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Tα θεμέλιά μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους
και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος...
Oδυσσέας Eλύτης
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ΜΑΖΙΚΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥΣ
Με επιτυχία διεξήχθησαν και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ.
ην Κυριακή στις 17-2 πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων στο ξενοδοχείο NOVUS στην πλατεία
Μεταξουργείου, όπως είχε ανακοινωθεί αρκετές μέρες πριν. Στην εκδήλωση προσήλθαν περίπου εκατόν ογδόντα άτομα, μολονότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές, διότι από το πρωί έβρεχε δυνατά και
το κρύο ήταν αρκετά τσουχτερό.

Τ

Την πίτα ευλόγησαν οι ιερείς πατέρες Κων/νος
Παναγιωτόπουλος και Βασίλειος Ντάβος, γιος
του εφημέριου του τόπου μας, με ιεροψάλτη τον Αρίστο Χαραλαμπόπουλο. Ο πρόεδρος του συλλόγου
κ. Παπαδέλος στο σύντομο χαιρετισμό του ευχαρίστησε τους προσελθόντας και αναφέρθηκε στις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι σύλλογοι για την
επιβίωσή τους. Χαιρετισμό επίσης απηύθυνε και ο
παριστάμενος δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης
Γιαννόπουλος, ο οποίος τόνισε την ανάγκη συχνών
επισκέψεων στον τόπο τους όσων διαμένουν αλλού και τις προοπτικές για ανάπτυξη της Γορτυνίας.
Στη συνέχεια έκοψε την πίτα ο πρόεδρος του συλλόγου κατανέμοντας τα τεμάχια στους φορείς της
Βυτίνας κατά το έθιμο.
Κατόπιν απενεμήθησαν τα τιμητικά βραβεία
στους επιτυχόντες νέους και νέες καταγόμενους
από τη Βυτίνα στα ΑΕΙ και ΤΕΙ κατά το φετινό ακαδημαϊκό έτος. Το βραβείο αποτελείτο από τιμητικό έπαινο του συλλόγου και το βιβλίο του Λεωνίδα Αναγνωστόπουλου «λαογραφία της Βυτίνας».
Οι βραβευθέντες ήταν δέκα.
Το τυχερό φλωρί της πίτας έτυχε η φίλη της Βυτίνας κ. Μαρία Παυλάκη και το δώρο ήταν ένα καλάθι με ντόπια προϊόντα προσφορά του εργαστηρίου ζυμαρικών του Γιώργου του Κουρεμένου και
του μελισσοτρόφου Κώστα Δημάκου. Επίσης η Βυτιναία ζωγράφος κ. Μαρία Μαρκοπούλου-Βεργοπούλου προσέφερε μία σειρά από μικρούς ζωγραφικούς πίνακες, οι οποίοι διετέθησαν σε συμβολική τιμή για ενίσχυση του συλλόγου και απέφεραν
το ποσόν των 290 € .
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο
δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Σακελλαρίου και Κανελλόπουλος. Οι πολιτευτές Αρκαδίας κ.κ Βλάσσης, Καρβελάς και Πισιμίσης. Ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσιας και η Γραμματέας κ. Αγγελοπούλου. Οι πρόεδροι των συλλόγων Νυμφασίων κ. Λατάνης, Λασταίων κ. Καγιούλης και ο γραμματέας του συλλόγου Παναγιτσιωτών κ. Θλιβέρης.
Οι πρόεδροι των Βυτινιώτικων συλλόγων Φιλοπροόδων κ. Ζαχαρόπουλος και φίλων του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος κ. Παναγόπουλος. Η αντιπρύτανης του Χαροκοπείου Παν/μίου κ.

Γεωργιτσογιάννη και ο σύζυγος της καθηγητής κ.
Λαγός από τη Στεμνίτσα. Η εκδότης της εφημερίδας ΓΟΡΤΥΝΙΑ κ. Πέννυ Καλύβα και ο ιδιοκτήτης
της ίδιας εφημερίδας κ. Κ. Καλύβας.
Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά όσους προσέφεραν για την ενίσχυση του αλλά και όσους συνέβαλλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης. Ευχαριστεί δε όσους προσήλθαν και τίμησαν με την παρουσία τους την εορτή. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε
τη μεγάλη προσέλευση των Βυτιναίων, που έδειξαν για μια ακόμα φορά την αγάπη για τον τόπο τους.
Η κατάμεστη αίθουσα εντυπωσίασε τους ξένους
προσκεκλημένους, οι οποίοι τόνιζαν ότι σε παρόμοιες τοπικές εκδηλώσεις εφέτος ο αριθμός των
προσελθόντων ήταν ενδεικτικά μικρότερος. Παρόλο
που οι σημερινές συνθήκες κρατούν τον κόσμο μακριά από τέτοιες γιορτές και παράλληλα η αδιαφορία
για τη συμμετοχή είναι καταλυτική, οι Βυτιναίοι σε
πείσμα των καιρών έδειξαν την ευαισθησία και την
αγάπη για τον τόπο τους. Αρκετοί δε ήλθαν από τη
Βυτίνα θέλοντας να τονίσουν με την παρουσία τους
τη συμμετοχή τους στη δράση του συλλόγου. Επίσης πρέπει να τονισθεί η παρουσία των νέων του
τόπου μας, που ήταν αρκετά μεγάλη και ενθουσιώδης.
Στις δώδεκα περίπου και μετά την αποχώρηση
των επισήμων άρχισαν οι διαδικασίες της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης. Πρόεδρος της συνέλευσης εξελέγη ομόφωνα μετά από πρόταση του
προέδρου του απερχομένου δ.σ. ο πρόεδρος της
Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Παναγιώτης Πλέσσιας,
ενώ την εφορευτική επιτροπή συμπλήρωσαν ο δικηγόρος κ. Θεόδωρος Κανελλόπουλος και γραμματέας η κυρία Ελένη Πλέσσια. Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον πρόεδρο του απερχόμενου δ.σ.
κ. Παπαδέλο ο οποίος έκανε απολογισμό των πεπραγμένων του συλλόγου κατά την προηγουμένη
διετία και αναφέρθηκε στους τομείς που επικεντρώθηκε η προσπάθεια, ιδιαίτερα σε θέματα που
αφορούν τη Βυτίνα και καθόρισε την προοπτική του
συλλόγου για τη νέα διετία. Ομόφωνα εγκρίθηκαν
τα πεπραγμένα όπως επίσης και ο οικονομικός απολογισμός, ο οποίος έγινε από τον πρόεδρο της εξελεγκτικής επιτροπής κ. Νικόλαο Σουλακιώτη.
Ο απολογισμός πεπραγμένων έχει ως εξής:

Το νέο Δ.Σ. του συλλόγου «των απανταχού Βυτιναίων»

Στις 22-2 συνεκλήθη το δ.σ κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφίσαντος συμβούλου κ. Παπαδέλου και συγκροτήθηκε σε σώμα για τη διετία 2013-2014 ως εξής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Παπαδέλος Παναγιώτης φιλόλογος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγοπούλου Αρετή ιδ. Υπάλληλος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Χαραλαμποπούλου Αθανασία υπάλληλος ΕΡΓΟΣΕ
ΤΑΜΙΑΣ:
Παπαντωνίου Νικήτας ασφαλιστής
ΜΕΛΗ:
Καρκουλα Βασίλειος συν/χος αξιωματικός πυροσβεστικής
Λιαρόπουλος Δημήτριος τεχνίτης αυτοκινήτων
Γόντικα Βασιλική νοσηλεύτρια
Πλέσσιας Τρ. Παναγιώτης δημοτ. υπάλληλος
Αγγελίδης Θεόδωρος μηχανολόγος
Χριστοπούλου Φανή εκπαιδευτικός
Λιαρόπουλος Χαράλαμπος προγραμματιστής Η/Υ

« Αγαπητοί συμπατριώτες
Η πρώτη φάση, όπως όλοι γνωρίζετε, των εργασιών μιας τακτικής γενικής συνέλευσης συλλόγων είναι ο απολογισμός πεπραγμένων από το
απερχόμενο δ.σ. και η έγκρισή τους από την ολομέλεια της γενικής συνέλευσης. Ως πρόεδρος του
απερχόμενου δ.σ έχω την τιμή να παρουσιάσω το
έργο αυτό, το οποίο ήταν πολυσχιδές και αρκετά
μεγάλο πάντοτε σύμφωνο με τις αρχές του καταστατικού του συλλόγου και τους σκοπούς του όπως
περιγράφονται σε αυτό.
Πρώτος και κυρίαρχος στόχος του συλλόγου είναι η ενίσχυση της επαφής και επικοινωνίας των
όπου γης Βυτιναίων και φίλων του τόπου. Το στόχο αυτό υλοποίησε με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας που είναι ο τύπος και το διαδίκτυο. Η δίμηνη
εφημερίδα «ΒΥΤΙΝΑ» καλύπτει το φάσμα της τοπικής ειδησεογραφίας και ένα μεγάλο μέρος ιστορικών και κοινωνικών στοιχείων. Από απόψεως ποιότητας ύλης αλλά και ποσότητας κατέχει την
πρώτη θέση, κατά την άποψη έγκριτων δημοσιογράφων, του τοπικού συλλογικού τύπου. Βέβαια τα
μεγάλα έξοδα έκδοσης και διακίνησης της, διότι είναι γνωστόν ότι καταβάλλονται πλέον και ταχυδρομικά τέλη αποστολής, πιθανόν να μεταβάλλουν
τη συχνότητα έκδοσης από δίμηνο σε τρίμηνο. Αυτό
θα φανεί στο μέλλον κατά πόσον μπορεί το κόστος
των χιλίων πεντακοσίων € κάθε φύλλου να καλύψει ο σύλλογος. Το δεύτερο μέσον επικοινωνίας
είναι η ιστοσελίδα του συλλόγου, που έχει φτάσει
τις 10.000 επισκέψεις και μέσα από αυτήν προβάλλονται όλα εκείνα που μπορούν να συμβάλλουν
στην επικοινωνία και ενημέρωση των Βυτιναίων.
Δεύτερος στόχος είναι η συμβολή στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων. Στον τομέα αυτόν
ο σύλλογος δραστηριοποιήθηκε σε τέσσερα κυρίως
θέματα. Στη δημιουργία κέντρου Ελληνικής διατροφής και επισκέψιμου
συνέχεια στη σελ.3

ΑΒΕΒΑΙΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ
Η ΠΙΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

Αν κανένας παρακολουθούσε τις ευχές, που αντάλλασαν όλοι οι Έλληνες ανήμερα την πρωτοχρονιά, θα παρατηρούσε μια φράση να είναι μόνιμη στα χείλη όλων:
«…..και μακάρι να είναι καλύτερος ο καινούργιος χρόνος από αυτόν που πέρασε». Και όμως τίποτα δε διαβεβαιώνει κάτι τέτοιο. Οι ενδείξεις είναι εντελώς δυσοίωνες. Τα οικονομικά των μεσαίων και κατωτέρων στρωμάτων θα χειροτερέψουν λόγω αλλεπαλλήλων περικοπών. Από την άλλη οι ανατιμήσεις των προϊόντων και των
προσφερομένων υπηρεσιών (ΔΕΗ) θα είναι μεγαλύτερες.
Η ανεργία θα φτάσει στο κατακόρυφο και πιθανόν να ξεπεράσει και το 30%. Η μετανάστευση των νέων και ιδιαίτερα της «χρυσής περιουσίας» της πατρίδας μας, που
είναι όλοι οι νέοι επιστήμονες, θα θυμίσει τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Η οικονομία του κράτους θα κάνει χρόνια να συνέλθει, αφού τα μεγέθη των χρεών είναι τόσο μεγάλα που απαιτούνται δεκαετίες, για να ελεγχθούν. Χρέη! Παντού χρέη! Και η πολυθρυλούμενη
«ανάπτυξη» είναι ακόμα μακριά από ό,τι φαίνεται.
Θα πει κάποιος «τι μας τα λες όλα αυτά; Τα ακούμε
στα καθημερινά δελτία ειδήσεων. Μας τα θυμίζεις, για
να μας μαυρίσεις τη ψυχή;». Όλα λέγονται για να μην τρέφονται μάταιες ελπίδες για την ανάκαμψη και την επαναφορά σε παλαιές συνθήκες καλοπέρασης και ευδαιμονίας. Λέγονται, για να απομακρυνθεί ο νους από την
αντίληψη ότι η ευτυχία της καθημερινής ζωής είναι αποτέλεσμα υλικής ευμάρειας. Πρέπει να σκεφτούμε και να
βρούμε λύσεις άμυνας μπροστά στο κλίμα πανικού, που
καλλιεργείται και στην αντίληψη ότι όλα έχουν χαθεί.
Πόσα περιττά πράγματα μας επέβαλλε ο υλικός ευδαιμονισμός που δεν ήταν αναγκαία ή απόλυτα απαραίτητα; Αυτός ο ατομικός έλεγχος μπορεί να βελτιώσει πολλά πράγματα. Όλοι γυρίζουμε με ένα κινητό στο χέρι που
περισσότερο το χρησιμοποιούμε, για να «κάνουμε πλάκα» παρά για ανάγκη και με αυτόν τον τρόπο γεμίζουμε
τα ταμεία των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, που οι περισσότερες είναι ξένες. Μας επέβαλλαν την αντίληψη ότι
το ξένο είναι το καλό και το ντόπιο το «σκάρτο», για να
μπούμε στο χορό της «ξενομανίας» και της απομύζησης
του εθνικού προϊόντος από τους ξένους και διερχόμενους και όχι από τις ντόπιες επιχειρήσεις και μόνιμες.
Ας σκεφτούμε ότι ο γείτονας είναι συνάνθρωπος και μπορεί να βοηθήσει στις δυσκολίες μας. Δε χρειάζεται στις
σχέσεις μας να είμαστε αδιάφοροι ή ακόμα και απάνθρωποι. Στις δύσκολες στιγμές ο άνθρωπος δείχνει τη
δύναμη, που κρύβει μέσα του.
Ένας παλιός Βυτιναίος διηγούμενος τις δυσκολίες της
κατοχής είχε πει «έπρεπε να έρθουν οι δυσκολίες και
οι κίνδυνοι του πολέμου και της κατοχής, για να καταλάβουμε πόσα μπορούσαμε να κάνουμε μόνοι μας τότε
που δεν υπήρχε κράτος, ούτε κάποιος υπεύθυνος να μας
λύσει τα προβλήματα». Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει
πόσο δύσκολο θα είναι το 2013. Πάντως θα είναι αρκετά δύσκολο. Και ας προετοιμαστούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ας ξεχωρίσουμε το περιττό από το αναγκαίο και
το εντυπωσιακό από το χρηστικό. Ας συνεργαστούμε με
το δίπλα μας, διότι «εν τη ενώσει η ισχύς».
Και ο τόπος μας, η Βυτίνα, πως ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες; Χρειάζεται και αυτή να προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα. Επειδή το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων και επαγγελματιών ασχολούνται
με την προσφορά υπηρεσιών, επιβάλλεται να αναθεωρηθεί η αντίληψη του κέρδους και να προσαρμοσθούν οι
τιμές στις νέες μορφές διαβίωσης. Η Βυτίνα έχει φυσικά
προσόντα, φήμη και υποδομή. Χρειάζεται να είμαστε φιλόξενοι και φτηνοί, για να εξακολουθούν να φτάνουν εδώ
οι φανατικοί φίλοι του τόπου μας.
Ας οπλιστούμε με την ελπίδα, που είναι κινητήριος δύναμη του ανθρώπου για το ξεπέρασμα των δυσκολιών και
ας σκεφθούμε ότι το μεγαλύτερο αγαθό είναι η υγεία
και η αγάπη και όχι η πολυτέλεια και η καλοπέραση. Ας
ευχηθούμε, έστω και αν ακούγεται παράξενα, όπως εύχονταν και οι παλιοί Βυτιναίοι ακόμα και στις δύσκολες
εποχές «ΑΙΣΙΟΝ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ 2013».
Η «Β»

ΒΥΤΙΝΑΙΕ, ΕΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, ΜΗ ΞΕΧΝΑΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ. Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ www.vytina.info
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Βυτινιώτικα... και άλλα
κεια: Βυτίνας 53, Τροπαίων 78. ε) ΕΠΑΣ Στεμνίτσας
41. Σύνολο μαθητών όλων των βαθμίδων 605.

3Π

3Μ

ια σημαντική καλλιτεχνική και εμπορική
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο χώρο
του Πανταζοπουλείου πνευματικού κέντρου με το τέλος του 2012. Από τις 26 Δεκεμβρίου μέχρι τις 31 λειτούργησε έκθεση παραδοσιακών προϊόντων νέων
καλλιτεχνών και δημιουργών. Ήταν ανοικτή από τις
9.00 το πρωί μέχρι τις 10.00 το βράδυ και εκτέθηκαν
χειροποίητα κοσμήματα, πλεκτά, υφαντά, πίνακες ζωγραφικής, «ντεκουπάζ» και άλλα. Οι εκθέσαντες τα
έργα τους νέοι καλλιτέχνες έμειναν ικανοποιημένοι
από τη λειτουργία της έκθεσης και τις ημέρες των εορτών η Βυτίνα προσφέρεται για τέτοιες εκδηλώσεις.
Ο εκθεσιακός τουρισμός μαζί με το συνεδριακό σε
έναν τόπο όπως ο δικός μας, που διαθέτει την υποδομή, μπορεί να προσφέρει πολλά. Η «ΒΥΤΙΝΑ» είχε
αναφερθεί στις μορφές αυτές, που μπορούν να τονώσουν την κίνηση του Σαββατοκύριακου αρκεί να
υπάρξουν οι κατάλληλοι φορείς, που θα την ενισχύσουν, όπως ο σύλλογος επαγγελματιών σε συνεργασία με το επαγγελματικό επιμελητήριο Αρκαδίας και άλλους κοινωνικούς φορείς. Επίσης
μπορεί να ζητηθεί να αξιοποιηθούν και άλλοι χώροι
ως εκθεσιακοί όπως το κλειστό κτίριο της Τριανταφυλλιδείου σχολής. Πολλά μπορούν να γίνουν αρκεί
να υπάρχει θέληση, οργάνωση και φαντασία.

3Ε

πισημοποιήθηκαν τα στοιχεία της τελευταίας
απογραφής του 2011. Σύμφωνα με αυτά ο
δήμος Γορτυνίας αριθμεί 10.109 κατοίκους. Η Βυτίνα είναι η μεγαλύτερη κωμόπολη του δήμου. Οι κωμοπόλεις που ήταν έδρες των πρώην Καποδιστριακών δήμων έχουν τον εξής αριθμό κατοίκων: Βυτίνα 652, Τρόπαια 506, Κοντοβάζαινα 386, Λαγκάδια
355, Δημητσάνα 342, Βαλτεσινίκο 341, Στεμνίτσα 191.
Ο αναγνώστης διαπιστώνει τη ραγδαία ερήμωση της
Γορτυνίας. Κραταιές κωμοπόλεις όπως τα Τρόπαια
και τα Λαγκάδια δεν έχουν συγκρατήσει ούτε το ένα
πέμπτο του πληθυσμού τους. Μέσα σε αυτήν την παρακμή ο τόπος μας ακόμα κρατάει την πληθυσμιακή του δύναμη όσο μπορεί ή τουλάχιστον δεν ερημώνεται με το ραγδαίο ρυθμό της υπόλοιπης Γορτυνίας. Είναι και αυτό κάτι. Παράλληλα η εφημερίδα ΓΟΡΤΥΝΙΑ γνωστοποίησε τον αριθμό των μαθητών των Γορτυνιακών σχολείων, που ακολουθούν και αυτά την πληθυσμιακή φθορά της ευρύτερης περιοχής. Ο αριθμός των μαθητών κατά κατηγορία σχολείων είναι ο εξής: α) Νηπιαγωγεία: Βυτίνας 11, Βαλτεσινίκου 6, Δημητσάνας 8, Κοντοβάζαινας 7, Λαγκαδίων 5, Νεοχωρίου 6, Τροπαίων 12,
Λουτρών 8. β) Δημοτικά: Βυτίνας 47, Βαλτεσινίκου
20, Δημητσάνας 25, Κοντοβάζαινας 6, Λαγκαδίων 9,
Νεοχωρίου 33, Ράφτη 4, Τροπαίων 50. γ) Γυμνάσια:
Βυτίνας 53, Κοντοβάζαινας 20, Τροπαίων 53, δ) Λύ-
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ρωτοχρονια 2013: Αρκετοί επέλεξαν να υποδεχτούν τον καινούργιο χρόνο στη Βυτίνα.
Τα καταλύματα σχεδόν γεμάτα και αρκετοί Βυτιναίοι
πέρασαν και αυτοί την πρωτοχρονιά εδώ. Ο καιρός
αρκετά καλός. Πολλά ξενοδοχεία οργάνωσαν ρεβεγιόν για την υποδοχή του καινούργιου χρόνου. Την
παραμονή ακούσαμε τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς
από παρέες μικρών παιδιών όπως και τα Χριστούγεννα. Η λειτουργία πανηγυρική το πρωί του νέου
έτους στον Άγιο Τρύφωνα. Όλη μέρα ανταλλάσσονταν ευχές. Οι καφετέριες και τα καφενεία γεμάτα
τις ημέρες αυτές. Ανήμερα το απόγευμα οργανώθηκαν γιορτές στο χιονοδρομικό του Μαινάλου για την
υποδοχή του καινούργιου χρόνου με νυχτερινό σκι και
διάφορες άλλες εκδηλώσεις, που τις παρακολούθησαν αρκετοί επισκέπτες. Το χιονοδρομικό λόγω των
νέων χιονοπτώσεων μπόρεσε να λειτουργήσει και να
ανοίξουν οι πίστες του. Παρόλη τη μεγάλη οικονομική
κρίση η επισκεψιμότητα της Βυτίνας παρέμεινε σε
υψηλά ποσοστά και την Πρωτοχρονιά, όπως και τα
Χριστούγεννα, κάτι που ξεπέρασε τις προσδοκίες.
Όλοι ελπίζουν ότι θα συνεχιστεί και το τρίτο Σαββατοκύριακο των Φώτων. Τις μέρες αυτές μπήκε σε
επαναλειτουργία σιγά –σιγά το κεντρικό ξενοδοχείο
ΜΑΙΝΑΛΟΝ, που ήταν κλειστό για αρκετά μεγάλο
διάστημα λόγω επισκευών και επέκτασης. Τις μέρες
των Χριστουγέννων ετέθη σε λειτουργία το εστιατόριο και ακολουθεί το ξενοδοχείο ύπνου. Η μεγάλη
αυτή παραδοσιακή ξενοδοχειακή μονάδα της Βυτίνας θα ενισχύσει πολύ περισσότερο την υποδομή του
τόπου μας, διότι θα είναι υψηλών προδιαγραφών και
εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού επισκεπτών, αφού
μετά τις τελευταίες επεκτάσεις και επισκευές διπλασίασε τον αριθμό των δωματίων του.

3Σ

άββατο 5 Γενάρη: Της «Πρωτάγιασης».
Και εφέτος ο παπά Νικόλας κράτησε το έθιμο και πέρασε από όλα τα σπίτια, που είναι «ανοιχτά» και άγιασε. Την Παρασκευή έφτασε εδώ το 1ο
σύστημα προσκόπων Καλλιθέας και έμεινε στο Δημοτικό Σχολείο. Την παραμονή των Φώτων οι πρόσκοποι πέρασαν από τους δρόμους της Βυτίνας και
έψαλαν τα κάλαντα. Κίνηση ικανοποιητική και αυτό
το διήμερο, κάτι που βοηθά σημαντικά τη ντόπια οικονομία, αλλά και δείχνει ότι η έξοδος των γιορτών
είναι έθιμο που δε σβήνει. Στην έξοδο βοήθησε και
ο καλός καιρός που μπορεί να έχει πάγο πρωί και
βράδυ αλλά την ημέρα είναι ομαλές οι συνθήκες. Ανήμερα όμως των Φώτων ο καιρός αγρίεψε και έδειξε πάλι το χειμωνιάτικο πρόσωπό του. To πρωί έγινε ο αγιασμός των υδάτων σε πανηγυρική λειτουργία στον Άγιο Τρύφωνα. Η θερμοκρασία έπεσε απότομα και το βράδυ κατέβηκε κάτω από το 0°. Η λαϊκή αντίληψη θέλει «τα Φώτα χιονισμένα» κάτι που
πραγματοποιήθηκε φέτος. Στις 7 του μήνα γιόρτασαν
οι «Γιάννηδες», οι οποίοι εδώ, όπως και σε κάθε μέρος, είναι αρκετοί και φυσικά η έκφραση ευχών προς
τους εορτάζοντας ήταν άφθονες. Από τις 8 Γενάρη
επανήλθαμε στην καθημερινότητα με την αραιή κίνηση, το χειμωνιάτικο κρύο, την επαναλειτουργία των
σχολείων και τις καθημερινές συνήθειες. Ελπίζουμε ότι οι γιορταστικές ημέρες που πέρασαν αρκετά
ευχάριστα και με πολύ κίνηση, παρόλες τις αντίξοες πανελλαδικά συνθήκες, θα επαναληφθούν και του
χρόνου και η Βυτίνα θα εξακολουθεί να κρατά τα
σκήπτρα της επισκεψιμότητας σε όλη την Αρκαδία
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ολλοί Βυτιναίοι και φίλοι του τόπου μας
στέλνουν τις παρατηρήσεις τους για πολλά
«κακώς κείμενα», όπως υποπίπτουν στην αντίληψή
τους, και εκφράζουν
τις προσωπικές τους
απόψεις. Από τις τελευταίες επιστολές
ή email που λάβαμε
σταχυολογούμε τα
πιο σπουδαία. Η
πρώτη παρατήρηση
γίνεται για την ανάγκη συντήρησης της
δενδροστοιχίας ή
του
λεγόμενου
«δρόμου αγάπης».
Ο αναγνώστης τονίζει την ανάγκη καθαρισμού των δένδρων από τους αναρριχόμενους κισσούς, που οδηγούν στη σταδιακή αποξήρανση των
δένδρων, ιδιαίτερα των πλέον παλαιών. Επίσης τονίζει ότι απαιτείται καθαρισμός και συντήρηση των
καθισμάτων και διόρθωση της εισόδου στο ύψος της
«Αίγλης», που στενεύει και δυσκολεύει την κίνηση
των οχημάτων. Άλλη επιστολή αναφέρεται στην
ανάγκη ανασχεδιασμού της πλατείας με την απομάκρυνση του κλειστού περιπτέρου και τη μετακίνηση
του αγάλματος Πόταγα (για το ίδιο θέμα η «ΒΥΤΙΝΑ» είχε κάνει ρεπορτάζ στο παρελθόν). Τέλος τρίτη επιστολή αναφέρεται στην ανάγκη καθαρισμού των
περιαστικών αλσυλλίων και στη συντήρηση του περίφημου άλσους του κτήματος Τριανταφυλλίδη.

Εμείς θέτουμε υπόψη των αρμοδίων τα θέματα
αυτά και ευχαριστούμε όσους με τις παρατηρήσεις
τους δείχνουν ευαισθησία για τον τόπο τους.

3Δ

εύτερη εβδομάδα του Γενάρη. Πολικές
θερμοκρασίες και μεγάλος παγετός. Μέχρι
το μεσημέρι όλα «άσπρα». Οι δρόμοι επικίνδυνοι. Το
πρωί της Τετάρτης το θερμόμετρο έξω από Βυτινιώτικο κατάστημα έδειξε στις 7.00 περίπου -8ο. Το
χιόνι ασπρίζει τις κορφές του Μαινάλου. Επανήλθε
η ηρεμία και η μονοτονία της καθημερινότητας
μετά την κοσμοπλημμύρα των εορτών. Βέβαια τα χειμερινά Σαββατοκύριακα όλο και κάτι θα κινηθεί,
οπότε και θα ξεφύγουμε λίγο από τη χειμερινή αδράνεια.

3Τ

ελείωσε η διαβούλευση για το νομοσχέδιο
που μετατρέπει το Μαίναλο σε περιφερειακό πάρκο, όπως θα διαβάσετε σε άλλη στήλη. Μας
ανησύχησε πολύ ότι στο νέο νομοσχέδιο δε γίνεται
μνεία για το χιονοδρομικό, τον πλέον ισχυρό πόλο
προσέλκυσης επισκεπτών τους χειμερινούς μήνες. Σημαντικό όμως είναι ότι βασικός φορέας διαχείρισης
προτάθηκε το Δασαρχείο Βυτίνας. Η Βυτίνα πάντως
μέσω του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων πήρε
μέρος στη διαβούλευση και εξέφρασε τις απόψεις της
γύρω από το υπό ψήφιση νομοσχέδιο και σε όσα πρέπει να αλλάξουν. Στη διαβούλευση πήραν μέρος και
πολλοί Αρκαδικοί φορείς που εμπλέκονται με το Μαίναλον όπως δήμοι, ορειβατικοί σύλλογοι, επιμελητήρια και άλλοι. Ας ελπίσουμε ότι η νέα αυτή πρωτοβουλία θα είναι προς όφελος και διαφύλαξη του
φυσικού αυτού θησαυρού και δε θα κρύβει ύποπτες
σκοπιμότητες, διότι τελευταία όλες οι πρωτοβουλίες
της πολιτείας μας έχουν κάνει «να φυλάμε τα ρούχα μας».

3Σ

αββατοκύριακο 12-13 Γενάρη: Ικανοποιητική
επισκεψιμότητα με το μουσικό σχολείο Ιλίου να παραμένει το διήμερο εδώ και να γεμίζει τις καφετέριες και τις ταβέρνες την Παρασκευή και το Σάββατο το βράδυ. Παρόλο τον παγετό, τις μεσημεριανές ώρες υπήρχε ηλιοφάνεια και αυτό διευκόλυνε
τους επισκέπτες να κάνουν τις χειμερινές βόλτες τους.
Ο παγετός όμως κάνει πολύ δύσκολη την κίνηση των
οχημάτων τις νυχτερινές ώρες. Την Κυριακή το μεσημέρι τέσσερα πούλμαν από τον Πειραιά (πρακτορείο «Κυριακάκη») έφτασαν και παρέμειναν για φαγητό πραγματοποιώντας μονοήμερη χειμερινή έξοδο στην περιοχή μας. Αυτή η κίνηση εξακολουθεί να
προσφέρει ενδιαφέρον και ευχάριστη ατμόσφαιρα στη
μονοτονία της καθημερινότητας, αλλά και οικονομική
τόνωση στις επιχειρήσεις. Δυστυχώς μάθαμε για
την οριστική αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ από
πρώτης Ιανουαρίου που θα είναι περίπου 9% και θα
δυσκολέψει περισσότερο τη διαβίωση μας. Μετά την
ανατίμηση του πετρελαίου έρχεται και αυτή του
ρεύματος, για να δώσει το τελειωτικό πλήγμα στη δύσκολη επαρχιακή ζωή. Το χιονοδρομικό λειτουργεί
συνεχώς με τη νέα διεύθυνση. Λόγω του μικρού πάχους χιονιού (5 εκ. στη βάση και 40 εκ. στην κορυφή)
λειτουργεί μία πίστα. Το σαλέ όμως εξυπηρετεί συνεχώς τους επισκέπτες, οι οποίοι τις είκοσι ημέρες που
λειτουργεί ανέρχονται σε ικανοποιητικό αριθμό.

3Ο

Γενάρης είναι ο πιο δύσκολος μήνας του
χρόνου για το χωριό και όσους μένουν μόνιμα εδώ. Περισσότερα σπίτια είναι κλειστά, αφού
όσοι ηλικιωμένοι γονείς επέλεξαν να περάσουν τις
γιορτές κοντά στα παιδιά τους δεν επιστρέφουν αμέσως, αλλά περιμένουν να περάσει ο βαρύς χειμώνας.
Οι εμφανίσεις των Βυτιναίων, που μένουν αλλού,
αραιώνουν μετά την επίσκεψη των εορτών. Φέτος αυτές έγιναν αραιότερες λόγω οικονομικής κρίσης. Έτσι
το Γενάρη η Βυτίνα έχει τους λιγότερους κατοίκους
και τα περισσότερα κλειστά σπίτια. Βέβαια η επισκεψιμότητα του Σαββατοκύριακου αλλάζει κάπως
το τοπίο, αλλά δε βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης.
Σε ορεινά μέρη όπως ο τόπος μας ο χειμώνας ήταν
πάντα δύσκολος και χρειαζόταν υπομονή να περάσει. Η σημερινή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
(συντηρημένα σπίτια, θέρμανση και άλλα) διαφοροποιεί σε σχέση με το παρελθόν την καθημερινότητα. Αυτά τα γράφουμε, για να μη μας μακαρίζουν
οι κάτοικοι των πόλεων σε σχέση με τις σημερινές δικές τους δυσκολίες διαβίωσης.

Η χιονισμένη Βυτίνα το βράδυ της 18-1
(από το kalimera Arkadia)
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Γενάρη: Παρασκευή. Το χιόνι ξανάκανε
την εμφάνιση του στη Βυτίνα και τα έντυσε όλα άσπρα. Είχαν προηγηθεί έντονες βροχοπτώσεις σε όλη την Αρκαδία. Στης «Μηλιάς τον κάμπο» η στάθμη του νερού έφτασε πολύ ψηλά και τα
πλημμύρισε όλα. Στην πολύπαθη Γορτυνία σημειώθηκαν πολλές κατολισθήσεις και έκλεισαν δρόμους
με μεγαλύτερο πρόβλημα στα Λαγκάδια. Τα ποτάμια της ευρύτερης περιοχής όπως ο Λούσιος, ο Λάδωνας, ο Αλφειός έφτασαν στο όριο επικινδυνότητας του ύψους του νερού και έχουν ληφθεί έκτακτα
μέτρα, όπως μας ενημερώνουν οι τοπικές ιστοσελίδες. Το δικό μας ποτάμι, ο Μυλάοντας, θύμισε παλιές εποχές, αφού το βουητό του νερού ακούγεται από
μακριά. Μετά όμως από τις βροχοπτώσεις ήλθε και
το χιόνι, που έβαλε σε πλήρη λειτουργία το χιονοδρομικό του Μαινάλου. Η ενημέρωση του Σαββάτου
19-1 «μιλάει» για συνεχή χιονόπτωση, φρέσκο χιόνι που στη βάση των πιστών περνάει τους 0,50 μ. και
στην κορυφή το 1,20 μ. Οι δρόμοι πρόσβασης προς
αυτό και από Βυτίνα και από Καρδαρά θέλουν αλυσίδες. Ξαφνικό πρόβλημα παρουσιάσθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην ηλεκτροδότηση του με αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία των αναβατήρων.
Μετά από συντονισμένες προσπάθειες η λειτουργία
αποκαταστάθηκε την Κυριακή, η οποία ήταν μία από
τις καλύτερες μέρες από απόψεως προσέλευσης κόσμου. Την Κυριακή επίσκεψη στο φαράγγι του Μυλάοντα έκανε ο Ορειβατικός σύλλογος της Νέας Ιωνίας. Μετά το χιονιά του Δεκέμβρη ήρθε και ο Γεναριάτικος, που κάνει όμορφο τον τόπο μας, ιδιαίτερα για όσους τυχερούς τον επισκέπτονται το Σαββατοκύριακο.
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επαγγελματική πρωτοβουλία πολλών νέων
διαρκώς επεκτείνεται και νέα καταστήματα ή γραφεία «ανοίγουν» στον τόπο μας ορισμένα για
πρώτη φορά και πρωτόγνωρα. Έτσι περνώντας
προχθές από τον κεντρικό δρόμο και λίγο πριν
φτάσουμε στη βιβλιοθήκη είδαμε στο ισόγειο της οικίας Θαλασσινού (Σούρταρη) μια πινακίδα που
ανήγγειλε τη λειτουργία λογιστικού γραφείου. Όπως
διαβάσαμε το γραφείο λειτουργεί από το Βασίλειο
Ηλιόπουλο και τους συνεργάτες του. Να ευχηθούμε
ευδόκιμη επαγγελματική πορεία στους νέους επιστήμονες, που προτίμησαν τον τόπο μας για την ανάπτυξη των επαγγελματικών τους πρωτοβουλιών και
νομίζουμε ότι η Βυτίνα προσφέρεται για τέτοιες κινήσεις με τις τόσες επιχειρήσεις που διαθέτει. Περάσαμε και από το χώρο της παλιάς σχολής, για την
επιστημονική προσφορά και την ιστορική σημασία
της οποίας ασχολήθηκε η «ΒΥΤΙΝΑ» στο περασμένο
φύλλο. Δυστυχώς το θέαμα του προαυλίου παραμένει οικτρό και ανάξιο ενός τόσο μεγάλου πνευματικού κέντρου. Αυτοκίνητα εξακολουθούν να σταθμεύουν και οικοδομικά υλικά βρίσκονται πεταμένα
εδώ και εκεί. Τα κουφώματα του κτιρίου ευρίσκονται σε κακή κατάσταση, αφού από τότε που ανακαίνισε το κτίριο ο αείμνηστος Συμεών Ξυνογαλάς,
ελάχιστες παρεμβάσεις συντήρησης έχουν γίνει. Το
ξαναλέμε μήπως και ευαισθητοποιήσουμε τα «ώτα»
των τοπικών δημοτικών αρχόντων και διαθέσουν λίγα
χρήματα για τον ευπρεπισμό. Ας επανεξετασθεί η
πρόταση του παλαιού δημοτικού συμβουλίου του Καποδιστριακού δήμου Βυτίνας για τη δημιουργία
στον περίβολο της σχολής ενός ιστορικού χώρου μνήμης με την τοποθέτηση όλων των αγαλμάτων των μεγάλων προσωπικοτήτων του τόπου μας.

3Ε

«οι δειπνοσοφιστές»

τέθη σε πλήρη λειτουργία το κεντρικό ξενοδοχείο της Βυτίνας «Μαίναλον» ιδιοκτησία του Βυτιναίου επιχειρηματία κ. Π. Μπακογιαννάκη εξυπηρετώντας φαγητό στη ταβέρνα του και
ύπνο. Ευχάριστη έκπληξη το όνομα της ταβέρνας.
«Δειπνοσοφιστές». Το αρχαιοπρεπές του τίτλου
δείχνει υψηλό μορφωτικό επίπεδο αλλά και Ελληνοπρέπεια σε αντίθεση με τους ξενικούς τίτλους που
προτιμούνται σήμερα σε άλλα καταστήματα. Όπως
πληροφορηθήκαμε το ξενοδοχείο, μετά την ανακαίνιση και ανακατασκευή πολλών χώρων είναι υψηλών προδιαγραφών και αποτελεί κόσμημα για τον
τόπο μας, έχει δε χωρητικότητα 50 δωματίων. Να ευχηθούμε επαγγελματική ευδοκίμηση στον ιδιοκτήτη
και επιτυχή κύκλο εργασιών, διότι, όταν ευδοκιμούν
οι πολίτες, έμμεσα ωφελείται και η τοπική κοινωνία.

3
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Βυτινιώτικα... και άλλα
3Α

κούσαμε τη συζήτηση δύο ξένων επισκεπτών
στην πλατεία και τη μεταφέρουμε. Ένα νεαρό ζευγάρι περιδιάβαινε αργά την πλατεία και κατευθύνθηκε προς την κλειστή πόρτα του μουσείου. Δοκίμασε αν είναι ανοικτή και απογοητευμένο απο-
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Φλεβάρη: Ο καιρός αγρίεψε και ξημέρωσε
με χιόνι. Βέβαια δεν είναι μεγάλη η ποσότητα

συνέχεια από τη σελ.1

Το χιονοδρομικό στις 27-1

3Σ

αββατοκύριακο 26-27 Γενάρη: Μεσοβδόμαδα άρχισε η βαρυχειμωνιά. Καταρρακτώδης βροχή, ορισμένες στιγμές και χαλαζόπτωση,
αέρας που ξεσήκωνε τα πάντα και χαμηλές θερμοκρασίες. Την Παρασκευή το απόγευμα άρχισε και
το χιόνι που λόγω όμως των βροχοπτώσεων δεν το
«έστρωσε» καλά τουλάχιστον μέσα στο χωριό. Την
ίδια μέρα το μεσημέρι ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη πίτα του με παρουσία αρκετών γονέων. Να ευχηθούμε τα καλύτερα στο σύλλογο
αυτό, που είναι απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Η κίνηση ικανοποιητική και
αυτό το Σαββατοκύριακο σε σχέση πάντα βέβαια με
την περιρρέουσα οικονομική ατμόσφαιρα της χώρας
μας. Μεγάλη επισκεψιμότητα παρατηρήθηκε στο χιονοδρομικό ιδιαίτερα την Κυριακή λόγω της μεγάλης
χιονόπτωσης του Σαββάτου. Προβλήματα σημειώθηκαν στα δύο πάρκιγκ λόγω της μεγάλης προσέλευσης. Οργανωτικά το χιονοδρομικό διαρκώς βελτιώνεται με αποτέλεσμα οι επισκέπτες να αυξάνονται
προς όφελος της ευρύτερης περιοχής.

3Π

ροσπαθούμε να παρακολουθούμε όσα γράφονται, λέγονται και γίνονται εδώ κάνοντας
την ανάλογη κριτική. Από όσα διαβάσαμε λοιπόν στο
διαδίκτυο τελευταία, ως απόηχο των γιορτών, απορρέει μία φιλική συμβουλή προς τους επαγγελματίες
του τόπου μας, την πολυπληθή και συμπαθέστατη αυτή
τάξη. Τα νέα δεδομένα επικοινωνίας έχουν αλλάξει.
Σήμερα τα πάντα διακινούνται μέσω διαδικτύου. Δεν
αρκεί μόνο να διαφημίζεις την επιχείρησή σου στο
internet, αλλά χρειάζεται να παρακολουθείς και τις
κρίσεις των επισκεπτών μέσω αυτού. Οι περισσότερες κρίσεις βέβαια για τις προσφερόμενες υπηρεσίες είναι θετικές. Υπάρχουν όμως και ορισμένες
αρνητικές για τη συμπεριφορά, τις προσφερόμενες
υπηρεσίες, τις τιμές. Αυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να φροντίζουν όλοι να βελτιώνονται μέσω των
παρατηρήσεων. Σήμερα η πληροφορία τρέχει και η
σχηματιζόμενη γνώμη δημιουργείται πιο εύκολα.
Προσοχή λοιπόν σε όσα «ανεβαίνουν» στο διαδίκτυο
και σεβασμός προς τον πελάτη.

3Π

αρακολουθούμε από κοντά την αναπτυσσόμενη «διαβούλευση» από φορείς για το
νομοσχέδιο σχετικά με το Μαίναλον και την ανακήρυξή του ως πάρκου. Κατ’ αρχήν να τονίσουμε ότι
είμαστε υπέρ του διαλόγου και της διατύπωσης
απόψεων από μαζικούς φορείς. Όμως στην τελευταία
οργανωμένη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην
Τρίπολη διαπιστώσαμε ορισμένα πράγματα που
δεν μπορούμε να μην τα σχολιάσουμε. Όλοι οι εκπρόσωποι φορέων διατύπωσαν άποψη ως «ειδήμονες» και στο τέλος ο καθένας πρότεινε……. να μην
αλλάξει τίποτε από τα ισχύοντα. Δεν θα έπρεπε να
διατυπώσουν άποψη και οι επιστήμονες που εκπόνησαν το σχέδιο, ώστε να μην ακούγονται άστοχες
απόψεις του τύπου «οι μελετητές αγνοούν το Μαίναλον»; Τέλος ακούσαμε και τη θέση ότι το σχέδιο
αυτό συντάχτηκε……. προ δεκαπενταετίας και δεν
ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες ανάγκες και
συνθήκες. Πιστεύουμε ότι για τέτοια σημαντικά θέματα όπως το Μαίναλον απαιτείται μεγαλύτερη
σοβαρότητα.

3Κ

ορυφαίο δείγμα πολιτικής ανευθυνότητας
και προχειρότητας αποτελεί το Τριανταφυλλίδειο κτήμα και η αντίστοιχη σχολή. Κατ’ αρχήν
το κτίριο της σχολής, αφού επισκευάστηκε και παραδόθηκε μερικώς το έργο, παραμένει κλειστό με
αποτέλεσμα να υφίσταται φθορές ανεπανόρθωτες,
διότι το Δασαρχείο δεν μεταστεγάζεται στον παλιό
του χώρο. Και όπως μαθαίνουμε το Υπουργείο Γεωργίας δεν παραχωρεί τον αριθμό γραφείων που
ζητά το Δασαρχείο. Και μέχρι να βρεθεί συμβιβαστική λύση, το κτίριο θα χρειάζεται πάλι επισκευή.
Οποία ανευθυνότητα! Από την άλλη ο σημερινός
υπουργός Γεωργίας διαφωνεί με όσα πρότειναν οι
προκάτοχοί του υπουργοί για την αξιοποίηση του κτιρίου και του κτήματος( κέντρο Ελληνικής διατροφής,
δασοβοτανικός κήπος) και διέκοψε τη μέχρι σήμερα πορεία των έργων μέχρι…….να σκεφθεί τι πρέπει να δημιουργηθεί στο εγκαταλελειμμένο συγκρότημα. Εν τω μεταξύ παραμένουν αδιάθετα τα
110.000 € που έχει εγκρίνει το κληροδότημα για την
εκπόνηση σχεδίων. Αν αυτό δεν είναι δείγμα πολιτικής ανευθυνότητας και εγωπάθειας, που την πληρώνει η πολύπαθη περιοχή μας, τότε ποιο είναι;

Το χιονισμένο δημοτικό σχολείο
(από την ιστοσελίδα του)
Το κλειστό μουσείο. Όχι πολύ τιμητικό για τον
τόπο μας
μακρύνθηκε. «Είναι ωραίο μουσείο με εξαιρετικά εκθέματα. Πριν δύο χρόνια που είχα ξαναέλθει, το επισκέφτηκα και μου άρεσε. Κρίμα που είναι κλειστό!».
Το ζευγάρι απομακρύνθηκε προς την κατεύθυνση του
«Ντρούλα» και εμείς σε μια από τις κοντινές καφετέριες. Πάλι το κλειστό μουσείο σχολιάζεται δυσμενώς από τους επισκέπτες. Μετά την κατάργηση
του Καποδιστριακού δήμου Βυτίνας, που το διατηρούσε ανοικτό, δυστυχώς η νέα δημοτική αρχή
αδιαφορεί για τη δυνατότητα λειτουργίας του σπουδαίου και μοναδικού πολιτιστικού χώρου του τόπου
μας. Το μουσείο, μετά από επιθυμία των ιδρυτών του
Λεωνίδα Αναγνωστόπουλου και Σωτηρίου Κούκα,
περιήλθε στην αρμοδιότητα του πολιτιστικού συλλόγου «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος» μη υπάρχοντος
άλλου φορέα, για να αναλάβει τη λειτουργία του. Ο
πολιτιστικός σύλλογος όμως αδυνατεί να καλύψει τα
έξοδα λειτουργίας, που ανέρχονται σε 4-5.000 € περίπου ετησίως και περιλαμβάνουν τον καθαρισμό του
και τη λειτουργία του για τρείς ώρες το Σάββατο και
την Κυριακή. Και όμως αν προσφέραμε όλοι 10-20
€ το χρόνο θα μπορούσαμε να διατηρούμε ανοικτό
το μοναδικό ενδιαφέροντα πολιτιστικό χώρο του τόπου μας. Ας κινητοποιηθούμε λοιπόν όλοι. Η τοπική κοινωνία, οι επαγγελματίες, οι απόδημοι Βυτιναίοι
νομίζουμε ότι μπορούν να εξασφαλίσουν τη λειτουργία του. Ας μην αδιαφορούμε……
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Γενάρη: Των τριών Ιεραρχών. Σχολική
γιορτή. Είναι μία από τις λίγες που κρατάει ακόμα την παλιά της αίγλη. Η γιορτή τιμήθηκε
με αντίστοιχη θεία λειτουργία και εκκλησιασμό των
σχολείων. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των
βαθμίδων προσήλθαν στην εκκλησία του Αγίου
Τρύφωνα και τίμησαν τους προστάτες των γραμμάτων με την ανάλογη λαμπρότητα. Οι τρεις Ιεράρχες εξακολουθούν να
εμπνέουν, στο βαθμό που
επιτρέπει η εποχή μας, διδάσκοντες και διδασκόμενους και με το παράδειγμά τους δείχνουν το
δρόμο της σωστής διδασκαλίας και μάθησης.
Άρχισαν οι ετοιμασίες
για την εορτή του πολιούχου Αγίου Τρύφωνα με επίκεντρο τον ομώνυμο κεντρικό ναό του τόπου μας. Οι
εκδηλώσεις θα έχουν καθαρά θρησκευτικό χαρακτήρα κα θα επικεντρωθούν στις τελετές της παραμονής και ανήμερα της εορτής. Για το λόγο αυτό και
οι ετοιμασίες επικεντρώνονται στην εκκλησία και τους
γύρω χώρους. Η Βυτίνα, χρόνια τώρα, τιμάει τον πολιούχο της με την ανάλογη ευλάβεια και λαμπρότητα.

31Η

ΦΛΕΒΑΡΗ: Η γιορτή του πολιούχου της
Βυτίνας. Τις λεπτομέρειες θα διαβάσετε
σε άλλη στήλη. Το διήμερο των θρησκευτικών εκδηλώσεων επικράτησαν άριστες καιρικές συνθήκες
για την εποχή πράγμα που διευκόλυνε αφάνταστα τον
εορτασμό. Το Σαββατοκύριακο που ακολούθησε παρατηρήθηκε σημαντική κίνηση είτε σε επισκέπτες είτε
σε διερχόμενους. Οι δρόμοι της Βυτίνας το Σάββατο γέμισαν αυτοκίνητα και σε πολλά σημεία δημιουργήθηκε αδιαχώρητο. Το χιονοδρομικό ήταν
«ανοιχτό» από την Παρασκευή. Οι καθιερωμένες
πλέον εκδηλώσεις της Παρασκευής της κ. Θαλασσινού ήταν αφιερωμένες στην εορτή του Αγίου Τρύφωνος με κατάλληλο φωτογραφικό υλικό και ανάλογες προβολές. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν συμβούλιο του συλλόγου «Φίλοι του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος» και αποφάσισε να
ανακηρύξει το 2013 έτος Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη
με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 150 χρόνων από
το θάνατό του. Και για το θέμα αυτό θα διαβάσετε
σε άλλη στήλη. Ο πολιτιστικός σύλλογος ίδρυσε και
χορωδιακό τμήμα, τη διεύθυνση του οποίου ανέλαβε ο καθηγητής μουσικής Βυτιναίος κ. Παπαδημητρίου Παναγιώτης.

ΜΑΖΙΚΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ
ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥΣ

αλλά αυτό δυσκόλεψε τις μετακινήσεις ιδιαίτερα των
σχολικών λεωφορείων. Για το λόγο αυτό ο δήμος αποφάσισε μέσω του αρμόδιου αντιδημάρχου τη μη λειτουργία σήμερα των σχολείων Γορτυνίας. Από τις τοπικές ιστοσελίδες πληροφορηθήκαμε τη νομική περιπέτεια του χιονοδρομικού με την κατάσχεση των
μηχανημάτων λόγω οφειλών του προηγούμενου
ενοικιαστή. Έτσι ανεστάλη η λειτουργία του, παρόλο
που οι νέες χιονοπτώσεις την επέτρεπαν. Δυστυχώς
η για σαράντα χρόνια ασαφής κατάσταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μπέρδεψε πάλι τα πράγματα με αποτέλεσμα να οδηγείται, για μια ακόμα
φορά, σε αδιέξοδο το θέμα του χιονοδρομικού. Ευτυχώς την τελευταία στιγμή δέχτηκε αυτός που κατάσχεσε τα μηχανήματα να τα αφήσει προσωρινά,
ώστε να λειτουργήσει το Σαββατοκύριακο. Και
αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε αρκετές επισκέψεις
όπως της Λεοντείου σχολής την Παρασκευή, η
οποία διανυκτέρευσε εδώ και αρκετών εκδρομικών
λεωφορείων διαφόρων συλλόγων και σωματείων. Την
Κυριακή το βράδυ επαναλήφθηκε η χιονόπτωση με
αποτέλεσμα τη Δευτέρα το πρωί να είναι όλα λευκά
όπως δείχνει η φωτογραφία που «ανέβηκε» στην ιστοσελίδα του δημοτικού σχολείου.

3Μ

ας μεταφέρθηκαν παράπονα από Βυτιναίους που δε μένουν μόνιμα στη Βυτίνα,
αλλά έρχονται περιοδικά τα Σαββατοκύριακα και μένουν στο πατρικό σπίτι. Στην τελευταία χιονόπτωση
στις 10-2 δεν έγινε αποχιονισμός σε ορισμένους δρόμους στο εσωτερικό του χωριού με αποτέλεσμα να
μην μπορούν να φύγουν και να αναγκαστούν να καθαρίσουν μόνοι τους το κομμάτι του δρόμου που ήταν
κλειστό. Βέβαια δεν έγινε εσκεμμένα κάτι τέτοιο αλλά
με την ιδέα ότι κάποια ακραία σπίτια είναι «κλειστά»
δε φτάνουν τα μηχανήματα μέχρι τους μικρούς δρόμους. Όμως σε τέτοιες ιδιαίτερες στιγμές όπως οι
χιονοπτώσεις, που τα τελευταία χρόνια δεν είναι και
τόσο συχνές, χρειάζεται περισσότερη προσοχή και
φροντίδα. Εξάλλου η ετοιμότητα του τοπικού συμβουλίου φαίνεται στις έκτακτες περιπτώσεις και όχι
την καθημερινότητα.

3Σ

αββατοκύριακο 16-17 Φλεβάρη. Και ο χειμώνας καλά κρατεί. Όλη την εβδομάδα
κρύο, χιόνι και βροχή. Μεσοβδόμαδα το χιόνι έφτασε τους είκοσι πόντους. Μικρή η επισκεψιμότητα αυτό
το Σαββατοκύριακο. Το χιονοδρομικό έλυσε τα
προβλήματά του και αποκαταστάθηκε η λειτουργία
του. Όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του η λειτουργία το Σάββατο παρατάθηκε μέχρι τις 09.00 το
βράδυ και την Κυριακή μέχρι τις 06.00 το απόγευμα. Αρκετοί συμπατριώτες μας την Κυριακή «ανέβηκαν» στην Αθήνα, για να παραστούν στην κοπή της
πίτας και τις αρχαιρεσίες του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων. Για την εκδήλωση αυτή θα διαβάσετε σε άλλη στήλη. Κακοκαιρία και στις αρχές της
εβδομάδας με μεγάλη χιονόπτωση την Τρίτη το
πρωί. Όμως όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα ιδιαίτερα με την ανάγκη θέρμανσης που πρέπει
να λειτουργεί όλο το 24ώρο, το χιονισμένο τοπίο είναι μοναδικό. Οι φετινές μεγάλες βροχοπτώσεις αλλά
και οι χιονοπτώσεις του Φλεβάρη θα μας απαλλάξουν, όπως πιστεύουμε, από τον κίνδυνο της λειψυδρίας.

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.

δασοβοτανικού κήπου στο Τριανταφυλλίδειο γεωργικό κτήμα. Στη δημιουργία καλοκαιρινού κέντρου
(campus) στο χώρο των μαθητικών κατασκηνώσεων από
το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Στην αξιοποίηση του
σανατορίου ΙΘΩΜΗ από το νοσοκομείο Καλαμάτας που
είναι ο ιδιοκτήτης και στην ολοκλήρωση των εργασιών
του φαραγγιού του Μυλάοντα. Η κύρια προσπάθεια επικεντρώθηκε στο Τριανταφυλλίδειο κτήμα. Το να αναφερθώ στο τι έγινε πάνω σε αυτό το θέμα την περασμένη διετία θα ήταν πολύωρο και κουραστικό. Θα πω
μόνο ότι για όλα αυτά τα θέματα ο σύλλογος τη διετία
που πέρασε έστειλε περίπου διακόσια πενήντα υπομνήματα, έγγραφα, αναφορές και έκανε σαράντα με
πενήντα επισκέψεις και παραστάσεις σε φορείς. Δεν
πέτυχε πολλά πράγματα, διότι οι πολιτικοί εκπρόσωποι δεν είναι διατεθειμένοι να ικανοποιήσουν τα αιτήματα της Βυτίνας, παρόλο που οι συνθήκες είναι ευνοϊκές και παρόλο που έχουν δεσμευτεί με τον προσωπικό τους λόγο. Εμείς θα επιμείνουμε όμως όσο και
κουραστικοί και ενοχλητικοί να γινόμαστε. Τις προσπάθειες μας θα τις μαθαίνετε κάθε φορά από τη «ΒΥΤΙΝΑ» και την ιστοσελίδα του συλλόγου.
Ο τρίτος στόχος, που είναι ο μορφωτικός, ο κοινωνικός και ο επιστημονικός, υλοποιήθηκε με την έκδοση του ημερολογίου, που τα δύο τελευταία χρόνια το
μεν 2012 είχε λαογραφικό θέμα με τις τοπικές Βυτινιώτικες δημιουργίες και το εφετινό την ιστορική βιβλιοθήκη της Βυτίνας. Επιπλέον οργάνωσε τα δύο προηγούμενα χρόνια το καθιερωμένο συναπάντημα με την
οικονομική ενίσχυση του εκκλησιαστικού συμβουλίου
του Αγίου Τρύφωνα, τα οποία ήταν επιτυχέστατα και προσήλθαν πάνω από τριακόσια άτομα σε κάθε ένα. Ακόμη συμμετείχε σε εκδηλώσεις των τοπικών συλλόγων
είτε ως συνδιοργανωτής είτε ως συμμέτοχος. Τελευταία συμμετοχή η εκδήλωση της βιβλιοθήκης, η οποία
σημείωσε μεγάλη επιτυχία και είχε ως θέμα το ιστορικό παρελθόν και τις σύγχρονες προοπτικές της.
Δεν θα κουράσω άλλο με τη δράση του συλλόγου,
η οποία θα συνεχιστεί ελπίζω και την επόμενη διετία.
Όμως θα ήθελα με λίγα λόγια να αναφερθώ και στις προοπτικές και το μέλλον του. Είναι γνωστόν ότι όλοι οι σύλλογοι δυσκολεύονται από πολύ έως ανυπέρβλητα στη
λειτουργία τους λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Πολλοί
έχουν σταματήσει την έκδοση των εντύπων τους, άλλοι έχουν αναστείλει τις δραστηριότητες τους και ορισμένοι διέκοψαν τη λειτουργία τους. Σήμερα οι σύλλογοι
στηρίζονται μόνο στις εισφορές. Το ίδιο συμβαίνει και
με το δικό μας. Οι Βυτιναίοι δεν αρνούνται να στείλουν
τη συνδρομή τους αλλά τα έξοδα του γραφείου τα οποία
ανέρχονται σε 4.000 € το χρόνο και η εφημερίδα που
φτάνει τις 10.000 € το χρόνο κάνουν προβληματική τη
λειτουργία, για να μην αναφερθούμε στις εκδηλώσεις.
Έτσι τα ετήσια έξοδα φτάνουν περίπου τις 20.000 € .
Μεγάλα όπλα του συλλόγου είναι η θέληση των μελών του δ.σ. και η αγάπη όλων των Βυτιναίων και φίλων του τόπου μας. Νομίζω ότι και τα δύο είναι αρκετά
και βιοφόρα για την πορεία του.
Κυρίες και κύριοι με πολύ λίγα λόγια σας παρουσίασα
τη δράση του συλλόγου την περασμένη διετία και ελπίζω και εσείς θα εγκρίνετε τα πεπραγμένα. Στο νέο
δ.σ., όποιο και αν είναι αυτό, να ευχηθούμε καλή τύχη,
γιατί τα εμπόδια που θα κληθεί να ξεπεράσει θα είναι
πολύ μεγάλα, αλλά και η δράση του θα είναι αποφασιστική για τον τόπο μας».
Ο οικονομικός απολογισμός της διετίας έχει ως εξής:
α) Τα έσοδα ανέρχονται στο ποσό των 41.051,15 €
προερχόμενα από συνδρομές μελών και δωρεές.
β) Τα έξοδα ανέρχονται στο ποσόν των 35.324,00
€ και αφορούν λειτουργικές δαπάνες, εκδηλώσεις και
έξοδα έκδοσης και διανομής της εφημερίδας.
γ) το υπόλοιπο του ταμείου είναι 5.727,15 € από τα
οποία 5.519,15 έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό της
ALPHA BANK και 208,00 € ευρίσκονται στα χέρια του
ταμία.
Στη συνέχεια διεξήχθη η ψηφοφορία τα αποτελέσματα
της οποίας έχουν ως εξής: ψήφισαν 161, έγκυρα 161.
Έλαβαν
1)Παπαδέλος Παναγιώτης 111, 2) Παναγοπούλου
Αρετή 110 3) Χαραλαμποπούλου Αθανασία 93 4) Παπαντωνίου Νικήτας 91 5) Λιαρόπουλος Δημήτριος 69
6) Κάρκουλας Βασίλειος 66 7) Πλέσσιας Παναγιώτης 64 8) Γόντικα Βασιλική 62 9) Αγγελίδης Θεόδωρος 42 10) Χριστοπούλου Φανή 42 11) Λιαρόπουλος
Χαράλαμπος 40 12) Καραντώνης Παναγιώτης 35 13)
Μαυραγάνης Παναγιώτης 34 14) Κόντος Αναστάσης
27 15) Τραυλός Λάμπρος 26 16) Καρδαρά Ευθυμία 17)
Κουτρούτσου Ευσταθία 7.
Κατόπιν αυτών των αποτελεσμάτων εκλέγονται για
το δ.σ. οι ένδεκα πρώτοι.
Για τη εξελεγκτική επιτροπή έλαβαν 1) Σουλακιώτης Νικόλαος 92 2) Χαραλαμπόπουλος Αριστομένης 67
3) Παπαντωνίου Βασίλειος 55 4) Μεγαλακάκης Παύλος 8. Εκλέγονται οι τρεις πρώτοι.
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Νέα του Συλλόγου

☞

Τη Δευτέρα 14-1 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του
δ.σ. του 2013 και η τελευταία της παρούσης θητείας του, διότι
στις 17-2 θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες για εκλογή νέου δ.σ.
Στη συνεδρίαση ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του δ.σ, που σημειωτέον ήταν όλα παρόντα, για τις δραστηριότητες του συλλόγου σε θέματα που έχουν σχέση με τις υποχρεώσεις του. Στη συνέχεια η γραμματέας κ. Χαραλαμποπούλου συγκέντρωσε τις αιτήσεις των μελών που
επιθυμούν να περιληφθούν στο ψηφοδέλτιο. Όλα τα μέλη του δ.σ. ζήτησαν να περιληφθούν στο ψηφοδέλτιο και η γραμματέας ενημέρωσε
ότι έχουν εκδηλώσει και άλλοι Βυτιναίοι ενδιαφέρον να περιληφθούν.
Κατόπιν συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες της τελετής κοπής της πίτας,
ενώ εξουσιοδοτήθηκε ο ταμίας κ. Παπαντωνίου να έλθει σε επαφή με
τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής και να οριστεί ημερομηνία ελέγχου του ταμείου του συλλόγου. Η αντιπρόεδρος κ. Παναγοπούλου ενημέρωσε σχετικά με τον ενθουσιασμό που έγινε δεκτό το ημερολόγιο
και τη ζήτηση που υπάρχει γι αυτό. Επίσης ο πρόεδρος ενημέρωσε για
τις συναντήσεις που πραγματοποίησε με υπηρεσιακούς παράγοντες για
την προώθηση των θεμάτων του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος
και εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την υπάρχουσα διάθεση προώθησης του σχετικού θέματος. Ακόμα ενημέρωσε για την πρόοδο των
έργων του φαραγγιού του Μυλάοντα και ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί το έργο.
Ο σύλλογος συμμετείχε στη διαβούλευση για τη δημιουργία στο
Μαίναλον περιφερειακού πάρκου στέλνοντας γραπτό υπόμνημα
στον αρμόδιο υφυπουργό κ. Σταύρο Καλαφάτη. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν αναφέροντο στο φορέα διαχείρισης, που κατά την άποψη του
συλλόγου πρέπει να είναι το Δασαρχείο Βυτίνας και χρειάζεται επίσης
να γίνει συγκεκριμένη αναφορά στο υπάρχον χιονοδρομικό κέντρο, το
οποίο πρέπει να διατηρηθεί και να λειτουργεί ως βασικός παράγων προσέλκυσης επισκεπτών όλο το χρόνο είτε με χιόνι, είτε χωρίς. Επίσης
πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι επαγγελματικές τάξεις που δραστηριοποιούνται στο βουνό και να μη δημιουργηθούν μια σειρά απαγορεύσεων που δεν θα οδηγούν πουθενά. Ο σύλλογος έκανε το καθήκον
του απέναντι στο Μαίναλον που είναι τόσο στενά δεμένο με τον τόπο
μας.
Συνεχίστηκε η γραπτή δραστηριότητα με σειρά υπομνημάτων σχετικά με το Τριανταφυλλίδειο κτήμα. Ο σύλλογος έστειλε γραπτό
υπόμνημα προς τον Υπουργό γεωργικής ανάπτυξης κ. Τσαυτάρη μετά
την επίσκεψή στη Βυτίνα και τις διατυπωθείσες θέσεις του, που έφτασε στο σημείο να «επιπλήττει» τους εκπροσώπους της Βυτίνας για το
κέντρο Ελληνικής διατροφής. Του εξήγησε ότι η ιδέα του κέντρου αυτού δεν ήταν πρόταση των φορέων της Βυτίνας, αλλά των προκατόχων
του Υπουργών και εξαγγέλθηκε από τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό. Πάντως τέτοια ανεξήγητη «αντιβυτινιώτικη» συμπεριφορά, όπως του
κυρίου Τσαυτάρη, ουδέποτε αντιμετώπισε ο τόπος μας, που τουλάχιστον στο παρελθόν «τον ακούγανε» οι πολιτικοί φορείς και ευγενικά
αντιμετώπιζαν τους εκπροσώπους του.
Αντιδρώντας ο σύλλογος στην αδικαιολόγητη καθυστέρηση και
αδιαφορία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την αξιοποίηση του χώρου των μαθητικών κατασκηνώσεων έστειλε επιστολή στον
πρύτανη κ. Κων/νο Μασέλο παρακαλώντας να επισπεύσει τις διαδικασίες
και τη συνεργασία με το δήμο Γορτυνίας, ώστε να πραγματοποιηθεί το
προγραμματισμένο campus. Επίσης με άλλη επιστολή προς το διοικητή του νοσοκομείου Καλαμάτας του ζήτησε την επαναδραστηριοποίηση σχετικά με το σανατόριο. Εν τω μεταξύ στην πρόσφατη διαβούλευση για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης ο σύλλογος συμμετείχε και ζήτησε να περιληφθεί σε αυτό η αξιοποίηση του
Τριανταφυλλιδείου κτήματος.
Απεστάλησαν ευχαριστήριες επιστολές προς τους αρχιερείς που
συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις του πολιούχου της Βυτίνας Αγίου Τρύφωνος. Ο Μητροπολίτης Δράμας κ.κ. Παύλος απάντησε ευχαριστώντας το σύλλογο με την εξής θερμή επιστολή.
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«’Εν Δράμα τῇ 13η Φεβρουαρίου 2013
Πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ
Συλλόγου
τῶν Ἀπανταχού Βυτιναίων καί
φίλων της Βυτίνας
«ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ» Εἰς ΑΘΗΝΑΣ

Ἀγαπητοί μου,
Θερμῶς σᾶς εὐχαριστῶ διά τήν
τιμητικήν ἀποστολήν τοῦ ὡραίου
θεματικοῦ ἡμερολογίου σας τοῦ
ἔτους 2013 μέ τίτλον
«Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ
ΒΥΤΙΝΑΣ». Ἐκ καρδίας σας
συγχαίρω διά τήν ἔκδοσίν του,
εὐχόμενος ὁλοψύχως δαψιλή τήν
ἐνίσχυσιν του Κυρίου εἰς τό
πολυσχιδές ἔργον σας.

Π
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Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ
ΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Ά

ρχισε και ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός ως
προστατευόμενης της περιοχής του όρους Μαινάλου ως Περιφερειακού Πάρκου». Η διαδικασία αυτή
διήρκεσε από 23-11-2012 έως 27-12-2012. Το υπουργείο περιβάλλοντος εξέδωσε την πιο κάτω
ανακοίνωση και κάλεσε τους ενδιαφερομένους φορείς να πάρουν μέρος.

Οι «παρθένες» περιοχές του Μαινάλου που δεν πρέπει να χάσουν το χαρακτήρα τους
«Ο ορεινός όγκος του Μαινάλου (Ανατολικό, Δυτικό και Βόρειο Μαίναλο), αποτελεί
μια ενιαία φυσιογραφική και ανθρωπογεωγραφική ενότητα, με κοινές ιστορικές και πολιτιστικές καταβολές και αξίες, το φυσικό περιβάλλον της οποίας υπόκειται σε ενιαία διαχείριση. Επιπλέον θα πρέπει να επισημανθεί
ότι στο Δυτικό και στο Ανατολικό Μαίναλο
εμφανίζεται το πιο συγκροτημένο ελληνικό
ελατοδάσος, που έχει τεθεί υπό καθεστώς
δασικής διαχείρισης (Κρατική Εκμετάλλευση Δασών) από τις αρχές του 20ου αιώνα.
Η προς θεσμοθέτηση περιοχή περιλαμβάνει
τη Ζώνη Ειδικής Διατήρησης (ΖΕΔ) σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της
άγριας πανίδας και χλωρίδας», με την ονομασία ««Όρος Μαίναλο – GR 2520001» του
Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου «NATURA
2000» Στόχος του υπό διαβούλευση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος είναι η προστασία και η διατήρηση της φύσης και του τοπίου, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης, ως
φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού

φυσικού πόρου. Η περιοχή. διακρίνεται για
την μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, και γεωμορφολογική της
αξία, ιδιαίτερα για τη διατήρηση του τοπίου,
της άγριας ορνιθοπανίδας, και της χλωρίδας
στη χώρα μας. Διαχειριστικός στόχος είναι
η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και
η διατήρηση της Μοικολογικής ισορροπίας
με παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων. Για την περιοχή έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη με τίτλο «Διατήρηση και διαχείριση του όρους Μαίναλο». Η μελέτη αυτή
εγκρίθηκε με την οικ. 141352/2359/12-82010 απόφαση της Γενικής Δ/ντριας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Από τη μελέτη αυτή προέκυψε πρόταση
σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση της περιοχής ως «Περιοχή Οικοανάπτυξης» σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία (Ν 1650/86).
Στη συνέχεια με το νέο θεσμικό πλαίσιο
και κυρίως τον Νόμο 3937/2011 «Διατήρη-

ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΚΑΙ
ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΗΝ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Από το γραφείο τύπου της Ι. Μ. Γόρτυνος και
Μεγαλουπόλεως
Η πόλη της Μεγαλοπόλεως έζησε ιστορικές στιγμές
τό Σάββατο στίς 2 Φεβρουαρίου στήν τιμητική εκδήλωση
πού διοργάνωσε γι’ αυτούς η μητρόπολη Γόρτυνος καί
Μεγαλοπόλεως. Αφου σέ προηγούμενες μέρες οι μητροπολίτες επισκέφθηκαν καί ευλόγησαν ενορίες καί
μονές στήν περιοχή της Γορτυνίας καί Μεγαλοπόλεως, παρέστησαν καί ομίλησαν στούς κληρικούς καί λαϊκούς πού συνάχθηκαν στό Πνευματικό κέντρο του Δήμου Μεγαλοπόλεως τό βράδυ του Σαββάτου, ανήμερα
της Υπαπαντης του Κυρίου.
Τραγούδια καί χοροί από παιδιά της Μητροπόλεως,
πάνω από 200, έκαναν τήν ατμόσφαιρα γιορτινή καί έδωσαν μήνυμα χαρ ς καί α σιοδοξίας. Η νεολαία μ ς γέμισε μέ ιερό ενθουσιασμό. Αυτό ομως πού θά μείνει
αξέχαστο σέ οσους παρευρέθηκαν ηταν οι θαυμάσιες
ομιλίες τόσο των φιλοξενουμένων ιεραρχών κ.κ. ΒΑΡΝΑΒΑ καί κ.κ. ΠΑΥΛΟΥ οσο καί του Ποιμενάρχου μας
κ.κ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ, ο οποίος τίμησε τούς δύο λαμπρούς αρχιερείς μέ τό μετάλλιο του αγίου Γρηγορίου του Ε’. Ιερή
στιγμή ηταν καί αυτή οταν τά παιδιά των κατηχητικών
προσέφεραν ανθοδέσμη στήν σεμνή καί ευλαβεστάτη
δεσποτομάνα του αγίου Δράμας κυρία Ελπίδα.
Η Μακεδονία νώθηκε μέ τόν Μωριά καί αυτό δημιούργησε μιά εκρηκτική ατμόσφαιρα. Μέ τέτοιους αρχιερείς η λλάδα δέν θά πεθάνει, μέ τέτοιους αρχιερείς ο τόπος θά βρεί καί πάλι τόν βηματισμό του καί
θά τραβήξει πρός τήν δόξα καί πάλι! Ο κόσμος μετά τό
πέρας της εκδηλώσεως πραγματικά έπεσε μέ ενθουσιασμό επάνω στούς αρχιερείς γιά νά λάβουν τήν ευλογία τους, ε κόνες πού φανερώνουν τήν βαθειά ευλάβεια πρός τούς Πνευματικούς Πατέρες του δοκιμαζόμενου λαου μας!

ση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ 60 Α’) τροποποιήθηκε το αρχικό σχέδιο ΠΔ, κυρίως όσον αφορά στον χαρακτηρισμό των περιοχών προστασίας (ονόματα
των περιοχών προστασίας). Ο Υπουργός Αναπληρωτής Σταύρος Καλαφάτης»
Μετά το τέλος της διαδικασίας ελπίζουμε
ότι το προεδρικό διάταγμα θα εισαχθεί στη
Βουλή και θα γίνει νόμος του κράτους και το
Μαίναλον θα διαφυλαχθεί από κάθε μορφή παρέμβασης και οικοπεδοποίησης. Επιμένουμε
όμως ότι το βουνό πρέπει να συνεχίσει να
προσφέρει στην ανάπτυξη της περιοχής και
σημαντικό είναι να παραμείνει το χιονοδρομικό και το καταφύγιο για τα οποία δε γίνεται μνεία στο υπό ψήφιση Προεδρικό διάταγμα.
Επίσης βασικός φορέας διαχείρισης πρέπει
να είναι το Δασαρχείο Βυτίνας, το οποίο έχει
διαχρονική και ιστορική σχέση με το Μαίναλον. Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και
φίλων της Βυτίνας έστειλε έγγραφο στον αναπληρωτή Υπουργό κ. Καλαφάτη εκφράζοντας
τις απόψεις του σε σημαντικά σημεία του υπό
ψήφιση νομοσχεδίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΧΤΗΚΑΝ
ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
«ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ»
Από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων
προκηρύχτηκαν 10 υποτροφίες
για προπτυχιακούς φοιτητές για
το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012
. Η περίληψη της προκήρυξης
έχει ως εξής:
«Προκηρύσσουμε διαγωνισμό
για το ακαδ. έτος 2011 – 2012
σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ» για το διορισμό δέκα
(10) υποτρόφων φοιτητών και
φοιτητριών Ελληνικών Πανεπιστημίων καταγόμενων από την
Πελοπόννησο, προτιμώμενων
σε κάθε περίπτωση των φοιτητών των Γεωπονικών και Κτηνιατρικών Σχολών. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που είναι
φοιτητές των παραπάνω Σχολών
(Γεωπονικών και Κτηνιατρικών)
προηγούνται των υπολοίπων
υποψηφίων στον πίνακα αποτελεσμάτων, υπό την προϋπόθεση
βέβαια ότι συγκεντρώνουν μέσο
όρο βαθμολογίας και των δύο μαθημάτων στα οποία διαγωνίζονται τουλάχιστον δεκατέσσερα
(14). Κατόπιν ακολουθούν οι
υποψήφιοι που είναι φοιτητές
των άλλων Σχολών των Πανεπιστημίων της χώρας, με τον υψηλότερο κατά σειρά μέσο όρο
βαθμολογίας στα δύο εξεταζόμενα μαθήματα. Ο διαγωνισμός
θα γίνει στην Αθήνα στις 29

Μαρτίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 στο κτήριο
του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Το κείμενο της
Προκήρυξης έχει καταχωρηθεί
στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα
του
Υπουργείου:
www.
minedu.gov.gr/ ΠροκηρύξειςΔιαγωνισμοί-Υποτροφίες Κληροδοτήματα........... Το ποσό της
υποτροφίας είναι διακόσια (200)
Ευρώ το μήνα και η καταβολή της
υποτροφίας αρχίζει από την
έναρξη του ακαδ. έτους 2011–
2012 και διαρκεί ως το τέλος
των κανονικών σπουδών των
υποτρόφων στο Τμήμα ή τη Σχολή που φοιτούν εφόσον η ετήσια
επίδοση τους είναι καλή, δηλ.
επιτυγχάνουν τουλάχιστον στα
2/3 των μαθημάτων, που προβλέπονται σε κάθε ακαδημαϊκό
έτος από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής
που φοιτούν, διαφορετικά η
υποτροφία διακόπτεται.»
Επειδή η κυκλοφορία της εφημερίδας δεν θα πρόφταινε να
ενημερώσει για τις ημερομηνίες, ο σύλλογος των απανταχού
Βυτιναίων ανέβασε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και έστειλε για ανάρτηση στα τοπικά διαδικτυακά μέσα προς ενημέρωση
των ενδιαφερομένων. Αναμένεται η προκήρυξη για μεταπτυχιακούς φοιτητές.
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Ημερίδα για τους τοπικούς επιχειρηματίες στις 17-1-2013
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Τάκης Απ. Καψάλης Επιχειρηματική Στρατηγική και Εφαρμογές.

Α. Ιστορική αναδρομή. Η Δημοτική Ενότητα Βυτίνας είναι μια κοινότητα
συνδεδεμένων χωριών μέσα στο δήμο Γορτυνίας, στους πρόποδες του θεαματικού Μαίναλου. Κατά τα τελευταία χρόνια, η περιοχή έχει αλλάξει σημαντικά. Είναι μια ελκυστική τουριστική περιοχή όχι μόνον για τους κατοίκους
της Αρκαδίας, αλλά και για τους επισκέπτες από πολλά μέρη της Πελοποννήσου, της Αθήνας και ακόμη βορειότερα.
Οι επερχόμενες περιβαλλοντικές αλλαγές και οι υπάρχουσες αδυναμίες
της τοπικής κοινωνίας, που οδηγούν με μεγάλη πιθανότητα σε ανακοπή της
ανάπτυξης, οδήγησαν το γράφοντα τον Ιανουάριο του 2011 στην υιοθέτηση και δρομολόγηση προσέγγισης, που τεκμηριωμένα οδηγεί σε εκπόνηση σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης της περιοχής. Έκτοτε, η κίνηση αυτή με
υπομονή και επιμονή βρήκε το κατάλληλο έδαφος, πήρε διαστάσεις και μαζί
με μία μεγάλη ομάδα προβληματιζόμενων δημοτών ως προς τη μελλοντική
βιωσιμότητα της τοπικής κοινωνίας, δημιουργήσαμε το Σύνδεσμο Βιώσιμης
Ανάπτυξης. Σχεδιάζουμε μία πιο Βιώσιμη Δημοτική Ενότητα Βυτίνας όπως
την ονειρευόμαστε να είναι σε είκοσι χρόνια από σήμερα, για να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και να εξασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη ευημερία τους. Η προσέγγιση, που ακολουθεί ο σχεδιασμός,
εξασφαλίζει ότι η λήψη αποφάσεων και ο καθορισμός βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων και δράσεων, διενεργείται με
την απόλυτη συμμετοχή των δημοτών και σε αρμονία με τις διεθνώς παραδεκτές αρχές βιωσιμότητας.
Καταγράφουμε και αναλύουμε τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων της τοπικής μας κοινωνίας. Το τι βλέπουν για το μέλλον και τι ανησυχίες μπορεί
να έχουν, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο σχεδιασμός αντικατοπτρίζει τις
ανάγκες και τις αξίες αυτής της κοινωνίας.
Ο σχεδιασμός αυτός(Β – 2040) έχει τις εξής φάσεις:
1. Δημιουργία ομάδας δράσης εθελοντών
2. Υιοθέτηση κοινού οράματος (συζητήσεις, ερωτηματολόγιο, ανάλυση απαντήσεων, σύνθεση)
3. Τοποθέτηση στόχων που ικανοποιούν το όραμα (συζητήσεις, ερωτηματολόγιο, ανάλυση, σύνθεση)
4. Ανεύρεση στρατηγικών με τις οποίες επιτυγχάνονται οι στόχοι
5. Σχέδιο δράσης (προτεραιότητες, χρηματοδοτήσεις, κλπ)
6. Συνεχής αξιολόγηση αποτελεσμάτων και βελτιωτικές κινήσεις
Βρισκόμαστε στη φάση 2 και πολύ σύντομα θα είμαστε η πρώτη τοπική κοινωνία στην Ελλάδα, που θα έχει δημιουργήσει η ίδια το κοινό της όραμα για
το μέλλον. Εμείς, όχι κάποιος άλλος. Αυτό θα είναι και η αρχή της αλλαγής
μας. Με πρώτο της χαρακτηριστικό την «πρόδραση». Αναγκαίο στοιχείο της
βιώσιμης ανάπτυξης που επιχειρούμε.
Β. Η ημερίδα. Η εντυπωσιακή προσέλευση των τοπικών επιχειρηματιών και η ποιότητα της συζήτησης, που πραγματοποιήθηκε στο τέλος των
παρουσιάσεων, ενδυναμώνει την αποφασιστικότητα των ιδρυτικών μελών του
Συνδέσμου για την μεγάλη αλλαγή της τοπικής κοινωνίας. Να μπορεί να σχεδιάσει η ίδια το βιώσιμο μέλλον της.
Ο γράφων ανέδειξε την αναγκαιότητα σχεδιασμού με όρους μέλλοντος και
όχι όρους παρόντος, την αναγκαιότητα σχεδιασμού μιας βιώσιμης ανάπτυ-

ξης. Για να επιτύχουμε αυτό πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να αλλάξουμε, να γίνουμε προδραστικοί και να στηριχθούμε ο ένας στον άλλον. Πρέπει να θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη μας και αύριο και μάλιστα
ακόμη καλύτερα.
Ακολούθησε σύντομη ανασκόπηση των βημάτων που απαιτεί το σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης που ήδη ακολουθείται και έχει δημοσιοποιηθεί επανειλημμένως με το τίτλο «Βυτίνα: ο δρόμος του μέλλοντος (Β – 2040)». Εν συνεχεία τρεις τοπικοί, επιτυχημένοι επιχειρηματίες, ο κος Μ. Παπαβασιλείου, ο κος Π. Παναγόπουλος και η κα Σ. Τρυφωνοπούλου εξέθεσαν εμπνευσμένα τις απόψεις τους για την ανάγκη της υιοθέτησης κοινού οράματος,
την ανάγκη κοινής και συντεταγμένης προσπάθειας και εθελοντικής προσφοράς όλων και την ανάγκη αλλαγής της νοοτροπίας της τοπικής κοινωνίας. Ο κος Παπαβασιλείου μάλιστα προσέφερε σημαντική υλική βοήθεια για
την επίτευξη του φιλόδοξου σχεδίου της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Κατά το τελευταίο μέρος της ημερίδας, ο γράφων αναφέρθηκε στην πρόοδο του έργου της δημιουργίας Πληροφοριακού Κέντρου Επισκεπτών στη Βυτίνα, που έχει σχεδιάσει και προσπαθεί να υλοποιήσει ο Σύνδεσμος Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ενός έργου που τόσο έχει ανάγκη ο τουριστικός προορισμός
ΒΥΤΙΝΑ και την αναγκαιότητα του οποίου αναγνωρίζουν άπαντες οι δημότες.
Η κοινή απαίτηση των συμμετεχόντων στην ημερίδα ήταν να τοποθετηθεί το
Πληροφοριακό κέντρο Επισκεπτών σε κεντρικό σημείο της κωμόπολης με
τις διαστάσεις που υποδεικνύει το αρχιτεκτονικό σχέδιο και όχι στην άκρη
του οικισμού και μάλιστα με διαστάσεις που δεν εξυπηρετούν τις υπηρεσίες
που θα προσφέρει στους επισκέπτες, όπως το τοπικό συμβούλιο προτείνει.
Παράμετροι όπως συνήθειες περιπάτου επισκεπτών, καιρικές συνθήκες, αίσθημα ασφαλείας για τους εθελοντές που θα εξυπηρετούν τους επισκέπτες,
μεταφορικό μέσον αφίξεως επισκεπτών, ηλικία επισκεπτών, πυκνότητα περιπατητών, προ-κρατήσεις ξενοδοχείων, «ζωντάνια» περιβάλλοντος χώρου,
εξάρτηση επισκεψιμότητας από το σημείο εισόδου στη Βυτίνα και τόσα άλλα,
είναι καθοριστικά στην επιλογή της θέσης. Όσον αφορά το μέγεθος η ύπαρξη του ανοικτού, σκεπασμένου εξωτερικού χώρου που διακρίνεται στη φωτορεαλιστική απεικόνιση που επιδείχθηκε, εξυπηρετεί την ανάγκη του επισκέπτη να συμβουλευτεί με ασφάλεια και άνεση τους χάρτες και γενικά τις
πληροφορίες που παρέλαβε ή που αναρτώνται σε αυτό το χώρο. Ο κος Θ.
Κουρεμένος του 1033 έχει προτείνει μάλιστα και καλωσόρισμα του επισκέπτη
με ένα ποτήρι ρακί σε αυτό το χώρο.
Επιτροπή από τους παρόντες επιχειρηματίες ανάλαβε να διερευνήσει και
τις απόψεις των συναδέλφων τους επιχειρηματιών της περιοχής ως προς
τη θέση τοποθέτησης του κέντρου επισκεπτών αφ’ ενός, αφ’ ετέρου δε να
οργανώσει και καθιερώσει με τη συνεργασία του συνδέσμου και των άλλων
τοπικών ομίλων τις Βραδιές Βυτίνας, εκδήλωση που θα αποτελεί σημαντική συνιστώσα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Οι Βραδιές Βυτίνας, είναι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται σε καθορισμένο χρόνο κάθε έτος (πχ, το τελευταίο Σαβ/κο του Σεπτέμβρη), που περιλαμβάνουν σημαντικές εκπτώσεις σε εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία κλπ, μουσικά συγκροτήματα, χορευτικά συγκροτήματα, με σκοπό την προώθηση της
Βυτίνας σαν τον τόπο προορισμού τουριστών για όλο το έτος.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Όπως μας έκανε γνωστό ο συμπατριώτης μας λογοτέχνης και συνταξιούχος πυροσβέστης κ. Γιώργος Παναγιωτακόπουλος προτίθεται να καθιερώσει
ετήσιο χρηματικό βραβείο για τους τρεις
πρώτους μαθητές της Γ’ τάξης του Λυκείου Βυτίνας μετά την αποφοίτησή
τους. Το έπαθλο θα είναι 1.000 € και θα
το μοιράζονται οι απόφοιτοι. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δημοσιευθούν
μετά την ολοκλήρωση και την υλοποίηση της πρόθεσης. Εμείς να ευχαριστήσουμε τον κ. Παναγιωτακόπουλο για την
πρωτοβουλία του και να τονίσουμε ότι
η σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών είναι
σπουδαία από δύο πλευρές. Αφενός
ενισχύει οικονομικά τις μελλοντικές
σπουδές των υποψηφίων, ιδιαίτερα τις
σημερινές δύσκολες εποχές, και αφετέρου καλλιεργεί την άμιλλα μεταξύ
των μαθητών και συμβάλλει στην πρόοδο και την εξέλιξη τους.
Ελπίζουμε ότι και άλλοι εύρωστοι
οικονομικά συμπατριώτες μας θα μιμηθούν την πρωτοβουλία αυτή και θα καθιερώσουν ανάλογα έπαθλα. Εξάλλου τη
σημασία των βραβείων είχε τονίσει στο
παρελθόν η «ΒΥΤΙΝΑ» με την ευκαιρία
της απόδοσης του βραβείου «Ευθύμιου
Χριστόπουλου» στην πρώτη Βυτινιώτισσα μαθήτρια της Β’ Λυκείου.
Με την ευκαιρία του δημοσιεύματος
να τονίσουμε ότι ο κ. Παναγιωτακόπουλος μας εκπλήσσει ευχάριστα με
τις πρωτοβουλίες του, που οφείλονται
στην παρατηρητικότητά του και την επιθυμία του να διορθώσει πολλά «κακώς
κείμενα» του τόπου του. Έτσι παλιότερα είχε στείλει μια σημαία για την αντικατάσταση της φθαρμένης του αστυνομικού σταθμού Βυτίνας, ενώ τελευταία
έστειλε έγγραφο διαμαρτυρία στις αρμόδιες υπηρεσίες ζητώντας τη διόρθωση των σφαλμάτων ορισμένων πινακίδων
που ενημερώνουν για τις χιλιομετρικές
αποστάσεις.

ΒΥΤΙΝΙΩΤΙΚΕΣ «ΕΠΕΤΕΙΟΙ» ΤΟ 2013
Εκατόν πενήντα χρόνια από το θάνατο Π. Τριανταφυλλίδη
Τη φετινή χρονιά συμπληρώνονται εκατόν
πενήντα χρόνια από το θάνατο του μεγάλου
ευεργέτη της Ελλάδας Βυτιναίου Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη. Γεννήθηκε στη Βυτίνα το
1810 και πέθανε στη Ρουμανία το 1863 σε
ηλικία 53 ετών στο χωρίο Σαράτα. Η κηδεία
του έγινε στο Βουκουρέστι. Η αντιπρύτανης
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κ. Ευαγγελία
Γεωργιτσογάννη, ένθερμη φίλη του τόπου
μας, στο φύλλο Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου της
«ΒΥΤΙΝΑΣ» δημοσίευσε εκτεταμένη βιογραφία του Τριανταφυλλίδη, όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει σημαντικά στοιχεία.
Το 2009 από ομάδα Βυτιναίων ιδρύθηκε
και λειτουργεί στη Βυτίνα ο σύλλογος «φίλοι του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος»
σε μία προσπάθεια να παρακολουθεί από κοντά τη διαχείριση και λειτουργία του κληροδοτήματος, το οποίο διαχειρίζεται η διεύθυνση εθνικών κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Πρόσφατα ο σύλλογος
διεξήγαγε αρχαιρεσίες και συγκροτήθηκε σε
σώμα, όπως θα διαβάσετε σε άλλη στήλη.
Στην πρώτη συνεδρίαση του δ.σ. ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Κώστας Παναγόπουλος πρότεινε το 2013 να ανακηρυχθεί σε
έτος Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη και να οργανωθούν εκδηλώσεις από τις οποίες θα
αναδειχθεί το έργο και η προσφορά του.

Παρόλο που ο Τριανταφυλλίδης άφησε την
τεράστια περιουσία του στο Ελληνικό δημόσιο
για τη δημιουργία γεωργικών σχολών στην
Ελλάδα και την ενίσχυση των επιστημών που
έχουν σχέση με τη γη, η Ελληνική Πολιτεία
δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει αποδώσει
την πρέπουσα τιμή στο μεγάλο αυτόν ευεργέτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Γεωργικής
ανάπτυξης και τροφίμων κ. Τσαυτάρη στη Βυτίνα, που τριάντα μέτρα από την προτομή του
Τριανταφυλλίδη δε βρήκε έναν επαινετικό
λόγο να πει.
Αυτό το κενό και την αδιαφορία της Ελληνικής πολιτείας φιλοδοξεί να καλύψει ο
σύλλογος φίλων του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος με όλες τις εκδηλώσεις που
προγραμματίζει για το φετινό έτος. Όπως
όμως και να έχει το πράγμα ο Τριανταφυλλίδης είναι από τους σπουδαιότερους Έλληνες ευεργέτες και το κληροδότημά του θεωρείται το μεγαλύτερο από όσα διαχειρίζεται η διεύθυνση Εθνικών κληροδοτημάτων του
Υπουργείου Οικονομικών. Εξακολουθεί δε
να βοηθά τους σπουδαστές των επιστημών
που σχετίζονται με τη γη, (γεωπόνους και
κτηνιάτρους), αφού σαράντα από αυτούς
κάθε χρόνο παίρνουν την υποτροφία του κληροδοτήματος Τριανταφυλλίδη είτε για προπτυχιακές είτε για μεταπτυχιακές σπουδές.

Το 200ο φύλλο της «ΒΥΤΙΝΑΣ»
Αν ο αναγνώστης παρατηρήσει το επάνω μέρος της
πρώτης σελίδας θα δει ότι ο α. α. του παρόντος φύλλου γράφει 200. Αυτό σημαίνει ότι αισίως μπαίνουμε στο
35ο έτος κυκλοφορίας. Θα είναι κουραστικό να επαναλάβουμε τι πρόσφερε και τι πέτυχε η «ΒΥΤΙΝΑ» το διάστημα αυτό. Αυτό θα το κρίνουν ο Βυτιναίοι και οι φίλοι
του τόπου μας, που παίρνουν στα χέρια το έντυπο. Όμως
πρέπει να τονίσουμε κάποια στοιχεία που καταγράφονται ως επιτεύγματα για συλλογικά έντυπα όπως αυτό
που έχει στα χέρια του ο αναγνώστης.
Όπως καταλαβαίνει ο καθένας είναι δύσκολο να παραμένει επίκαιρη μια εφημερίδα δίμηνης κυκλοφορίας,
να προξενεί το ενδιαφέρον και να αναζητάται από τους
Βυτιναίους ως μοναδική πηγή τοπικής ενημέρωσης τη

σημερινή εποχή του «κατακλυσμού» της πληροφορίας.
Αυτό σημαίνει ότι διατηρεί ποιότητα ενημέρωσης και ποσότητα ύλης. Επιπλέον αποτελεί και το βασικό κινητήριο μοχλό επικοινωνίας μέσα από πολλά «κανάλια». Την
ιστορία, τη λαογραφία, την καθημερινότητα, την κριτική.
Οι γνώμες που διατυπώνονται και οι κρίσεις που διαβιβάζονται είναι ενθαρρυντικές, ώστε η «ΒΥΤΙΝΑ» να συμπληρώσει και το 300ο φύλλο. Εμείς όλοι που ασχολούμεθα με την έκδοσή της να υποσχεθούμε, από σεβασμό προς εκείνους που πρωτοξεκίνησαν την προσπάθεια αυτή και από αγάπη προς τον τόπο μας, ότι θα
φροντίσουμε να την κρατήσουμε στην πρώτη σειρά των
επαρχιακών συλλογικών εντύπων και ότι εξαιτίας του περιεχομένου ο παραλήπτης θα περιμένει διαρκώς με αγωνία και νοσταλγία την άφιξή της.

Τα ογδόντα χρόνια του συλλόγου των «απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας»
Το 2013 συμπληρώνονται ογδόντα
χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου
των «απανταχού Βυτιναίων». Όπως
γνωρίζουν όλοι οι Βυτιναίοι και φίλοι
του τόπου μας, το 1933 μια ομάδα
δραστήριων συμπατριωτών μας ίδρυσε το σύλλογο των «εν Αθήναις
Βυτιναίων» όπως ονομαζόταν τότε
και ο οποίος τη δεκαετία του ογδόντα μετονομάσθη σε σύλλογο «των
απανταχού Βυτιναίων και φίλων της
Βυτίνας».
Τα ογδόντα αυτά χρόνια πολλά έγιναν για τον τόπο μας από το σύλλογο αυτό. Σημαντικότερα έργα του

ήταν η συντήρηση και η ανακατασκευή του κτιρίου «Παπαζαφειροπούλου» που στεγάζει τη σημερινή
βιβλιοθήκη. Επίσης η ανέγερση ανδριάντων σημαντικών προσωπικοτήτων όπως ο Παπαρρηγόπουλος, ο
Τριανταφυλλίδης, ο Δημακόπουλος
και άλλοι. Η συμβολή του στην ανέγερση του νέου κτιρίου του Γυμνασίου. Οι διαρκείς παρεμβάσεις του
στην εκτέλεση του έργου συντήρησης του κτιρίου της Τριανταφυλλιδείου σχολής. Θα ήταν δε κουραστικό
να απαριθμηθούν όλα τα έργα, τα
οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να

αναζητήσει στην «Ιστορία του συλλόγου» έκδοσης 2008.
Εκείνο όμως που θεωρείται κορυφαίο έργο του είναι η καλλιέργεια
και η ενίσχυση της επικοινωνίας
μεταξύ των Βυτιναίων και η έκδοση
της εφημερίδας «ΒΥΤΙΝΑ», που θεωρείται η πρώτη σε ποιότητα και περιεχόμενο συλλογική εφημερίδα της
Αρκαδίας.
Να ευχηθούμε στο σύλλογο να
γιορτάσει και την πρώτη και τη δεύτερη εκατονταετία της λειτουργίας
του και να συμβάλει πάντα στην
πρόοδο και την ευημερία της Βυτίνας.
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ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Γεώργιος .Παναγιωτακόπουλος συνταξιούχος πυροσβέστης

χειμώνας έφτασε κι εγώ κρίνω σωστό από την 35χρονη εμπειρία μου και τη θητεία μου στο
Πυροσβεστικό Σώμα, να γράψω δύο λόγια που πιστεύω είναι χρήσιμα να μάθουν όλοι οι συΟ
μπολίτες μας, και γενικά όλοι οι πολίτες της χώρας μας. Τζάκια, ξυλόσομπες και σόμπες πετρελαίου, ρεύματος ή υγραερίου, χρησιμοποιούνται πλέον κατά κόρον, καθώς ολόκληρη η Ελλάδα αναζητεί φθηνότερους τρόπους, για να ζεσταθεί. Ειδικά στις πόλεις οι πολίτες στρέφονται σε μέσα θέρμανσης με τα οποία δεν είναι καν εξοικειωμένοι, και οι κίνδυνοι που εγκυμονούν είναι πολλοί.

Α’ ΤΖΑΚΙ Ή ΣΟΜΠΑ

Β’ ΣΟΜΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Γ’ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΟΜΠΑ

1. Μη ρίχνετε ΠΟΤΕ εύφλεκτο
υγρό για την ενίσχυση ή αναζωπύρωση της φωτιάς. Δημιουργούνται απότομα πολλές
εστίες πυρκαγιάς, που δεν
ελέγχονται.
2. Τοποθετείστε τις σόμπες σε
μεταλλικές βάσεις, ώστε, αν
πέσει αναμμένο κάρβουνο από
τη θυρίδα που ξεχάστηκε ανοιχτή, να μην έρθει σε επαφή με
εύφλεκτα υλικά.
3. Όταν αφαιρείτε τη στάχτη, να
χρησιμοποιείτε μεταλλικό φαράσι και να προσέχετε να μην
πέσουν αναμμένα κάρβουνα,
όταν αδειάζετε τη στάχτη σε
πλαστικό σκουπιδοτενεκέ.
4. Μην αδειάζετε κάρβουνα στο
περβάζι του τζακιού, γιατί κινδυνεύουν τα μικρά παιδιά, αν
τα πιάσουν στα χέρια τους.

1. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα τη στεγανότητα των σωλήνων και ρακόρ.
2. Να ελέγχετε την καλή κατάσταση του μπέκ. Αν είναι χαλασμένο θα γίνει υπερχείλιση
στο χώρο καύσης του πετρελαίου.
3. Όταν θέλετε να κλείσετε τη
σόμπα, κλείνετε απαραίτητα
τον διακόπτη παροχής πετρελαίου.
4. ΠΟΤΕ μη βάζετε πετρέλαιο,
όταν η σόμπα είναι αναμμένη
και ζεστή.
5. ΠΟΤΕ μην προσπαθήσετε να
ανάψετε τη σόμπα, όταν στον
καυστήρα έχει πέσει περισσότερη ποσότητα καυσίμου.
Υπάρχει κίνδυνος, να υπερθερμανθεί προκαλώντας πυρκαγιά ή έκρηξη.

1. ΜΗΝ τη χρησιμοποιείτε χωρίς
προστατευτικό μεταλλικό
πλέγμα
2. ΜΗΝ την τοποθετείτε πάνω σε
χαλιά.
3. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε σόμπες με αντίσταση που
είναι ορατή. Οι πιο φτηνές
ίσως να είναι και πιο επικίνδυνες.
4. Ελέγχετε σωστά και τακτικά
την κατάσταση των καλωδίων.

Δ’ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
1. Κατά το άναμμα, αφού ανοίγετε τη στρόφιγγα της φιάλης,
να βάζετε και το μπουτόν στην
ανάλογη θέση. Το ίδιο και στο
κλείσιμο. Πολλοί τύποι σομπών
υγραερίου πρέπει να λειτουργούν με τον ειδικό ρυθμιστή χαμηλής πίεσης.

2. Ο ελαστικός σωλήνας τροφοδοσίας του υγραερίου να μην
είναι ΠΟΤΕ τσακισμένος.
3. Μην αφήνετε τη σόμπα αναμμένη, όταν κοιμάστε η βγαίνετε
από το σπίτι. Διατηρείστε τη
μακριά από υγρασία η εύφλεκτα αντικείμενα.
4. Μην τη χρησιμοποιείτε στο
μπάνιο.
5. Μην τη μεταφέρετε από δωμάτιο σε δωμάτιο αναμμένη.
6. Μη σκεπάζετε τη σόμπα κατά
τη λειτουργία της με καλύμματα.
7. Μην απλώνετε επάνω της
ρούχα για στέγνωμα, Κάνοντας
αλλαγή της φιάλης φροντίστε
ώστε ο διακόπτης Τ1 της φιάλης να είναι κλειστός, να μην
υπάρχει κοντά φλόγα και κυρίως να μην καπνίζετε. Αν
διαπιστώσετε διαρροή υγραερίου, μην ανάψετε σπίρτο ή
αναπτήρα. Βεβαιωθείτε ότι
κλείσατε καλά τη φιάλη και αερίστε καλά το χώρο.
Αυτά και καλή συνέχεια
……..του χειμώνα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ
«ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΥΤΙΝΑΣ»
ΓΡΑΦΕΙ: ο «Βυτιναίος»
Μια σημαντική κίνηση πραγματοποιήθηκε μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2013.
Μια ομάδα δραστήριων και προοδευτικών
γυναικών της Βυτίνας αποφάσισε να
ιδρύσει «ΟΜΙΛΟ ΚΥΡΙΩΝ». Η ιδέα δεν
ήταν ούτε πρόσφατη ούτε αιφνίδια, αλλά
αποτέλεσμα διεργασίας και συζήτησης
αρκετού χρόνου. Διάφορα ερεθίσματα
όπως η υλική ενίσχυση των εχόντων ανάγκη, η κάλυψη ψυχαγωγικών απαιτήσεων,
η συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα, η
ανάπτυξη δραστηριοτήτων για επίλυση τοπικών προβλημάτων ήταν αυτά που τελικά
οδήγησαν στην προσπάθεια υλοποίησης του στόχου της δημιουργίας του ομίλου, της ένταξης σε αυτόν όσο το δυνατόν μεγαλυτέρου αριθμού γυναικών του
τόπου μας και της επέκτασης της προσπάθειας και στα γύρω χωριά της Βυτίνας.
Ο όμιλος δε θα έχει καταστατικό και διοικητικό συμβούλιο, αλλά θα διοικείται
ομαδικά από τα μέλη του και θα είναι άτυπος και ανεξάρτητος. Η πρώτη οργανωτική ομάδα αποτελείται από τις κ.κ. Γιαννακοπούλου Ντίνα, Θαλασσινού Έλσα,

Σταθακοπούλου Λίνα, Τριάδη Διαμάντω.
Ως στόχοι της κίνησης ετέθησαν οι πιο
κάτω:
1. Φιλανθρωπικοί: όπως παροχή ειδών
διατροφής, ένδυσης, υπόδησης στους
έχοντας ανάγκη. Παιχνίδια σε παιδιά και
χρηματική ενίσχυση για ιατρικούς και φαρμακευτικούς λόγους ή κάλυψη εξόδων θεραπείας για όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.
2. Επικοινωνιακοί: Τόνωση διαπροσωπικών σχέσεων με συναντήσεις, συζητήσεις, εκδρομές κ.λ.π.
3. Κοινωνικοί: Ενεργός συμμετοχή σε
κοινωνικές εκδηλώσεις όπως θρησκευτικές ή εθνικές γιορτές.
Όπως πληροφορηθήκαμε ενδιαφέρον
για συμμετοχή εξεδήλωσαν και άλλες κυρίες της Βυτίνας και των γύρω χωριών.
Η κίνηση βέβαια είναι ακόμα στην αρχή
και θα ενημερώνουμε για κάθε προσπάθεια οργάνωσης και λειτουργίας. Όσες
από τις κυρίες του τόπου μας αλλά και της
γύρω περιοχής επιθυμούν να ενταχθούν
στην κίνηση αυτή μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 6980634559
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΓΟΝΩΝ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ

Ένα σπουδαίο ταλέντο της άρσης βαρών
Μεγάλη τιμή για τον τόπο μας αποτελούν οι διακρίσεις νεαρών Βυτιναίων
είτε στο χώρο του πνεύματος και της επιστήμης, είτε στο χώρο του αθλητισμού.
Ένα σπουδαίο ταλέντο της άρσης βαρών είναι ο Γιάννης Ν. Ορφανός, που κατάγεται από τη Βυτίνα. Ο νεαρός Γιάννης γεννήθηκε το 1997 στη Θεσσαλονίκη και σήμερα είναι μαθητής της Α’ τάξης Λυκείου. Είναι γιος του αξιωματικού
αεροπορίας Νίκου Ορφανού, που υπηρετεί και ζει στη Θεσσαλονίκη και είναι
περιοδικός συνεργάτης της «ΒΥΤΙΝΑΣ». Είναι δε εγγονός του αειμνήστου παραδοσιακού μανάβη του τόπου μας Παντελή Ορφανού (Παπαρούντα) και το σπίτι του είναι στην «κάτω γειτονιά» πίσω από τον Άγιο Τρύφωνα.
Από μικρή ηλικία (6 ετών) ασχολήθηκε με το άθλημα του «καράτε» (σύστημα
SITO-RYU), στο οποίο απέσπασε σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα πολλές διακρίσεις και την άνοιξη του 2008, του απονεμήθηκε η ‘’Μαύρη Ζώνη’’. Από το
φθινόπωρο του 2010 ασχολείται με το άθλημα της Άρσης Βαρών και το 2011,
κλήθηκε στην Εθνική Ομάδα Άρσης Βαρών Παίδων. Έχει λάβει μέρος σε αρκετά Πανελλήνια Πρωταθλήματα και έχει σπουδαίες διακρίσεις. Συγκεκριμένα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων το Μάιο του 2011 πήρε χρυσό μετάλλιο στην κίνηση του αρασέ και του ζετέ. Το 2012 πήρε επίσης μέρος σε πολλούς αγώνες και πήρε αρκετά μετάλλια όπως τον περασμένο Μάρτιο αργυρό στο σύνολο των κινήσεων στο πρωτάθλημα επίλεκτων αθλητών. Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων το Μάιο του 2012 πήρε αργυρό στην κίνηση του
αρασέ και στο σύνολο. Τέλος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα νέων ανδρών το Νοέμβριο του 2012 πήρε χάλκινο μετάλλιο στην κίνηση του ζετέ. Το 2013 ο νεαρός Βυτιναίος αθλητής ελπίζεται ότι θα λάβει περισσότερες διακρίσεις.
Εμείς να ευχηθούμε στο νεαρό και φέρελπι Βυτιναίο αθλητή να είναι καταρχήν
υγιής, διότι αυτό είναι το ζητούμενο για τους αθλητές, να συνεχίσει την ανοδική του πορεία στο δύσκολο άθλημα της άρσης βαρών και εμείς να είμαστε
στην ευχάριστη θέση να δημοσιεύουμε στη «ΒΥΤΙΝΑ» σπουδαίες αθλητικές του
διακρίσεις. Να του ευχηθούμε δε επιπλέον κάποτε τους καλοκαιρινούς μήνες
να επισκεφθεί το πατρικό του σπίτι στη Βυτίνα, όπου γεννήθηκε ο πατέρας του
και τον περιμένει. «Άνδρα δε έντιμον δει τιμάν πατρώαν γην και θήκας προγόνων»
Και με την ευκαιρία αυτή, επειδή παραλείψαμε λόγω άγνοιας την ανακοίνωση,
να αναφέρουμε την επιτυχία της αδελφής του Θεοδώρας στις εξετάσεις των
ΑΕΙ του παρόντος ακαδημαϊκού έτους και την εισαγωγή της στη Θεολογική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να της ευχηθούμε δε ευδόκιμες σπουδές και επιτυχή επιστημονική πορεία.

Ενας πρωταθλητής της χιονοδρομίας
Ο νεαρός Κωνσταντίνος Σύριος γιος του ένθερμου φίλου της Βυτίνας Δημήτρη Σύριου και μαθητής της Γ’ τάξης Γυμνασίου της Λεοντείου σχολής Νέας
Σμύρνης Αθηνών, ήλθε πρώτος στο Πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα χιονοδρομίας στο άθλημα του snowboard. Το πρωτάθλημα αυτό διεξήχθη στο χιονοδρομικό κέντρο Σελίου στις 17 και 18 Ιανουαρίου 2013 και ήταν το πρώτο
που διεξήχθη στη χώρα μας. Τελέσθηκε υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και έλαβαν μέρος μαθητές- χιονοδρόμοι από όλα τα
σχολεία της Ελλάδας. Το άθλημα της χιονοσανίδας (η μετάφραση της λέξης snowboard)
είναι αρκετά δύσκολο και απαιτεί μεγάλη ικανότητα ισορροπίας αλλά και ευελιξίας. Να ευχηθούμε στο νεαρό Δημήτρη, ο οποίος είναι
συχνός επισκέπτης της Βυτίνας, να συνεχίσει
τις επιτυχίες και τις διακρίσεις στα χειμερινά
σπορ. Ελπίζουμε ότι παρόμοιοι αγώνες θα διεξαχθούν στο μέλλον και στο χιονοδρομικό του Μαινάλου.
Η οικογένεια Συρίου, για όσους δεν γνωρίζουν, διαθέτει ιδιόκτητο σπίτι στο
μικρό συνοικισμό της «Αγίας Σωτήρας» και επισκέπτεται κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν τη Βυτίνα. Είναι δε από τους πλέον φανατικούς φίλους του τόπου
μας.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Αποδεκτή με πολύ ενθουσιασμό έγινε η ιστοσελίδα του
σχολείου, η οποία ενημερώνει
με πληρότητα και ανακοινώνει
Η ενημέρωση για τους σεισμούς
τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες του αλλά προπαντός διευκολύνει την επικοινωνία. Έτσι αντιγράφουμε από αυτή σχετικά με τις δραστηριότητές του σχολείου.
• Στις 9-2-2013 το σχολείο μετά από απόφαση του αρμόδιου αντιδημάρχου Παιδείας παρέμεινε κλειστό λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
• Ήδη στο νομό Αρκαδίας λειτουργεί σχολή γονέων. Σκοπός του έργου των
Σχολών Γονέων είναι η στήριξη αυτών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν
με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Η σχολή αυτή θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις
και ευκαιρίες για προβληματισμό.
• Στις 21-1 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Όμηρος Σταθόπουλος» η κοπή
της πίτας του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, ενώ στις 23-1 πραγματοποιήθηκε η εξ αναβολής γενική συνέλευση του για την εκλογή νέου δ.σ.
• Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μαθητών του σχολείου για τη σωστή αντιμετώπιση ενδεχόμενου σεισμού, με την
υποστήριξη του Πυροσβεστικού κλιμακίου Νυμφασίας. Υλοποιήθηκε άσκηση εκκένωσης του σχολικού κτιρίου, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, στα πλαίσια της προετοιμασίας και ετοιμότητας
του σχολείου για ενδεχόμενο σεισμό, για το σχ. έτος 2012-2013.

Β’ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Το νηπιαγωγείο επίσης μας έστειλε ενημερωτικό δελτίο για τις προγραμματιζόμενες επικοινωνιακές δραστηριότητές του, οι οποίες είναι εξαιρετικά πρωτοποριακές και άκρως ενημερωτικές οφειλόμενες στις δύο άριστες νηπιαγωγούς, οι οποίες υπηρετούν εκεί κ.κ Ζαχαροπούλου και Θαλασσινού. Οι δύο Βυτιναίες νηπιαγωγοί διακρίνονται για τις σύγχρονες αντιλήψεις τους πάνω στη
διδακτική του σχολείου. Το δελτίο τύπου έχει ως εξής.
«Είμαστε 12 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί όλοι μαζί μια ομάδα! Το ολοήμερο νηπιαγωγείο Βυτίνας. Περνάμε καλά και μαθαίνουμε σπουδαία πράγματα.
Για να μεγαλώσουμε την παρέα μας δημιουργήσαμε ιστοσελίδα και κάθε εβδομάδα σχεδόν μιλάμε με τη βοήθεια του διαδικτύου (μέσω διαδικτυακής σύνδεσης skype) με μαθητές από το νηπιαγωγείο της Ισθμίας. Το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου θα γνωρίσουμε νέους μαθητές, που ευελπιστούμε να
γίνουν φίλοι μας. Θα συνδεθούμε διαδικτυακά με το νηπιαγωγείο Greensted
Infant School and Nursery, στο Basildon, του Ηνωμένου Βασιλείου και θα συνομιλήσουμε! Θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε και τα 3 νηπιαγωγεία μαζί.
Ευχηθείτε μας καλή επιτυχία!!!!!!!! Οι εντυπώσεις μας θα παρουσιαστούν στο
7ο Πανελλήνιο συνέδριο εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ (τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών) που θα πραγματοποιηθεί στην Σύρο την άνοιξη με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη». Τίτλος της εισήγησης μας : «Διαδικτυακές συνδέσεις και συνεργατικές δράσεις με τάξεις νηπιαγωγείων Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου». Σας χαιρετούμε και σας υποσχόμαστε ότι θα σας ενημερώνουμε για τις δράσεις μας»
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σ ε λ ί δ ε ς

ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Φεβρουάριος 1913)
(Η ιστορία επαναλαμβάνεται)
Μνήμη της άλωσης των Ιωαννίνων 21-2-1913
ΓΡΑΦΕΙ: ο Νικόλαος Κ. Φίλης συνταξιούχος δάσκαλος

Τότε: 410 π.Χ.. Οι πολεμικοί στόλοι Αθήνας και Σπάρτης συγκρούονται στην Κύζικο.
Οι υπό τον Αλκιβιάδη Αθηναίοι νικούν. Νεκρός
ο Σπαρτιάτης Ναύαρχος Μίνδαρος. Οι ακέφαλοι πλέον Λακεδαιμόνιοι περιέρχονται σε
δεινή θέση. Ο Ιπποκράτης, γραμματέας του
Μίνδαρου, αναγγέλλει στις αρχές της Σπάρτης τη συμφορά με την εξής κρυπτογραφημένη
λακωνικότατη επιστολή στη δωρική διάλεκτο:
«Έρρει τα κάλα, Μίνδαρος απεσύα, πεινώντι τώνδρες απορίομες τι χρη δραν…» δηλ.
«Χάσαμε όλα τα πλοία, ο Μίνδαρος εφονεύθη, οι άνδρες πεινούν απορούμε τι πρέπει να
πράξουμε…». Η επιστολή αυτή περιήλθε
στα χέρια των Αθηναίων αφού συνέλαβαν αιχμάλωτο το Σπαρτιάτη αγγελιαφόρο.
2323 χρόνια μετά, το 1913: Ο Συνταγματάρχης Φ. Διαλέτης, εκεί στο μέτωπο της
Ηπείρου, ευρισκόμενος σε δεινή και αυτός
θέση και έχοντας υπερβεί το ακρότατο όριο
της ανθρώπινης αντοχής, περιγράφει τις
αντίξοες και ακραίες συνθήκες που βιώνει στο
μέτωπο. Ανθίσταται και αναφέρει:
Λόφος Αυγό 8-1-1913 ώρα 1.50: προς ΙΙ αν
Μεραρχίαν
«… Άνδρες εντελώς νήστεις υπό κρουνούς
βροχής. Διοικητής ΙΙου Τάγματος του 7ου πεζικού Συντάγματος, δηλώσας ασθένειαν απεχώρησε χωρίς να τον ίδω. Διοικητής ΙΙου Τάγματος 1ου Συντάγματος Δ.Ν., δηλοί ασθένειαν, ως και άλλοι Αξιωματικοί. Έκαμα τας δεούσας συστάσεις και παρατηρήσεις υπομνήσας καθήκον εκάστου….Ολόκληρος η
πεδιάς πλημμυρίσασα κατέστη αδιάβατος ».
Στην πρώτη γραμμή πάλι: Προφυλακαί 8-11913
«… Αναφέρω προς τούτοις ότι καθ΄ όλην
την νύκτα και σήμερον, η πίπτουσα βροχή επέδρασε μεγάλως επί του ηθικού των ανδρών
και διότι στερούμεθα τροφής μη δυνάμενοι να
παρασκευάσωμεν συσσίτιον ως εκ της καταστάσεως εις ην ευρισκόμεθα». 3ον Σύνταγμα
Τσιριγώτης
Είναι η μοίρα όσων υπερασπίζονται Θερ-

Η είσοδος του Κωνσταντίνου στα Ιωάννινα

Το Ελληνικό πυροβολικό στο Μπιζάνι

μοπύλες. Η εθελοθυσία τους, η αυταπάρνησή τους, η πίστη τους σε αξίες και ιδανικά, η
κοχλάζουσα αγάπη τους προς ό,τι ευγενές και
ανώτερο, διέρχεται από το χωνευτήρι της ταπεινώσεως και της δοκιμασίας. Το Φεβρουάριο του 1913, μια δράκα «λεόντων», αψηφήσασα στερήσεις, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κακουχίες κι αντιξοότητες, υπερέβη
εαυτόν και έφερε το χάρμα της ελευθερίας
στους αλύτρωτους Έλληνες. Η παράδοση του
τουρκικού στρατού των Ιωαννίνων και του υπερόπτη διοικητή του Εσσάτ Πασά, επετεύχθη
χάρις στην καρτερία, τον ηρωισμό, την ανδρεία
και τη φιλοπατρία των ενδόξων εκείνων προμάχων του γένους μας.
Το ένδοξο, το δαφνοστεφές πυροβολικό
μας, συνετέλεσε τα μέγιστα στην επιτυχία του
σκληρού τούτου αγώνα. Οι πυροβολητές,
από του Αξιωματικού βολής έως του προκεχωρημένου παρατηρητή, του ημιονηγού, του
γεμιστή, του αρχηγού στοιχείου, επέτυχαν, με
τη βοήθεια της προστάτιδας του όπλου, μεγαλομάρτυρος Αγίας Βαρβάρας, αλλά και τη
σύμπνοια και το συντονισμό τους, ευστοχία πυρών και συνεπεία τούτου, συνεργούντων και
των σκληροτράχηλων ανδρών του πεζικού μας,
ανατροπή των εχθρικών θέσεων.
«… Ερρίφθησαν εν όλω περί τας δέκα χιλιάδας οβίδας, αι δε ζημίαι των Τούρκων υπήρξαν, καθώς εγένετο αντιληπτόν, σημαντικότατοι……Εκ του παρατηρητηρίου του πυροβολικού το θέαμα της φυγής του εχθρού μετέχει αληθώς τραγικού μεγαλείου…»
Και η ευαρέσκεια του αρχιστρατήγου:

«Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και
Στρατιώται,
Η άλωσις του φρουρίου των Ιωαννίνων
προσέθεσε μίαν ακόμη περίλαμπρον νίκην εις
τα ένδοξα κατορθώματά σας. Αφού διεσχίσατε την Μακεδονίαν ολόκληρον και συνετρίψατε δύo εχθρικάς στρατιάς, ηλώσατε εις
επισφράγισιν των κατορθωμάτων τούτων και
φρούριον όπερ εθεωρείτο απόρθητον. Αι μεγάλαι στερήσεις και αι κακουχίαι τας οποίας μετά τοιαύτης καρτερίας υπέστητε, αμιλλώνται προς την ανδρείαν σας. Εις τα Μακεδονικά τρόπαια προσθέσατε νέα τοιαύτα.
Πλέον των εκατό πυροβόλων και μία ακόμη
εχθρική στρατιά με τους Στρατηγούς της, τα
επιτελεία της και τας σημαίας της ευρίσκονται αιχμάλωτοι υπό την κυριαρχίαν σας. Αι
σημαίαι σας εκαλύφθησαν με νέαν δόξαν.
Ολόκληρον το Έθνος θαυμάζει το νέον τούτο κατόρθωμά σας, εγώ δε υπερήφανος διότι ηγούμαι τοιούτου στρατού σας εκφράζω
την ευαρέσκειάν μου.»
Ιωάννινα 23-2-1913
Κωνσταντίνος αρχιστράτηγος»
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Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
(μνήμη Τριών
Ιεραρχών)
Δεν είναι λίγες οι φωνές, οι
οποίες μέσα στην κρίση τονίζουν
τον πρωταγωνιστικό ρόλο της
παιδείας για την αλλαγή ρότας
της χώρας μας. Μέσα σε μία τέτοια προοπτική ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός.
Ποιο
είναι το προφίλ του σύγΓΡΑΦΕΙ:
Ο φιλόλογος
χρονου εκπαιδευτικού; Διαφέρει
Απόστολος Τζίφας
από τον παλιό εκπαιδευτικό;
Η επιχειρούμενη πολλές φορές σύγκριση του παλιού με το νέο εκπαιδευτικό είναι άνιση και εν πολλοίς ενέχει τον κίνδυνο αυθαίρετων
συμπερασμάτων.
Μία προσέγγιση του εκπαιδευτικού διαχρονικά
προϋποθέτει: οριοθέτηση του θέματος, θεωρητικά εργαλεία προσέγγισης, περιγραφή των πολιτικών, κοινωνικών, θεσμικών και ερευνητικών δεδομένων κάθε
εποχής.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού διαγράφεται διαχρονικά δύσκολος. Το ζητούμενο πάντοτε είναι τι μπορούσε
ή τι μπορεί να κάνει ο ίδιος ατομικά ή συλλογικά.
Πάντα θα θυμόμαστε ένα δάσκαλο που μας είχε
εμπνεύσει. Τον αυστηρό, δίκαιο, κατηρτισμένο, κοινωνικό, ευχάριστο και με ήθος. Σήμερα οι συνθήκες
είναι διαφορετικές.
Ο εκπαιδευτικός εργάζεται σε πολύπλοκες συνθήκες: κοινωνικές αντιθέσεις και συγκρούσεις, διευρυμένη δημοκρατία, ιδεολογικές αντιπαραθέσεις,
σοβαρά προβλήματα στην οικογένεια, οικονομική
κρίση, νέα παιδαγωγική πολιτική. Όλα αυτά κάνουν το
ρόλο του δύσκολο, όταν μάλιστα η πολιτεία και η κοινωνία απαιτούν να είναι λειτουργός.
Θα δίναμε το στίγμα του μαχόμενου εκπαιδευτικού.
Στρατευμένος στην παιδεία και στις κοινωνικές απαιτήσεις. Ανοιχτός στη μάθηση και τη σκέψη. Αποδομεί
τα αυτονόητα. Ζει και την ώρα που εργάζεται. Αποφεύγει την ιδιώτευση, την απομόνωση, τον ατομικισμό.
Ασκεί παιδαγωγική πολιτική. Είναι δρομέας στοχασμού
και κριτικής σκέψης. Δεν περιορίζεται τυπολατρικά στις
υποχρεώσεις του. Τις υπερβαίνει για να δημιουργεί.
Θα συμπληρώναμε και το απαιτούμενο ήθος για την
κοινωνική του θέση.
Τελευταία είμαστε μάρτυρες ενός ανερμάτιστου λαϊκισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο χώρος γίνεται πεδίο όχι μόνο ιδεολογικών και κομματικών αντιπαραθέσεων, αλλά και χώρος παραγωγής παραβατικότητας και ενός πρωτοφανούς ύφους και
ήθους. Διαβάζουμε τακτικά τις ανακοινώσεις των
ΕΛΜΕ, ΟΛΜΕ,ΔΟΕ κ.λπ. Έχουμε την αίσθηση ότι το
ύφος και το ήθος αυτών των ανακοινώσεων δεν αντιπροσωπεύουν εκπαιδευτικούς, αλλά συνδικαλιστές
που ασκούν «καθήκοντα» επαναστατημένων πολιτών
χωρίς όρια δημοκρατίας, ελευθερίας και σεβασμού των
άλλων. Δε θέλουμε τον ατομικισμό, αλλά απορρίπτουμε
τη χυδαιότητα του πολιτικού και συνδικαλιστικού λόγου. Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να είναι ή να γίνει
χυδαίος συνδικαλιστής. Πάνω από όλα είναι δάσκαλος ήθους, αξιοπρέπειας, σοβαρός στοχαστής και
αγωνιστής με όρους και όρια.
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λ ο γ ο τ ε χ ν ι
Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
«Έλληνες, να είστε υπερήφανοι που μιλάτε αυτή
τη γλώσσα, τη ζωντανή μάνα όλων των άλλων
γλωσσών.Είναι το διαβατήριό σας για τον
παγκόσμιο πολιτισμό.Μην το περιφρονείτε!»
(Φραγκίσκος Λιγκόρα-Ιταλός ακαδημαϊκός)
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής
Γλώσσας, που έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται
στις 21 Φεβρουαρίου, μου δίδεται η ευκαιρία να γράψω δυο λόγια για τη διαχρονικότητα της Ελληνικής
γλώσσας. Ακόμα είναι μια ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να τονίσουν στους μαθητές ότι η γλώσσα μας αποτελεί το πανάρχαιο και αιώνιο σύμβολο της εθνικής μας ταυτότητας και κληρονομιάς. «Η
γλώσσα των Ελλήνων απ’ την εποχή του Ομήρου είναι μία και αδιαίρετη» (Ι. Θεοδωρακόπουλος – ακαδημαϊκός). Οι ρίζες των λέξεων της δημοτικής μας
γλώσσας που σήμερα μιλάμε, προέρχονται από τις
λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες από τα μυθικά ακόμη χρόνια. «Πάντες ομολογούμεν ότι από τον Όμηρο μέχρι σήμερον το
Έθνος το Ελληνικόν αποτελούμεν και μίαν γλώσσαν, την Ελληνικήν λαλούμεν» (Καθ. Γ. Χατζηδάκηςγλωσσολόγος). «Και τα κύματα του Αιγαίου μιλούν
Ελληνικά» τόνιζε ο νομπελίστας Οδυσσέας Ελύτης.
Ο μεγάλος Ν. Καζαντζάκης έλεγε «η γλώσσα είναι η πατρίδα μου». Μάλιστα είχε μια γλωσσοπλαστική ικανότητα όχι ασήμαντη, επακόλουθο της άμετρης αγάπης του προς τη γλώσσα μας. Δεν κυνηγούσε απλώς τις λέξεις τις σύνθετες, τις αναδημιουργούσε, «πρέπει να μεθάς με τη γλώσσα σου και
να βρίσκεις τον καλύτερο τρόπο να τη συλλαμβάνεις,
ακουστικά και ηχητικά» έλεγε ο αξέχαστος Γιάννης
Τσαρούχης. Η ελληνική γλώσσα έχει ονομαστεί «βασίλισσα των γλωσσών». Κατά τον Κικέρωνα είναι η
γλώσσα των θεών. Και όπως έλεγε ο Μέγας Ναπολέων: «Η ωραιότερη γλώσσα του κόσμου είναι η
ελληνική, που έπρεπε να μιλούνε οι θεοί».
Είναι η γλώσσα των Αγγέλων και της Ειρήνης. Είναι η γλώσσα της Αγίας Γραφής και του Ευαγγελικού κηρύγματος που ανακαίνισε τον κόσμο. Η γλώσσα μας μιλιέται αδιάκοπα σ’ αυτό τον τόπο εδώ και
τέσσερις χιλιάδες χρόνια και γράφεται τριάμισι χιλιάδες χρόνια. Είναι η γλώσσα με την οποία ο Μέγας Αλέξανδρος μετέφερε τον Ελληνικό πολιτισμό
έως την Ινδία. «Και την κοινήν Ελληνική λαλιά ως
μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς»
(Κ. Καβάφης). Και ο Πλούταρχος γράφει: «Αλέξανδρος τρισμυρίους παίδες Περσών επιλεξάμενος εκέλευσε γράμματα μανθάνειν Ελληνικά».
Ο κορυφαίος Ισπανός Ελληνιστής Francisco R.
Adrados σημειώνει ότι «η ελληνική μαζί με την κι-

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Γορτυνιος λογοτέχνης
Νίκος Ι. Κωστάρας

νεζική είναι οι μόνες γλώσσες με συνεχή ζώσα παρουσία και πορεία στον ίδιο περίπου γεωγραφικό
χώρο, από τους ίδιους λαούς επί 4000 έτη και γραπτή παράδοση 3500 ετών» (Ιστορία της Ελληνικής
γλώσσης από τις απαρχές ως τις μέρες μας).
Ενώ ο Ισπανός γλωσσολόγος Φρειδερίκος Σαγκρέδο τονίζει: «Η Ελληνική γλώσσα είναι από ουσία θεϊκή. Πρέπει να γίνει η δεύτερη μητρική
γλώσσα όλης της Ευρώπης και η πρώτη γλώσσα
όλων των καλλιεργημένων ανθρώπων». Και ο γάλλος ακαδημαϊκός και ελληνιστής Γουστάνος Κλότς
αναφέρει: «Εξ όλων των γλωσσών η πλέον εύηχος
και αρμονική είναι η αχαϊκή γλώσσα, η οποία ομιλείται εις την Αρκαδίαν, εις την Κύπρον και εις την
Παμφυλίαν της Μικράς Ασίας».
Η Ελληνική γλώσσα είναι λοιπόν όχι μόνο από τις
πιο αρχαίες αλλά και τις πιο πλούσιες, αν μη η πλουσιότερη σε αριθμό λέξεων γλώσσα. Προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες έκφρασης και διατυπώσεις
υψηλών και σαφών νοημάτων. Έχει πλαστικότητα,
ομορφιά, είναι κατάλληλη και χρησιμοποιήθηκε
επιτυχώς για όλα τα είδη του λόγου και για την επιστημονική σκέψη. «Η καλύτερη άσκηση για την ανάπτυξη της ευφυΐας είναι η μελέτη της ελληνικής
γλώσσας. Κάθε λέξη κρύβει και μια ιδέα (Ζακελίν
ντε Ρομιγύ – Γαλλίδα Ακαδημαϊκός). Και όπως αναφέρει ο γάλλος διανοούμενος Κλοντ Φοριέλ: «Η ελληνική γλώσσα είναι πιο πλούσια από τη γερμανική, πιο διαυγής από τη γαλλική, πιο ευλύγιστη από
την ιταλική και πιο αρμονική από την ισπανική, είναι η ωραιότερη γλώσσα της Ευρώπης». Ενώ η Αμερικανίδα καθηγήτρια Μαριάνα Μακντόναλντ τονίζει
ότι «Η Ελληνική γλώσσα είναι το μοντέλο όλων των
Ευρωπαϊκών γλωσσών». Και οι Ισπανοί ευρωβουλευτές Χεριγκουτία και Ιμαθ έκαναν πρόταση στην
ευρωβουλή: «Η αρχαία Ελληνική γλώσσα να γίνει
διεθνής γλώσσα ως μητέρα όλων των γλωσσών και
η μόνη συμβατή στους κομπιούτερ προηγμένης τεχνολογίας».
Και ενώ αυτά και ίσως πολλά άλλα γίνονται στο
εξωτερικό, εδώ στην Ελλάδα παριστάμεθα μάρτυρες ενεργειών, που αποβλέπουν στην πνευματική
μας αυτοκτονία με την ουσιαστική έξωση της αρχαίας Ελληνικής από τα σχολεία, της αρχαίας που
αποτέλεσε την απαρχή της εξελικτικής πορείας μας
στους αιώνες. Οι μαθητές των σύγχρονων σχολείων διακρίνονται από χαρακτηριστική και ανησυχητική ένδεια των γλωσσικών όρων, ανικανότητα γλωσσικής ευελιξίας και από σαφή ποσοτικό και ποιο-

τικό περιορισμό των λέξεων που χρησιμοποιούν στην
καθημερινότητά τους. Αποδόμηση της γλώσσας μας
με τα περίφημα greeklish. Το λεξιλόγιό μας έχει συρρικνωθεί εις το ελάχιστο και η συρρίκνωση αυτή συνεπάγεται και μια συρρίκνωση των νοητικών κατηγοριών από τις οποίες διέπεται ο λόγος μας» (Ευαγγ. Μουτσόπουλος – Ακαδημαϊκός). Και ο αξέχαστος Φώτης Κόντογλου επισημαίνει: «Το λεξιλόγιο
μιας εποχής δείχνει τα αιτήματά της. Γι’ αυτό το λεξιλόγιό μας δείχνει τη κατάντια μας. Μία μία σβήνουν από τη γλώσσα μας λέξεις μεγάλες, όπως η
τιμή, η αξιοπρέπεια, η αγνότητα, η αρετή, η φιλία.
.. Δεν αισθανόμαστε πως το να λείπουνε από το στόμα μας τέτοιες λέξεις σημαίνει πως σβήσανε από
μέσα μας οι ευγενέστερες φλέβες του ανθρώπινου
μεγαλείου».
Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπερασπίζεται
η γλώσσα με τα ιδεολογήματα της τρισχιλιετούς παραδόσεως μόνο αλλά με το σεβασμό και τη χρήση
της και όχι την συρρίκνωσή της από τους εδώ καταχραστές της. Δικαίως οι ξένοι θέλουν να την καταργήσουν, όταν εμείς οι ίδιοι την έχουμε καταργήσει μέσα στη χώρα μας. Όταν καθημερινά εισάγουμε στο λεξιλόγιό μας χιλιάδες ξένων λέξεων και
ξενόγλωσσες ονομασίες στα εμπορικά καταστήματα
και τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια. Η υποδούλωση άλλωστε ενός λαού ξεκινάει από τη γλωσσική
του αλλοτρίωση. Τότε η γλώσσα πεθαίνει όταν δεν
έχει πια νόημα, όταν πληθαίνουν οι κενοί ήχοι και
ο θόρυβος με την ξύλινη γλώσσα και την κακοποίηση της. Άλλωστε την κακοποίηση της γλώσσας επεσήμανε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κων. Στεφανόπουλος σε ομιλία του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τονίζοντας ότι «το μάθημα
της γλώσσας πρέπει να αποτελεί τη βάση της παιδείας μας» και προτρέποντας τους ειδικούς να γίνουν υπερασπιστές της γλώσσας μας προσθέτει:
«Η γλώσσα μας είναι η πολυτιμότερη κληρονομιά
μας, είναι το μέρος της αρχαίας κληρονομιάς, του
οποίου είμαστε οι μοναδικοί κληρονόμοι» (Π. Θ.
3.11.2000). «Η γλώσσα μας αποτελεί το ιερό
σκεύος της ψυχής της Ελλάδας» (Κ. Τσάτσος). Η
γλώσσα μας είναι η εικόνα της Εθνικής επιβίωσης.
Είναι η κιβωτός της Ελευθερίας και η Ελευθερία είναι το θερμοκήπιο της γλώσσας: Με την υγεία της
γλώσσας μετριέται και η υγεία της Δημοκρατίας. Και
όπως τονίζει ο αείμνηστος Τ. Λυγνάδης: «χωρίς τη
γλώσσα είμαστε καταδικασμένοι ως έθνος. Μια κοινωνία που νοσεί είναι καταδικασμένη στη μοίρα της
αγλωσίας». Η γλώσσα μας είναι το πιο πειστικό διαβατήριο που διαθέτουμε στην Ιστορία και την Γεωγραφία.

από Λεβίδι Βυτίνα

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι στη ΒΥΤΙΝΑ
παλαιά κατοικία σε οικόπεδο
1800 μέτρων.

Πληροφορίες
στο τηλέφωνο: 6973016885

ΕΚΑΤΟ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο «Τιπούκειτος»

Σ

τις 13 Φεβρουαρίου του 1903 πεθαίνει στο χωριό Νύμφες της Κέρκυρας σε ηλικία εξήντα τεσσάρων ετών ο μεγαλύτερος γεωγράφος της νεώτερης εποχής, ο Βυτιναίος Παναγιώτης Ποταγός.
Με τη συμπλήρωση εφέτος εκατόν δέκα χρόνων από
το θάνατο του πιστεύουμε ότι θα γιορτάσουμε και την
έκδοση του άγνωστου μέχρι σήμερα δεύτερου τόμου
του έργου του. Ο Ποταγός όσο ζούσε δεν μπόρεσε
να τον εκδώσει όπως είχε υποσχεθεί («δι ων διήλθον και περί εκάστου ων ήκουσα»). Επίσης αρκετές
πολύτιμες σημειώσεις του σε τετράδια, όπως γράφει ο Φώτης Κόντογλου που επισκέφθηκε τις Νύμφες το 1935, καταστράφηκαν από τους κληρονόμους
συγγενείς του, που έσπευσαν εκεί μετά την είδηση
του θανάτου του πιστεύοντας ότι θα βρουν «θησαυρούς» κρυμμένους. Όταν δε βρήκαν τίποτε από τα
πλούτη και τα πετράδια, που πίστευαν ότι θα βρουν,
ξέσπασαν στα χαρτιά και τα τετράδια του Ποταγού,
τα οποία κατέστρεψαν.
Πριν από λίγα χρόνια ο σπουδαίος ερευνητής και
ιστοριοδίφης Ηλίας Γιαννικόπουλος διακεκριμένος νομικός και παλαιός πρόεδρος της Παγγορτυνιακής
Ένωσης ανακάλυψε στα υπόγεια της βιβλιοθήκης της
Βουλής ανέκδοτο χειρόγραφο του Ποταγού, που αποτελούσε τη συνέχεια του πρώτου τόμου των περιηγήσεών του. Το υλικό επεξεργάζεται ο σπουδαίος αυτός ερευνητής, ο οποίος είναι και ένθερμος φίλος
του τόπου μας και εντός του 2013 ελπίζεται ότι θα
εκδώσει το πολύτιμο αυτό ιστορικό υλικό. Όλοι οι Βυτιναίοι περιμένουμε με αδημονία την έκδοση και ενθαρρύνουμε με όλες μας τις δυνάμεις την προσπάθεια του αγαπητού φίλου Ηλία Γιαννικόπουλου.
Και αντί μνημοσύνου με τη συμπλήρωση των εκατόν δέκα χρόνων από το θάνατό του Παναγιώτη Ποταγού ας θυμηθούμε λίγα από τη ζωή του μεγάλου
αυτού Βυτιναίου.
Γεννήθηκε στη Βυτίνα στις 7-7-1839 και φοίτησε
στη εδώ περίφημη σχολή όπου έμαθε τα πρώτα γράμματα. Έμεινε από πολύ μικρός ορφανός, διότι ο πατέρας του επικεφαλής στρατιωτικού τμήματος δίωξης ληστών σκοτώθηκε λίγους μήνες μετά τη γέννησή
του, αλλά άφησε στο μικρό Παναγιώτη αξιόλογη περιουσία και σπουδαία βιβλιοθήκη. Η μητέρα του καταγόμενη από τη Στεμνίτσα ξαναπαντρεύτηκε και δημιούργησε νέα οικογένεια.
Φοίτησε στο Γυμνάσιο Τριπόλεως και μετά την αποφοίτησή του γράφτηκε κατ’ αρχήν στη Νομική σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών, για να την εγκαταλείψει
λίγο αργότερα και να γραφτεί στην Ιατρική σχολή του
ιδίου Πανεπιστημίου. Ανακηρύχτηκε αριστούχος διδάκτωρ της σχολής αυτής και πήγε για μετεκπαίδευση
στη Γαλλία όπου έκανε πρακτική εξάσκηση σε νοσοκομεία του Παρισιού ειδικευθείς στη θεραπεία της
χολέρας, επιδημία της οποίας μάστιζε τότε την Ευρώπη. Εγκαθίσταται μετά την επιστροφή του από τη
Γαλλία στη Βυτίνα όπου προσπαθεί να ασκήσει το
επάγγελμα του ιατρού, αλλά το επικρατούν κλίμα των
«αλληλοσυγκρουόμενων φατριών» του τόπου του,
όπως ο ίδιος λέει, τον απομάκρυναν. Αλλά και η άσκηση της ιατρικής και στην Αθήνα τον απογοήτευσε, διότι «το κράτος διωκείτο φατριαστικώς και κομματικώς».
Απογοητευμένος αποφασίζει να αρχίσει τα ταξίδια παρακινημένος και από το διεθνές κλίμα της εξερεύνησης. «Απέληξα εις περιηγήσεις επί τη ελπίδι ότι,
αν εξ αυτών σώος διηρχόμην, ηδυνάμην ηθικώς εν
τη πατρίδι να χρησιμεύσω. Εάν εχανόμην εις έντιμον
στάδιον ήθελον αποθάνει. Εκείθεν δε ενέπεσα εις
τον ωκεανόν του κόσμου και εις ουδέναν ώφειλον λόγον.» γράφει ο ίδιος.

Παναγιώτης Ποταγός

Η προτομή στη Βυτίνα
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ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΟΤΑΓΟΥ
Πραγματοποιεί δύο μεγάλα ταξίδια από ξηράς. Από
το 1867 μέχρι το 1873 οδοιπόρος ή έφιππος διασχίζει
την Ασία, φτάνει στην Κίνα, περνά στη Ρωσία και επανέρχεται στη Θεσσαλονίκη όπου παραμένει και εργάζεται ως γιατρός για ένα χρόνο. Το 1875 ξεκινά για
το Σουέζ και από εκεί για τις Ινδίες, Περσία και Αφγανιστάν. Επιστρέφει στο Κάιρο και με έδρα αυτό εξερευνά την κεντρική Αφρική. Επιστρέφει στην Αθήνα
το 1881.
Δυστυχώς το έργο του βρίσκει πολλές δυσκολίες
στην έκδοσή του, διότι «σαμποτάρεται» από το εκδοτικό κατεστημένο των Αθηνών και τον έμπιστο του
τότε πρωθυπουργού Χαρίλαου Τρίκουπη, τον Εμμανουήλ Ροϊδη. Το 1883 με προσωπική παρέμβαση του
πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Π. Κυριακού και

Αντιπροσωπεία του συλλόγου των απανταχού
Βυτιναίων στον τάφο του Ποταγού το 2005

του κοσμήτορος της φιλοσοφικής σχολής Βυτιναίου
Κων/νου Παπαρρηγοπούλου το Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει την έκδοση του πρώτου τόμου των περιηγήσεων. Ο τόμος αυτός αποτελείται από τέσσερα βιβλία. Δύο περιηγητικά, ένα ιστορικό (περί χρονολογιών) και το τέταρτο περί φυσικών φαινομένων. Ο δεύτερος τόμος παραμένει ανέκδοτος και μέχρι σήμερα πιστεύετο ότι χάθηκε, αλλά ας ελπίζουμε ότι η
έρευνα και η εργασία του Ηλία του Γιαννικόπουλου
θα τον φέρει σε φώς.
Ο καλύτερος χαρακτηρισμός για τον Ποταγό γίνεται
στο ημερολόγιο του Σκόκου όπου αναγράφονται τα
εξής: «Ήτο εις άκρον ολιγαρκής και λιτότατος.
Ετρέφετο κυρίως με γάλα. Τόσον είχε σκληραγωγηθεί κατά τας μακροχρονίους περιηγήσεις του, ώστε
πολλάκις κατέλιπεν την κλίνη του και εν χειμώνι έτι
κοιμώμενος επί του γυμνού εδάφους. Υπήρξεν φιλάνθρωπος καθ’ όλην την σημασίαν της λέξεως. Τίποτε δεν εκράτει δι’ εαυτόν. Όταν επεσκέπτετο ως
ιατρός πτωχούς ασθενείς, ου μόνον δεν έστεργεν την
ελαχίστην αμοιβήν αλλά κατέβαλλε τα φάρμακα και
τα προς περίθαλψιν χρειώδη».
Μέχρι σήμερα θεωρείται ο μεγαλύτερος σύγχρονος γεωγράφος και το έργο του έχει τύχει αναγνώρισης όχι μόνο από τα Ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, ιδιαίτερα από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου όπου
λειτουργεί σχολή Γεωγραφίας, αλλά και από ξένα γεωγραφικά ινστιτούτα όπως των Παρισίων, το οποίο
τον ονομάζει «τολμητία». Στη Βυτίνα αναγέρθηκε η
προτομή του το 1986, ενώ ο αείμνηστος Ανδρέας Καπογιαννόπουλος εξέδωσε έργο αφιερωμένο σε αυτόν. Το 2003 ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων
με την ευκαιρία των 100 χρόνων από το θάνατό του
πραγματοποίησε στη Βυτίνα μεγάλη ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του. Το 2005 τιμώντας το μεγάλο τέκνο της Βυτίνας ο ίδιος σύλλογος πραγματοποίησε προσκυνηματική επίσκεψη στις Νύμφες Κερκύρας όπου ευρίσκεται ο τάφος του Ποταγού.
Η προσπάθεια του Ηλία του Γιαννικόπουλου,
όπως όλοι καταλαβαίνουμε, όταν ολοκληρωθεί, θα φέρει στην επικαιρότητα πάλι τον Ποταγό. Η Βυτίνα όμως
τιμά το εκλεκτό της τέκνο και σε κάθε παρουσιαζόμενη περίπτωση αποδίδει την πρέπουσα τιμή.

Το βιβλίο του Ανδρέα
Καπογιαννόπουλου για
τον Ποταγό

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΝΤΟ
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Παναγιώτης Κ. Ματθαίου στρατηγός ε.α

Η

συστηματική σφαγή, οι εκτοπίσεις, οι λεηλασίες και οι βιασμοί που διεπράχθησαν ανάμεσα στους χριστιανούς της κάποτε
ευημερούσης περιοχής του Πόντου
είναι μια σκοτεινή σελίδα της Τουρκικής ιστορίας. Οι ακμάζουσες κοινότητες του Πόντου, Αμασείας, Καισαρείας, Τραπεζούντος, Σαμψούντος, Ροδοπόλεως, Χαλδείας και
Κολωνίας, για πολλούς αιώνες κέντρα
Ελληνικού πολιτισμού, εξοντώθηκαν
κυριολεκτικά με μια διαρκή εκστρατεία σφαγών, απαγχονισμών, εκτοπίσεων, εμπρησμών και βιασμών που
διεπράχθησαν από τους δυνάστες
Τούρκους. Το διάστημα 1916-1923
ξεπέρασαν τις 350.000 τα θύματα της
Τουρκικής θηριωδίας.
Ημέρα πένθους και εθνικής μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού
Ελληνισμού είναι η 19 Μαΐου, ημερομηνία απόβασης το 1919 του γενοκτόνου Κεμάλ στη Σαμψούντα.
Όταν ακούμε τη λέξη γενοκτονία η
σκέψη αυτόματα πηγαίνει στα τραγικά γεγονότα του 20ου αιώνα, που σχετίζονται με τη γενοκτονία του Ποντιακού αλλά και του Μικρασιατικού
Ελληνισμού.
Εκεί στη γη του Πόντου και της
Μαύρης θάλασσας, εκεί στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά δίπλα
στον ουρανό και κοντά στο Θεό κατοικούσαν άνθρωποι με συνέχεια
αλλά και με κρυστάλλινη λογική, που
είχαν την αρετή για παράδειγμα και
όχι τα λόγια. Με την υπογραφή του
Αττίλα της Κερασούντος, του διαβόητου Τοπάλ Οσμάν Αγά, δημάρχου
και «αρχισυμμορίτη» και με τις ευλογίες των επισήμων Γερμανών συμβούλων διδάχτηκαν ότι μόνο μετά την
εξαφάνιση των Ελλήνων και των Αρμενίων θα κάνανε πατρίδα τους τη Μικρά Ασία. Ο ποντιακός Ελληνισμός δοκίμασε όλες τις κατηγορίες των πράξεών του, που αναφέρονται στη σύμβαση για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας,
όπως ακριβώς ψηφίστηκε αυτή στις
9-12-1948 από τη γενική συνέλευση
των Ηνωμένων Εθνών. Τα ντοκουμέντα που βρίσκονται σε δημόσιες και
ιδιωτικές βιβλιοθήκες αλλά κυρίως
στα επίσημα αρχεία των διαφόρων
κρατών αποκαλύπτουν τους σατανικούς στόχους των Νεότουρκων και
των Κεμαλιστών.
Πολλές πάρα πολλές οι εξορίες
αθώων γυναικόπαιδων, τα άταφα
πτώματα παλικαριών, η πείνα, οι αρρώστιες, η κούραση και το κλάμα ήταν
οι μόνιμοι σύντροφοι στη ζωή τους. Η
ιστορία των Ποντίων, των γενναίων
αυτών Ελλήνων, δεν έχει προηγούμενό της σε καμιά άλλη περιοχή και
σε κανένα άλλο λαό. Και όμως η ιστορία αυτή έμεινε στο σκότος, ξεχάστηκε και ακολούθησε τη μοίρα των
δημιουργών της, των γενναίων Ποντίων και Μικρασιατών. Ο Αλέξανδρος
και Δημήτριος Υψηλάντης ήσαν Έλληνες καταγόμενοι από τον Πόντο.
Πόσες φορές ο Πόντιος δεν έμεινε
στη ζωή του γυμνός και νηστικός χωρίς τους δικούς του, χωρίς σπίτι και
περιουσία, σχολείο και εκκλησία!
Μα πάντα στάθηκε ορθός, χαλύβδινος, αγέρωχος και στο επίκεντρο
όλων τούτων με τρομακτικές συνέπειες σε ανθρώπινες θυσίες. Οι
ηρωικές μορφές που ανέδειξαν οι Πόντιοι από τη χαραυγή της ιστορίας
τους δεν έπαψαν να ηλεκτρίζουν
κάθε Ελληνική ψυχή.
Οι Πόντιοι πολέμησαν με πάθος την
Τουρκική τυραννία, πλήρωσαν με τη

Το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο

Το φροντιστήριο της Τραπεζούντας

ζωή τους την απαράμιλλη τόλμη τους
και θυσίασαν τα πάντα για την ελευθερία και τη Χριστιανική πίστη. Τα παιδιά της εποχής εκείνης παρά το νεαρό της ηλικίας τους σκέπτονταν,
δρούσαν και ενεργούσαν ως πεπειραμένοι οικογενειάρχες. Έτσι αντικαθιστούσαν τον αρσενικό αρχηγό
που πάντα έλειπε. Γιατί ή επιστρατευμένος θα ήταν στα τάγματα εργασίας τα περίφημα «Αμελέ ταμπουρού», τα οποία χαρακτηρίστηκαν
κινητά κρεματόρια, και νεκροταφεία,
ή φυγόστρατος κρυμμένος στα βου-

νά και τα λαγκάδια ή φυλακισμένος
στα υγρά μπουντρούμια ή εξόριστος
γραμμένος στις λίστες του λευκού
θανάτου οδεύοντας γυμνός και νηστικός προς το Ερζερούμ και τις στέπες της «βαθιάς» Ανατολής ή καταδιωκόμενος από τους «Τσέτες» του
Τοπάλ Οσμάν αυτού του ανθρωπόμορφου τέρατος της κολάσεως.
Εκεί στα παράλια η καθημερινή ζωή
των ανταρτών κάθε άλλο παρά ανθρώπινη μπορούσε να θεωρηθεί. Ο
αγώνας αυτός των ανταρτών κυρίως αναπτύχθηκε στο Δυτικό Πόντο

Πόντιος αντάρτης

Ο Μητροπολίτης Αμασείας Γερμανός
Καραβαγγέλης

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

με επίκεντρο την Αμισό και την Μπάφρα. Στον Ανατολικό Πόντο η κυριότερη εστία αντιστάσεως ήταν η Επτακώμη Σάντας άπαρτο κάστρο πραγματικό Σούλι των ανταρτών. Οι Πόντιοι
αντάρτες στην περιφέρεια της Αμάσειας με καπετάνιο τον Ευκλείδη
αριθμούσαν 4.000 άνδρες περίπου.
Σημαντική επίσης ήταν και η παρουσία των «κρυπτοχριστιανών».
Ο Πόντιος ιστορικός Περικλής
Τριανταφυλλίδης σχετικά με αυτούς
γράφει: «Ήταν Έλληνες Χριστιανοί
που δεν εδέχοντο να απαρνηθούν την
θρησκεία των πατέρων τους και τον
εθνισμό τους, αλλά δεν μπορούσαν
να υποφέρουν τις καταπιέσεις. Αυτοί
έζησαν και επέτυχαν να συμβιβάσουν
και τα δύο. Στα φανερά παρουσιάζονται σαν μουσουλμάνοι και στα κρυφά σαν χριστιανοί διατηρούντες έτσι
και τη θρησκεία και τον εθνισμό
τους». Στη γεωγραφική περιοχή του
Πόντου μονάχα σε 55 χωριά της περιοχής Κρώμνης, Αργυρουπόλεως,
Σάντας και Χαμψικίων βρέθηκαν
9.553 μουσουλμάνοι, 17.200 κρυπτοχριστιανοί, 28.950 Χριστιανοί. Το
1913 ο ποντιακός Ελληνισμός ήταν
μοιρασμένος σε 6 μητροπόλεις, 11
πόλεις, 41 κωμοπόλεις και 1647
χωριά.
Αν η επιτροπή τότε συνέχιζε τις
έρευνες της σε όλη την ποντιακή περιοχή, νομίζω θα βρισκόμασταν μπροστά σε μεγάλη έκπληξη. Δυστυχώς το
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος και το κράτος γενικά δεν άγγιζαν
τέτοιου είδους εθνικές ευαισθησίες, ώστε να αντιδράσουν γνωστοποιώντας το θέμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Το «κρυπτοχριστιανικό» πρόβλημα παραμένει ακόμη επίκαιρο και ζωντανό. Υπάρχουν πολλά
ντοκουμέντα, που βεβαιώνουν την
ύπαρξή του. Οι καρδιές των «κρυπτοχριστιανών» είναι απόλυτα βεβαιωμένο ότι συνεχίζουν να κλαίνε,
γιατί ο τρόπος ζωής τους ζει και βασιλεύει ακόμη στον Πόντο.
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να
ενημερώσω τον «γίγαντα» σπήκερ
της ΕΤ3, που μετέδιδε την παρέλαση από τη Θεσσαλονίκη την 28-202012 ότι οι Πόντιοι δεν ήρθαν στη
χώρα μας την Ελλάδα. Ήρθαν στη μητέρα τους πατρίδα, την Ελλάδα, όταν
τους ξερίζωσαν από τις πατρογονικές τους εστίες. Είμαι βέβαιος ότι κανείς δεν τράβηξε το αυτί του εκφωνητή γι αυτό του το ατόπημα.
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ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ι.Ν. «ΚΟΙΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΚΑΤΩ ΒΥΤΙΝΑΣ
Σε μνήμη του αειμνήστου Τρύφωνα Χαμεζόπουλου τα αδέρφια και τα
ανίψια του κατέθεσαν υπέρ του ιερού ναού «Κοίμηση της Θεοτόκου»
κάτω Βυτίνας, όπου σύμφωνα με την επιθυμία του ετάφη, τα πιο κάτω
ποσά:
150 € : Χαμεζοπούλου Αικατερίνη,
100 € Χαμεζοπούλου-Οικονόμου Νίκη, Χαμεζόπουλος Σάββας,
Χαμεζοπούλου - Δήμου Ντίνα, Οικονόμου- Κίτσιου Μαίρη
50 €

Δήμου Βασιλική, Παπαβασιλείου Έλλη, Παπαβασιλείου
Παντελής, Παπαβασιλείου Γιώργος.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΒΥΤΙΝΑ»
500 € : Θαλασσινού Ελισσάβετ
340 € : Μαρκοπούλου-Βεργοπούλου Μαρία
150 € : Χριστόπουλος Ευθύμιος.
100 € : Ματθαίου Παναγιώτης, Αφοι Βερόπουλοι, Αρχιμανδρίτης
Χρυσόστομος Ζαχαρόπουλος, Λούρης Π. Γεώργιος,
Χρυσανθακοπούλου Βλ- Αβ Κορέλ, Ματθαίου Κ. Παναγιώτης
60 € :

ΣταματόπουλοςΔιονύσιος, Χριστόπουλος Ιωάννης.

55 € :

Καραντώνης Παναγιώτης

50 € :

Ζαχαρόπουλος Χρήστος, Αυγερινός Βασίλης, Βόκα Πανωραία,
Βόκας Γεώργιος, Γεωργακούλιας Νικόλαος, Ζαχαρόπουλος
Γεώργιος, Θαλασσινού-Σαπλαούρα Βικτώρια, Θαλασσινού
Θεοδώρα, Θεοφιλοπούλου Βασιλική Κάρναβος Στέλιος,
Μασούρος Τριαντ. Γιώργος, Ματθαίου Ειρήνη, Μέγα Μαρία,
Πάτση-Μαρίνη Μαίρη, Σάντα Ειρήνη, Σκουντάνη-Θαλασσινού
Ελευθερία, Χαρατσής Πέτρος, Τζίφα Ευσταθία, Ζαχαρόπουλος
Αθανάσιος και Θεοδώρα, Λάγιος Γεώργιος,Ζαχαρόπουλος
Λαμπρος, Μαρούτσου-Ζαχαροπούλου Ελένη, Πλέσσιας
Παναγιώτης, Λιδωρίκής Ευστάθιος, Θλιβέρης Γεώργιος,
Καρατζίνα Μαρία, Σταθοπούλου Ευαγγελία, Μπέλμπα
Ευσταθία, Μπαμπίλης Γεώργιος, Λάγιος Πέτρος, Λιαρόπουλος
Χαράλαμπος, Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος, Χαραλαμπόπουλος
Γρηγόριος, Τζίφας Νίκος, Στρουσόπουλος Κων/νος,
Μαρούτσος Δημήτριος, Πλέσσια Ελένη

40 € :

Αργυροπούλου Μαρία, Κατσίνη Δ. Λαμπρινή, Σταυροπούλου
Γεωργία, Παπαγιαννακόπουλος Δημήτριος, Αρβανίτης ΝίκοςΔιαμαντοπούλου Αικατερίνη, Λαμπροπούλου Φανή.

35 € :

Γκουβά Ελένη, Γκουβάς Χρήστος

30 € :

Τέρρυ Καψάλη, Βασιλοπούλου Αμαλία, ΟικονομοπούλουΚαραγιάννη Σταυρούλα, Σμέρου Σταυρούλα,
Σταθοπούλου-Βυτόγιαννη Χαρ. Ταμπακόπουλος Βασίλειος,
Ταμπακόπουλος Γεώργιος, Ζαχαρόπουλος Νικόλαος,
Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αδαμόπουλος Χρήστος,
Διαμαντόπουλος Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Παναγιώτης του
Στυλιανού, Σουλακιώτης Νικόλαος, Καψάλής Τάκης του
Αποστόλου, Γουρζουλίδου-Μέμου Αθανασία, Μέμος Κων/νος,
Κοκκαλιάρης Θεόδωρος, Ηλιόπουλος Βασίλειος,
Χριστοπούλου Γιώτα, Χριστοπούλου Φανή

25 € :

20 € :

Παναγιωτόπουλος Νικ. Ιωάννης, Χαρίση-Πετεινού Βασιλική,
Σακελλαρίου Ιωάννης του Λεωνίδα, Σεβαστού Λεμονιά,
Γκολφινοπούλου Ζέτα, Χαραλαμποπούλου Κασσιανή,
Χαραλαμποπούλου Χαρά, Λατάνης Τριαντάφυλλος, Λάγιου
Αναστασία,Λάγιου Κων/να,
Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Αναγνωστόπουλος Σ. Δημήτριος, Αναγνωστοπούλου Χριστίνα
Βουγικλοπούλου Γ. Αικατερίνη, Ζανουδάκη Αθανασία,
Ζαφειρόπουλος Λεωνίδας, Ιερά Μητρόπολις Μονεμβασίας και
Σπάρτης, Κανελλοπούλου-Λιαροπούλου Ελένη, Καψάλης

κοινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Το ζεύγος Κων/νου Παναγιώτη Πλέσσια απέκτησε αγόρι. Να τους
ζήσει.

°π∞ Δ√ ¢∏ª∏Δƒ∏ ¶.
∫√¡Δ√°π∞¡¡∏ ¶√À ∂ºÀ°∂
ΓΡΑΦΕΙ: Ο Νικόλαος Κ. Φίλης δάσκαλος

Απρόσμενος και αιφνίδιος ο θάνατος του συμπατριώτη μας Δημήτρη Π. Καντογιάννη στις 14-12-2012, μας γέμισε πόνο και θλίψη. Ο μεταστάς υπήρξε ο χαρακτηριστικός
εκείνος τύπος του ολιγαρκούς συνανθρώπου μας, που ενσυνείδητα διήγε βίο πένητα, λιτό και ασκητικό. Θυμόσοφος, με πηγαίο χιούμορ και δική του προσωπική ενατένιση στα του καθημερινού «γίγνεσθαι», υπήρξε από τους
τελευταίους ίσως γνώστες ιστορικών και άλλων στοιχείων της ιδιαιτέρας μας πατρίδας. Διήλθε όλο του το βίο στο
Μεθύδριο προσκολλημένος στις ποιμενικές του ενασχολήσεις με χαρακτηριστική αφοσίωση και υποδειγματική προσήλωση. Δημιούργησε οικογένεια και απέκτησε παιδιά που
τα διακρίνει η φιλοπονία, το ήθος και η τιμιότητα.
Αντίο, αγαπητέ συμπατριώτη και γείτονα, φίλε «Χανιά».
Θα μας λείψεις. θα θυμόμαστε νοσταλγικά το καθημερινό σεργιάνι σου στις γειτονιές του χωριού μας. Ο Θεός
να αναπαύσει την ψυχή σου και να παρηγορήσει τους οικείους σου.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Στις 17-1 απεβίωσε στα Μελίσσια Αττικής όπου και ετάφη η Μαρία Αγγελοπούλου-Σωτηρακοπούλου, ετών 90.
• Στις 2-2 απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη η Αντωνία Κ. Χριστοπούλου ετών 98
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Την Κυριακή 13-1 στον Ι.Ν Αγίου Τρύφωνα πραγματοποιήθηκε το τεσσαρακονταήμερο μνημόσυνο της αείμνηστης Γεωργίας Μπαρμπίκα-Στέγγου.
• Την Κυριακή 17-2 πραγματοποιήθηκε στα Μελίσσια Αττικής το τεσσαρακονταήμερο μνημόσυνο της Μαρίας Αγγελοπούλου – Σωτηρακοπούλου.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ «ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ»
Ορισμένες φορές στην έκδοση εντύπων ακόμα και των πλέον οργανωμένων και με μεγάλη εμπειρία παρατηρούνται λάθη, τα οποία αποδίδονται στο λεγόμενο «δαίμονα του τυπογραφείου». Πολύ περισσότερο λάθη μπορούν να συμβαίνουν σε ερασιτεχνικά έντυπα όπως η «ΒΥΤΙΝΑ», της οποίας οι εκδότες, που είναι μέλη του δ.σ, δεν έχουν δημοσιογραφική πείρα αλλά για τη σύνταξη της διμηνιαίας έκδοσης προσφέρουν μόνο την αγάπη για τον τόπο τους και δε διεκδικούν δημοσιογραφικές δάφνες. Όλα αυτά γράφονται για να τύχουμε της επιείκειας
των αναγνωστών μας και της συγνώμης κάποιων, των οποίων αθέλητα
και λόγω άγνοιας ή παράβλεψης μεταβάλαμε τα στοιχεία. Συγκεκριμένα στο περασμένο φύλλο αλλάξαμε τα στοιχεία του ονόματος του αξιόλογου και σεβαστού φίλου της Βυτίνας ιατρού κ. Βουγιούκα Αναστασίου (συζύγου της Βυτιναίας κ. Ελένης Τσίρου) και τον «μετονομάσαμε»
σε Γεώργιο. Επίσης του συμπαθέστατου κρεοπώλη του τόπου μας φίλου Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλου αλλάξαμε το επώνυμο σε Χριστόπουλο.
Και για τις δύο αβλεψίες μας ζητούμε συγνώμη και αποκαθιστούμε στο
ορθόν και τα δύο ονόματα δηλ. Βουγιούκας Αναστάσιος και Χαραλαμπόπουλος Παναγιώτης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΥΧΕΣ

Ο Τρύφωνας Θεοδώρου Ξηρός ο οποίος πέτυχε τη φετινή χρονιά στo χρηματοοικονομικό τμήμα της ΑΣΟΕΕ και οι γονείς του
Θεόδωρος και Ευαγγελία ευχαριστούν θερμά το εκκλησιαστικό
συμβούλιο του Αγίου Τρύφωνα και τον πρόεδρο του πατέρα Νικόλαο Ντάβο για το χρηματικό βραβείο των 500 € για την επιτυχή εισαγωγή του στην πιο πάνω σχολή. Το βραβείο αυτό έχει
καθιερωθεί από το εκκλησιαστικό συμβούλιο εδώ και τέσσερα
χρόνια για τους Βυτινιώτες μαθητές που αποφοιτούν από το Λύκειο Βυτίνας, εισάγονται σε κάποια σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ και οι γονείς τους μένουν μόνιμα εδώ.

Στις πρόσφατες κρίσεις του πυροσβεστικού σώματος τοποθετήθηκε περιφερειάρχης πυροσβεστικών υπηρεσιών
Πελοποννήσου ο υποστράτηγος Κων/νος Γιόβας από το κοντινό χωριό Πράσινο (Καρνέσι). Πρόκειται για έμπειρο και αξιόλογο αξιωματικό με πλήρη γνώση του αντικειμένου, ο οποίος έχει υπηρετήσει σε πολλές μάχιμες και επιτελικές θέσεις
και έχει τύχει πολλών επαίνων και διακρίσεων. Ευχές για ευδόκιμο υπηρεσιακή θητεία στην νέα του θέση από τον παλαιό συνεργάτη του συνταξιούχο πυροσβέστη Βυτιναίο
Γιώργο Παναγιωτακόπουλο.

Ανδρέας, Κομνηνού Ευαγγελία-Μαρία, Κοσμάς Θεόδωρος,
Κραβαριώτη Κωνσταντίνα, Μασούρος Γιώργος, Μπαλογιάννη
Δ. Παρασκευή, Μπαλογιάννης Δ. Ιωάννης,Παπαζαφειρόπουλος
Αλεξ., Παπαλάμπρου Απ. Μαρία, Παπαχατζής Θεοφάνης,
Πέζαρη Ευρύκλεια, Πετεινός Γ. Ιωάννης, Πετεινός Τρύφωνας,
Πλέσσια Θ. Ευγενία, Πλέσσιας Μιχ. Αθανάσιος, Ρίζος
Παναγιώτης, Τζίφας Γ. Νικόλαος, Τρυφωνοπούλου Ευσταθία,
Τσίρου-Παυλοπούλου Ιωάννα, Φίλης Νικόλαος,
Κανελλοπούλου Ελένη, Προεστός Βασίλειος, Τραυλός
Τηλέμαχος,Τραυλός Λάμπρος, Ξηρός Θεόδωρος, Ξηρός
Γεώργιος, Γόντικας Κων/νος, Παναγόπουλος Κων/νος,
Λιαροπούλου Αγγελική, Λιαροπούλου Γεωργία, ΚοκκώνηΞένου Κανέλλα, Καψάλης Απ. Ανδρέας Χριστόπουλος
Ευθύμιος, Χαμεζοπούλου Αικατερίνη, Σακελλαρίου Κων/να,
Κορέλλα Μαρία, Τσέλλου Ευσταθία, Παπαζαφειρόπουλος
Γεώργιος, Μαυραγάνης Σπυρίδων, Στέλιος Βασίλειος, Δήμου
Μαρία, Μασούρου Ευσταθία, Μασούρου-Αδαμοπούλου
Ρουμπίνη, Σταθακοπούλου Αικατερίνη, Σταθακόπουλος
Κώστας, Στρουσοπούλου Ζέτα, Γιαβή Σοφία, ΑνδριανοπούλουΣαλίχου Πίτσα, Λιαρόπουλος Ευθύμιος, Λιαρόπουλος Τρύφων,
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Λιαρόπουλος Δημήτριος, Λιαροπούλου Σοφία, Αγγελή
Κλεοπάτρα, Αβρραμίδου Μαρία, Ντάβος Βασίλειος,
Χριστόπουλος Απόστολος, Σκαρπέλος Κ. Δημήτριος,
Σταυροπούλου Μ. σύζυγος Γεωργίου
15 € :

Κοκκαλιάρης Απόστολος, Σταθοπούλου Μαρία, Παπαδέλος
Αντώνιος

10 € :

Διαμαντοπούλου Γωγώ, Κοκκαλιάρης Τρύφωνας, Δεμερούτης
Ιωάννης, Δεμερούτη Αικατερίνη, Πλέσσια Βασιλική,
Κουσούρνας Γ., Θεοφιλόπουλος Ιωάννης

Εις μνήμην
50 €:

Ο Ευθύμιος Χριστόπουλος εις μνήμην των γονέων του
Γεωργίου και Ελένης

20 € :

Η Τζίφα Ευσταθία σε μνήμη γονέων της Αναστασίου και
Χριστίνας
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Χειμωνιάτικοι Περίπατοι γύρω στη Βυτίνα
¶ÂÚÈ‰È·‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏÈ‚¿‰È ÙÔ˘ «∫·Ú·ÌÚ¿ÌÔ˘»
ΓΡΑΦΕΙ: Ο στρατολάτης

∏

χειμωνιάτικη φύση της Βυτίνας έχει κάτι το ξεχωριστό και το ίδιο διαπιστώνεται τις άλλες
εποχές. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα είναι
εντυπωσιακή και μπορεί να την απολαύσει ο περιπατητής. Αν είναι ξαστεριά και ηλιοφάνεια, σε
εντυπωσιάζει η καθαρότητά της, παρόλο που το απομεσήμερο προετοιμάζει για το βραδινό κρύο και τον
«παγετό» που θα ακολουθήσει. Αν όμως είναι
συννεφιά και «χιονόκαιρος», τότε είναι πιο ευχάριστη
με το μουντό χρώμα, την απόλυτη ησυχία και ηρεμία, αλλά και τη θαλπωρή που απλώνεται γύρω. Παρόλες τις χαμηλές θερμοκρασίες ποτέ το κρύο της
Βυτίνας δεν είναι διαπεραστικό, ακόμα και σε
έντονη χιονόπτωση, αλλά αντιμετωπίζεται εύκολα
με καλό ντύσιμο και θα λέγαμε ότι το απολαμβάνει
κανείς περιδιαβαίνοντας το μεσοχείμωνο τις γύρω
περιοχές. Κατάλληλος χώρος να απολαύσει κάποιος
τις Βυτινιώτικες χειμωνιάτικες «πινελιές» με την ικανοποίηση όλων των αισθήσεων αλλά ιδιαίτερα της
όρασης και της ακοής είναι οι δυτικές περιοχές και
περισσότερο ο «παράδεισος» των τσοπάνηδων και
των κυνηγών, το λιβάδι «του Καραμπράμου»
Βρίσκεται δυτικά του χωριού στο «Ζαρζί». Η πορεία μέχρις εκεί είναι πραγματική απόλαυση για τον
οδοιπόρο. Δύο παραδοσιακοί δρόμοι οδηγούν σε
αυτό, αλλά σήμερα έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί,
αφού προτιμάται η σύντομη και χωρίς κόπο διαδρομή
με το αυτοκίνητο από τα «ποταμάκια» και την «Καλογερόλακκα». Ο πρώτος παραδοσιακός δρόμος είναι διαμέσου της «κάτω» Βυτίνας και του γεφυριού του «Ζαρζιού» και σε οδηγεί στη νότια πλευρά
του λιβαδιού. Ο δεύτερος είναι από το «Σταυροπηγιό» και το γεφύρι της «Τζαβάραινας» και σε οδηγεί στη βόρεια πλευρά.
Μια από τις πρώτες μέρες του Γενάρη ξεκινήσαμε
από το «Ντρούλα» και κατηφορίσαμε προς την κάτω
Βυτίνα. Λίγο πιο κάτω στρίψαμε αριστερά και πήραμε
την κατεύθυνση για το γεφύρι. Ο δρόμος κατηφορικός διαπλατυσμένος από το σύνδεσμο Φιλοπροόδων, όταν το επισκεύαζε. Το μονοπάτι παλιά ήταν
στενό με πολλές «κορδέλες» και μάντρες, για να
το συγκρατούν, αφού η κατωφέρεια είναι πολύ μεγάλη. Αριστερά μας ίχνη από τα παλιά αμπέλια που
σήμερα τίποτε δε θυμίζει ότι κάποτε καλλιεργήθηκαν. Το τελευταίο είναι του πάπα Λια. Ο καιρός με
ελαφριά συννεφιά και η ατμόσφαιρα γλυκιά χειμωνιάτικη. Μετά την τελευταία στροφή μπροστά μας
ανοίγεται το Ζαρζί και απέναντι τα βράχια με τη σπηλιά του Παπαντώνη. Κάτω στο βάθος το φαράγγι του
Μυλάοντα διαμορφωμένο κατάλληλα μετά τις τελευταίες εργασίες παρέμβασης, οι οποίες συνεχίζονται. Φτάνουμε στο γεφύρι και το περνάμε. Το ποτάμι όλο πλατάνια, άλλα μεγάλα και άλλα μικρά, χωρίς φύλλα. Η κοίτη του Μυλάοντα στρωμένη με κίτρινα πλατανόφυλλα. Τώρα το χειμώνα κατεβάζει
νερό, ενώ το καλοκαίρι στερεύει. Λίγα δένδρα σφεντάμια, μελιοί, ακόμα και μικρά πρίνα δεν έχουν ρίξει τα φύλλα και δίνουν ανάμεικτο καφεπράσινο χρώμα που συνδυάζεται με το βαθυκόκκινο των απέναντι
βράχων και σε αναγκάζουν να σταθείς για λίγο στο
βάθος του φαραγγιού και να θαυμάσεις την ποικιλία των χρωμάτων.
Αρχίζουμε να ανεβαίνουμε τον κοφτό ανήφορο με
την ελικοειδή διαμόρφωση του μονοπατιού. Στη ρίζα
του μεγάλου βράχου του νταμαριού η μικρή βρυσούλα
«των κυνηγών», (πήρε αυτό το όνομα, διότι πριν πενήντα περίπου χρόνια τη διαμόρφωσε ο κυνηγετικός σύλλογος Βυτίνας), την οποία στεφανώνει
ένας μεγάλος πλάτανος. Αριστερά οι γρανιτένιοι βράχοι, που για χρόνια προμήθευαν τη Βυτίνα με αμμοχάλικο και όλες οι νεώτερες κατασκευές έχουν
γίνει από αυτούς. Γενιές και γενιές Βυτιναίων
τούς πότισαν με ιδρώτα και ακόμα με τη ζωή τους,
αφού εδώ συνέβη παλιά εργατικό ατύχημα και

Το γεφύρι του Μυλάοντα

Το «Ζαρζί» όπως φαίνεται κατεβαίνοντας από την
«κάτω» Βυτίνα

Το μυρωδάτο κέδρο του Ζαρζιού

Το «Νεραϊδάλωνο»

έχασε τη ζωή του ο Παντελής ο Θανασάς.
Προχωράμε προς τα πάνω, περνάμε το προσκυνητάρι του Αϊ Νικόλα και φτάνουμε στη «Μούσγα»,
τη βρύση που δρόσιζε και δροσίζει μέχρι σήμερα τσοπάνηδες, κυνηγούς, διαβάτες. Αριστερά τα «Περδικαρέϊκα», πάνω μας και δυτικά οι «Καψόραχες»
και εμείς στρίβουμε δεξιά (βόρεια) προς το εκκλησάκι του Αϊ Νικόλα, που υψώνεται στο λοφίσκο
και περιμένει τους Βυτιναίους κάθε Μάη στη γιορτή του να το επισκεφθούν. Ο ορίζοντας ανοίγεται
μπροστά μας με όλη την πανδαισία χρωμάτων. Το
κίτρινο εναλλάσσεται με το μώβ και όλα αυτά μέσα
στο βαθύ πράσινο που κυριαρχεί.
Αριστερά το «Παραδείσι», που πήρε το όνομά του
από την εξαίσια τοποθεσία και την υπέροχη θέα. Εδώ
έστηναν οι Βυτιναίοι προσκυνητές το χορό κάθε 9
Μάη μετά τη γιορτή του Αγίου Νικολάου. Περνάμε
το μεγάλο βράχο και μέσα από βαθύσκιες ρεματιές
φτάνουμε στις ανοικτές εκτάσεις με τις αιωνόβιες
βελανιδιές στο βάθος. Χορτολιβαδικές εκτάσεις, που
δεν ξέρουμε, αν καλλιεργήθηκαν ποτέ. Παράδεισος
χλωρίδας. Ποικιλία δένδρων της Βυτινιώτικης φύσης.
Η ιδιότυπη «καυστική» οσμή του κέδρου, που πλεονάζει στην περιοχή, ανάμεικτη με την αίσθηση της
χειμωνιάτικης υγρασίας σου δίνουν τη μοναδική «γεύση» της αισθητικής απόλαυσης. Το μάτι δε χορταίνει τον ανοιχτό ορίζοντα και το αυτί απολαμβάνει την
πανδαισία των ήχων. Κίσσες με τη διαπεραστική
φωνή, κοτσύφια με το μελωδικό κελάϊδημα και κάπου ένας «τσιόνης» προαναγγέλλει την αλλαγή του
καιρού. Η όσφρηση δέχεται τη μοναδική οσμή του κέδρου, ενώ η γεύση απολαμβάνει την κάπως στυφή
αίσθηση των τελευταίων σκαρουχιών, τα οποία είναι πεσμένα κάτω από το μεγάλο δένδρο, που είναι
πιο πέρα από το «παραδείσι». Τέλος η αφή δοκιμάζει
τη «βελουδένια» επιφάνεια από τα μούσκλια, τα οποία
είναι «απλωμένα» σε όλα τα βράχια.
Φτάνουμε στη μέση των μεγάλων λιβαδοχώραφων.
Ένα κοπάδι πρόβατα βόσκει ήσυχα στην άκρη στα
μεγάλα δένδρα. Στο βάθος βόρεια το μοναστήρι της
Κερνίτσας και ανατολικά ο γκρίζος βράχος της «μαύρης πέτρας». Περνάμε το «καμίνι στις μουρτζιές»
(οι ονομασίες είναι μεταγενέστερες από την εποχή που στο λιβάδι τη δεκαετία του πενήντα έγιναν
καμίνια και έβγαλε πολύ ξυλοκάρβουνο, όταν πουλήθηκε η ξυλεία του σε Ηπειρώτες «καρβουνιάρη-

δες») και φτάνουμε στο «μαύρο λιθάρι».
Οι ανοικτές εκτάσεις διακόπτονται και τώρα
πλέον υπάρχουν μικρά πλατώματα με πυκνή βλάστηση από μικρά πρίνα, κέδρα, σφεντάμια. Που και
που συστάδες από έλατα, που περισσότερο φύονται
στα κατωφερή πρανή και φτάνουν μέχρι κάτω την
«Κατώγα». Η βλάστηση πυκνή και μπροστά μας είναι το «Βύθισμα», μια μεγάλη καθίζηση του εδάφους
οφειλόμενη σε αποσάθρωση, ενώ τα πρανή είναι πιο
γυμνά και περισσότερο άγρια καθώς επιτρέπουν να
δεις απέναντι τα εντυπωσιακά εδάφη με βωξίτη, που
κοκκινίζουν έντονα και εναλλάσσουν τα κατωφερή
πρανή με τις μεγάλες επίπεδες εκτάσεις. Παλιά καλλιεργούντο από τους φιλόπονους Μαγουλιανίτες,
ενώ σήμερα έχουν μετατραπεί σε βοσκότοπους. Του
«Κουκουρίκου τα μαντριά» έτσι τα ονομάζουν μέχρι
σήμερα από τον τότε ιδιοκτήτη της περιοχής.
Περνώντας το μικρό παλιό μονοπάτι, που είναι στο
επάνω μέρος, φτάνουμε στη «μάντρα» μια μακριά
ξερολιθιά μισογκρεμισμένη άγνωστο τι καθόριζε τα
παλιά χρόνια. Μπροστά ανοίγεται το «Νεραϊδάλωνο» η πιο μυστηριώδης και πολυτραγουδισμένη περιοχή της Βυτίνας. Ελατόφυτη με πυκνή βλάστηση,
απότομα νεροφαγώματα, αδιαπέραστη σε πολλά σημεία με ένα μεγάλο πλάτωμα, που εδώ τα παλιά χρόνια στήνονταν οι νεραϊδοχοροί και ακούγονταν τα νεραϊδοτράγουδα. Πόσοι και πόσοι θρύλοι δεν πλέχτηκαν γι’ αυτό το μέρος. Οι νεράιδες χόρευαν στο
νεραϊδάλωνο και ύφαιναν στους αργαλειούς, που είχαν στήσει στα «ψηλά κοτρώνια» στου Σούρταρη το
μύλο. Όσοι τις είδαν τη νύχτα και μίλησαν έχασαν
τη φωνή τους ή γίνονταν «νεραϊδοπαρμένοι».
Έπρεπε να είσαι «Σαββατογεννημένος», για να μην
πάθεις τίποτα από τα ξωτικά. Αν είχες πάνω σου
«Κυριακοβελωνιά» σε έπαιρναν μαζί τους.
Εδώ ο γέρο Κορδούρος, (παλιός Βυτιναίος,
άγνωστο πόσο παλιός), σύμφωνα με την παλιά Βυτινιώτικη παράδοση, έκλεψε το μαντήλι μιας νεράιδας, την πήρε μαζί του και ζούσε με αυτήν στο
σπίτι του στην «κάτω Βυτίνα». Η νεράιδα κάποια μέρα
του πήρε πίσω το μαντήλι και ελευθερώθηκε.
Όμως ο γέρο Κορδούρος μέχρι τα βαθιά του γεράματα πήγαινε στο νεραϊδάλωνο και λέγανε ότι συναντούσε τη νεράιδα του μέχρι που πέθανε. Στην
κηδεία του, λέγανε ακόμα οι παλιοί Βυτιναίοι, πέρασε από πάνω του ένα σύννεφο, που χαμήλωσε

τόσο κάτω, ώστε άγγιξε το φέρετρο και μετά χάθηκε,
αφού μια περίεργη μοσκοβολιά γέμισε τον αέρα.
Το Νεραϊδάλωνο! Μόλις κάτσεις λίγο και σε βαρέσει ο κρύος αέρας που διαπερνά τα ρέματα, ακούς
το υπόκωφο και μυστηριώδες φύσημα, που περνά
μέσα από τα έλατα. Ο νους πλάθει τις πιο παράξενες
ιστορίες και η φαντασία ξαναζωντανεύει τους νεραϊδοχορούς. «Φτιάχνει» στα αδιάβατα και βραχώδη μέρη τους νεραϊδοαργαλιούς και «βλέπει» όλα
εκείνα τα αιθέρια πλάσματα, που «διασχίζουν» την
Ελληνική παράδοση από την εποχή των Νυμφών και
των Νηρηίδων του Αχιλλέα και του Πάνα μέχρι την
εποχή του γέρο Κορδούρου και «έθρεψαν» τη λαϊκή φαντασία και τη δημοτική μούσα. Και αν αφουγκραστείς λίγο θα ακούσεις κάπου στο βάθος
μέσα από το υπόκωφο φύσημα ένα κλάμα σαν παράπονο διαμαρτυρίας, διότι μια παράδοση 4.000 χρόνων χάθηκε σε ελάχιστο διάστημα. Και οι νεράιδες
του νεραϊδάλωνου ξεχάστηκαν όπως και τόσα άλλα
βιοφόρα στοιχεία της φυλής μας και αντικαταστάθηκαν από τις ξενόφερτες κακόσχημες καρικατούρες των κομπιούτερ, που τα λέμε κινούμενα σχέδια και με αυτά «τρέφονται» τα σημερινά παιδιά και
δημιουργούν τη δική τους παράδοση.
Και όμως η αληθινή Ελληνική παράδοση είναι εδώ
στην παρθένα φύση και στο άγριο περιβάλλον. Απέναντι ποιμενικά καλύβια και βοσκότοποι. Τα Γοντικαίικα. Άλλα μισογκρεμισμένα, άλλα εγκαταλελειμμένα και ένα καμένο από κεραυνό. Η περιοχή
ενέπνευσε το Στάθη τον Κόλλια από τα Μαγούλιανα και έγραψε το πιο ωραίο ποιμενικό διήγημα «στο
ριζό του Κωνσταντή» τοποθετώντας τον κεντρικό του
ήρωα κάπου εδώ. Άρα ακόμα «ζει» το νεραϊδάλωνο, αφού εξακολουθεί με τον τρόπο του να εμπνέει τους σημερινούς λογοτέχνες.
Προχωρήσαμε μέσα στη χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα με τον ουρανό βαρύ και τα σύννεφα να κάνουν
βόλτα κατά τα Μαγούλιανα. Ανεβήκαμε προς τα επάνω περάσαμε τα Βυτινιώτικα χωράφια, που παλιά
σπερνόντουσαν όλα και φτάσαμε στο μεγάλο μονοπάτι το Μαγουλιανίτικο. Μπροστά μας η «Καλογερόλακκα» με τα μεγάλα σιταροχώραφα. Σήμερα
το αυτοκίνητο διασχίζει όλες αυτές τις περιοχές και
σε λίγη ώρα σε φέρνει εκεί που άλλοτε έπρεπε να
χύσεις πολύ ιδρώτα, για να φτάσεις. Σταματήσαμε
για λίγο στο Μαγουλιανίτικο μονοπάτι. Εδώ τις δεκαετίες του πενήντα και του εξήντα γέμιζε με φωνές κάθε Σάββατο απόγευμα από τους Μαγουλιανίτες μαθητές, που πήγαιναν παρέες - παρέες στο
χωριό, για να επιστρέψουν την Κυριακή το απόγευμα
με το ταγάρι στον ώμο στη Βυτίνα για το Γυμνάσιο.
Προχωρήσαμε κατά την «Καλογερόλακκα», για να
πάρουμε το αυτοκίνητο που είχε έρθει και μας περίμενε και να απαλλαγούμε από τον ποδαρόδρομο
της επιστροφής. Γυρίσαμε και ρίξαμε μια τελευταία
ματιά κατά το λιβάδι του «Καραμπράμου» και τους
νεραϊδότοπους της Βυτίνας, εκεί που δημιουργήθηκαν οι θρύλοι και οι παραδόσεις του τόπου μας,
που «έθρεψαν» τους παλιούς και εξακολουθούν να
εμπνέουν τους νέους.
Βυτίνα! Ο πανώριος τόπος της Αρκαδίας γεμάτος από φυσικές ομορφιές και ατέλειωτους θρύλους
φτιαγμένους με φαντασία και ποιητική διάθεση. Ας
μην αφήσουμε να χαθεί ο θησαυρός αυτός.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
Μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν τον περασμένο Δεκέμβριο
το νέο δ.σ. του συλλόγου συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Κων/νος Παναγόπουλος ομότιμος καθηγητής Πολυτεχνείου
Αντιπρόεδρος: Τζίφα Ελένη δικηγόρος
Γραμματέας: Παπαδέλος Παναγιώτης φιλόλογος
Ταμίας: Κατσούλιας Φώτης καθηγητής τεχνικής εκπαίδευσης
Μέλη: Σακελλαρίου Ιωάννης, Φίλη Φωτεινή, Δημάκος Κων/νος

Στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του δ.σ. την 1-2-2013 αποφασίστηκε, κατόπιν εισήγησης του προέδρου, να ανακηρυχθεί το 2013 έτος
Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη με τη συμπλήρωση 150 χρόνων από την
ημερομηνία του θανάτου του (30-6-1863). Συγκροτήθηκε δε τετραμελής επιτροπή από τους Γιάννη Σακελλαρίου συντονιστή και μέλη
τους Ελένη Τζίφα, Φωτεινή Φίλη και Παναγιώτη Παπαδέλο για τον προγραμματισμό και την οργάνωση των εκδηλώσεων και να εισηγηθεί αναλόγως στο δ.σ..
Επίσης αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ιστοσελίδα του συλλόγου,

η οποία θα βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση και προβολή των εκδηλώσεων του έτους Τριανταφυλλίδη.
Στη ίδια συνεδρίαση ο πρόεδρος εξέφρασε την ανησυχία του για
την αδικαιολόγητη καθυστέρηση του Υπουργείου Γεωργίας της
προώθησης των έργων της αξιοποίησης του κτήματος και των κτιριακών
εγκαταστάσεων της Τριανταφυλλιδείου σχολής και τόνισε την ανάγκη επίσκεψης-συνάντησης με τον Υπουργό για την προώθηση του
θέματος.
συνέχεια στη σελίδα 12
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ΛΑΜΠΡΟΣ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ

Θρησκευτική ευλάβεια και τοπικό χρώµα
χαρακτήρισε τις εκδηλώσεις

Γ

ια µια ακόµα φορά η γιορτή του Αγίου Τρύφωνα αποτέλεσε κορυφαίο γεγονός για την
τοπική κοινωνία. Η µαζική συµµετοχή στις
εκδηλώσεις είναι κάτι που χαρακτήριζε ανέκαθεν
τους Βυτιναίους, αλλά ο φετινός εορτασµός ξεπέρασε κάθε προηγούµενο. Η θρησκευτική ευλάβεια, η προσέλευση όλων των κατοίκων, η προσεγµένη ετοιµασία του ναού και η παρουσία των
αρχών του τόπου έδωσαν την ανάλογη µεγαλοπρέπεια στον εορτασµό.
Επίκεντρο των εκδηλώσεων ο κεντρικός ναός,
η ετοιµασία του οποίου είχε αρχίσει µέρες πρι ν.
Η προσεγµένη διακόσµηση µε βυζαντι νό χαρακτήρα, που φαινόταν στα λάβαρα και στις σηµαίες,
αλλά και η επικάλυψη του δαπέδου µε παραδοσιακά υφαντά ιδιοκτησίας του ναού έδι ναν µοναδική αίσθηση στην όλη εικόνα. Εδώ πρέπει να
τονισθεί ότι η παρουσία γυναικών-επιτρόπων (κ.κ.
Παπαλάµπρου και Χαµεζοπούλου) στο εκκλησιαστικό συµβούλιο δίνει τη δυνατότητα στις σωστές διακοσµητικές επιλογές.
Η παραµονή ήταν αφιερωµένη λοιπόν στις ετοιµασίες και οι θρησκευτικές εκδηλώσεις άρχισαν
µε το µεγ αλοπρεπή πανηγυρικό εσπερι νό. Η
διάρκεια του εσπερινού ξεπέρασε τις 2.30 ώρες
και πραγµατοποιήθηκε χοροστατούντων των µητροπολιτών ∆ράµας κ.κ. Παύλου και του τοπικού
Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κ.κ. Ιερεµίου. Επίσης παρέστησαν δώδεκα αρχιµανδρίτες και δεκατρείς ιερείς. Την τελετή λάµπρυνε χορός ιεροψαλτών µε επικεφαλής τον ιερέα π. Βασίλειο Ντάβο γιό του εφηµερίου του τόπου µας πατρός Νικολάου.

πέρας του οποίου έλαβε χώρα το καθιερωµένο
γεύµα από το εκκλησιαστικό συµβούλιο. Το γεύµα πραγµατοποιήθηκε στο εστιατόριο «Κληµαταριά» και σε αυτό παρακάθισαν οι αρχιερείς και
ιερείς που συµµετείχαν στις ιεροτελεστίες και όλοι
οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών , συλλόγων
αλλά και φορέων που τους αντιπροσώπευαν στις
εκδηλώσεις.
Στις εκδηλώσεις παρέστησαν αντιπρόσωποι
των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας, µε ξεχωριστή αντιπροσώπευση για το καθένα. Αντιπρόσωποι του περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη λόγω αδυναµίας παρουσίας των
ιδίων. Επίσης παρέστη ο δήµαρχος Γορτυνίας κ.
Γιαννόπουλος και οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Σακελλαρίου, Γόντικας, Τρυφωνόπουλος και Ζούνης.
Ο αντιδήµαρχος κ. Καδάς και ο πρόεδρος του τοπικού δηµοτικού συµβουλίου κ. Λιαρόπουλος. Ο
πρόεδρος της Παγγορτυνιακής ένωσης κ. Πλέσσιας. Όλοι οι πρόεδροι των τοπικών συλλόγων κ.κ.
Παπαδέλος, Ζαχαρόπουλος Κατσούλιας, Παναγόπουλος, Σαράντη. Οι εκδότες των τοπικών εφηµερίδων κ.κ. Μητρόπουλος, Καλύβας και Τσαρµπόπουλος και πλήθος κόσµου.
Και λίγα λόγια για τους συντελεστές της οργάνωσης των εκδηλώσεων. Το µεγάλο βάρος έπεσε στο εκκλησιαστικό συµβούλιο προεξάρχοντος
του προέδρου του ιερέως πατρός Νικολάου
Ντάβου και των επιτρόπων κ.κ. Παπαλάµπρου, Χαµεζοπούλου, Παπαντωνίου και Καρατασάκη. Αυτοί είχαν το βάρος της φροντίδας τόσο του ναού
όσο και των υπολοίπων εκκλησιαστικών εκ δηλώσεων και της υποδοχής των συµµετεχόντων.
Για µια ακόµα φορά όλοι ήσαν άψογοι και υπερέβαλλαν εαυτούς. Επίσης να τονίσουµε την παρουσία του κ Χρήστου Γ όντικα που πάντοτε
συµβάλλει στην οργάνωση των εκδηλώσεων. Ακόµα συνέβαλαν ο τοπικός αντιδήµαρχος κ. Καδάς
και το τοπικό δηµοτικό συµβούλιο µε επικεφαλής
τον πρόεδρό του κ. Λιαρόπουλο.
Να συγχαρούµε ενθέρµως όλους αυτούς τους
συντελεστές για τις άοκνες προσπάθειές τους, που
για µια ακόµα φορά απέδειξαν ότι «Όταν η Βυτίνα θέλει, µπορεί και πρωτοστατεί, αλλά και αποδεικνύει ότι η επαρχία δεν πέθανε αλλά ζει».

Κατά τη διάρκεια της τελετής του εσπερι νού
«διαβάστηκε» ο αγιασµός του Αγίου, ο οποίος θεωρείται ευεργετικός για τις γεωργικές καλλιέργειες. Εντύπωση βέβαια έκανε η µακροσκελής
ευχή του Αγίου για την προστασία των αγρών, την
οποία απέδωσε ο σεβασµιότατος ∆ράµας. Επίσης
«διαβάστηκε» άρτος προσφορά πολλών κατοίκων
όπως έδειξε η ανάγνωση των ονοµάτων των προσφερόντων κατά τη διάρκεια της ακολουθίας.
Στη προσφώνησή του ο τοπικός Μητροπολίτης κ.κ. Ιερεµίας ευχαρίστησε το φιλοξενούµενό
του και συλλειτουργούντα Άγιο ∆ράµας και εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του. Ο µηΗ ΠΡΟΙΚΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ
τροπολίτης ∆ράµας στο κήρυγµά του αναφέρθηκε
ΠΑΝΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟΥ
στη σηµασία της µνήµης του Αγίου Τρύφωνος και
ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ
στα διδάγµατα που µπορούν να αντληθούν από
Όπως είναι γνωστό ο αείµνηστος ∆ηµήτριος
αυτόν αλλά και στην επικαιρότητα που έχουν για
Πανταζόπουλος άφησε ένα σεβαστό µέρος της πετις σηµερινές δύσκολες εποχές που βιώνουν οι άνριουσίας του για την καθιέρωση του οµώνυµου
θρωποι.
Η λειτουργία της εποµένης άρχισε στις επτά το κληροδοτήµατος µέσω του οποίου θα προικοπρωί και διήρκεσε πέραν του τετραώρου. Χορο- δοτούνται κάθε χρόνο άπορες κορασίδες καταγόµενες από τη Βυτί να. Το κληροδότηµα λειστάτησαν επίσης οι δύο µητροπολίτες και µεγάτουργεί για µια τεσσαρακονταπενταετία περίπου
λος αριθµός αρχιµανδριτών και ιερέων. Ο ναός
και µέχρι σήµερα έχουν προικοδοτηθεί περίπου
πλήρης πιστών αλλά και πολλοί προσελθόντες παρέµειναν στον περίβολο, αφού ο ναός ήταν ανε- διακόσιες πενήντα «Βυτινιώτισσες». Τα έσοδα του
παρκής να τους χωρέσει. Ο χορός των ιεροψαλτών µε επικεφαλής επίσης τον πατέρα Βασίλειο
απέδωσε µε λαµπρότητα και καλλιφωνία τους
ύµνους, ενώ ο µητροπολίτης ∆ράµας αναφέρθηκε
στο κήρυγµά του στην εντυπωσιακή προσέλευση των κατοίκων αλλά και από άλλα µέρη πιστών.
Απάντησε ο τοπικός µητροπολίτης ενώ ο εφηµέριος της Βυτί νας π. Νικόλαος Ντάβος ως
προϊστάµενος του εκκλησιαστικού συµβουλίου ευχαρίστησε όλους τους συµµετέχοντες κληρικούς
και λαϊκούς.
Μετά το πέρας της θρησκευτικής ακολουθίας
πραγµατοποιήθηκε η περιφορά της εικόνας του
Αγίου στο καθορισµένο από χρόνια δροµολόγιο
συνοδεία της στρατιωτικής µπάντας της Μεραρ(1)της
«Υπέρβαση
των Ο
ορίων»
σημαίνει
το να έδωσε
μεγαλώνεις
χίας
Τριπόλεως.
θαυµάσιος
καιρός
τόσο
και τόσο
που να
υπερβαίνεις
την πολύ
ευκαιρία
στο γρήγορα
σύνολο των
πιστών
να ακο-τα όρια.
Όταν η υπέρβαση των ορίων συμβεί, προκαλεί πιέσεις που
λουθήσουν τη λιτάνευση της εικόνας µέχρι την επιαρχίζουν να καθυστερούν και σταματούν την ανάπτυξη. Η
στροφή της
ναό.της υπέρβασης των ορίων είναι πάακολουθία
τωνστο
αιτίων
ντοτε
οι ίδιες
σε οποιαδήποτε
κλίμακα από
το προσωπικό
Στις
δώδεκα
πραγµατοποιήθηκε
η τελετή
της
μέχρι
το πλανητικό.
Πρώτα, υπάρχει ανάπτυξη,
επιτάχυνση,
απονοµής
των προικοδοτήσεων
των «απόρων»
ταχύτατη αλλαγή. Δεύτερον, υπάρχει κάποιο είδος εμποδίκορασίδων του κληροδοτήµατος Πανταζοπούλου
ου, πέραν από το οποίο, το κινούμενο σύστημα δεν μπορεί
Ο μέγας ευεργέτης
στο
Πανταζοπούλειο
πνευµατικό
κέντρο
µετά στη
το κανα
αποδώσει.
Τρίτον, υπάρχει
καθυστέρηση
ή λάθος
Δημήτριος
Πανταζόπουλος
τανόηση των αντιδράσεων που προσπαθούν να κρατήσουν

κληροδοτήµατος προέρχονται από τα ενοίκια ακινήτων και µε βάση τα έσοδα καθορίζεται ο αριθµός των προικοδοτουµένων και το ύψος της προικοδότησης. Τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της οικονοµικής κρίσης τα έσοδα του κληροδοτήµατος
έχουν µειωθεί λόγω πτώσης ενοικίων και το ποσόν της προικοδότησης έχει κατέβει σε τέσσερις
χιλιάδες ευρώ ανά προικοδοτούµενη, αντί πέντε
που ήταν παλαιότερα.
Επίσης τα τελευταία χρόνια έχει δηµιουργηθεί
πρόβληµα µε τον προσδιορισµό της έννοιας
«άπορος» που διατυπώνει ο διαθέτης στη διαθήκη
του. Έτσι οι διαχειριστές σε συνεργασία µε τη διεύθυνση Εθνικών κληροδοτηµάτων, που είναι η
επιβλέπουσα δηµόσια αρχή, καθόρισαν ότι το κληροδότηµα δικαιούνται κορίτσια, τα οποία έχουν
ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα λιγότερο από
16.000 € ετησίως.
Εφέτος η προκήρυξη προέβλεπε την προικοδότηση εικοσιτεσσάρων κοριτσιών, επειδή είχε
αναβληθεί τα δύο προηγούµενα χρόνια. Όµως από
τις υποβληθείσες αιτήσεις µόνο είκοσι ένα συµπλήρωναν τις προϋποθέσεις, ενώ δέκα απερρίφθησαν. Έτσι δεν πρα γµατοποιήθηκε κλήρωση
αλλά όλα όσα περιλαµβάνοντο στον κατάλογ ο,
που συντάχθηκε από το τοπικό δηµοτικό συµβούλιο, έλαβαν την προικοδότηση των 4.000 €.
Η τελετή ξεκίνησε στις 12.00 ώρα µε την παρουσία όλων των εκκλησιαστικών, των δηµοσίων
και των δηµοτικών αρχών στο Πανταζοπούλειο
πνευµατικό κέντρο. Στην αρχή εψάλη από τον µητροπολίτη Γόρτυνος κ.κ. Ιερεµία συµµετέχοντος του
ιερέως πατρός Νικολάου το καθιερωµένο µνηµόσυνο στη µνήµη του ευεργέτη αειµνήστου ∆ηµητρίου Πανταζοπούλου. Στη συνέχεια ο εκ των
διαχειριστών κ. Λάµπρος Ζαχαρόπουλος ανακοίνωσε ότι, επειδή ο πίνακας των υποψηφίων δεν
συµπληρώθηκε, δεν θα πραγµατοποιηθεί κλήρωση
αλλά θα λάβουν το βοήθηµα όλες οι µετέχουσες.
Στη συνέχεια άρχισε η ανάγνωση των ονοµάτων
των είκοσι ένα κοριτσιών, τα οποία προσήρχοντο
είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου (γονέως) και ελάµβαναν το λογαριασµό κατάθεσης
από τον διαχειριστή Λάµπρο Ζαχαρόπουλο. Μελανό σηµείο της όλης εκδήλωσης τρεις από τις
προικοδοτηθείσες δεν παρέστησαν ούτε αυτοπροσώπως, ούτε δι αντιπροσώπου.
Εµείς να εκφράσουµε τις ευχαριστίες µας
προς τους διαχειριστές του κληροδοτήµατος κ.κ.
Λάµπρο Ζαχαρόπουλο και Τ ρύφωνα Θεοφιλόπουλο, οι οποίοι άοκνα για πολλά χρόνια διαχειρίζονται διαφανώς το κληροδότηµα µη φειδόµενοι
προσωπικών κόπων και διαθέτοντες µεγάλο µέρος από το χρόνο τους γι αυτό. Επιπλέον δέχονται κάθε χρόνο τα παράπονα και τις πιέσεις όσων
εξαιρούνται, διότι έτσι επιβάλλουν οι νόµιµες διατάξεις, ενώ σπάνια έτυχαν των ευχαριστιών
όσων ευνοήθηκαν. Εµείς όλοι ως τοπική κοινωνία τους εκφράζουµε τις ευχαριστίες µας και τους
αποδίδουµε τον έπαινο. Επίσης διατηρούµε άσβεστη τη µνήµη του µεγάλου ευεργέτη ∆ηµητρίου
Πανταζοπούλου, ο οποίος πολλαπλά έχει ευεργετήσει τη Βυτίνα προσφέροντας για τον τόπο του
µεγάλο µέρος της προσωπικής του περιουσίας.
Να προτείνουµε και κάτι. Καιρός είναι όσες τα
σαράντα πέντε χρόνια έχουν λάβει την προικοδότηση, (στο σύνολο είναι διακόσιες σαράντα), ας
συστήσουν ένα σωµατείο µε βασικό στόχο τη διατήρηση της ιστορικής µνήµης του µεγ άλου ευεργέτη και της πραγµατοποίησης µιας εκδήλωσης
κάθε χρόνο για την έκφραση της ευγνωµοσύνης.
Η απόδοση τιµής είναι κάτι που πραγµατοποιείται εκ των υστέρων και δείχνει το ήθος και το χαρακτήρα του ευεργετηθέντος και όχι µόνο την
προσωπική του ωφέλεια. Μια τέτοια πράξη τιµά
τον ευεργετηθέντα και δεν ωφελεί τον ευεργέτη. Εξάλλου ο αείµνηστος ∆ηµήτριος Πανταζόπουλος έκανε το καθήκον του προς τη γενέτειρά του, όσο ζούσε, ας κάνουν το καθήκον τους
και όσες κοπέλες από τη Βυτί να έχουν προικοδοτηθεί µέσω του κληροδοτήµατος που άφησε
ο αείµνηστος και θα ωφελεί για πολλά χρόνια τον
τόπο µας.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
Δύο σπουδαίες εκδηλώσεις πραγματοποίησε η Παγγορτυνιακή ένωση το διάστημα αυτό. Η πρώτη έγινε την Κυριακή 32-2013 και ήταν το καθιερωμένο μνημόσυνο σε μνήμη του αρχιστρατήγου της Ελληνικής επανάστασης Θεοδώρου Κολοκοτρώνη στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Καρίτση. Για την
εκδήλωση αυτή η ένωση εξέδωσε το πιο κάτω δελτίο τύπου.

«Με μεγάλη προσέλευση κόσμου, ευνοούντος και του καλού καιρού, έγινε την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου το καθιερωμένο εδώ και πολλά χρόνια μνημόσυνο του Ελευθερωτή του
Γένους μας Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. Το Μνημόσυνο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρύτση, αμέσως μετά
τη Θεία Λειτουργία. Εντός του Ναού εκφωνήθηκε σύντομη ομιλία για την προσφορά του Ήρωα από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Παιδείας Δήμου Ιλίου, φιλόλογο, Ιωάννη Γκιώνη.
Στη συνέχεια με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου
Αθηναίων όλοι εν πομπή κατευθύνθηκαν στον παρακείμενο
ανδριάντα του Γέρου του Μοριά, προ της Παλαιάς Βουλής, όπου
εψάλη επιμνημόσυνη δέηση. Κατατέθηκαν δε δάφνινα στεφάνια από τον Δήμαρχο Γορτυνίας Γιάννη Γιαννόπουλο, τον
Ιωάννη Γκιώνη εκ μέρους του Δήμου Ιλίου και τον Πρόεδρο
της Παγγορτυνιακής Ένωσης Παναγιώτη Πλέσσια. Ακολούθησε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Στο τέλος η χορωδία του Συλλόγου «Ρωμιοσύνη» τραγούδησε λεβέντικα κολοκοτρωνεϊκα τραγούδια, κάτι που συγκίνησε όλους.
Παρευρέθηκαν επίσης οι τέως Δήμαρχοι Πεύκης Γιάννης
Θεοδωρακόπουλος, Βυτίνας Ιωάννης Σακελλαρίου και Κοντοβαζαίνης Ηλίας Αποσκίτης. Ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αρκαδίας Νικόλαος Γιαννακόπουλος, οι πολιτευτές
Αρκαδίας Κώστας Βλάσης και Παναγιώτης Καρβελάς, οι Επίτιμοι Πρόεδροι της Παγγορτυνιακής Κωνσταντίνος Καλύβας
και Ηλίας Γιαννικόπουλος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Αρκάδων
Γιώργος Ζαραφέτας, ο Πρόεδρος
της Εταιρείας Αρκαδικών Γραμμάτων και Τεχνών
Ηλίας Στασινός και
πάρα πολλοί Πρόεδροι και εκπρόσωποι Γορτυνιακών &
Αρκαδικών Συλλόγων.
Η δεύτερη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 10-2 Κυριακή στις 12.00 το μεσημέρι στα γραφεία της ένωσης και ήταν
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Την πίτα ευλόγησε ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κούλος. Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Ένωσης Παναγιώτης Πλέσσιας
αναφέρθηκε στα προβλήματα της επαρχίας και ζήτησε τη συνεργασία όλων για την επίλυσή τους. Ο αντιπεριφερειάρχης
Βαγγέλης Γιαννακούρας αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις στο
οδικό δίκτυο της περιοχής, που χρήζει άμεσης αποκατάστασης λόγω των μεγάλων φθορών του χειμώνα, ενώ ο δήμαρχος Γορτυνίας αναφέρθηκε στη δυσκολία αντιμετώπισης των
αναγκών της αχανούς Γορτυνίας. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης η παρισταμένη βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη, η οποία συνδέεται στενά με τη Γορτυνία. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκτός των ομιλητών αρκετοί πρόεδροι τοπικών
συλλόγων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης καταγόμενοι
από τη Γορτυνία και πλήθος Γορτυνίων οι οποίοι γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα της ένωσης.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ»
Μια νέα πρωτοβουλία του συλλόγου κρίνεται άκρως επωφελής για τον τόπο και προσφέρει πολλά στην πολιτιστική ζωή.
Η πρωτοβουλία αυτή είναι η ίδρυση χορωδιακού τμήματος. Η
ύπαρξη τοπικής χορωδίας είναι πολύτιμη τόσο για την οργάνωση μουσικών εκδηλώσεων όσο και για τη συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες. Η χορωδία και γενικότερα το χορωδιακό τμήμα είναι το τρίτο που λειτουργεί στα πλαίσια των
δραστηριοτήτων του συλλόγου μετά το χορευτικό και της εκμάθησης παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
Το τμήμα αυτό ευρίσκεται κάτω από τη διεύθυνση και επίβλεψη του απόφοιτου του μουσικού τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου Βυτιναίου κ. Παναγιώτη Παπαδημητρίου παλαιού
μέλους των χορευτικών τμημάτων του συλλόγου. Αυτή η θαυμάσια πρωτοβουλία είναι σπουδαία για τον τόπο μας και δίνει
την ευκαιρία στους καλλίφωνους, που μετέχουν, να δείξουν
το ταλέντο τους και να συμβάλλουν στην επιτυχία πολλών τοπικών εκδηλώσεων.
Αξίζουν έπαινοι τόσο στον πρόεδρο του συλλόγου κ. Φώτη
Κατσούλια όσο και στα μέλη του δ.σ. για τις θαυμάσιες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν και τις ευχάριστες εκπλήξεις που
συνεχώς μας επιφυλάσσουν και να θυμίσουμε ότι, όταν ένας
τόπος καλλιεργεί τα γράμματα και τις τέχνες, ανεβάζει στα ύψη
το τοπικό πολιτιστικό επίπεδο και καλλιεργεί το ήθος των κατοίκων.

