
τη.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΥΤΙΝΑΣ

ντικής εκπαίδευσης. Για την
τεχνητή χιονόπτωση, επισήμα-
ναν ότι κανονάκια χιονιού θα
μπορούσαν να βελτιώσουν τις
συνθήκες χιονοδρομίας και να
ενισχύσουν την υπάρχουσα χιο-
νόπτωση. Στη σύσκεψη ήταν
ακόμα ο Δήμαρχος Τρίπολης,
αλλά και ο Πρόεδρος του ΕΟΣ,
καθώς και υπηρεσιακοί παρά-
γοντες της Περιφέρειας.» 

Το δελτίο τύπου της 2-2 ανα-
φέρει ότι από την ημέρα έναρξης
λειτουργίας του (26-12) μέχρι
την ημέρα έκδοσης του δελτίου
τύπου το κέντρο επισκέφτηκαν
40.000 επισκέπτες, αριθμός
πρωτόγνωρος και πολύ μεγαλύ-
τερος από τα προηγούμενα χρό-
νια λειτουργίας. Στις 5 Φεβρου-
αρίου διεξήχθη αγώνας σλάλομ
για του μικρούς χιονοδρόμους
από τον ΕΟΣ Τρίπολης. Εν τω με-
ταξύ ανακοινώθηκε ότι τον Ιού-
λιο στην περιοχή του χιονοδρο-
μικού θα πραγματοποιηθεί το πα-
νελλήνιο ορειβατικό συνέδριο, το
οποίο διοργανώνουν ο ΕΟΣ Τρί-
πολης και ο ΣΑΟΟ. Στις 13-2 το
πρωί από την εκπομπή « ΠΡΩΙ-
ΝΟ ΑΝΤ1» του Χρήστου Φερε-
ντίνου έγινε αναφορά στο χιο-
νοδρομικό με συνεργείο που
είχε αποσταλεί εκεί με επικε-
φαλής το Στέλιο Σεβδαλή (Βυτι-
ναίος;) και παρουσία του δη-
μάρχου Τρίπολης Γιάννη Σμυρ-
νιώτη. Τονίστηκαν οι νέες συν-
θήκες λειτουργίας, η μικρή από-
σταση από την Αθήνα και οι
πολλές διευκολύνσεις για τους
επισκέπτες. Το τριήμερο της
καθαρής Δευτέρας τα πάντα
λειτούργησαν στην εντέλεια. Οι
δρόμου Καρδαρά και Βυτίνας
ανοικτοί αλλά χρειάζονταν αλυ-
σίδες. Το ύψος του χιονιού πολύ
ικανοποιητικό (βάση 2.55, κο-
ρυφή 3.00μ.). Θερμοκρασίες 0ο
έως -10ο. και η προσέλευση των
επισκεπτών πολύ μεγάλη.

Ο ΦΕΤΙΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

Στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 περιλαμβάνεται και αυτός των εθνικών κλη-
ροδοτημάτων μεταξύ των οποίων και του κληροδοτήματος Τριανταφυλλίδη, τον οποίο δη-
μοσιεύουμε, για να γνωρίζουν οι Βυτιναίοι το οικονομικό μέγεθος του κληροδοτήματος
και τα χρήματα που διαχειρίζεται το Ελληνικό δημόσιο αρκετές φορές αφανώς χωρίς από-
δοση λογαριασμών, τουλάχιστον επίσημα.

Όπως παρατηρεί ο αναγνώστης τα έσοδα του κληροδοτήματος έχουν μειωθεί κατά 28,69%
και αυτό οφείλεται αφενός στα μειωμένα μερίσματα των μετοχών των τραπεζών, Εθνικής
και Ελλάδος και αφετέρου στη μείωση των αδιαθέτων. Η μείωση των αδιαθέτων του κλη-
ροδοτήματος μάθαμε με πολύ κόπο, διότι η διεύθυνση εθνικών κληροδοτημάτων διακρί-
νεται για τη μεγάλη μυστικοπάθειά της, ότι οφείλεται στην αναγκαστική συμμετοχή στην
επέκταση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τραπέζης με 3.000.000  περίπου. Δυστυχώς
μειώνεται και το ποσό που εγγράφεται για τη λειτουργία του γεωργικού Βυτίνας, το οποίο
όμως δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο αφού ανέρχεται σε 2.371.437  τα οποία δεν εί-
ναι διατεθειμένο το Υπουργείο Γεωργίας να αξιοποιήσει. Με την ευκαιρία ενημερώνουμε
ότι όποιες προσπάθειες έχουν γίνει από το σύλλογο και άλλους φορείς της Βυτίνας για την
αξιοποίηση του Τριανταφυλλιδείου κτήματος και την ίδρυση του κέντρου μεσογειακής δια-
τροφής και του δασοβοτανικού κληπου, οδηγούνται σε ναυάγιο, αφού έχουν προσκρού-
σει στην εγκληματική αδιαφορία των γραφειοκρατών του Υπουργείου Γεωργίας. Δυστυ-
χώς ολόκληρο το Υπουργείο Γεωργίας διέψευσε πανηγυρικά ακόμα και τις δικές του εξαγ-
γελίες μέσω των Υπουργών αλλά και του ιδίου του πρώην πρωθυπουργού. Θα μου πείτε
ότι είναι η μόνη κοροϊδία; Δυστυχώς κάποτε τους είχαμε πιστέψει και τους είχαμε καλο-
δεχτεί στη Βυτίνα! Μένει να τους ανταμείψουμε με το ίδιο νόμισμα, που τώρα μας δείχνουν
ως δείγματα της ηθελημένης άρνησης τους να δημιουργήσουν ένα σπουδαίο αναπτυξια-
κό έργο στον τόπο μας χωρίς κρατική επιβάρυνση.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ



Μήπως ήρθε καιρός να δώσουμε το λόγο στους λογο-
τέχνες; Ας σημειώσουμε ενδεικτικές απόψεις του μεγάλου
μας ποιητή, έτσι όπως καταγράφονται στο βιβλίο του : «
Συν τοις άλλοις», εκδόσεις, Ύψιλον, Αθήνα 2011. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ:
• « Πάσχουμε από μία μόνιμη, πλήρη και κακοήθη ασυμ-

φωνία μεταξύ του πνεύματος και της εκάστοτε ηγεσίας
μας και του «ήθους» που χαρακτηρίζει το βαθύτερο ψυ-
χικό πολιτισμό του ελληνικού λαού στο σύνολό του».

• « Η αυθαίρετη και ηλίθια άποψη στο βάθος διάκριση
ανάμεσα σε «εθνικόφρονες» και «προοδευτικούς»
μπερδεύει, όπως συνήθως τα πράγματα».

• « Η ποίηση μπορεί να υπάρξει σ’ όλες τις μορφές πα-
ντού, και βέβαια μπορεί να είναι πολιτική. Αλλά με την
προϋπόθεση να γίνεται ποίηση και όχι σύνθεση πολιτικών κειμένων».

• « Ελευθερία θα μπορούσε να σημαίνει να μην υποτάσσεσαι σε καμιά εξουσία και,
το σπουδαιότερο, να μπορείς άφοβα να λες το όχι».

• « Στην εποχή μας δεν υπάρχει φθορά, αλλά διάψευση ιδεολογιών».
• « Ο κόσμος έχει κουραστεί ν΄ακούει κηρύγματα που δεν έχουν αντίκρισμα. Η δι-

χρωμία των καιρών μας- η δεξιά και η αριστερά- καλύπτουν το αληθινό πρόβλημα
του ανθρώπου που, βέβαια, βρίσκεται πολύ πιο πέρα από το αν φορέσει καλύτερο
ή όχι παντελόνι».

ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
• « Η ποίηση μας βοηθάει να ζήσουμε. Είναι η ανώτερη μορφή που έχει βρει ο άν-

θρωπος για να γνωρίσει τον εαυτό του και να κάνει τους άλλους να τον γνωρίσουν».
• «Η ποίηση είναι όπως ο έρωτας ο αληθινός , που όταν σου συμβεί πραγματικά , σου

αποκαλύπτει σαν θεία χάρις το βαθύτερο νόημα των πραγμάτων».
• « Η γέννηση και η λειτουργία της ποίησης γίνεται μέσα από τη γλώσσα. Η γλώσσα

είναι ένα όργανο ευαίσθητο, που αν το χειρισθείς επιδέξια, μπορεί να δονηθεί από
τις μυστικές δυνάμεις αιώνων. Ακόμη πιο πέρα, είναι ένας φορέας ήθους που, αν
δεν του υπακούσεις, θα τιμωρηθείς. Η γλώσσα προσδιορίζει ακόμη και τα διανοή-
ματά μας».

• « Ποίηση είναι η αποκάλυψη της «άλλης ζωής».
• « Καθήκον του ποιητή είναι να ρίχνει σταγόνες μες στο σκοτάδι. Να γίνεται , με το

παράδειγμα της ζωής και του έργου του, πρότυπο καθαρότητας. Πού σημαίνει να
μη συμβιβάζεται. Να μη συνεργάζεται με ανθρώπους ή καταστάσεις που δεν εγκρί-
νει».

• « Ποίηση είναι πόλεμος προς το χρόνο και τη φθορά».
• « Όποιος γνωρίζει τα Αρχαία, μπορεί να γράψει σωστά και τη νεοελληνική δημο-

τική. Αυτά που βλέπουμε και ακούμε σήμερα γύρω μας είναι κορακίστικα».
• « Καμία γλώσσα δε διαθέτει μία τέτοια απέραντη προοπτική προς τα πίσω και – το

κυριότερο- με αδιάσπαστη συνέχεια, όπως η ελληνική γλώσσα».
Οι «ανησυχίες» και ο λόγος των ποιητών εκπέμπουν διαχρονικά μηνύματα. Ίσως

μας βοηθήσουν στην αυτογνωσία μας και στην αντιστροφή της παρακμιακής κατάστασης
της χώρας μας

Γ
εννήθηκε κάπου στα μέσα της δεκαετίας του εξήντα στα Λε-
χαινά Ηλείας εκεί όπου είχαν εγκατασταθεί οι απόγονοι του
Κόλλια του Βυτινιώτη στα μέσα του 19ου αιώνα. Ασχολήθη-

κε από μικρός με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα υπήρξε πο-
δοσφαιριστής στον Ηλειακό Λεχαινών. Ένα κτύπημα όμως στο
κεφάλι τον άφησε ανάπηρο και ενώ η ιατρική τον θεωρούσε πλέ-
ον καταδικασμένο, με πρωτοφανή θέληση και προσπάθεια ο Τά-
σος μετά από τριάμισι χρόνια προσπάθειας ξαναστάθηκε στα πό-
δια του και συνέχισε να ασχολείται με τον αθλητισμό. Αυτή τη φορά
άρχισε να τρέχει διανύοντας μεγάλες αποστάσεις και διακρίθηκε
σε πολλούς μαραθώνιους, που έλαβε μέρος όπως στην Αυστραλία,
την Κωνσταντινούπολη, τη Στογχόλμη, το Παρίσι. Το 2007 πήρε
μέρος στο Μαραθώνιο στο Ναγκάμο της Ιαπωνίας όπου διακρί-
θηκε και τοποθετήθηκε μεταξύ των δέκα καλυτέρων Μαραθο-
νοδρόμων παγκοσμίως. Σπουδαία στιγμή για την καριέρα του, όπως
λέει ο ίδιος, ήταν στους Ολυμπιακούς της Αθήνας το 2004, όταν
κλήθηκε να μεταφέρει τη δάδα μέσα στο στάδιο. Σημαντική επί-
σης αθλητική διάκριση είναι η συμμετοχή του στο μαραθώνιο της
Βοστώνης (εκεί όπου παλιά είχε πρωτεύσει ο μεγάλος Έλληνας
μαραθωνοδρόμος Κυριακίδης) το 2005.

Έχει βαθιά μέσα του «κρυμμένη» τη Βυτίνα και δε χάνει ευ-
καιρία να την επισκέπτεται. Μιλάει με συγκίνηση για το μεγάλο
πρόγονό του τον Κόλλια το Βυτινιώτη και αναφέρει με καμάρι ότι
επισκέφτηκε την ιστορική τοποθεσία «του Κόλλια το πήδημα» στην
καρδιά του Βυτινιώτικου Μαινάλου. Παρέστη στα αποκαλυπτή-
ρια του ανδριάντα του το 2010 και από τότε έβαλε σκοπό της ζωής
του να καθιερώσει ετήσιο αγώνα δρόμου προς τιμή του Κόλλια
από την τοποθεσία «Κόλλια πήδημα» μέχρι το κέντρο της Βυτί-
νας απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων. Για το στόχο αυτό έχει
στείλει έγγραφο υπόμνημα στον περιφερειάρχη κ. Τατούλη, ενώ
πρόσφατα έστειλε επιστολή στην αντιπεριφερειάρχη Γορτυνίας
κ. Διαμαντοπούλου για την διεξαγωγή του αγώνα δρόμου προς
τιμή του ήρωα με συμμετοχή μαθητών και αθλητών αλλά και απλών
πολιτών υπό την αιγίδα του δήμου Γορτυνίας.

Πρόσφατα παρέστη και στην κοπή της πίτας του συλλόγου των
απανταχού Βυτιναίων εκδηλώνοντας έτσι εμπράκτως την αγάπη
του για τη Βυτίνα. 

Να ευχηθούμε να ευοδωθούν οι προσπάθειες του για την κα-
θιέρωση αγώνων προς τιμή του ηρωικού Κόλλια του Βυτινιώτη
και η Βυτίνα θα υποδέχεται πάντοτε με χαρά το μαραθωνοδρό-
μο Τάσο Παπούλια, που θυμάται με συγκίνηση και τιμά το μεγά-
λο πρόγονό του.
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Βυτινιώτες του Σήμερα

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ: ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: Ο
ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΣ

Απευθείας απόγονος του Κόλλια
του Βυτινιώτη

2 0 1 1

από Λεβίδι Βυτίνα

Βυτινιώτικες Συνεργασίες

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

Σητείας

Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος η σπουδαία
Βυτιναία ζωγράφος Μαρία Μαρκοπούλου-Βεργο-
πούλου δεν παρέλειψε να δείξει, για μια ακόμα
φορά, την αγάπη της προς τη Βυτίνα προσφέρο-
ντας τρείς πίνακες της στη γιορτή της κοπής της
πίτας για λαχειοφόρο αγορά προς οικονομική ενί-
σχυση του συλλόγου. Παράλληλα ένα πρόσφατο
δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας της Καλλιθέας
«Έρευνα» με τον τίτλο «πρόσωπα που ζουν ή έζη-
σαν στην Καλλιθέα» κάνει ολοσέλιδο αφιέρωμα στη
Βυτιναία ζωγράφο παρουσιάζοντας τις καλλιτε-

χνικές της δραστηριότητες και αναλύοντας την τεχνοτροπία της. Η ΒΥ-
ΤΙΝΑ είχε αναφερθεί στο παρελθόν στη Μαρία Μαρκοπούλου παρου-
σιάζοντας τα τελευταία έργα της για τυφλούς με τη μέθοδο της αφής
ή όπως συνηθίζει να λέει η ίδια «αντιληπτά με αφή». 

Παίρνοντας στοιχεία από το δημοσίευμα της «Έρευνας» και από τις
δικές μας μνήμες η Μαρία γεννήθηκε στη Βυτίνα όπου τελείωσε το δη-
μοτικό και το Γυμνάσιο πάντοτε με άριστα και πρώτη μαθήτρια στην τάξη
της. Σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά ελάχιστα
δίδαξε ως εκπαιδευτικός , διότι την τράβηξε η ζωγραφική. Τα πρώτα μα-
θήματα σχεδίου έλαβε κοντά στον Πολύκλειτο Ρέγκο και αργότερα φοί-
τησε για δύο χρόνια στη σχολή ζωγραφικής Benelli. Έκτοτε ζει μόνιμα
στην Καλλιθέα ασχολούμενη με τη ζωγραφική έχοντας κάνει μέχρι σή-
μερα δεκατέσσερις εκθέσεις σε διάφορους εκθεσιακούς χώρους ή αί-
θουσες πνευματικών συλλόγων. 

Παντρεμένη με τον πρωταθλητή στο σκάκι Δημήτρη Βεργόπουλο αριθ-
μεί μέχρι σήμερα σαράντα ένα χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αυ-
θεντική ζωγράφος «παίζει» με τα χρώματα χρησιμοποιώντας διάφορα
υλικά όπως λάδια, καμβάδες και ακουαρέλλα. Έχει διακριθεί στη ζω-
γραφική με ακουαρέλλα και στη ζωγραφική για τυφλούς. Στα εγκαίνια
της έκθεσης για τυφλούς το 2004 παρέστη και ο ίδιος ο τότε πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλος. Αναλύοντας η ίδια την τεχνική
της ζωγραφικής για τυφλούς δηλώνει: «Πρώτα σχεδιάζω τα θέματα πάνω
σε μουσαμά και με ειδική πάστα πρόπλασης γίνονται ανάγλυφες όλες
οι γραμμές. Μετά από κάποια επεξεργασία βάζω τα χρώματα (ακρυλι-
κά), γράφω τους τίτλους σε γραφή Braille (γραφή των τυφλών) και τέ-
λος βάζω βερνίκι.» Το σωματείο «Ο φάρος τυφλών της Ελλάδος» ανα-
γνωρίζοντας την προσφορά της στους τυφλούς παραχώρησε την αίθουσα
εκδηλώσεων του μουσείου αφής για διοργάνωση εκθέσεων των έργων
της. 

«τριαντάφυλλα σε βάζο». Ο τίτλος δίπλα σε γραφή Braille
για τυφλούς

Η αγάπη της για τη Βυτίνα είναι δεδομένη και μιλάει με μεγάλη συ-
γκίνηση για τα παιδικά και εφηβικά χρόνια που πέρασε σε αυτή και δε
χάνει ευκαιρία να την επισκέπτεται όποτε μπορεί. Δίνει αδιάλειπτα το
παρόν στις εκδηλώσεις του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων, του οποί-
ου αποτελεί μέλος, και ανταποκρίνεται πρόθυμα σε κάθε έκκληση για
βοήθεια προσφέροντας έργα της για την οικονομική ενίσχυση του συλ-
λόγου.

Να της ευχηθούμε ολόψυχα ευδόκιμη καλλιτεχνική πορεία με παρα-
γωγικό έργο και πάντοτε μέσα σε αυτό να έχει θέση και η Βυτίνα.

Η  ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ
Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου, εορτή των τριών Ιεραρχών, όπως χρό-

νια τώρα κάνει, έκοψε την πίτα του ο σύνδεσμος φιλοπροόδων τιμώ-
ντας συγχρόνως τη σχολική γιορτή μοιράζοντας δώρα στους μικρούς
μαθητές του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου. Όπως πάντα έτσι
και εφέτος την πίτα του συλλόγου ευλόγησε ο ιερέας της Βυτίνας πα-
τήρ Νικόλαος Ντάβος και παρέστησαν οι τοπικές αρχές, μαθητές σχο-
λείων και ευάριθμοι Βυτιναίοι, παρόλες τις δύσκολες καιρικές συνθή-
κες. Στην ίδια τελετή απενεμήθησαν τα βοηθήματα του κληροδοτήμα-
τος «Συμεών Ξυνογαλά» στις νέες μητέρες, που απέκτησαν τέκνο το
2010 και το 2011 από 150 €. Το δελτίο τύπου του συλλόγου σχετικά
με την τελετή έχει ως εξής:

«Την Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012 εορτή των Τριών Ιεραρχών και
περί ώραν 11η π.μ. έγινε στο Πανταζοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Βυ-
τίνας η κατ’έτος καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του
Συνδέσμου Φιλοπροόδων Βυτίνας. Συγχρόνως με την κοπή χορηγή-
θηκαν στα παιδιά νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου συμβολικά δω-
ράκια και στις μητέρες που απέκτησαν νεογνά τα έτη 2010 και 2011
(μόνιμες κατοίκους Βυτίνας) το εξ 150 Ευρώ επίδομα του κληροδο-
τήματος Συμεών Ξυνογαλά.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος, μετά την στα
τέσσερα τεμάχια κοπή της πίτας, που αφιερώθηκε στον προστάτη του
χωριού μας Άγιο Τρύφωνα, στον Σύνδεσμο Φιλοπροόδων, στο χωριό
μας και στους απανταχού της γης Βυτιναίους, αφού ευχήθηκε σε όλους
χρόνια πολλά και ευλογημένα, ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους,
πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη πατέρα Χρυσόστομο Ζαχαρόπουλο, Αι-
δεσιμότατο Ιερέα πατέρα Νικόλαο Ντάβο, τον αντιδήμαρχο Δημ. Ενό-
τητας Βυτίνας κύριο Δημήτριο Καδά, τον Πρόεδρο του Δημ. Συμβου-
λίου Δήμου Γορτυνίας κύριο Πέτρο Ζούνη, τους εκπαιδευτικούς του
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, τον Πρόεδρο του τοπικού Δια-
μερίσματος κύριο Θεόδωρο Λιαρόπουλο που προσέφερε για δεύτερη
συνεχή χρονιά την πίτα και όλους τους φίλους του Συνδέσμου, γονείς
και μικρούς μαθητές που παρευρέθηκαν, ενώ ευχαρίστησε ξεχωριστά
τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου που πασχίζει να συμμαζέψει και περι-
σώσει ότι μπορεί και την οικογένειά του που χωρίς προσκόμματα τον
βοηθάει στην δύσκολη καμπή που περνάει ο Σύλλογος. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέλυσε συνοπτικά τα δύσκολα καλλικρα-
τικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το χωριό και σε ποια σημεία χρειά-
ζεται να βάλει πλάτη ο Σύλλογος, κάνοντας σε όλους έκκληση να βοηθήσουν
γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι. Ακολούθως απαρίθμησε το έργο του Συν-
δέσμου το 2011 στο εκπολιτιστικό πεδίο (κοπή πίτας, εορτή του Αγίου Πνεύ-
ματος, καλοκαιρινή εκδήλωση Αγίας Παρασκευής) και στο εξωραϊστικό
(βρύση Ντούλου, βρύση Πλεσσιέκου Στενού, βρύση Πλατείας Πυργακί-
ου, βρύση εισόδου Δασαρχείου, εξωραϊσμός λόφου Αγίας Παρασκευής)
και παρακάλεσε όλους να βοηθήσουν για κάποια προβλήματα που πρέπει
να λυθούν στον χώρο του Γυμνασίου(στέγαστρο, λίθινη βρύση κλπ.).

- Το τυχερό νόμισμα έπεσε στον μικρό μας φίλο Βασίλη Μπουρ-
τσουκλή που έλαβε ένα ωραίο δώρο προσφορά του καταστήματος «Λα-
βύρινθος» της Τρίπολης.

- Για το βοήθημα του κληροδοτήματος Ξυνογαλά ο Πρόεδρος είπε
ότι ήδη είναι σε οριακό σημείο και το πολύ σε δύο με τρία χρόνια θα
τελειώσει, εάν υπάρχουν συμπατριώτες που νομίζουν ότι κάτι προσφέρει
μπορούν να μας ζητήσουν τον σχετικό Λογαριασμό στο ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο και να καταθέσουν απ’ευθείας ότι επιθυμούν, ώστε να συ-
νεχισθεί η μέσω τούτου βοήθεια στις νέες μητέρες του χωριού μας.»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ»

• Συμμετέχοντας ο σύλλογος στον εορτασμό των απόκρεω διοργάνωσε
την πρώτη Κυριακή της αποκριάς στις 19-2 ένα θαυμάσιο χορό «μα-
σκέ» στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου του κληροδοτήματος Θα-
λασσινού. Πρωτοστάτησαν τα νεαρά μέλη του συλλόγου, που συ-
μπαρέσυραν στο κέφι και τους μεγαλύτερους μέχρι αργά το βράδυ
με χορό και διασκέδαση. Η εκδήλωση είχε το σύνθημα «θα φάμε και
θα πιούμε ό,τι φέρετε μαζί σας ΠΑΡΤΕ ΚΑΙ ΕΛΑΤΕ » και έδωσε την
ευκαιρία σε όλους όσους προσήλθαν να διασκεδάσουν σε αποκριά-
τικους ρυθμούς.

• Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά τον κ. Θεοδοσίου-Σεγρέδο που προ-
σέφερε το ποσόν των 500  και τον κ. Θεοδοσίου Βασίλειο το ποσόν
των 35  εις μνήμη της προσφάτως θανούσης Θεοδοσίου Βασιλική
και εύχεται για την ανάπαυση της ψυχής της.

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
• Μετά τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών, για τις οποίες είχαμε γράψει στο

περασμένο φύλλο, στις 28-12 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.
ως εξής: 

Πρόεδρος Παναγιώτης Πλέσσιας, 
Α’ Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Καρβελάς, 
Β’ Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Κάππος, 
Γεν. Γραμματέας Μαρία Αγγελοπούλου, 
Ειδ. Γραμματέας Ευάγγελος Θεοδωρόπουλος, 
Ταμίας Γεώργιος Πυρπυρής, 
Ειδ. Ταμίας Τριαντάφυλλος Λατάνης,
Έφορος Θεόδωρος Χουντής, 
Σύμβουλος Τύπου Πετρούλα Καλύβα, 
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Λαμπία Κανελλοπούλου 
Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Παναγιώτα Κροντηρά.

Στο σημείο αυτό να αναφερθούμε στην επανεκλογή στη θέση του προ-
έδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία του Βυτιναίου Παναγιώτη Πλέσ-
σια. Μετά την πρώτη ομολογουμένως επιτυχέστατη θητεία του ο νέος
πρόεδρος εξελέγη παμψηφεί σχεδόν χωρίς άλλη συνυποψηφιότητα. Όλοι
εκτίμησαν το έργο, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη διετία, και
θεώρησαν ότι ο κ. Πλέσσιας αποτελεί το ενδεδειγμένο πρόσωπο για
τη θέση αυτή και μάλιστα τη σημερινή εποχή που οι σύλλογοι διέρχο-
νται περίοδο κρίσης. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο νέο δ.σ. της ένω-
σης και να τονίσουμε ότι κάθε επιτυχημένη πρωτοβουλία αντανακλά σε
όλη τη Γορτυνία, που θεωρείται η πλέον παραμελημένη περιοχή της Ελ-
λάδας.

• Την Κυριακή 15-1-2012 στις 17.30 στα γραφεία της ένωσης πραγ-
ματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Την πίτα ευλόγησε
ο σεβασμιότατος Γόρτυνος κ.κ. Ιερεμίας και χαιρετισμούς απηύθυναν
ο πρόεδρος της ένωσης κ. Πλέσσιας και αρκετοί από τους παριστά-
μενους επισήμους όπως οι βουλευτές κ.κ. Κοραντής και Γείτονας, ο
αντιπεριφερειάρχης κ. Γιαννακούρας, ο δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος και
άλλοι. Μέσα σε όλη την υπάρχουσα κατήφεια για την προβληματική
εποχή τονίστηκε ιδιαίτερα η ολιγανθρωπία της Γορτυνίας και γενικά
τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Παρόλη τη δύσκολη κα-
θημερινότητα η προσέλευση των Γορτυνίων ήταν αρκετά μεγάλη και
αυτό δείχνει ότι υπάρχει ιδιαίτερη εκτίμηση στο έργο της ένωσης και
εμπιστοσύνη στο νέο δ.σ. και ιδιαίτερα στον πρόεδρο του.

• Την Κυριακή 5-2 πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργί-
ου Καρύτση από την ένωση το καθιερωμένο από χρόνια μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του αρχιστρατήγου της Ελληνικής επανάστα-
σης Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. Μετά το τέλος του μνημοσύνου τον πα-
νηγυρικό λόγο εκφώνησε ο πρώην πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένω-
σης διακεκριμένος νομικός και ιστορικός συγγραφέας Ηλίας Γιαννικό-
πουλος με μία εμπνευσμένη αλλά και επίκαιρη για τα σημερινά δεδο-
μένα ομιλία. Μετά το τέλος της ομιλίας έγινε κατάθεση στεφάνων στον
πλησίον της εκκλησίας ευρισκόμενο ανδριάντα του γέρου του Μοριά.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΥΜΦΑΣΙΩΝ
• Την Κυριακή 15-1-2012 σε αίθουσα του ξενοδοχείου Ακροπόλ πραγ-

ματοποιήθηκε η κοπή της πίτας του συλλόγου. Η εκδήλωση πραγμα-
τοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα από Νυμφασίους που διαμένουν
στην Αθήνα και ορισμένους που ήλθαν από το χωριό. Επίσης στην εκ-
δήλωση είχαν προσέλθει και αρκετοί Παναγιτσιώτες, που έχουν πα-
τροπαράδοτους δεσμούς με τους Νυμφασίους. Μετά τον ένθερμο χαι-
ρετισμό του προέδρου του συλλόγου κ. Τριαντάφυλλου Λατάνη χαι-
ρετισμό απηύθυναν και οι παριστάμενοι πρόεδροι της Παναρκαδικής
ομοσπονδίας, της Παγγορτυνιακής ένωσης, των συλλόγων Βυτιναί-
ων, Μαγουλιανιτών, Παναγιτσιωτών. Κατόπιν έγινε κοπή της πίτας τε-
μάχια της οποίας μοιράστηκαν στους παρισταμένους και έτσι ολο-
κληρώθηκε η τελετή στην Αθήνα. Στις 29-1, όπως συνηθίζει να κά-
νει ο σύλλογος, κοπή της πίτας έγινε και στη Νυμφασία σε αίθουσα
του παλαιού δημοτικού σχολείου.

• Ο σύλλογος εξέδωσε την καλαίσθητη εξαμηνιαία έκδοσή του πε-
ριοδικού του με τα καλοκαιρινά δρώμενα και τις υπόλοιπες δραστη-
ριότητες όπως επίσης και αξιόλογο ενημερωτικό υλικό για τους όπου
γης Νυμφασίους.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΙΩΤΩΝ
Την Κυριακή 12-2 στο ξενοδοχείο GOLDEN STAR πραγματοποιήθη-

κε η κοπή της πίτας του συλλόγου των απανταχού Παναγιτσιωτών. Ο
πρόεδρος του συλλόγου απόστρατος στρατηγός κ. Αντωνόπουλος ενη-
μέρωσε τους παρισταμένους Παναγιτσιώτες των Αθηνών για τα προ-
βλήματα του χωριού τους και ιδιαίτερα για το σχεδιαζόμενο χώρο δε-
ματοποίησης στην περιοχή από το δήμο Τρίπολης. Στη συνέχεια έκο-
ψε την πίτα ευχόμενος στους παριστάμενους καλή χρονιά και συχνό-
τερες επισκέψεις στο χωριό τους. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο πρό-
εδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσιας, ο πρόεδρος του συλ-
λόγου των Νυμφασίων κ. Λατάνης (δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ιδιαίτε-
ρες σχέσεις λόγω επικοινωνίας και αμοιβαίας εγκαταστάσης μεταξύ Νυμ-
φασίας και Παναγίτσας) ο πρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Βυ-
τιναίων κ. Παπαδέλος, ο εκδότης της ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ κ. Καλύβας και άνω
των πενήντα Παναγιτσιώτες της Αθήνας..

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ
Την Κυριακή 12-2 στην αίθουσα των γραφείων του συλλόγου των απα-

νταχού Βυτιναίων στην οδό Χαλκοκονδύλη πραγματοποιήθηκε η κοπή
της πίτας του συλλόγου των απανταχού Μαγουλιανιτών. Στην τελετή
προσήλθαν πλέον των εκατό Μαγουλιανιτών που διαμένουν στην Αθή-
να παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Ο πρόεδρος του συλλόγου κ.
Κώστας Κανελλόπουλος, αφού ευχαρίστησε τους προσελθόντας και τους
παρακάλεσε να βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά στο χωριό και τα προ-
βλήματά του έκοψε την πίτα. Στην τελετή παρέστησαν ο αντιπεριφε-
ρειάρχης κ. Γιαννακούρας, ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Παγ-
γορτυνιακής ένωσης κ.κ. Πλέσσιας και Καρβελάς, οι πρόεδροι των συλ-
λόγων Βυτιναίων κ. Παπαδέλος και Νυμφασίων κ. Λατάνης, ο δημοτι-
κός σύμβουλος κ. Αποσκίτης, ο εκδότης της ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ κ. Καλύβας και
όπως αναφέρθηκε στην αρχή πέραν των εκατό Μαγουλιανιτών.
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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.: 6974 453072 • e-mail: lina.salichou@gmail.com

ΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΜΜΑΑΣΣ



10 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012

κοινωνικά

ΘΑΝΑΤΟΙ

• Απεβίωσε στις 6-1-2012 και ετάφη την επομένη στην Αθή-
να ο ιατρός Ανδρέας Καπογιαννόπουλος ετών 96.

• Απεβίωσε στις 9-2 στη Βυτίνα όπου και ετάφη η Κυρια-
κούλα Ζαχαροπούλου (μητέρα του προέδρου του συν-
δέσμου φιλοπροόδων κ. Αθ. Ζαχαροπούλου) ετών 90.

• Απεβίωσε και ετάφη στη Βυτίνα η Θεοδοσίου Βασιλική,
σύζυγος Αθανασίου.

ΓΑΜΟΙ
• Η Αθανασία Διαμαντοπούλου (κόρη του Παναγιώτη και της

Γωγώς Διαμαντοπούλου) και ο Στέλιος Πανταζής τέλεσαν
τους γάμους τους την 1-1-2012 στον Άγιο Ισίδωρο Λυ-
καβηττού. Ευχές για χαρούμενη και ανέφελη πορεία.

ΒΑΦΤΙΣΗ
Στις 11 Σεπτεμβρίου 2011, στον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Άνω
Ηλιούπολης, ο Νικόλαος Λάγιος του Πέτρου και η σύζυγός
του Ελευθερία βάφτισαν το γιο τους και του έδωσαν το όνο-
μα Πέτρος. Ευχές. Η προγιαγιά Φωτεινή Λάγιου

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ

300 € ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

100 € ΜΑΣΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΡΕΛ ΒΕΛΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ,
ΑΕΒΕ, ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

70 € ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

50 € ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΙΝΤΙ, ΤΖΙΦΑ ΜΑΡΙΑ, ΤΖΙΦΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ,
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ, ΤΖΙΦΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΑΣΟΥΡΟΥ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΑ, ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΤΖΑΒΕΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΓΙΑΝΤΟΥΡΑΚΗ ΧΑΜΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ, ΛΑΤΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΙΝΑ ΜΑΡΙΑ,
ΜΟΥΖΑΚΗ ΡΟΥΣΑ, ΛΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΑ,ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ ΔΩΡΑ,
ΣΤΑΘΟΠΟΎΛΟΥ-ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΊΑ, ΚΟΥΤΣΟΎΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ,ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΟΚΑΠΑΝΩΡΑΙΑ,ΒΟΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΖΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΣΟΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ,ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΠΑΜΠΙΛΙ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΠΕΛΜΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ, ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΣΗ ΜΑΙΡΗ, ΣΑΠΛΑΟΥΡΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ, ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΧΑΤΖΑΚΗ-
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΚΟΥΒΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΟΝΤΙΚΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ, ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΤΡ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΙΕΡΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ ΒΑΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

40 € ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΑΓΙΟΥ ΝΙΚ. ΦΩΤΕΙΝΗ

30 € ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΚΟΡΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ , ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΜΕΜΟΥ - ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΛΤΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΙΜΩΝ, ΤΖΑΒΆΡΑΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ, ΠΛΕΣΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΣΚΑΒΑΤΣΟΥ-ΜΕΓΑ ΜΑΡΙΑ,
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΑΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΧΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΡΙΧΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΙΡΗ ΜΑΡΙΑ

25 € ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΧΑΡΙΣΗ- ΠΕΤΕΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20 € ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΤΑΣΟΣ (ΓΕΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑ),ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΑΓΓΕΛΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΤΡΑΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ,
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΑΥΛΟΥ ΒΑΣΩ, ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΚΛΕΙΩ, ΠΑΠΑΔΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ,
ΠΑΠΑΔΕΛΟΥ ΞΑΝΘΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ, ΣΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΞΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ, ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ -
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΣΟΥΡΟΥ -ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΕΜΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ, ΠΛΕΣΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΛΙΑΚΆΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΘΌΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ, ΠΡΟΕΣΤΌΣ
ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ , ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΒΟΥΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
ΖΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΛΕΚΕΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ, ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ,
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ,ΠΑΤΣΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΕΖΑΡΗ ΕΥΡΙΚΛΕΙΑ,ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ, ΣΜΕΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΤΖΙΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΚΕΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΛΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΜΠΑΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΡΑΧΟΥΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΑ, ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

15 € ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΜΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Το Δ.Σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων συλλυπείται
θερμά: 
• τον ιερέα της Βυτίνας πατέρα Νικόλαο Ντάβο για την απώ-

λεια του προσφιλούς διδύμου αδελφού του και εύχεται
την αιώνια μνήμη του θανόντος. 

• Την οικογένεια του αειμνήστου ιατρού Ανδρέα Καπο-
γιαννοπούλου, επιτίμου μέλους του συλλόγου, για την
πρόσφατη απώλεια του προσφιλούς συζύγου και πατέ-
ρα και εύχεται ο γιατρός Καπογιαννόπουλος να παραμείνει
ζωντανός στη μνήμη όλων των Βυτιναίων ως ένας από
τους μεγάλους διανοουμένους του τόπου μας.

• Τον πρόεδρο του συνδέσμου φιλοπροόδων κ. Αθανάσιο
Ζαχαρόπουλο για την απώλεια της προσφιλούς μητρός
του και εύχεται η ανάμνησή της να παραμένει διαρκής.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ιατρός και φανατικός «εραστής» της Βυτίνας

Γεννήθηκε το 1918 και σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο
της Αθήνας. Άσκησε επιτυχώς την επιστήμη του για μία πε-
ντηκονταετία, αλλά εκείνο το οποίο τον διέκρινε ήταν το πά-
θος του για τις ιστορικές έρευνες και η μεγάλη του αγάπη
για τον τόπο καταγωγής του. Υπήρξε πολυγραφότατος και αρ-
κετά βιβλία του συνέγραψε κατά τη διάρκεια της ετήσιας κα-
λοκαιρινής παραμονής του στη Βυτίνα. Τα σπουδαιότερα έργα
του είναι «Ο έρως ως βιολογικό και κοινωνικό πρόβλημα»,
«Το φώς, ο χρόνος και ο άνθρωπος», «Σκόρπια φύλλα της
ιστορίας μας» και αρκετά άλλα. Το σπουδαιότερο όμως έργο
του, που συνδέεται άμεσα με τη Βυτίνα, είναι το «Παναγιώ-
της Ποταγός: Ο λησμονημένος Οδυσσέας της Αφρικής και της
Ασίας» το 1987. Το έργο αυτό έτυχε ευνοϊκής κριτικής από
τους Πανεπιστημιακούς κύκλους και τους κύκλους των δια-
νοουμένων. Παρουσίαση του βιβλίου αυτού έγινε σε μεγά-
λη εκδήλωση στην αίθουσα του φιλολογικού συλλόγου
«Παρνασσός» το Μάρτιο του 1987 ενώ παράλληλα έγινε πα-
ρουσίαση του στην Ακαδημία Αθηνών από τον Ακαδημαϊκό Ηλία
Μαριολόπουλο. Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων για τη
συγγραφή του έργου αυτού στη συνεδρίαση της 1-4-87 τι-
μώντας τον ανακήρυξε επίτιμο μέλος του. 

Έτρεφε ιδιαίτερο πάθος για την πατρίδα του τη Βυτίνα,
στην οποία διατηρούσε το πατρικό του σπίτι κοντά στην εκ-
κλησία της Παναγίας και έμενε όλη την καλοκαιρινή περίο-
δο. Ευθυτενή τον συναντούσε κανείς να περπατά σε όλες τις
εξοχές της Βυτίνας και να διανύει μεγάλες αποστάσεις απο-
λαμβάνοντας τα φυσικά τοπία του τόπου του. 

Ο αείμνηστος Ανδρέας Καπογιαννόπουλος έφυγε από κο-
ντά μας πλήρης ημερών στις 6-1-2012 και ετάφη στο Α’ νε-
κροταφείο. Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων αποχαιρετά
τον πιο ένθερμο Βυτιναίο και τον τελευταίο της παλιάς γε-
νιάς των ευπατρίδων διανοουμένων του τόπου μας ευχόμε-
νος να διατηρείται ζωντανή η μνήμη του για όσα προσέφε-
ρε όσο ζούσε σε όλους μας.

Το Δ.Σ. του συλλόγου.

Σ Υ Λ Λ Υ Π Η Τ Η Ρ Ι Α

TAXI
ΑΓΟΡΑΙ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΑΧΙ - Ι .Χ.

«ΚΑΡΔΑΡΑΣ»
ΛΙΟΣΙΩΝ 59 - ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210.88.14.235 - 210.88.14.225 - 6977084123

ΑΛΛΗΛΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 
Αγαπητοί μου συμπατριώτες και φίλοι
Αισθάνομαι την ανάγκη να σας δώσω τα συγχαρητήρια μου και να σας ευχαριστή-

σω για την έκδοση της εφημερίδας «Βυτίνα», που μας προσφέρει έγκυρη ενημέρωση
για τα σοβαρά προβλήματα του τόπου μας και τις προσπάθειες για την επίλυση των προ-
βλημάτων της περιοχής. 

Επίσης τα ημερολόγια, τα οποία είναι πολύ μελετημένα και κυρίως τα φετινά που μας
γύρισαν πολλά χρόνια πίσω και θυμηθήκαμε τις άξιες Βυτινιώτισσες τεχνίτριες. 

Ο Θεός να σας δίνει δύναμη και κουράγιο. Ώστε να συνεχίσετε την εξαιρετική δου-
λειά.

Σας εύχομαι κάθε ευτυχία για σας και τις οικογένειες σας.
Με αγάπη και ευγνωμοσύνη

Κατίνα Χαμεζοπούλου-Γιαντουράκη Μαία.

ΤΖΙΦΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 50 € ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ

ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50€ (ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΖΙΦΑ )

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΣ 30 €ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΝΑ 

Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλε-
ως κ.κ. Ιερεμίας εγκαινίασε σειρά ομιλιών του στην
Αθήνα θρησκευτικού και κοινωνικού περιεχομένου
στην αίθουσα της Παγγορτυνιακής ένωσης. Αντι-
γράφουμε την ανακοίνωση της Μητρόπολης. «Η Ιερά Μητρόπολη
Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, σε συνεργασία με την Παγγορτυνιακή
Ένωση, διοργανώνει σειρά εκκλησιαστικών – θεολογικών ομιλιών,
με ομιλητή τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Ιερεμία. Θα θίγο-
νται διδακτικού εκκλησιαστικού περιεχομένου θέματα, ενώ θ’ ακο-
λουθεί και διάλογος.Τα κηρύγματα θα γίνονται στο Πνευματικό Κέ-
ντρο των Γορτυνίων, Πειραιώς 1, 7ος όροφος (εντός στοάς), Ομό-
νοια, την δεύτερη Τετάρτη κάθε μήνα, αρχής γενομένης από την
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, 6 το απόγευμα, με τις επόμενες ομιλίες
στις 14 Μαρτίου και 4 Απριλίου. Προσκαλούνται όλοι οι Γορτύνι-
οι και Μεγαλοπολίτες, όπως και κάθε ενδιαφερόμενος, να παρα-
κολουθήσουν τις ομιλίες, προς πνευματική τους οικοδομή.»

Είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία από το σεβασμιότατο και δίνε-
ται η ευκαιρία στους Γορτύνιους, που κατοικούν στην Αθήνα, να επι-
κοινωνούν μαζί του.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ
ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
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ΓΡΑΦΕΙ: Ο νοσταλγός

Δ
εμένος στενά με την αγροτική οικονομία του
περασμένου και του προπερασμένου αιώ-
να, αλλά και τη διατροφή της αγροτικής οι-

κογένειας ήταν ο χοίρος κατά δε την κοινή έκ-
φραση «το γουρούνι». Το χοιρινό κρέας παρέμενε
προσφιλές στα λαϊκά στρώματα και καταναλω-
νόταν σε μεγάλες ποσότητες. Η παραγωγή του γι-
νόταν μέσω της οικογενειακής φροντίδας, αφού
το χοιρινό τρεφόταν από αυτή στα πλαίσια της
εξασφάλισης της ετήσιας διατροφής. Έτσι γύρω
από τη διατροφή, τη σφαγή και τη διατήρηση του
κρέατος δημιουργήθηκε ολόκληρη εθιμική λαϊκή
παράδοση με πληθώρα εκδηλώσεων τόσο δεμέ-
νων με τη λαϊκή ζωή. 

Όμως ο χοίρος δε συνδέεται με την αγροτική
ζωή τους δύο τελευταίους αιώνες αλλά από τα μυ-
κηναϊκά χρόνια «δένεται» με τους αγρότες και
εμπλέκεται ακόμα και λατρευτικά μαζί τους. Η θυ-
σία του συνδυάζεται με πολλές αρχαίες Ελληνι-
κές και Ρωμαϊκές θρησκευτικές τελετές. Διαπι-
στωμένο είναι ότι «χοιροσφαγία» (θυσία χοίρων)
γινόταν τη δεύτερη μέρα των Ελευσινίων μυστη-
ρίων, στη γιορτή των Αγητορίων της Σπάρτης και
σε πολλές άλλες αρχαιοελληνικές αγροτικές
εορτές από τις οποίες κληρονομήθηκε στις Ρω-
μαϊκές γιορτές των Σατουρναλίων και των Βρου-
μαλίων, που συνδέονταν με τον Κρόνο και τη γο-
νιμότητα της φύσης.

Έτσι οι αγροτικές συνήθειες των αρχαίων Ελ-
λήνων και Ρωμαίων πέρασαν στους Βυζαντινούς
και τους νεώτερους Έλληνες με αποτέλεσμα η
αγροτική οικογένεια να περιλάβει στα οικόσιτα
ζώα και το χοιρινό. Επειδή το παραγόμενο κρέ-
ας ήταν αρκετό, αποτελούσε ένα από τα πρώτα
είδη διατροφής της αγροτικής οικογένειας και θε-
ωρείτο σημαντικό μέσο για τη συντήρησή της. Για
το λόγο αυτό ήταν βασικό οικόσιτο ζώο σε όλη την
Ελλάδα όλες τις εποχές. Ο αγρότης το διατηρούσε με ό,τι κό-
στος και αν είχε και μεγάλο μέρος του χρόνου διατρέφετο από
αυτό, ενώ συμπλήρωνε το λιτό φαγητό του και με άλλα αγρο-
τικά προϊόντα. Εξαιτίας της σημασίας του στη διατροφή της
αγροτικής οικογένειας γύρω από τη διατροφική μορφή του κρέ-
ατος αλλά και τον τρόπο συντήρησης διαμορφώθηκαν πολλές
κατασκευές και αναπτύχθηκαν πολλά έθιμα και συνήθειες.

Η Βυτίνα εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης και του υψομέ-
τρου κατατάσσεται στις κατεξοχήν αγροτικές περιοχές. Η οι-
κονομία της από την εποχή της δημιουργίας της μέχρι πριν τριά-
ντα-σαράντα περίπου χρόνια στηριζόταν στη γεωργία και η
οικιακή της οργάνωση ήταν συνυφασμένη με αυτή. Επομένως
η ύπαρξη του χοιρινού ήταν αναπόσπαστο μέρος του Βυτι-
νιώτικου σπιτιού και συνυπήρχε με τα άλλα οικόσιτα ζώα.

Συνήθως ο Βυτινιώτης το αγόραζε την περίοδο του Μαΐου,
όταν «άνοιγε» ο καιρός και διευκολύνετο η διατροφή του. Αυτή
στηριζόταν σε υπολείμματα γεωργικών προϊόντων όπως πα-
τάτες, λαχανικά (κολοκύθια), καρποί (καλαμπόκι, κριθάρι),
γαλακτοκομικά (τυρόγαλο), πίτουρο, που έμενε από το ζύμωμα
ψωμιού, ακόμα και υπολείμματα τροφών. Πολλές φορές
έμενε ελεύθερο σε ιδιόκτητους χώρους και αναζητούσε την τρο-
φή του σε ρίζες, άγρια φυτά και άλλα. Διατηρείτο οκτώ περίπου
μήνες και το βάρος του έφτανε από εβδομήντα έως εκατό κιλά.
Σε παλιότερες εποχές, που μέτρο βάρους ήταν η οκά, υπήρ-
χαν περιπτώσεις που περνούσε και τις εκατό οκάδες, εάν δια-
τηρείτο μεγαλύτερο διάστημα. Ο ντόπιος κάτοικος το αγόραζε
από αυτούς που είχαν «χοιρομητέρες», κατά την επιστημονι-
κή έκφραση και ασχολούντο με την αναπαραγωγή. Τα «γου-
ρουνάκια» τα έφερναν στο Κυριακάτικο παζάρι της Βυτίνας
και από εκεί τα προμηθευόταν κάθε ενδιαφερόμενος ή τα ανα-
ζητούσε στους χώρους αναπαραγωγής. Στο αγροτικό σπίτι
υπήρχε στο «κατώι» ειδικά διαμορφωμένος χώρος για το χοι-
ρινό ή υπήρχε πρόχειρη κατασκευή (καλύβι) έξω από το σπί-
τι για να αποφεύγεται η κακοσμία. Το φρόντιζε η νοικοκυρά
του σπιτιού ή, όταν έλειπε σε αγροτικές εργασίες, τα μεγα-
λύτερα παιδιά. Συνδέετο συναισθηματικά με τα μέλη της οι-
κογένειας, ιδιαίτερα με τα μικρά παιδιά, τα οποία του έδιναν
ορισμένες φορές και ανθρώπινο όνομα, και, όταν έφτανε η ημέ-
ρα σφαγής, πολλά από αυτά στενοχωρούντο ιδιαίτερα. (τα ρή-

ματα όπως παρατηρεί ο αναγνώστης χρησιμοποιούνται σε πα-
ρελθοντικό χρόνο, αφού σήμερα πλέον κανένα σχεδόν σπίτι,
εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν διατρέφει γουρούνι με τον
πατροπαράδοτο τρόπο).

Μετά την οκτάμηνη διατροφή ερχόταν η ημέρα σφαγής, που
συνήθως ήταν τέσσερις – πέντε μέρες πριν από τα Χριστού-
γεννα. Χρειαζόταν κάποια προετοιμασία, διότι έπρεπε να μα-
ζευτούν τρείς-τέσσερις γείτονες ή συγγενείς, αφού η σφαγή και
η ετοιμασία ήταν πολύπλοκη διαδικασία και απαιτούσε ειδι-
κό σφαγέα και μερικούς χειροδύναμους για την ακινητοποί-
ηση του ζώου. Μετά τη σφαγή η νοικοκυρά του σπιτιού το-
ποθετούσε ένα λεμόνι στο στόμα του και άρχιζε η εκδορά. Πριν
όμως αφαιρούσαν το λάρυγγα του ζώου, που ήταν εύκολος και
ψηνόταν στη «θράκα» του καζανιού, στην οποία ετοιμαζόταν
ζεστό νερό για την εκδορά. Ήταν ο πρώτος «μεζές» για κρα-
σί και ευχές. 

Η εκδορά γινόταν με δύο τρόπους. Εάν ήταν μικρού βάρους
τότε το μαδούσαν με τη βοήθεια ζεστού νερού, αφού το το-
ποθετούσαν σε σανίδια ή πρόχειρο τραπέζι. Αν ήταν μεγάλο
το κρέμαγαν από τον «ποταμό» του πατώματος στο κατώι και
με τη βοήθεια του «γουρουνομάχαιρου» έβγαζαν το δέρμα.
Προηγουμένως αφαιρούσαν τις μακριές τρίχες του σβέρκου,
οι οποίες χρησιμοποιούνταν από τους τσαγκάρηδες. Το δέρ-
μα το αλάτιζαν, το στέγνωναν στον ήλιο και από αυτό κατα-
σκεύαζαν τα «γουρουνοτσάρουχα». 

Μετά την εκδορά έβγαζαν τα έντερα και τα εντόσθια, τα
οποία ξεχώριζαν. Χωριστά το παχύ έντερο, χωριστά το λεπτό,
χωριστά το συκώτι, η καρδιά, η σπλήνα και το πνευμόνι. Η χολή
αφαιρείτο και κρεμιόταν πίσω από την εξώθυρα ως «γιατρι-
κό» για τον πονόλαιμο και το «μπενοκλάδι». Το λίπος το αφαι-
ρούσαν σε μακριές λωρίδες και το έβαζαν μέσα σε καζάνια
με κρύο νερό για να λευκανθεί και να το επεξεργασθούν τις
επόμενες ημέρες. Το σκέπαζαν με το «πεσκίρι». Το λίπος γύρω
από τα νεφρά, τα «βασιλικά», το ξεχώριζαν για διαφορετική
επεξεργασία. 

Στη συνέχεια τεμάχιζαν το κρέας και διαχώριζαν αυτά που
θα έκαναν «παστό» ή λουκάνικα (τα μπούτια και τις πλάτες)
και το υπόλοιπο που θα κατανάλωναν τις εορτάσιμες ημέρες
ή θα έστελναν «πεσκέσι» στα σπίτια συγγενών.

Το μεσημέρι της σφαγής η νοικοκυρά του σπιτιού με τη βοή-

θεια των κοριτσιών της έφτιαχνε το «γουρουνο-
σύκωτο». Σύνθετη κατασκευή του συκωτιού, που το
«τσιγάριζαν» με κρεμμύδι, το έβραζαν με κρασί και
έριχναν μέσα πολλά μπαχαρικά (πιπέρι, κύμινο,
μπαχάρι, μπούκοβο). Το γουρουνοσύκωτο το έτρω-
γαν το μεσημέρι όσοι βοηθούσαν στη σφαγή και τα
μέλη της οικογένειας. 

Η επόμενη κατασκευή ήταν η «ομματιά». Γέμι-
ζαν το παχύ έντερο με βρασμένο σιτάρι, ανακά-
τευαν τις «έγκλισες», τη σπλήνα σε μικρά κομμά-
τια, το πνευμόνι, πολλά μπαχαρικά, ορισμένες
φορές έβαζαν και σταφίδες, και το έψηναν στο
φούρνο ή στο τζάκι στη «γάστρα». Οι παλιότεροι
Βυτιναίοι δικαιολογούσαν το βρασμένο σιτάρι
όχι ως υλικό κατασκευής αλλά ως «τα κόλλυβα του
γουρουνιού». Μια-δυο μέρες μετά παρασκευάζε-
το και η «πηχτή» ή το «ποδομούτσουνο», η οποία
γινόταν από το βράσιμο της κεφαλής του χοιρινού
με πολύ σκόρδο και ξύδι και τοποθετείτο στα πιά-
τα μέχρι να παγώσει και να καταναλωθεί.

Τις επόμενες ημέρες πριν και μετά τα Χριστού-
γεννα όλα τα μέλη της οικογένειας με επικεφαλής
τη νοικοκυρά ασχολούντο με τις κατασκευές του
κρέατος έτσι ώστε να διατηρηθεί και να εξασφα-
λισθεί η διατροφή τους όλο το χρόνο. Καταρχήν κα-
θάριζαν καλά τα έντερα, τα έπλεναν, τα «γύριζαν»
και τα κρέμαγαν στο τζάκι να στεγνώσουν για να
φτιάξουν τα λουκάνικα. Το κρέας που προόριζαν
για παστό (μπούτια, πλάτες) το έκοβαν μεγάλες φέ-
τες, το αλάτιζαν και το άφηναν για δυο-τρεις μέρες
στο «σκαφίδι». Το λίπος, αφού το καθάριζαν, το
αλάτιζαν, το «έλιωναν» και το τοποθετούσαν σε λαή-
νες για να αποτελέσει τη βάση για την κατασκευή
των φαγητών τους, αφού αντικαθιστούσε το λάδι,
που στους ορεινούς τόπους ήταν εξαιρετικά λιγο-
στό. Ό,τι έμενε από το λιωμένο λίπος (μικρά κομ-
μάτια κρέατος), οι «τσιγαρίδες» διατηρούντο χω-

ριστά και αποτελούσαν ιδιαίτερες κατασκευές φαγητού. 
Τα λουκάνικα τα γέμιζαν με κιμά από το ίδιο το χοιρινό κρέ-

ας, ο οποίος αναμειγνύετο με πολλά μπαχαρικά και αρωμα-
τικά σκευάσματα και με ειδικό χωνί τον έριχναν στα λουκά-
νικα, τα οποία είτε κρέμαγαν στο τζάκι να στεγνώσουν και να
ξεραθούν (καπνιστά) είτε τοποθετούσαν σε κύκλους στο
επάνω μέρος των δοχείων με το παστό κρέας. 

Τελευταία έμενε η κατασκευή του παστού. Το κρέας, το οποίο
είχε καθαριστεί από τα κόκκαλα και είχε αλατιστεί, κοβόταν
σε μικρότερα κομμάτια και τοποθετείτο στο καζάνι με λίγο λί-
πος με τη βοήθεια του οποίου το «τσιγάριζαν» και το έβραζαν
με κρασί μέχρι κάποιου σημείου, αφού έριχναν μέσα πιπέρι,
κοκκινοπίπερο, μπαχάρι, γλυκάνισο, φλούδα πορτοκαλιού και
ό,τι άλλο μπορούσε να δώσει αρωματική γεύση. Μετά την κα-
θορισμένη ώρα της παρασκευής το καζάνι κατέβαινε από τη
φωτιά και το κρέας έτοιμο πλέον τοποθετείτο σε λαγήνες. Στο
επάνω μέρος έβαζαν δύο ή τρείς κύκλους λουκάνικο και το δο-
χείο σκεπαζόταν με λίπος, που είχε ετοιμαστεί. Οι λαγήνες
έμπαιναν στο «κιλέρι» για να διατρέφεται η οικογένεια όλη
τη διάρκεια του έτους. Αυτό ήταν το περίφημο «παστό», που
έχει θρέψει γενιές και γενιές Βυτινιώτες. Ό,τι κρέας έμενε το
κατανάλωναν τις ημέρες των εορτών.

Έτσι ζούσε η αγροτική οικογένεια της Βυτίνας. Με αυστηρή
οργάνωση, προβλεπτικότητα και προσωπικό μόχθο. Το χοι-
ρινό, που οι περισσότερες οικογένειες έτρεφαν, συνέβαλλε στη
διατροφή της, αλλά βοηθούσε και στην ενίσχυση της κοινω-
νικότητας, την επικοινωνία των ανθρώπων, και τη δημιουργία
ενός σημαντικού κύκλου εθίμων. Όσες οικογένειες προμη-
θεύονταν αργά το χοιρινό, για να φτάσει στο επιθυμητό βά-
ρος, το έσφαζαν τις απόκριες με την ίδια εθιμοτυπία και τις
ίδιες διαδικασίες κατασκευής.

Χοιροσφάγια. Μια εκδήλωση με βαθιές Ελληνικές ρίζες, που
ξεκινά από τη Μυκηναϊκή εποχή και φτάνει στις μέρες μας απο-
δεικνύοντας έτσι τη συνέχεια του Ελληνισμού 4.000 χρόνια τώρα
μέσα από ομοιόμορφες συνήθειες, έθιμα και παραδόσεις. 

(Οι φωτογραφίες είναι από την ιστοσελίδα του «Βυτιναί-
ου» και δείχνουν τη σφαγή του γουρουνιού στα Βυτιναίικα
το 1970)
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Το «μάδημα» Η ετοιμασία

Η σφαγή του χοιρινού
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Την Κυριακή 5-2, όπως είχε προα-
ναγγελθεί με όλους τους δυνατούς τρό-
πους, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πί-
τας του συλλόγου στο ξενοδοχείο ΤΙ-
ΤΑΝΙΑ στο δέκατο όροφο. Οι ετοιμασίες
είχαν αρχίσει πριν με τις προπαρα-
σκευαστικές διαδικασίες, όπως η ενοι-
κίαση της αίθουσας, η οργάνωση της βρά-
βευσης των νέων φοιτητών και φοιτητριών
για την επιτυχία τους, η πρόσκληση των
εκπρόσωπων φορέων και συλλόγων και
άλλες τυπικές ενέργειες. 

Η αίθουσα ήταν χωρητικότητας 200
ατόμων και γέμισε μέχρι το τέλος, αφού
η προσέλευση ήταν αθρόα και η μεγα-
λύτερη που έχει πραγματοποιηθεί σε πα-
ρόμοια εκδήλωση. Αλλά και από όμοιες
εκδηλώσεις άλλων τοπικών συλλόγων
μπορούμε να πούμε ότι ήταν από τις με-
γαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις παρισταμένων δημο-
σιογράφων.

Η εκδήλωση άρχισε με την ευλογία της
πίτας από τον πρωτοπρεσβύτερο πατέ-
ρα Κωνσταντίνο Παναγιωτόπουλο από το
Πυργάκι βοηθούμενο από τους Βυτιναί-
ους ιεροψάλτες Αρίστο Χαραλαμπόπου-
λο και Νίκο Σουλακιώτη. Να σημειώσου-
με εδώ ότι ο πατέρας Κωνσταντίνος δεν
παραλείπει χρόνια τώρα να παρίσταται και
να ευλογεί την πίτα του συλλόγου. Οι
προσκληθέντες Βυτιναίοι ιερείς πανο-
σιολογιότατος αρχιμανδίτης Νίκων Γα-
λανόπουλος και αιδεσιμότατος Βασί-
λειος Ντάβος δεν μπόρεσαν να παρα-
στούν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσε-
ων. Στην τελετή παρέστη και ο αιδεσι-
μότατος πατέρας Παναγιώτης Μισίρης
(γαμπρός της Βυτίνας)..

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του συλλόγου
έκοψε την πίτα και απηύθυνε σύντομο χαι-
ρετισμό, στον οποίο τόνισε τη δυσκολία που
αντιμετωπίζουν σήμερα οι σύλλογοι και με-
ταξύ αυτών και των Βυτιναίων και από από-
ψεως οικονομικής και από απόψεως δρα-
στηριοποίησης προσώπων και τόνισε την
ανάγκη να σταθούν όλοι στο πλευρό του συλ-
λόγου για την προώθηση και επίλυση πολ-
λών προβλημάτων. Κατόπιν απηύθυναν σύ-
ντομο χαιρετισμό μετά από πρόσκληση του
προέδρου ο παριστάμενος αντιπεριφερει-
άρχης κ. Γιαννακούρας, ο βουλευτής κ.
Γείτονας,ο πρώην βουλευτής κ. Κωστό-
πουλος, ο δήμαχος Γορτυνίας κ. Γιαννό-
πουλος, ο δημοτικός σύμβουλος και πρώην
δήμαρχος Βυτίνας κ. Σακελλαρίου, ο πρόε-
δρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσ-
σιας και ο πρόεδρος του συνδέσμου φιλο-
προόδων κ, Ζαχαρόπουλος, ο οποίος τόνι-
σε την ανωμαλία που δημιουργήθηκε και τα
αρνητικά σχόλια που διατυπώθηκαν από
την αναβολή της κλήρωσης του Πανταζο-
πουλείου κληροδοτήματος.

Ακολούθησε η βράβευση των επιτυχόντων
φοιτητών το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 στα
ΑΕΙ και ΤΕΙ που κατάγονται από τη Βυτίνα, ει-
κοσιπέντε τον αριθμό, των οποίων τα ονό-
ματα είχαν δημοσιευθεί σε παλαιότερα φύλ-
λα της εφημερίδας. Τα βραβεία παρέδωσαν
στους επιτυχόντες πολλοί από τους παρι-
στάμενους επισήμους, τα οποία παρέλαβαν
είτε οι ίδιοι είτε συγγενικά τους πρόσωπα
και περιελάμβαναν τιμητικό έπαινο του συλ-
λόγου και το βιβλίο «λαογραφία της Βυτίνας»
του σπουδαίου λαογράφου και ιστορικού
ερευνητή Λεωνίδα Αναγνωστόπουλου. Ορι-
σμένοι από τους επιτυχόντες λόγω από-
στασης ή άλλων δυσκολιών δεν παρέστησαν.

Συγχρόνως διεξήχθη λαχειοφόρος αγορά
προς οικονομική ενίσχυση του συλλόγου
τριών ζωγραφικών πινάκων τους οποίους
προσέφερε, όπως κάνει χρόνια τώρα, η Βυ-
τιναία ζωγράφος Μαρία Μαρκοπούλου-Βερ-
γοπούλου. Η λαχειοφόρος αγορά απέφερε
το ποσόν των 600  περίπου και τους πίνα-
κες έτυχαν ο παριστάμενος πρώην πρόεδρος
της Παγγορτυνιακής ένωσης διακεκριμένος
νομικός και ιστορικός συγγραφέας κ. Ηλίας
Γιαννικόπουλος, η ταμίας του συλλόγου

φυσιολατρών Ελάτης κ. Τρισεύγενη Σταθο-
πούλου και ο Βυτιναίος κ. Τάκης Αγγελό-
πουλος. Το φλουρί της πίτας έτυχε ο ιατρός
κ. Ευθύμιος Χριστόπουλος και το αντίστοι-
χο δώρο ήταν ένα καλάθι με ντόπια προϊό-
ντα της Βυτίνας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο Γορτύνιος βουλευτής κ. Κ. Γείτονας
ένθερμος φίλος της Βυτίνας. Ο βουλευτής
Αρκαδίας κ. Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος
έφυγε εσπευσμένα, για να μπορέσει να πα-
ραστεί στο συγχρόνως διεξαγόμενο μνημό-
συνο από την Παγγορτυνιακή Ένωση υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του Θ.Κολοκοτρώ-
νη, που τελείται χρόνια τώρα την ίδια ημε-
ρομηνία, επέτειο του θανάτου του. Ο πρώ-
ην βουλευτής Αρκαδίας κ. Κωστόπουλος, ο
αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας κ.Ευάγγελος
Γιαννακούρας, ο δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάν-
νης Γιαννόπουλος, οι δημοτικοί σύμβουλοι
κ. Γιάννης Σακελλαρίου, Γ. Κανελλόπουλος,
Ηλίας Αποσκίτης. Ο πρόεδρος, ο αντιπρό-
εδρος και η γραμματέας της Παγγορτυνια-
κής ένωσης κ.κ Πλέσσιας, Καρβελάς και Αγ-
γελοπούλου. Οι υποψήφιοι πολιτευτές (σύμ-
φωνα με δημοσιεύματα) κ.κ. Αποσκίτης,
Βλάσσης, Τσίρμπας . Επίσης οι πρόεδροι των
τοπικών συλλόγων Μαγουλιανιτών κ. Κα-
νελλόπουλος, Λαγκαδινών κ. Κάππος, Νυμ-
φασίων κ. Λατάνης, Λασταίων κ. Καγιούλης.
Ο πρόεδρος του συνδέσμου φιλοπροόδων
Βυτίνας κ. Ζαχαρόπουλος. Εκ μέρους του
συλλόγου φυσιολατρών Ελάτης η ταμίας κ.
Τρισεύγενη Σταθοπούλου. Τους επώνυ-
μους Βυτιναίους δεν απαριθμούμε, διότι ήταν
πολλοί και παρίσταντο ως καταγόμενοι από
την Βυτίνα. Θα αναφέρουμε όμως τονίζοντας
την παρουσία της αντιπρυτάνεως του Χα-
ροκοπείου Πανεπιστημίου κ. Ευαγγελίας
Γεωργιτσογιάννη ενθέρμου φίλης της Βυτί-
νας μετά του συζύγου της καθηγητή Γιάννη
Λαγού φανατικού Γορτύνιου από Στεμνίτσα.
Η κ. Γεωργιτσογιάννη ήταν κεντρική ομιλή-
τρια στην ημερίδα που είχε οργανώσει προ
διετίας ο δήμος Βυτίνας στην αίθουσα της
παλαιάς Βουλής σχετικά με το Τριανταφυλ-
λίδειο κληροδότημα. Επίσης παρέστη ο φί-
λος του συλλόγου και της Βυτίνας διακε-
κριμένος νομικός και πρώην πρόεδρος της
Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Ηλίας Γιαννικό-
πουλος. Ακόμα παρέστησαν οι πρώην πρό-

εδροι του συλλόγου κ.κ. Τρ. Θεοφιλόπουλος
και Θ. Κοκκαλιάρης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε στις 14.00 και
προσεφέρθη καφές, αναψυκτικά, βουτήμα-
τα και δίπλες από τη Βυτίνα. Επιπλέον σε
όλους μοιράστηκε και ένα κομμάτι πίτας.

Ο σύλλογος εκφράζει τις βαθύτατες ευ-
χαριστίες σε όλους όσους παρέστησαν και
οι οποίοι ήταν περισσότεροι από κάθε
άλλη φορά. Οι Βυτιναίοι προσήλθαν πρό-
θυμα και σύσσωμα τιμώντας το σύλλογό
τους και ενισχύοντας τον με κάθε τρόπο.
Στις δύσκολες αυτές στιγμές, που όλοι οι
σύλλογοι απαξιώνονται και απογυμνώνονται,
μια τέτοια εκδήλωση αποτελεί βιοφόρο δύ-
ναμη για το μέλλον του συλλόγου. Το Δ.Σ.
υπόσχεται τιμώντας την αθρόα προσέλευ-
ση να δραστηριοποιείται συνεχώς για θέ-
ματα που αφορούν τον τόπο μας και να συ-
ντηρεί όλες εκείνες τις δραστηριότητες
όπως η έκδοση της εφημερίδας, που συμ-
βάλλουν στην ενίσχυση της επικοινωνίας και
επαφής με τον τόπο ιδιαίτερα των ξενιτε-
μένων ή εκείνων που κάνουν αρκετό και-
ρό να επισκεφθούν τη Βυτίνα.
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Μαζική προσέλευση των Βυτιναίων 
και φίλων της Βυτίνας

ΓΡΑΦΕΙ: ο Τάκης Απ. Καψάλης, μαθητικός - οικονομικός
ερευνητής

Η κατάμεστη αίθουσα της εκδήλωσης

Η ευλογία της πίτας

Ο χαιρετισμός του προέδρου

Ο πρόεδρος του
συλλόγου δίνει το
δώρο στον τυχερό
του φλωριού γιατρό
κ. Χριστόπουλο

Οι τυχεροί της
λαχειοφόρου κ.κ

Αγγελόπουλος και
Γιαννικόπουλος

Τι είναι η Βυτίνα; Χωρίς αμφιβολία είναι ένα περίπλοκο
σύστημα με επίκεντρο τον πολίτη. Πώς συμπεριφέρεται
ένα σύστημα; Όπως η οικογένεια: Φέρνει σε επαφή τα
μέλη της σε μια ουσιαστική σχέση αλληλεξαρτήσεων και
αλληλοεπιδράσεων που ενεργούν ως σύνολο. Τι συμβαίνει
όμως με εμάς τους πολίτες της Βυτίνας; Που αποτυπώ-
νεται το κοινό μας όραμα; Ποιός μας ρώτησε τι είδους
Βυτίνα θέλουμε; Που είναι οι κοινοί μας μακροπρόθε-
σμοι στόχοι για να ικανοποιήσουμε το όραμα; 

Κοιτώντας τα αναπτυξιακά προγράμματα της Βυτίνας,
τα περισσότερα είναι τεχνικά έργα, βραχυπρόθεσμα. Η
στενή αντίληψη αφορά επίλυση μεμονωμένων προβλη-
μάτων. Προφανώς σχεδιάζονται μέχρι τις επόμενες
εκλογές. Έχουν ποτέ αναγνωρισθεί οι διάφορες τάσεις
και συμπεριφορές του συστήματος Βυτίνα ως σύνολο; Μή-
πως, τότε, προέκυπτε ότι μπορούσαμε να εστιαστούμε την
προσοχή μας στη μείωση των σκουπιδιών, πριν να συμ-
βούν, αντί να ασχολούμαστε με τις χωματερές τώρα; Πώς
θα σχεδιάσουμε στρατηγικές και τις αντίστοιχες δράσεις,
αν δε δούμε τις αλληλεπιδράσεις των δυνάμεων που επε-
νεργούν στο σύστημα με το ενεργητικό κεφάλαιο της Βυ-

τίνας; Πώς αλληλοεπιδρά το
Μαίναλο με το σχέδιο εκμε-
τάλλευσης του σανατορίου,
με το κυκλοφοριακό, με τη
στάθμευση, με την εναλλα-
κτική εκμετάλλευση της γης,
που αυξάνει το ενεργητικό,
με το σχέδιο εκμετάλλευσης
των κατασκηνώσεων από το
Πανεπιστήμιο Πελοποννή-
σου, με την ίδρυση του κέ-
ντρου μεσογειακής διατρο-
φής, με την εξασφάλιση κά-
ποιου ελάχιστου εισοδήματος
για τους κατοίκους; Πώς βλέ-
πουμε σε ποιό σημείο του
συστήματος πρέπει να επέμ-
βουμε, για να αλλάξουμε πα-
γιωμένες ζημιογόνες τάσεις
και να τις στρέψουμε σε θε-
τική κατεύθυνση; Πότε σχε-
διάσαμε ή εκμεταλλευτήκαμε
διαχρονικά δείκτες που απο-
δίδουν την αποτελεσματικό-
τητα μέτρων; Που είναι το μα-
κροπρόθεσμο σχέδιο δρά-
σης της Βυτίνας για να ικα-
νοποιήσει έστω κάποιο κοι-
νό όραμα των Βυτιναίων,
που έστω κάποιοι φαντά-
σθηκαν; Γιατί οι αποφάσεις
λαμβάνονται μεμονωμένα και
χωρίς τη συμμετοχή των πο-
λιτών; Οι αποφάσεις που
λαμβάνονται ικανοποιούν τις
αρχές της «Χάρτας της Γης»
που εξασφαλίζουν μία βιώ-
σιμη ανάπτυξη; 

Δυστυχώς, οι απαντήσεις
σε όλες αυτές τις ερωτήσεις
δείχνουν το τι μας εμποδίζει
προς ένα βιώσιμο μέλλον.
Οι προβλέψεις για την εξέ-
λιξη του πλανήτη μας τις

επόμενες δεκαετίες δεν είναι και οι καλύτερες. Οι εξε-
λίξεις αυτές επηρεάζουν έμμεσα και τις τοπικές κοινό-
τητες. Και την δικιά μας προφανώς. Εμείς οι πολίτες δεν
έχουμε λόγο για το πώς θέλουμε το χωριό μας το 2040
για παράδειγμα, για να εξασφαλίσουμε τις νέες γενιές;
Θα σταματήσουμε να είμαστε ευνούχοι;

Το δικό μου όραμα είναι να συνεισφέρω στη δημι-
ουργία μίας Πρότυπης ΒΥΤΙΝΑΣ μέσα από Βιώσιμη
Ανάπτυξη. Το σχέδιο Β – 2040 προσφέρει μία τεκμη-
ριωμένη προσέγγιση, που στη θέση του οδηγού είναι ο
πολίτης και τα όνειρα του. 

«ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ»

ΒΥΤΙΝΑ: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ
ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ (Β-2040)

Επιχειρηματική 
στρατηγική 
και εφαρμογές

ΒΙΩΣΙΜΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η βιώσιμη

κοινότητα ορίζεται

ως η

αναγκαιότητα για

κοινωνική,

οικονομική και

οικολογική

αρμονία, που

ικανοποιεί τις

ανάγκες των

ανθρώπων τώρα

και στο μέλλον.

ΣΥΣΤΗΜΑ

Ένα σύστημα

ορίζεται ως κάτι

που διατηρεί την

ταυτότητα του

μέσω της

αλληλοεπίδρασης

των μερών του.


